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Prefeito, vice e vereadores
tomam posse na Câmara

Com as dependências da Câmara Municipal de São Lourenço completamente lotada, tomaram posse na
noite de terça-feira (01/01/2013), o prefeito reeleito para administrar a cidade de São Lourenço por mais
quatro anos. José Sacido Barcia Neto, sua vice-prefeita, Patrícia Pereira Lessa e os 13 vereadores eleitos para a próxima Legislatura foram empossados. (pág 06)

Posse

Novo Comando

7º Pelotão PM
tem novo
Comandante
Em solenidade realizada no Hotel Recanto das Hortênsias, no dia 28
de dezembro, às 10 horas, o 2º Ten
PM Cláudio Rodrigues assumiu o comando do 7º Pelotão PM, sediado
em Passa Quatro/MG. (pág 07)

Hospital São Lourenço promove o
“Mesa Aberta”
Iniciado em 2012, o Programa
Mesa Aberta consiste em uma reunião mensal entre todos os coordenadores do Hospital São Lourenço, na qual cada responsável
por um setor... (pág 11)

Stella Carvalho de
Abreu, Miss Teen
Brasil 2012-2013

Morre gerente de
Meio Ambiente de
São Lourenço
(pág 09)

Pedal de confraternização do Bikers São
Lourenço
(pág 03)

Stella Carvalho de Abreu, 17
anos (14-01-1995), filha de Fabiano Nogueira de Abreu e Lilian Teresa Carvalho de Abreu, nascida
em São Lourenço, MG, cursa o 3º
ano do 2º grau e tem como hobbies ballet, jazz e viajar. (pág 11)
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EDITORIAL Ano Novo, vida nova?
Reconheça seus limites e não se esqueça:
sempre é tempo de recomeçar

Mais um ano novo se aproxima. Neste tempo, a esperança se renova e, com isto,
fazemos uma série de promessas para nós mesmos; fazemos planos, determinamo-nos a fazer uma série de coisas como: perder peso, estudar, fazer exercício físico, etc.
Porém, muitas vezes, só nos
recordamos destas promessas quando chega o final do
ano e paramos para fazer um
balanço do que vivemos. Neste momento, algumas pessoas simplesmente dizem para
si mesmas que “desta vez vai
ser diferente”, e fazem novos
planos. Outras, ao se depararem com seus planos não
realizados, sentem-se fracassadas e frustradas.
Precisamos fazer uma boa
análise do que vivemos no
decorrer do ano, verificarmos quais as metas atingimos e o que faltou. Naquelas que não alcançamos, precisamos ter coragem para
identificar o que realmente
foi falha nossa, reconhecer
os erros e os limites, e o que
foi resultado de situações fora do nosso controle, como
doenças por exemplo.
Naquilo que falhamos, o
que realmente faltou? Muitas vezes, os planos que fazemos, no final do ano, são
tomados no calor da emoção, movidos pelo impulso

ou pela influência de amigos
ou até da mídia, faltando um
verdadeiro comprometimento interior, um planejamento. Planos ditos “da boca para fora” são repetidos ano
após ano, sem chegar a nenhum resultado. Ficar se lamentando, reclamando de si
mesmo e do mundo não leva a nada. É preciso uma atitude ativa e corajosa.
Convido você, então, para olhar para dentro de si e
responder: o que realmen-

MARIANA DUTRA
Coluna da Mari

Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

O poder de um Ano Novo

é necessário planejar o que
você vai fazer. Um cuidado
que você precisa tomar é o
de não se encher com muitos planos e metas, pois o
risco de chegar ao final do
ano e deparar-se com a mesma situação é grande.
Independente de qualquer
coisa, saiba reconhecer os
seus limites e falhas, e nunca se esqueça que sempre é
tempo de recomeçar.
Que você tenha um 2013
feliz e abençoado.

Dois mil e treze desponta e com ele renascem muitas de nossas esperanças. Um ano
novo tem este poder, de reanimar nosso espírito e nos levar a crer que as coisas podem
ser transformadas.
A virada do ano tem um lado psicológico
considerável, no sentido de imaginarmos que,
num toque de mágica, no estouro dos fogos,
tudo pode mudar. Ledo engano: as verdadeiras conversões não se dão de hoje para amanhã, embora possam e devam ser buscadas.
Mais importante que esperarmos que algo
aconteça, é nos conscientizarmos de que cada dia e que cada ano pode ser um verdadeiro recomeço e que isso independe de uma
roupa nova ou de um estourar de champagne. Ao contrário, toda renovação se faz mediante um processo, a passos lentos, começando por uma mudança interior.
Um ano realmente novo se faz com esforço
contínuo, persistência, boa vontade, sabedoria, discernimento e, principalmente, com fé.
O poder do ano novo está dentro de cada
um de nós. Quando sairmos de nossa zona
de conforto e sacudirmos por inteiro nosso
ser, estaremos verdadeiramente a caminho
de uma grande virada!
Que todos os dias para nós tenham o poder
e o sabor de um ano novo...

VERA GANNAM

MONS. JONAS ABIB

te eu quero para 2013? Com
o que realmente eu vou me
comprometer? Mudança de
vida exige comprometimento, exige renúncia e esforço.
Metas e planos não são alcançados sem luta. Depois
de responder esta pergunta, você precisa pensar: “Quais
são os passos que preciso
dar? Precisarei buscar ajuda
de alguém ou de algum profissional?” Ou seja, se você
quer chegar ao final do ano
com seus planos realizados,

Maria Nossa Mãe

Ano Novo! Vida Nova!

Epifania do Senhor

Ano novo pode ser mudança de endereço, deixando para trás aquela casa ou apartamento em que você já não
se sente confortável... Pode
igualmente representar mudança de cidade, por motivos profissionais ou pessoais... Um curso novo, voltar
a estudar, aprender aquilo
que não teve oportunidade
antes e que sempre desejou
aprender... Também significa
arriscar-se em práticas e ações
que não são usuais, um esporte radical, aprender a usar
o computador e a internet,
fazer aulas de culinária... Ler
novos autores e escutar outro tipo de som, assim como
visitar mostras, exposições e

“Alegrai-vos no Senhor – exclama S. Leão Magno – porque
depois de breve intervalo, após
a solenidade do Nascimento de
Cristo, resplandece a festa da manifestação; e aquele que a Virgem deu à luz no Natal, neste dia
foi reconhecido pelo mundo.”
Na festa da Epifania, comemorada neste domingo, Jesus
se manifesta e é reconhecido
como Deus.
Em torno de Jesus, não mais
se vê a humilde cena dos pastores, mas os Magos do Oriente
que vieram presta-lhe homenagem, como representantes de
todos os povos pagãos. De fato,
veio Jesus, não só para salvação
de Israel, mas de todos os homens de qualquer raça e nação.
“Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo” (Mt 2,2).
Ver a estrela e pôr-se a caminho foi obra de um momento.
Não duvidaram: sua fé era firme, segura e total.
Não hesitaram perante o cansaço da longa viagem: seu coração era generoso.
Não deixaram para mais tarde: seu espírito estava pronto.
Também no horizonte de cada
cristão aparece, com frequência, uma estrela: é a inspiração
íntima e clara de Deus que o
convida a um ato generoso, a

museus também são caminhos que sendo novos podem
fazer sua vida muito mais interessante...
Não ter medo de mudar é
essencial. Disposição para
sair do sofá, mudar de emprego, tornar a relação mais
quente e especial, comprar
um animal de estimação,
aprender uma língua estrangeira ou ir viajar no Brasil ou
no exterior (acampando, hospedando-se em albergues,
ficando em hotéis simples ou
sofisticados, de acordo com
seu bolso) é que irão fazer
com que realmente aconteça o que tantos desejam, ou
seja, que o Ano Novo seja de
Vida Nova!

SIMONE GANNAM

um desapego, a uma vida de
maior intimidade com Ele. Cumpre seguir esta estrela com a
fé, a generosidade, a prontidão
dos Magos; então ela o conduzirá infalivelmente ao encontro com Deus, levá-lo-á àquele que seu coração procura com
amor sincero.
Enfrentaram os Magos sua
viagem, mesmo desconhecendo o lugar preciso em que nascera Jesus. Assim, cada um de
nós deve perseverar no bem e
na procura de Deus, mesmo entre trevas interiores, mesmo
quando parece ofuscar-se a luz
que ilumina nosso caminho. Tais
obstáculos só se superam com
intenso espírito de fé pura que
se apoia unicamente em Deus.
Sei que Deus o quer, sei que
Deus me chama e isto me basta.
“Sei em quem acreditarei e
estou seguro” (II Tim 1,12). Seja o que for que Ele me permita ou me peça, não posso duvidar dele. São estas as melhores
disposições para nos unir à adoração dos Magos: “Assim como
ofereceram, de seus tesouros,
místico dons ao Senhor, assim
também procuremos nós, em
nossos corações, ofertas dignas
dele!” (S. Leão Magno).
Fonte: INTIMIDADE DIVINA –
Gabriel de S.M. Madalena

Reflexão

É hora de reassumir
nossa vida cristã
Quantas vezes, nós nos
revoltamos contra Deus
pensando que Ele está nos
enviando desgraças e nos
fazendo sofrer. E quando
deixamos de ser radicais
na vivência cristã e voltamos atrás por causa dos
sofrimentos, deixamos de
servir ao Senhor. A partir
daí, aquele, que é ladino
[maligno], ataca a nossa
saúde e a de nossos familiares; assim como, nossas
finanças, entre outros. Ele
é covarde e faz tudo isso.
Existe, sim, meus irmãos,
minhas irmãs, esse tipo de
perseguição. O inimigo
quer nos derrotar. Tolos
somos quando sedemos
aos ataques dele.
Hoje é um dia em que o
Senhor está falando forte
para mim e para você: “Meu
filho, ser cristão para valer, como todos precisam
ser, e entrar na evangeli-

zação vai lhes ocasionar
perseguições, dores, sofrimentos”.
Por isso, rezemos: “Senhor, dá-nos a graça. Se
desanimarmos, se largarmos tudo, obrigado porque tens misericórdia, estás de braços abertos para nos acolher e perdoar
os nossos pecados. Senhor,
tem piedade de nossas fraquezas, principalmente,
se desanimarmos. Obrigado, Senhor, porque nos recebes; estamos voltando.
Senhor Deus, perdoa-nos,
nós queremos ser cristãos,
queremos viver a vida cristã, queremos trabalhar por
Ti, sem voltar atrás. Obrigado porque o Senhor nos
acolhe e nos abraça. Nós
recebemos este abraço e
lhe dizemos: Eis-nos aqui.
Vamos reassumir o nosso
serviço por Ti. Amém”.
Deus o abençoe!
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Valéria Clara de Oliveira Carmo
Presidente do Sindicomércio de São Lourenço

Qual é a missão do
sindicomércio de São Lourenço?
Promover os interesses da
classe empresarial da cidade, harmonizar interesses
através do fortalecimento de
princípios éticos e morais visando o bem estar de patrões
e empregados.
Quais foram as prin-

cipais ações do sindicomércio em 2012?
Foram muitas e isso se nota pela tranqüilidade que reina no ambiente empresarial.
Mas destacamos o último
acordo coletivo quando negociamos a abertura do comércio em feriados com quase o mesmo salário base do
estado de minas. Outra grande vitória do sindicomércio
foi trazer uma unidade do SENAC para nossa cidade que
neste novo ano funcionará
plenamente.
Quais são os novos
projetos para 2013?
Estamos realizando varias
ações ao mesmo tempo, trabalhando muito na estruturação nos últimos anos, além
disso, buscamos ampliar os
serviços. Temos que cumprir

uma rotina anual que nos toma muito tempo e recursos
financeiros, mas é o que dá
legalidade à entidade.
Como o empresário
pode participar nas atividades do sindicomencio/São
Lourenço?
Basta entrar em contato
nos tels: 3331-1136, 84465826, ou por email: sindicomerciosl@gmail.com, ou www.
sindicomerciosl.org.br.
Como o empresário
pode colaborar para o crescimento do sindicato que o
representa?
Primeiramente se informar
a respeito dessa entidade que
é a única que tem poderes
legais para representá-lo. Colaborar dando sugestões e
participando das atividades

promovidas pelo sindicato.
Recolher a contribuição sindical anual para que a entidade possa implantar mais
serviços e melhorar os que
já estão em funcionamento.
É importante manter a entidade em constante atividade, pois nas emergências ela
deve estar pronta pra defender o empresário de forma
precisa e consistente.
Considerações finais.
Desejo a todos os empresários um ano repleto de realizações e de bons negócios.
E aproveito para convidar empresários de todos os segmentos a se juntar a nós da
diretoria executiva do sindicomercio/São Lourenço para realizarmos juntos grandes obras para nossa categoria. Um bom ano a todos!

Pedal de confraternização do Bikers São Lourenço

Para anunciar:
Telefax: (35) 3332-8484
Tiragem Semanal:
8000 exemplares

EXPEDIENTE

São Lourenço tem muitos
ciclistas. Seja os que são atletas, os que apenas passeiam
ou até mesmo os que fazem
da sua magrela um meio de
transporte.
Chega o final de semana todos fazem um pedal, geralmente por entre as trilhas da
região, em meio a natureza.
Muitas vezes é difícil reunir a galera pra andarmos
juntos, pois não coincide os
horários.
Resolvi então marcar um pedal com todos os praticantes
da modalidade “Moutain Bike”, ou seja, bicicleta de trilhas.
Então escolhi com menos
de uma semana de antecência o último sábado do ano
de 2012, para encontrarmos
e sairmos juntos para mais
uma trilha.
Marcamos as 13:30h no
“Bike Point” (rotatória do Rotary Clube, próximo a prefeitura).
Bike Point lotado de ciclistas. A coisa mais linda que
já vimos por ali. Cerca de 40
ciclistas reunidos, entre homens e mulheres. Todos com
um propósito: se divertir pelas trilhas da região e conhecer novas pessoas que praticam o mesmo esporte!
Combinamos também com
o pessoal de Caxambu e Baependi pra encontrarmos no
meio do caminho, pela Estrada Real.
Fomos todos juntos, em
grupo, nos divertindo, suando sob o sol forte, pedalando e dando altas gargalhadas, de encontro com a galera de Caxambu.
Quando por volta do km
28 encontramos com a turma de Caxambu. Cerca de 30

ciclistas reunidos também.
Nos abraçamos, nos confraternizamos e formamos
um pelotão forte de pouco
mais de 70 ciclistas e saímos
pedalando juntos. Foi a coisa mais linda o encontro das
galeras!
Depois de muita prosa, muitas subidas, muita terra, paisagens maravilhosas e alguns
trovões no céu, chegou a hora de voltar pra casa.
Quando chegamos em Soledade de Minas, começou
uma forte chuva, que deixou
o trajeto todo enlameado,

com muito barro.
A chuva veio para lavar a
alma e brindar esse nosso ano
que se finda lentamente.
Reunir uma galera dessas
não é nada fácil.
Tivemos representantes de
São Lourenço, Pouso Alto,
Soledade de Minas, Caxambu, Baependi e de Varginha.
Foram cerca de 42km de
pedal com a galera.
Passeio pra muitos, treino
pra outros, e superação para poucos, mas de uma coisa nós temos a certeza: diversão garantida para todos.

Agradeço a cada um que
compareceu ao nosso pedal
e deixo aqui um desafio: toda quarta-feira as 19h temos
um encontro marcado no “Bike Point”, onde saímos para
um pedal noturno entre amigos. Se você gosta de pedalar e talvez não vai por falta
de companhia, nós estaremos sempre prontos a te acolher. Sempre tem espaço pra
mais um!
Descubra o prazer da vida.
Pedale!
Por Jiuliano de Souza – Bikers São Lourenço - 8801 6551

Montain Bike

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Departamento administrativo: Flávio
Augusto de Paula Dutra, Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra, Assessor Jurídico: Leandro Scatolino de Souza.
Colaboradores: Vera M. Gannam de Castro, Hilda Pinelli, Simone Gannam L. Ribeiro, Izidoro Sant`Angelo Filho, Frei Felipe Gabriel Alves,
Heloísa M. D. de Almeida, Filipe Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha,
Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira.
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4 dicas para ser
promovido em 2013
Está precisando de um aumento no salário no
próximo ano? Então está na hora de tomar a frente da sua promoção.
Está determinado a fazer de 2013 o seu ano?
Se você não agir imediatamente, sua promoção
não virá. O senso-comum tem uma crença falha
de que ótimos resultados (isoladamente) garantirão que você seja promovido. Além disso, você
não pode ser ingênuo a ponto de acreditar que
basta chegar à sala do seu chefe e pedir um aumento salarial. Na verdade, o que você deve fazer é se posicionar para ser o primeiro do “time
dos que podem ser promovidos”.
Confira 4 dicas para ser promovido em 2013
1. Reunião o mais rápido possível
A partir da metade do mês de dezembro, seus
chefes começarão a se preocupar mais com festas de confraternização e com as férias. Para ter
a atenção plena dele, é recomendável que você
marque uma reunião com ele o mais rápido possível para discutir seus avanços em 2012 e metas
para 2013. Fale sobre o valor que a empresa representa para você, comente sobre sua performance durante este ano e aumente sua visibilidade perante os olhos do seu chefe.
2. Apresentação ao time executivo
Uma das maneiras mais fáceis de mostrar aos
seus superiores que você é bom candidato para
subir é mostrá-los que você sabe lidar com a pressão. Prepare uma apresentação para o time de
executivos ou gerentes do seu trabalho e mostre
a eles que você está pronto para o próximo nível.
3. Projetos urgentes
Se você não está trabalhando em projetos que
não são cruciais para o crescimento da empresa,
tente deixá-los um pouco de lado e comece 2013
fazendo algo que a empresa deveria estar fazendo. Desta maneira, você será visto como indispensável e as chances de um aumento ou uma
promoção aumentam.
4. Grupo de networking
Muitas vezes, uma promoção não é possível porque o lugar no qual você se encontra não oferece
oportunidade de crescimento. Neste caso, é bom
ter uma rede sólida de contatos para encontrar
uma oportunidade melhor em outra empresa.

CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADE DE EMPREGO. VAGA PARA VENDEDORA
EM LOJA. INTERESSADAS DEIXAR CURRICULO NO SHOPING
ANTÔNIO DUTRA - LOJA 10

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom
Viçoso, Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto,
Itamonte, Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: sljornal@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Governador Anastasia entrega 109
novas viaturas à Polícia Militar
O governador Antonio Anastasia entregou, 109 novas viaturas à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Os veículos foram adquiridos por
meio de uma parceria entre
a Secretaria de Estado de Educação (SEE), a Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (Semad) e a PMMG e busca ampliar a segurança e coibir a incidência de crimes em
todas as regiões do Estado.
Juntos, os investimentos somam cerca de R$ 4,3 milhões.
“Estou testemunhando aquilo que sempre vocacionei como uma pessoa vinculada à
administração pública no curso da minha vida, qual seja
a integração, a harmonia, a
cooperação e a solidariedade entre os órgãos e entidades da administração pública. E, nesse caso em especial, de modo ainda mais salutar, porque essa cooperação se perfaz e se constrói
com relação a temas dos mais
relevantes da atualidade, o
da segurança e o da paz social, em áreas tão vinculadas
e necessárias à nossa prosperidade e ao desenvolvimento social de nossa comunidade: a paz nas escolas, a
cultura da paz na educação
e ao mesmo tempo na defesa do meio ambiente”, afirmou Anastasia.
Mais segurança nas escolas
Das 109 viaturas, 95 serão
utilizadas exclusivamente para patrulha escolar, atendendo escolas de todas as regionais da Secretaria de Estado
de Educação (SEE), sendo incorporadas às milhares de
viaturas a serviço do sistema de Defesa Social em Minas Gerais para garantir mais
segurança nas escolas.
As viaturas, compradas com
recursos da SEE e investimentos de R$ 3 milhões, servirão para o patrulhamento ostensivo nas escolas, públicas
ou não, que mais necessitem
da presença policial.
A patrulha vai além da simples ronda aos estabelecimentos de ensino. Ela contempla visitas e contato com

Viaturas

os pais, professores, diretores, funcionários e alunos,
buscando uma relação social
mais próxima com as famílias e a comunidade escolar,
de forma a prevenir crimes.
“Tudo isso leva àquilo que
objetivamos, que é a paz, o
objetivo maior da Polícia Militar, do Sistema de Defesa
Social de nosso Estado, do
nosso governo e da sociedade. Uma sociedade feliz é
aquela que não só é próspera economicamente, é socialmente inclusiva, mas, fundamentalmente, é a sociedade que pode repousar em
paz, em tranquilidade. É esse o nosso esforço e que esse evento singelo simboliza”,
lembrou Anastasia.
Este ano, a Secretaria de
Educação já liberou cerca de
R$ 7 milhões para a aquisição,
instalação e monitoramento
de sistemas de segurança em
532 escolas da rede estadual
de todo o Estado.
Os recursos são transferidos para as caixas escolares,
que ficam responsáveis pela abertura de processo licitatório para compra dos equipamentos e contratação da
empresa que faz a instalação. A descentralização de
recursos para as caixas escolares facilita e agiliza o processo de compra e instalação dos equipamentos.
Além disso, em 2012, a SEE

Coroa de Amor

No dia 12 de dezembro, foi comemorado o primeiro aniversário do Movimento de Adoração,”Coroa de Amor ao
Coração Eucarístico de Jesus”, na Paróquia Nossa Senhora
do Carmo, em Carmo de Minas. Louvores e graças foram
dadas a Deus, durante a missa das 19 horas, presidida pelo pároco, Padre Edvar Rodrigues Rangel, na Igreja Nossa
Senhora do Carmo.

consolidou o Fórum de Promoção da Paz Escolar (ForPaz), em todo o Estado. O Fórum reúne instituições e entidades dispostas a atuar como suporte para os diretores
e educadores das escolas estaduais e municipais no enfrentamento de problemas e
dificuldades associadas a condições geradoras de violência no ambiente escolar.
Patrulha pelo Meio
Ambiente
As viaturas para o policiamento da área de Meio Ambiente são resultado de convênio de cooperação entre
a Polícia Militar, a Semad e
sua entidades vinculadas –
Instituto Estadual de Florestas (IEF), Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam)
e Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) – para
fiscalização e policiamento
ambiental e promoção da
melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente em
todo o Estado.
Foi investido R$ 1,3 milhão
para a compra de 14 viaturas entregues à Diretoria de
Meio Ambiente e Trânsito
(Dmat) da Polícia.
O comandante geral da Polícia Militar, coronel Márcio
Martins Sant’ana, reafirmou
o compromisso da instituição com a sociedade e com

a instauração da cultura de
paz no Estado.
“Essa solenidade de entrega de viaturas de patrulhamento escolar e de meio ambiente é uma oportuna concretização de um ambicioso
ideal preventivo. A PMMG
reitera o compromisso de zelar, na esfera das suas competências, para que, de fato, ocorra a prevenção da
ocorrência de delitos. Neste dia, é dispensada uma atenção especial às escolas e aos
locais onde a proteção á natureza reclamam a intensificação do policiamento. O
apoio do governo tem sido
fundamental para a concretização desse desiderato”,
afirmou.
Para continuar o trabalho
de prevenção e combate ao
crime, durante a solenidade,
o governador Anastasia anunciou mais investimentos para o Sistema de Defesa Social no Estado.
“Nós teremos, nos próximos dois anos, na segurança pública R$ 650 milhões
para investimentos nas polícias Militar e Civil, no sistema penitenciário e no Corpo de Bombeiros. E ao mesmo tempo, continuaremos
com a cooperação entre as
secretarias, na educação e
para essa questão da paz
nas escolas”, assegurou o
governador.

DRA. FLÁVIA LARANJEIRA CARDOSO
Especialista em Periodontia

Gengivite: um problema que
poderá trazer conseqüências
graves para a sua saúde bocal

Gengivite é um problema
bocal que surge através da
irritação provocada pelas bactérias da placa bacteriana,
este é um problema que pode ocorrer em qualquer faixa etária, porém é mais comum entre os adultos.
Inicialmente pode parecer
um problema normal e até
banal, mas com o passar do
tempo pode evoluir e dar origem a problemas com alguma gravidade. Se a gengivite não for tratada numa fase inicial poderá evoluir para periodontite, onde para
além das bactérias terem afetado as gengivas já atingiram
os ossos e as fibras que suportam os dentes, podendo
também originar abscessos
na zona gengival derivados
do acumular de bactérias .
Caso nesta fase o problema
não seja tratado poderá originar periodontite avançada,
onde nesta fase devido à deterioração dos ossos e fibras
que suportam os dentes, estes puderam abanar e em casos mais graves, chegam a cair.
Causas
A gengivite é um problema que é caracterizado pela alteração da cor das gengivas, inflamação, flacidez e
sangramento das mesmas,
porém para além disso poderá surgir dor, mau hálito,
aumento da sensibilidade à
temperatura ,secreção de pus
e em casos mais graves queda de dentes.
Uma das principais causas
para a manifestação da gengivite é a má higienização
oral, porém existem outros

fatores que puderam desencadear este problema, os medicamentos, doenças, carência de vitaminas, dentes desalinhados e o tabaco são outros
dosfatoresquecontribuempara o seu aparecimento.
Tratamento
Para que não possam surgir
conseqüências graves a gengivite deve ser tratada logo na
fase inicial, de modo a esta não
evoluir. Para evitar o avançar
da gengivite deve fazer uma
boa higienização oral diariamente , esta deve-se fazer no
mínimo 3 vezes ao dia, onde
deverálavarosdentescomuma
escova macia de modo a não
ferir as gengivas, passar o fio
dental para evitar o acumular
de bactérias e bochechar um
elixir de flúor para eliminar as
bactérias excessivas que se encontram na boca. Poderá efetuar um tratamento de limpeza dentária e aplicar um anticético sobre as gengivas, porém este dever ser prescrito
pelo seu médico.
Como prevenir a gengivite
Se ainda não apresenta problemas nas gengivas, previna-se para que estes não se
manifestem. Par isso basta
efetuar diariamente uma boa
higienização oral, fazer uma
alimentação saudável onde
não ingere muitos açucares,
pois estes são um dos elementos responsáveis pela
formação de bactérias na boca, deve evitar o consumo
do tabaco e acima de tudo
deverá ir regularmente ao
dentista para que este possa detectar possíveis alterações da sua saúde bocal.
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Diabetes tipo 2 em crianças
O diabetes trata-se de
um problema de saúde
sempre relacionado ao
controle do índice glicêmico em nosso organismo e quando falamos
em crianças a preocupação torna-se ainda
maior, conforme pode
ser mais difícil controlar
a dieta de uma criança bem como a mesma pode sofrer ainda mais que
um adulto (emocionalmente falando) quando
se descobre com algum
quadro de diabetes.

Cereais contra
o diabete e a
obesidade
Os cereais são,
cada vez mais,
aliados potentes na
prevenção do
diabete melito e da
obesidade. Um
estudo recente,
chamado “Estudo
sobre a Saúde das
Mulheres de Xangai”
detectou uma
incidência 40%
menor de diabete do
tipo 2 em mulheres
com mais consumo
de soja, feijões,
ervilhas e amendoim.
Isso acontece pois
estes cereais
leguminosos são
ricos em fibras e
possuem baixo índice
glicêmico. A soja é
campeã entre os
cereais, já que suas
proteínas colaboram
para a redução da
resistência à insulina
e para a perda
de peso.

co de diabetes tipo 2,
muitas vezes como consequência de hábitos alimentares desregrados
e estilo de vida sedentário. É importante, então, ensinar às crianças
desde cedo a importância de uma alimentação
muito mais saudável bem
como da prática de atividades físicas.

Assim, muitas mais se
preocupam com a saúde de seus filhos, principalmente quanto à sua
alimentação, pois sabem
que obesidade e diabetes tipo 2 em crianças
pode ter um impacto negativo maior, principalmente do ponto de vista psicológico. Assim, é
importante redobrar a
atenção quanto à alimentação, principalmente em períodos festivos
como estes.

Entretanto, vale lembrar que isso deve ser
feito de forma positivista, por meio do incentivo a uma alimentação
mais saudável. Não adianta pressionar seus filhos
para comerem frutas e
verduras se eles não desejam, pois podem até
mesmo associar emoções negativas àqueles
alimentos, o que tornará o hábito de consumi-los ainda mais difícil.
Deve-se portanto tentar identificar quais frutas e verduras as crianças possuem alguma preferência e incentivar seu
consumo.

Infelizmente, segundo
pesquisas científicas, está crescendo o percentual de crianças que apresentam o quadro clíni-

Vale lembrar também
que muitos alimentos
são ricos em açúcares
ou gorduras e seu consumo deveria ser feito

de forma bastante moderada. Doces, bombons
e refrigerantes são somente alguns dos inúmeros “vilões da saúde”.
Claro, se você os consome de forma bastante
moderada, então pode
ser interessante o seu
consumo, entretanto é
importante que se faça
de forma realmente controlada!
Incentive também seus
filhos a praticarem algum esporte! Já está mais
do que comprovado que
a prática de atividades
físicas apresenta inúmeros benefícios para o organismo como um todo,
então você não deveria
permitir seus filhos a se
privarem de tais benefícios! Pode ser uma partida de bola na praia nos
fins de semana, uma caminhada pelo parque
em família, levar o cão
de estimação para passear pelas manhãs, etc!
Vê só? Há inúmeras dicas para prevenir ou mesmo controlar o diabetes
tipo 2 em crianças, você só precisa estar atento a elas e pôr em prática ainda hoje!
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DRª LUCIANA B. VIEIRA
Caspa (Seborréia)

O que é?
É uma doença que acomete 2 a 5% da população, sendo mais freqüente no sexo masculino,
com início gradual das
lesões. Pode ser mais intensa nos recém-nascidos e a partir da adolescência (períodos de maior
atividade das glândulas
sebáceas).
É uma erupção comum,
com o aparecimento de
manchas avermelhadas
com escamas amareladas e finas, distribuídas
no couro cabeludo, sobrancelhas, orelhas, parte central da face, peito
e costas, sulco inframamário, umbigo, área genital e virilhas. O envolvimento ocular também
pode ser observado (blefarite, conjuntivite).

caspa, é uma forma de
dermatite seborréica,
não sendo contagiosa.
Nas crianças, acomete
o couro cabeludo (chamada crosta láctea), área
das fraldas (conhecida
como dermatite das fraldas) e outras áreas de
dobras.
Como o médico faz o
diagnóstico?
Geralmente o diagnóstico é feito pela localização e tipo das lesões,
associado a fatores desencadeantes. Raramente é necessário exame
de pele, como biópsia,
para fazer diagnóstico
diferencial com outra
doença de pele.

Como se desenvolve
ou se adquire?
A causa não é conhecida. É provavelmente uma
resposta (reação) a um
parasita comum da pele,
o Pityrosporum ovale.

Como se trata?
Por se tratar de uma
doença crônica, é importante o uso de medicamentos na pele e couro cabeludo tanto na crise quanto na intercrise
- para tratar e prevenir
as lesões - não tendo
efeito curativo.

O que se sente?
A coceira é variável. Tem
uma evolução crônica,
com períodos de piora
(estresse, frio, algumas
doenças) e melhora (exposição solar, calor).
A descamação (escamas soltas) visível no
couro cabeludo, comumente conhecida como

Como se previne?
As recidivas das lesões
podem ser prevenidas
com o uso de medicamentos adequados entre as crises. Ficar alerta para desencadeantes
como inverno (frio e menor exposição solar) e
estresse. As lesões não
são contagiosas.
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Prefeito, vice e vereadores tomam posse

BETO BACHA

Giro Esportivo

Posse

Cheguei
Estou de férias, aqui na cidade maravilhosa, mas não me
esqueci da terrinha. Daqui mando as seguintes novidades:

• A exposição dos Impressionistas tá batendo um bolão,
na linha de frente Monet, Manet e Cezane. Vale muito a
pena conferir, pois irá ficar no Brasil (Made in Rio), até dia
15 de Janeiro.

Com as dependências da
Câmara Municipal de São Lourenço completamente lotada, tomaram posse na noite
de terça-feira (01/01/2013),
o prefeito reeleito para administrar a cidade de São Lourenço por mais quatro anos.
José Sacido Barcia Neto, sua
vice-prefeita, Patrícia Pereira Lessa e os 13 vereadores
eleitos para a próxima Legislatura foram empossados.
São eles: Dr. Abel Goulart Ferreira, Nei da Saúde, Evaldo
Ambrósio, Paulo Gilson (Cho-

pinho), Francisco Lourenço
de Carvalho, Carlinhos Sanches, Ricardo de Mattos,
Willian Eventos, Renato da
Câmara, Agilsander Rodrigues, Luiz Cláudio Siqueira,
Fabrício do Frango de Ouro
e Luizinho da Oração.
Na presença de diversas autoridades do Judiciário, familiares dos empossados e eleitores em geral, o prefeito José Sacido Barcia Neto, disse
estar atento com a saúde do
município e prometeu trabalhar duro para eliminar o dé-

ficit neste setor. O prefeito
disse que outros setores importantes da engrenagem da
prefeitura estão indo muito
bem e que a tendência é melhorar a cada dia mais.
Na cerimônia, destacamos
apresençadoDesembargador
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dr. Jair Varão. Também presente, o Delegado da
3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, Dr. Luciano Belfort, o
Comandantedo3ºPelotãodos
Bombeiros,TenenteRichelmy,
o Juiz Dr. Ronaldo Ribas da Cruz

e o Juiz Criminal, Dr. Fábio Garcia Macedo Filho.
Assim que começaram os
trabalhos da noite, o vereador mais votado, Nei da Saúde, iniciou a eleição da nova mesa diretora que ficou
formada da seguinte forma:
Nei da Saúde – Presidente; vereador Kall - Vice-Presidente e Renato da Câmara - Secretário.
Em seguida aconteceu a
posse do prefeito reeleito e
sua nova Vice-Prefeita Patrícia Pereira Lessa.

Casamento de Andrea Guimarães e Capitão Andreilson
Aconteceu neste sábado
(29/12), às 21 horas, na Igreja Matriz São Lourenço Mártir, a união matrimonial do
Cap. PM Andreilson, Comandante do Setor Centro de Policiamento Militar e Andrea
Guimarães.
Em uma cerimônia especial,
os noivos foram recebidos por
uma Guarda de Honra formada por Oficiais da PMMG e comandadas pelo Comandante
da 14ª Cia Ind. PM, Ten. Cel.
Paulo Valério Júnior.

Estiveram presentes no casamento, além dos diversos
militares de São Lourenço e
região, o Vice-Prefeito Serginho, Vereador Kall, o Juiz
Dr. Ronaldo Ribas e diversos
amigos do casal.
Ao término do casamento
os noivos deixaram a cerimônia sob o tradicional “Teto
de Aço”.
O São Lourenço Jornal congratula os noivos, que sejam
felizes em mais essa etapa
da vida.

• Já para quem precisa exercitar as emoções, vale a pena assistir o Rock In Rio Musical, produzido pela Aventura
Entretenimentos da equipe competente da qual minha filha Gabrielle faz parte.
• O Rio é mesmo assim,
tem espaço pra diversão,
cultura, mas nada que se
compare a brisa do mar na
praia de Ipanema.
• Profissional nunca tira
férias totalmente, fui visitar a Rádio Globo (Programa Globo Esportivo) e participei da mesa redonda,
conversando entre eles com
o Sérgio Du Bocage, réporter esportivo, e frequentador de São Lourenço há
muitos anos, que se diz
apaixonado pela terrinha (matéria será exibida no Alternativa Esportes), tanto é que comemorou o aniversário de 1
aninho de sua filha no Hotel Fazenda Ramon, relembrando os antigos proprietários.

• E finalizando aproveito novamente para desejar a todos
um Feliz 2013, contagiado pela queima de fogos do Reveilon de Copacabana, junto de minha família. Que todos voces tenham um ano abençoado como foi o princípio do meu.
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7º Pelotão PM tem
novo Comandante
Novo comando

Em solenidade realizada no
Hotel Recanto das Hortênsias,
no dia 28 de dezembro, às 10
horas, o 2º Ten PM Cláudio
Rodrigues assumiu o comando do 7º Pelotão PM, sediado em Passa Quatro/MG.
A cerimônia foi presidida
pelo Tenente Coronel PM Paulo Valério Júnior, Comandante da 14ª Companhia de Polícia Militar Independente
com sede em São Lourenço
e contou com as presenças
do Sr. Acácio Mendes de Andrade, Prefeito Municipal, do
Dr. Fábio Roberto Caruso de
Carvalho, Juiz de Direito da
Comarca de Passa Quatro,
do Sr. Paulo José de Almeida Brito, Prefeito eleito do
município, do Dr. Bruno de
Souza Cunha, Delegado de
Polícia, do 2º Ten PM Ronaldo Mariano Rodrigues, Comandante substituído e do

2º Ten PM Cláudio Rodrigues,
Comandante substituto, os
quais compuseram a mesa
de honra, além de diversas
outras autoridades locais e
regionais.
Foram lidos os atos oficiais
e após, o comandante substituído, 2º Ten PM Ronaldo
Mariano Rodrigues, fez uso
da palavra na qual agradeceu
a Deus por ter dado sabedoria e equilíbrio durante seu
comando, a sociedade passaquatrense pela acolhida, a
sua esposa pela paciência, ao
Comando da Unidade pela
confiança depositada e aos
policiais militares do 7º Pelotão pela excelência dos resultados alcançados ao longo dos 03 anos que esteve à
frente do Comando.
Na seqüência ocorreu a entrada solene do Pavilhão Nacional, conduzido pelo 2º Ten

PM Sérgio Luiz Bento, para a
transmissão oficial do cargo de
Comandantedo7ºPelotãoPM.
O Comandante substituto,
2º Ten PM Cláudio Rodrigues,
fez o uso da palavra e agradeceu a confiança dada a ele
pelo Sr. Ten Cel Valério, Comandante da Unidade, enfatizou o apoio das autoridades municipais para que
seja realizado um trabalho
conjunto em busca da promoção e preservação da paz
social e ainda se comprometeu em dar continuidade aos
projetos sociais já implantados pela Polícia Militar no
município.
Prestigiaram a solenidade
todos os Oficiais do Estado
Maior da Unidade e Comandantes de Pelotões que integram a área da 14ª Cia PM Ind.
Ao final foi servido um coquetel a todos os presentes.

Novo salário mínimo já está em vigor
Desde o dia 01/01/2013 (terça-feira), o novo salário mínimo do trabalhador brasileiro
já está vigorando no país. De
R$ 622,00, agora com um aumento de 9%, o valor passa a
ser de 678,00 Reais/mês.
Estima-se que 45,5 milhões
de brasileiros têm rendimen-

55

to referenciado no salário mínimo. Cálculos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) indicam que
o reajuste de 9% representará incremento de R$ 32,7 bilhões de renda na economia
ao longo de todo este ano.

O valor do salário mínimo
foi calculado com base no
percentual de crescimento
do Produto Interno Bruto (PIB)
do ano retrasado, mais a reposição da inflação do ano
anterior pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
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Prefeitura Municipal
de São Lourenço

Licitação
Processo 0475/2012 – Pregão Eletrônico 0162/2012
- Objeto: Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de medicamentos para atender a Mandado Judicial. Sessão: 17/01/2013
às 14h. Credenciamento até
as 12h do dia 17/01/2013.
Apresentação das propostas: até as 13h do dia
17/01/2013. Início dos lances: às 14h até as 14h30min
do dia 17/01/2013. Local:
www.caixa.gov.br.
Processo 0001/2013 – Pregão Eletrônico 0001/2013
- Objeto: Aquisição de materiais para manutenção dos
Semáforos. Sessão: 21/01/2013
às 14h. Credenciamento até
as 12h do dia 21/01/2013.
Apresentação das propostas: até as 13h do dia
21/01/2013. Início dos lances: às 14h até as 14h30min
do dia 21/01/2013. Local:

www.caixa.gov.br.

Local: www.caixa.gov.br.

Processo 0002/2013 – Pregão Eletrônico 0002/2013
- Objeto: Aquisição de eletrodo. Sessão: 22/01/2013
às 14h. Credenciamento até
as 12h do dia 22/01/2013.
Apresentação das propostas: até as 13h do dia
22/01/2013. Início dos lances: às 14h até as 14h30min
do dia 22/01/2013. Local:
www.caixa.gov.br.

Processo 0004/2013 – Pregão Eletrônico 0004/2013
- Objeto: Registro de preços para futura e eventual
aquisição de impressos. Sessão: 24/01/2013 às 14h.
Credenciamento até as 12h
do dia 24/01/2013. Apresentação das propostas: até
as 13h do dia 24/01/2013.
Início dos lances: às 14h até
as 14h30min do dia 24/01/2013.
Local: www.caixa.gov.br.

Processo 0003/2013 – Pregão Eletrônico 0003/2013
- Objeto: Registro de preços para futura e eventual
aquisição de materiais para manutenção da Quadra
Claudionísio Vieira Horta.
Sessão: 23/01/2013 às 14h.
Credenciamento até as 12h
do dia 23/01/2013. Apresentação das propostas: até
as 13h do dia 23/01/2013.
Início dos lances: às 14h até
as 15h30min do dia 23/01/2013.

Para todas as referências
de tempo será observado o
horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no
site www.saolourenco.mg.gov.
br – Juliana Rangel de Oliveira Assis – Pregoeira Oficial e Cássia Carneiro Mangia – Pregoeira Substituta
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Morre gerente de Meio
Ambiente de São Lourenço
Faleceu nesta madrugada,
no Hospital de São Lourenço, o gerente de Meio Ambiente do Município, Antônio Domingos Cabral. Seu
corpo foi velado na Funerária Santa Clara, de onde saiu
às 11h para o Crematório de
Varginha. Cabral tinha 62 anos
e lutava contra um câncer
no pulmão.
Antônio Domingos Cabral
foi um pioneiro na cidade pela luta em defesa do Meio
Ambiente. Um dos fundadores do Conselho Municipal
de Defesa do Meio Ambiente, teve a ecologia como sua
bandeira de luta. Em nota
oficial o prefeito de São Lourenço, José Sacido Barcia Neto, declarou:
“São Lourenço perde ho-

je um de seus mais apaixonados cidadãos. A ecologia
sempre foi uma de suas prioridades, seja na administração pública, seja na vida privada. O meio ambiente ainda estava longe de ser uma
preocupação mundial, quando Cabral iniciou a luta para
preservar as áreas verdes de
São Lourenço. Ele ajudou a
formar gerações de ambientalistas que hoje defendem
o desenvolvimento sustentável com a mesma intensidade e paixão que marcou
toda a sua vida. Esta administração municipal lamenta a perda de seu competente Gerente de Meio Ambiente. E eu, como prefeito e amigo, lamento também a perda do companheiro de luta.”

Entra em vigor lei que altera carga
horária de professores
Foi publicada no Diário Oficial do Estado, o Minas Gerais, no último sábado (29/12/12),
a sanção da Lei 20.592, de
2012, que modifica a carreira de professores do ciclo básico. Originária do Projeto de
Lei (PL) 3.461/12, de autoria do governador, a norma
altera a Lei 15.293, de 2004,
que institui as carreiras dos
profissionais de educação básica do Estado e a Lei 15.301,
de 2004, que institui as carreiras do grupo de atividades de Defesa Social do Poder Executivo.
A nova norma muda a composição da carga horária dos
professores com jornada de
24 horas semanais, determinando que um terço (8 horas) seja destinado a atividades extraclasse, como capacitação, planejamento, avaliação, reuniões e o restante (16 horas), à docência. Anteriormente, apenas um quarto da jornada (6 horas) era
destinado a reuniões e outras atribuições e atividades
específicas do cargo. O objetivo central é adaptar a legislação estadual à Lei Federal 11.738, de 2008, que prevê limite de dois terços da
carga horária dos docentes

para o desempenho das atividades de interação com os
alunos.
O texto estabelece também que o professor de educação básica que exercer suas atividades no apoio ao funcionamento da biblioteca ou
nos núcleos de tecnologias
educacionais (NTEs) cumprirá 24 horas semanais nessas
atividades, incluindo as horas destinadas a reuniões,
em local definido pela direção do órgão de sua lotação
na forma de regulamento.
Caso não haja aulas suficien-

tes na escola em exercício,
o professor também deverá
complementar a carga horária em outra escola.
A lei cria também o Adicional por Extensão de Jornada (AEJ) e o Adicional por
Exigência Curricular (AEC),
além de prever a possibilidade de incorporação desses adicionais aos proventos
de aposentadoria e assegurar sua percepção no período de férias regulamentares.
Assegura também a aplicação dos dispositivos da nova lei ao servidor alcançado

pelo disposto no art. 7º da
Lei Complementar nº 100,
de 2007. A norma garante a
irredutibilidade da carga horária integrada após dez anos
de exercício de extensão de
jornada, salvo nos casos de
remoção ou de mudança de
lotação, com expressa aquiescência do professor.
A lei prevê a produção de
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013 para os professores de educação básica e de
1º de fevereiro de 2013 para
os professores de educação
básica da Polícia Militar.

ABANDONO DE EMPREGO
Sr. Alexandre Oliveira da Silva, a empresa
Vina Equipamentos e Construções Ltda., solicita o comparecimento de V.Sa. ao estabelecimento desta empresa, no prazo de 48 horas no intuito de justificar sua ausência ao
trabalho que vem ocorrendo desde 07 de dezembro de 2012 a partir desta publicação,
sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art.
482 da CLT.
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Pecado contra o respeito
A primeira reflexão do ano
é para quem consentiu em
torturar seus cérebros, olhos
e ouvidos com a discurseira oficial ocorrida com a posse dos prefeitos e vereadores Brasil afora.
O pecado contra o respeito ao humano publicamente é muito doloroso.
A verdade muitas vezes dói,
mas deve ser aceita e aqui
estamos diante dela.
A soberania de São Lourenço já é limitada, é real, coroando a marcha da
insensatez empreendida
por espíritos de chefia que
colocaram projetos pessoais e vaidades acima do
interesse municipal ou,
com espíritos mercantilistas, negociaram a soberania pensando gerar retorno econômico-financeiro
à cidade como se a dignidade do município fosse
mercadoria de troca. A população, omissa, também
é responsável.
Preferindo as aparências, os cargos e seus benefícios, além de serem
desgraçados, por não terem a Graça de Deus, são
naturalmente indivíduos
com a bússola moral defeituosa. As leis sempre
existiram para frear pessoas moralmente insanas,
motivadas pela desobediência e covardia, preferindo distanciar-se dos juízos
de apreciação referentes
à conduta humana suscetível de qualificação do
ponto de vista entre o bem
e o mal.
As leis são inúteis para
os cidadãos moralmente
sãos, visto que, sem elas
e sem muito menos prejudicar alguém, viveriam
normalmente. Leis, por definição, são promulgadas
“para proteger pessoas e
propriedades ou para pro-

mover a saúde e a segurança”.
As leis proclamam que
algo é bom e a sociedade
tem a obrigação de protegê-las, ou se afirmar que
algo é mau, a relação entre pessoas, o meio humano, será regulado e punido. Declarações morais a
respeito sobre os direitos
à propriedade privada e
de preferência sobre a santidade da vida são as funções das leis.
Mark R. Rushdoony, presidente da Chalcedon
Foundation, escreveu recentemente que “até mesmo um sinal de PARE é
uma lei moral. Um sinal
de PARE diz que você não
tem o direito de arriscar
a vida de outras pessoas
por dirigir de maneira imprudente”.
Hoje estamos sujeitos a
individualidades que julgam-se superiores pelos
documentos de identificação que portam, mas são
genuinamente despreparadas, inconseqüentes e
ineficazes em suas atitudes, não só individuais, como aquelas que deveriam
abranger a coletividade.
Lendo o escrito de Ubiratan Iorio, onde é citada
a frase “Nada é tão desalentador como um escravo satisfeito”, atribuída ao
mexicano Ricardo Flores
Magón (1874–1922), embora eu seja contra suas
ideologias e condutas, é
lamentavelmente verdadeira. Anseio que todos
não venham a comportar-se dessa forma e consigam se defender desse predomínio mental.
Peçamos a Deus que tenha misericórdia de nossos habitantes, dando-lhes
proteção, coragem e muita saúde.

ABANDONO DE EMPREGO
Sr. Adauto Lucio Soares Ramos, a empresa
Vina Equipamentos e Construções Ltda., solicita o comparecimento de V.Sa. ao estabelecimento desta empresa, no prazo de 48 horas no intuito de justificar sua ausência ao
trabalho que vem ocorrendo desde 07 de dezembro de 2012 a partir desta publicação,
sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art.
482 da CLT.
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A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento
Com pesar, comunicamos
o falecimento de nosso grande e querido amigo, Francisco Miguel Ribeiro, o popular Chico da Garapa, ocorrido dia 26 de dezembro passado, aos 66 anos de idade. Por muito tempo, nosso amigo, vendia seu famoso caldo de cana, na Rua Cel.
Ferraz, fazendo ali, milhares de amigos, que hoje guardam sua memória no coração. Enviamos nossos sentidos
pesâmes a todos os familiares, e rogamos a Deus, o descanso eterno para nosso eterno Chico da Garapa.

Ordenação

A Diocese da Campanha e a cidade
de Itanhandu estão em festa com
a ordenação Presbiteral de seus dois
filhos, Diácono Bento Motta Ferreira
e Wesley Clay Alves Rodrigues, a se
realizar neste sábado, dia 05, às
10:00 horas, na
Igreja Matriz de
Nossa Senhora da
Conceição, em Itanhandu. Rogamos
a Deus muitas bençãos aos novos sacerdotes, que irão servir ao povo de nossa centenária Diocese.

Dicas para Esconder
as Olheiras

Casaram-se em uma
linda cerimônia realizada dia 17 de novembro Juliana e Diego. Parabéns aos noivos e felicidades nesta nova etapa de suas vidas!!!

Falecimento
O meio ambiente em São
Lourenço, chora a partida de
seu grande batalhador, Antonio Domingos Cabral. Cabral,
como era conhecido pela população, era Gerente da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente. Lutando contra um
cancer, Cabral falaeceu no último dia 30 de dezembro no
Hospital de São Lourenço. Seu
corpo foi trasladado para a cidade de Varginha, onde foi cremado. Enviamos a todos os familiares, nossos sentidos pesâmes. Rogamos a Deus o descanso eterno de nosso grande ambientalista.

Convite

Diretor
Alex Sandro de Souza, é o
novo diretor eleito da Escola Municipal Dr. Melo Viana.
Fazemos votos de sucessos
e felicidades a frente deste
nobre e histórico estabelecimento de ensino de nossa
cidade. Deus o abençoe!!!!

Falecimento
“A MORTE NÃO É NADA....
APENAS PASSAMOS PARA O
OUTRO LADO DA ESTRADA”.
(Sto. Agostinho)
Faleceu dia 24 de dezembro
passado, na cidade de São José dos Campos, SP, onde residia, Paulo Mundin Prazeres,
filho do saudoso Dr. Paulo Prazeres e Sônia Mundin Prazeres. A pouco dias, sepultamos
seu irmão Eurípedes, e hoje,
Paulo foi fazer companhia a
seu pai e irmão, na eternidade, ao lado de Jesus. A todos da família Prazeres, sua esposa, filhos, e em especial a nossa querida Sônia, nossos
sentimentos. Que Deus os console em sua misericórdia, e
conceda ao nosso amigo Paulo, o descanso eterno.

Falecimento
Eu, “Patrícia”, enquanto vivi amei vocês. Agora estou
ao lado de Deus olhando e
torcendo pela felicidade de
cada um que convivi...
*23/10/1961
+14/12/2012

DÉBORA CENTI

O Coral Mauricio França Mendes, estará participando da
cerimônia de Beatificação de Nhá Chica, dia 11 de maio
próximo. Padre José Douglas Baroni, Vigário Forano da Forania Serva de Deus Nhá Chica e Reitor do Santuário de
Nossa Senhora da Conceição em Baependi, enviou o convite ao coral, o qual foi recebido com muita honra pelos
seus cantores. São Lourenço muito bem representada.

Formatura

Natalia Salgado Santos,
filha de Alessandre da Silva Santos e Luci Rosana, formou-se em Ciências Contábeis, pela Fadminas, Lavras,
dia 20 de dezembro passado. Enviamos a formanda,
votos de felicidades e sucessos, em mais esta etapa
de sua vida.

Muitas pessoas sofrem com
as olheiras... e quando temos
algum evento especial então? É uma verdadeira guerra. Máscaras de pepino ou
camomila prometem acabar
com inchaços leves, mas as
marcas roxas só serão amenizadas com a maquiagem
correta. A maneira certa de
disfarçar o “efeito panda”: o
corretivo deve ser aplicado
bem rente à região dos cílios inferiores, com leves batidinhas. Prefira um corretivo líquido, que tem um acabamento mais natural, para
não ressaltar as marcas de
linhas finas de expressão abai-

xo dos olhos, depois aplique
a base por cima.
Se estiver com olhos inchados, vale a pena jogar um
pouco de água bem gelada
antes de fazer o make na região e pressionar levemente com as mãos. Para quem
tem olheiras mais fortes, há
outro procedimento: o corretivo verde-água é o mais
indicado para as olheiras roxas, para a cor final resultar
na mesma da pele. Em olheiras acinzentadas, prefira o
corretivo amarelo. Em ambos os casos, vai uma camada fina de corretivo bege por
cima e depois a base.
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Hospital São Lourenço
promove o “Mesa Aberta”
Iniciado em 2012, o Programa Mesa Aberta consiste em uma reunião mensal entre todos os coordenadores do Hospital São
Lourenço, na qual cada
responsável por um setor
específico apresenta as
atividades dos setores diversos para os colegas a fim de que todos conheçam melhor cada área e
possa, também, apresentar sugestões de melhorias das ações e, assim,
gerar benefícios para o
atendimento interno e externo, o “Mesa Aberta”
continua a todo vapor agora em 2013.

Reunião
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Memórias de São Lourenço
Xxxxx

Ermida do Senhor Bom
Jesus do Monte

1893 – 2013 - 120 ANOS DO INICIO DE SUA CONSTRUÇÃO
1903 – 2013 - 110 ANOS DA CONCLUSÃO DA OBRA
(Texto – crédito: Juliano Mendes)

Stella Carvalho de Abreu,
Miss Teen Brasil 2012-2013

Stella Carvalho de Abreu,
17 anos (14-01-1995), filha
de Fabiano Nogueira de Abreu
e Lilian Teresa Carvalho de
Abreu, nascida em São Lourenço, MG, cursa o 3º ano
do 2º grau e tem como hobbies ballet, jazz e viajar.
Participou e venceu seu primeiro concurso como Rainha
da Primavera no 9° ano do
ensino fundamental, mas seu
primeiro grande título e que
a incentivou a participar de
mais concursos foi Miss Sul
de Minas.
A partir daí sua carreira de
“Miss” incluiu participações
e vitórias importantes, tais
como Miss Night Fashion e
Garota Verão 2012 representando Carmo de Minas, conquistando um honrado 2° lugar e a faixa de “Garota Verão Simpatia”.
Em março deste ano, através de uma amiga, o título
de “Miss Teen Minas Gerais”
entrou na lista de sonhos de
Stella e com o apoio da cidade de Carmo de Minas,
concorrendo com meninas
de 14 a 18 anos, Stella trouxe da cidade de Viçosa o título estadual, além da faixa
de Miss Simpatia e o direito
de participar do concurso na-

Miss Teen

cional Miss Teen Brasil 20122013 em Cabo Frio, RJ.
Favorita dos internautas e
de muitas outras pessoas presentes, Stella ficou com o segundo lugar pela diferença
de 1 (um) voto contra a vencedora que mais tarde per-

deria seu título por quebra
de regulamento imposto pela Diretoria do concurso Miss
Teen Brasil.
Sendo assim, o Diretor Nacional do concurso nacional,
Gerson Antonelli, apoiado
pelos coordenadores esta-

JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA, OFICIAL SUBSTITUTO DO SERVIÇO REGISTRAL PRIVATIVO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DESTA COMARCA DE SÃO LOURENÇO, ESTADO DE MINAS GERAIS, NA FORMA DA LEI, ETC...
EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao
Artigo 19 da Lei 6.766/79, que a PEMI CONSTRUTORA LTDA., sociedade empresária
de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.348.247/0001-36, com sede na Praça Tenente Francisco Souza Lima, nº 22, centro, Lavras/MG, com a 6ª Alteração Contratual devidamente registrada e arquivada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINA GERAIS sob o nº 3893741, em data de 29/02/2008, neste ato, devidamente representada por seu sócio administrador PERICLES PEREIRA, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portado da Identidade nº M-634.730 SSP/MG, inscrito no CPF nº
038.753.186-68, residente na Alameda das Hortências, 83, Jardim das Palmeiras, Lavras/MG, depositou nesta Serventia toda documentação para registro do Loteamento “CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA”, situado no Sítio Bela Vista, Bairro Monte Verde,
nesta cidade, sendo que o mesmo foi aprovado em 25.06.2012, pela Prefeitura Municipal desta cidade. O Imóvel objeto do mesmo, encontra-se devidamente registrado na matrícula 25.447 do Livro 02, de Registro Geral. O Loteamento será composto de 110 lotes, numa área total de 71.175,04m², assim discriminada: Equipamento
comunitários (Clube) – 3.853,40m²; Equipamento comunitário (Praça) – 2.184,51m²;
Equipamentos Urbanos (Servidão) – 1.207,69m²; Área verde (de proteção) – 4.998,50m²;
Sistema Viário – 14.108,40m²; Áreas privativas (lotes) 110 unidades – 44.822,54m²;
sendo todos os lotes distribuídos em quadras. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias
a contar da terceira e última publicação do presente, em Órgão da Imprensa local,
de acordo com o art. 19 da Lei acima, sem que haja impugnação será feito o registro. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço/MG, aos 02 de janeiro de 2013. O Oficial Substituto – Júlio César Círio Nogueira.

duais do concurso e familiares de outras participantes,
na presença de cerca de 100
pessoas entre amigos, parentes e imprensa, coroou Stella
Abreu como Miss Teen Brasil 2012-2013 na sua cidade
natal de São Lourenço, MG
no último dia 27 de outubro.
Com o título nacional, Stella
Abreu entre outros prêmios
terá o direito de representar o Brasil no concurso Miss
Teen Pageant na cidade de
Houston, Texas-EUA no próximo mês de junho (com todas as despesas pagas) e assumirá as responsabilidades
como Miss Teen Brasil 20122013 incluindo a coroação
de sua sucessora em julho
de 2013.

Os “Veigas”, família católica,
quando aqui chegaram, tiveram
a idéia de edificar uma capela.
A 10 de agosto de 1891, levantaram no alto da colina, acima
da Fonte Magnesiana, uma cruz
e improvisaram uma capela, que
foi denominado Santo Cruzeiro. Ali o Vigário, Padre Antônio
Gomes de Faria, celebrou a primeira missa.
Em 1893, iniciou-se as obras
da capela da Estrada. Era apenas um cômodo, uma porta e
uma cruz à frente. Na sua inauguração em 10 de agosto de
1895, o ilustre Deputado Francisco Luíz da Veiga, doou a pequena imagem do glorioso santo São Lourenço.
A capela foi concluida em 1903,
marcando juntamente com as
águas que jorravam, o inicio desta cidade. A responsabilidade
dos serviços religiosos, ficou por
conta do Vigário, Padre Antônio Gomes de Faria Nogueira.
A escadaria, que hoje, liga a
Ermida ao Parque das Águas, foi
concluida em 1928, um trabalho feito com doações de turistas e de personalidades da cidade como, Joaquim Dutra, João
Lage, Cel. José Justino Ferreira
e outros colaboradores. Ao longo de seus degraus, realizaram-se muitas celebrações litúrgicas e festas.
Com a criação oficial da Paróquia de São Lourenço, em 1927,
a Ermida passou a ser a Matriz
de São Lourenço, recebendo a
visita de Dom Frei Inocêncio Egelke, Bispo da Diocese da Campanha, que ali realizou inúmeras cerimônias.
Em 1932, Frei Egydio de Assis, tornou-se o primeiro vigário Franciscano da Paróquia. Logo em seguida, ele iniciou a cons-

trução da atual Igreja Matriz,
em 1° de agosto de 1936. A pequena imagem primitiva do Santo Padroeiro foi, então, levada
para lá, e a Ermida deixou de
ser o centro do movimento paroquial.
A Câmara Municipal em 1959,
considerou-a, o maior patrimônio histórico e cultural de São
Lourenço.
A primeira reforma da Ermida, aconteceu na década de sessenta, com um trabalho e colaboração de Maria Veneranda Silvério e Maria Vitória Florentino, como a troca do madeiramento do telhado e pintura interna e externa.
O Vigário da Paróquia, em
1970, Frei Osmar Dirks, incentivou a restauração da Ermida,
por ocasião do Congresso Nacional do Santo Sudário. A recuperação, contou com o apoio
da Paróquia de São Lourenço e
Empresa de Águas São Lourenço. Nessa época, a Ermida, recebeu da cidade de Turim, Itália, a replica da primeira fotografia feita do Santo Sudário,
que hoje se encontra exposta
no altar principal.
A senhora Irmy Kless, artista plástica alemã, doou os belíssimos quadros pintados a óleo,
e o painel da Glorificação do Senhor Bom Jesus do Monte da
humanidade pelo Pai, confeccionado pelo artista Lorez Heilmeyer.
Em 1998, a Fundação Municipal de Cultura, realiza a segunda restauração na capela, recuperando a volta do altar e das
imagens primitivas.
Hoje, a Ermida do Senhor Bom
Jesus do Monte, está sob a tutela da Paróquia de São Lourenço Mártir.
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