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Mega trio elétrico foi impedido
de desfilar em pleno Carnaval

Durante 28 anos consecutivos, a Praça Dr. Humberto Sanches (Praça da Federal), foi o local de concentração de milhares de foliões de São Lourenço e tantos outros vindos de várias cidades do Sul de Minas e até
de outros estados para brincar o Carnaval, mas nesse ano, na contramão da vontade popular, a administração do prefeito Zé Neto transferiu a concentração do primeiro dia oficial de folia na cidade para a Ilha Antônio Dutra, quebrando a tradição de 28 anos na Praça da Federal. (pág 09)

Impedido

Operação

Resultado Final
da “Operação
Carnaval 2014”
A 17ª Companhia PM Independente de Meio Ambiente e Trânsito
encerrou nesta quarta- feira de Cinzas (05) a “Operação Carnaval 2014”.
Foram realizadas ações e operações
em todas as rodovias estaduais e federais delegadas do extremo Sul de
Minas, além das áreas em que se concentravam maiores possibilidades de
degradações ambientais. (pág 06)

Bloco “Dus Túlio”
desfilou com
muita animação
O Bloco “Dus Túlio” chegou a sua
3º edição esbanjando alegria na avenida no sábado de carnaval, arrastando cerca de 300 foliões. (pág 07)

Confira as imagens que foram
Bloco do Pijama na
destaque durante a “Festa de Ilha Antônio Dutra:
Momo” na cidade. (pág 07)
reclamação geral (pág 08)

dutrasom@dutrasom.com.br

(35) 9983-1054 Oi

Condutores de viaturas policiais recebem treinamento

Planejado e executado pela 17ª
Cia Ind MAT, o treinamento de condutores de viaturas policiais da Polícia Militar aconteceu nas cidades
de Pouso Alegre, São Lourenço e
Itajubá nos dias... (pág 09)

aqui é
bom d+
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Passado o Carnaval, é absolutamente compreensível
que o país volte as atenções
para suas casas legislativas,
pois abrigam representantes
políticos da população e as
pessoas das quais se espera
iniciativas para fazer o país
andar. Além de ser eleitoral
e de Copa do Mundo, o ano
começou marcado por uma
queda de braço entre o Planalto e sua própria base de
apoio parlamentar. Temeroso de ver aprovadas iniciativas que encolhem as receitas ou ampliam as despesas, além de outras de conteúdo polêmico, o Executivo recorreu a uma série de
projetos em regime de urgência, que trancam a pauta enquanto não são votados. Enquanto isso, a própria
base de apoio do governo se
insurgiu, criando um blocão
de insatisfeitos, composto
por integrantes de oito partidos, que impede votações.
O contribuinte paga a conta
da inoperância.
Desde o início do ano e até
o retorno do recesso espichado de Carnaval, que ainda deve se estender até o dia
11 de março, o resultado concreto é que apenas meia dúzia de projetos chegaram a
ser aprovados de forma conclusiva na Câmara e no Senado. Em 2013, o balanço in-

dicava 25 votações a essa altura. No ano anterior, 36. A
redução, acentuada, pode
até ser conveniente em alguns casos para o Planalto,
que teme a aprovação de iniciativas demagógicas num
ano de campanha presidencial, e para os parlamentares, que ficam com maior poder de barganha para pressionar o Executivo, cobrando a liberação de mais verbas de interesse de suas bases eleitorais. É péssima, porém, para os brasileiros, que
elegem seus representantes
na expectativa de vê-los cumprir seu papel, fazendo o que
os eleitores determinaram
como de sua atribuição.
Entre os projetos à espera de definição, está o da renegociação das dívidas dos
Estados, de interesse de governadores e prefeitos mas
não do Planalto. Segue à espera de definição também a
chamada Lei Kiss, aguardada com expectativa pela sociedade por acenar com mais
segurança na prevenção e
combate a incêndios. O temor, procedente, é o de que
dificilmente algum tema não
examinado agora terá alguma chance de avançar mais
à frente.
Num ano previsivelmente
encurtado por eventos como Copa e eleições, os par-

ESPAÇO LIVRE
Ser pai “avô” pode
afetar saúde do filho
Uma pesquisa realizada por
cientistas americanos e suecos
sugere que a paternidade tardia está ligada ao aparecimento de inúmeros problemas de
saúde em crianças.
Segundo os pesquisadores,
filhos de pais mais velhos têm
maior risco de desenvolver autismo, transtorno do déficit de
atenção com hiperatividade,
transtorno de bipolaridade, esquizofrenia, comportamentos
suicidas e, também, serem mais
propensas a um maior consumo de entorpecentes.
O estudo sugere que a razão
disso estaria em mutações nos espermatozoides que ocorrem com
o avanço da idade nos homens.
No entanto, especialistas afirmam que benefícios trazidos pela idade avançada dos pais, como um relacionamento mais estável, poderiam ‘compensar’ o
revés biológico.
Conduzida na Universidade de
Indiana, nos Estados Unidos, e
no Instituto Karolinska, na Suécia, a pesquisa foi descrita como
uma das maiores e melhor planejadas já feitas sobre o tema.
Para conduzir o estudo, cientistas analisaram dados de 2,6
milhões de pessoas, incluindo
irmãos e irmãs nascidos do
mesmo pai.

Os pesquisadores também investigaram fatores externos, como a educação dada pelos pais
às crianças, no surgimento desses problemas de saúde.
Ao comparar filhos de pais de
45 anos com aqueles de pais de
24 anos, o estudo constatou nos
primeiros que:
O risco de desenvolver autismo triplicou, o risco de desenvolver transtorno de déficit de
atenção com hiperatividade aumentou 13 vezes, o risco de desordem psicopática dobrou, o
risco de desenvolver desordem
bipolar aumentou 25 vezes, o risco de desenvolver comportamento suicida ou problemas com drogas elevou 2,5 vezes, e o desempenho escolar era mais baixo.
Os cientistas salientaram, entretanto, que o risco geral permaneceu baixo. Ou seja, mesmo que o risco de desenvolvimento de uma desordem rara
dobre ou triplique em filhos de
pais mais velhos, atinge apenas uma pequena parcela dessa população.
Entretanto, um dos cientistas
envolvidos na pesquisa, Brian
D’Onofrio, afirmou que ficou
chocado com as descobertas,
que sugeriram um risco mais
elevado do que o previamente
estimado.

SIMONE GANNAM

Risco de inoperância

Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

Escravos ou livres?

lamentares deveriam ter se
preocupado mais em demonstrar maior capacidade de trabalho. Depois das manifestações populares intensificadas a partir de junho do ano
passado, muitos parlamentares pareciam inclinados a
deixar no passado aberra-

ções como uma semana de
trabalho entre terça e quinta-feira. Bastou o país voltar
a uma relativa normalidade
para que o ano já se iniciasse em ritmo lento e com uma
produção que, de tão irrisória, não tem como ser aceita pela sociedade.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Agora é tempo favorável
Durante a Quaresma, A
Igreja nos convida à conversão. São quarenta dias que
nos lembram do tempo que
Jesus passou no deserto em
oração e jejum. Para nós é
um tempo favorável para nos
unirmos mais intensamente
a Jesus através da oração, do
jejum, da penitência e da prática da caridade.
Nossa conversão deve expressar-se pela mudança de
vida. Nossos gestos, atos e
atitudes devem ser agradáveis ao Senhor.
“Converte-se ao Senhor,
abandona os teus pecados.
Ora diante d’Ele e diminui
as ocasiões de pecado; volta para o Senhor, afasta-se
de tua injustiça, e detesta o
que causa horror a Deus”
(Ecli 17,21 a 23).
Nossa Mãe do Céu assim
nos pede: “Afastai-vos do caminho errado do mal, da soberba, do egoísmo e do pecado”. “Neste tempo de graça quaresmal, convido-os a
abrir seus corações aos dons
que Deus deseja dar-lhes.
Não se fechem, mas com a
oração e a renúncia digam
“sim” a Deus e Ele lhes dará

em abundância” (Medjugórie, 25-02-2006).
Em Medjugórie, onde Nossa Senhora tem aparecido
desde 21 de Junho de 1981,
Ela nos pede que dediquemos um tempo à oração.
Há quase 33 anos, não se
cansa de repetir: rezem, rezem, rezem.
Se houvesse algo melhor
do que a oração para fazermos, com certeza, Ela haveria de dizer-nos. No início de
suas aparições, falou: “Não
se vive apenas de trabalho,
vive-se também de oração,
vossos trabalhos não irão
bem sem a oração”.
Jesus, o Filho de Deus orava. Ele se afastava da multidão e passava a noite em
oração. Amanhecia e lá estava Jesus, em íntima união
com o Pai através da oração. E nós que somos tão
fracos e pecadores achamos
que podemos viver sem a
oração diária?
Olhando para dentro de
nós veremos quanto ainda
nos falta para sermos perfeitos como o Senhor quer.
Não deixemos passar este
tempo favorável.

"Recorte este anúncio, apresente e ganhe 10% de
desconto. Promoção não é válida para o delivery"

Rua Saturnino da Veiga, 346 - Centro

www.facebook.com/haneiculinariajaponesa
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A Campanha da Fraternidade deste ano tem como
tema Fraternidade e Tráfico
Humano. Para a liberdade
que Cristo nos libertou é o
lema escolhido.
O tráfico humano é uma triste realidade que tem aprisionado pessoas crédulas no próximo e indefesas. Pessoas traficadas representam pessoas
que vivem à margem da sociedade, como escravas, reféns
do outro, sem possibilidade de
escolha, sem expressar seus
pensamentos e sentimentos.
Quando Jesus veio ao mundo e assumiu a condição humana para concretizar o plano da salvação, Ele foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia para nos libertar de
toda e qualquer prisão. A partir deste momento, temos a
chance de acordar a cada dia
e degustarmos da liberdade
de filhos de Deus, fazendo
nossas escolhas e assim traçando nossa história.
A partir da meditação deste tema, a CNBB pretende que
estejamos atentos a esta realidade“reinvindicandodospoderespúblicos,políticasemeios
para a reinserção das pessoas

atingidas pelo tráfico humano
na vida familiar e social, promovendo ações de prevenção
e de resgate da cidadania das
pessoas em situação de tráfico e nos sensibilizando para a
solidariedade e o cuidado às
vítimas desse mal”.
Entretanto, também nos remete a uma outra reflexão:
Como temos usado a liberdade que Deus nos deu? Será
que não estamos nos permitindo escravizar pelas influências do mundo em que vivemos, pela ditadura do poder,
do possuir e do prazer? Como
temos vivido na qualidade de
cristãos? Fazemos nossas opções com base na Palavra de
Deus ou agimos conforme a
maioria, adequando os ensinamentos do Cristo às nossas
próprias conveniências?
A liberdade é o dom maior
que Jesus nos concedeu e temos que usufruir dela da melhor maneira possível, à luz
do Espírito Santo. Talvez estejamos tão reféns e aprisionados quanto os traficados.
E talvez eles estejam muito
mais livres do que nós...
Boa quaresma, boas reflexões.

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

O segredo é viver
a sinceridade

Como suportar a prova?
Pela sinceridade total diante do Senhor. A palavra “sincero” vem de “sem cera”. Os
antigos gregos e romanos faziam um teatro bem semelhante ao teatro moderno:
uma pessoa acabava fazendo vários personagens. Trocavam de personagens apenas trocando as máscaras,
que eram feitas de cera.
“Sem cera” quer dizer sem
máscara, sem representação.
Não podemos representar
diante de Deus, precisamos
ser sinceros! Temos de ser
verdadeiros diante do Senhor,

até mesmo diante de nossas
fraquezas. São Paulo nos diz
isso de uma maneira linda:
“Portanto, eu me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nos constrangimentos,
nas perseguições e nas angústias por Cristo! Pois quando sou fraco, então é que sou
forte” (II Cor 12,10).
Deus é forte em você, por
isso, Ele o faz forte. Não tenha medo de ser sincero diante do Senhor, de confessar-Lhe os pecados mais secretos. Não tenha medo do pecado, mas sim de não ser sincero diante de Deus.

VENDE-SE

Uma Moto CG 125,
ano 2010 com Side Car.
Documento / Carga
Tratar no Tel.:
(35) 9983-1054 com Vera
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ENTREVISTA
Como vai o trabalho, governador? Tudo bem?
AntonioAnastasia: Tudo
bem. Muito obrigado.
Governador, nas últimas
semanas o senhor anunciou
uma série de medidas para
intensificar o combate à criminalidade e ampliar a sensação de segurança da população mineira. Fale pra
gente sobre essas importantes medidas.
AntonioAnastasia: Na realidade, sabemos hoje que
o tema de segurança é aquele que mais aflige a população, não só mineira, mas brasileira. Sabemos que os indicadores não estão bons,
mas pior do que isso é a sensação de insegurança em que
vivem as pessoas nos dias
modernos. Portanto, adotamos medidas ainda mais radicais para combater a violência, a criminalidade. Aumentamos vigorosamente o
número de efetivos. Estamos
colocando agora servidores
administrativos concursados
para liberar policiais militares para atividades nas ruas.
Autorizei novo concurso para mais mil investigadores da
Polícia Civil. Estamos liberando mais veículos para as duas corporações, cerca de 400
veículos para cada uma. Isso significa, em número de
efetivos, que desde meados
do ano passado até o final
deste ano, teremos mais 7.500
homens e mulheres trabalhando nas nossas polícias.
Aumentamos também as vagas do sistema penitenciário de nosso Estado. Portanto, há uma determinação firme de nosso governo para
diminuir a burocracia e termos mais ação, mais presença, inclusive preventiva, das
polícias Militar e Civil. A Ci-

vil fazendo investigação e lutando contra a impunidade,
e a Militar evitando a criminalidade.
A Região Metropolitana
de Belo Horizonte, que, como todo o Brasil, também
sofre com altos índices de
violência, ganhou, recentemente, três novos batalhões
da Polícia Militar, não é governador?
AntonioAnastasia: É verdade. Exatamente dentro desse espírito, de nós aproveitarmos a experiência daqueles que estão também em
funções meio, funções administrativas da nossa Polícia
Militar, estamos utilizando
todo o potencial que tem a
nossa força pública para dar
segurança à nossa população. Inclusive, estamos utilizando também os alunos
da Academia Militar, que poderão fazer seus treinamentos e aulas práticas já nas ruas. Tudo isso aumenta a visibilidade e, é claro, inibe a
criminalidade.
E nesse processo, também
é importante para o cidadão
que o Estado reduza a burocracia e aumente a eficiência dos serviços, não é verdade? Há alguma ação nesse sentido?
AntonioAnastasia: Sim.
Nós sabemos que muitas vezes os policiais acabam ficando retidos nas providências
burocráticas de anotação do
antigo boletim de ocorrência, agora chamado Reds (Registro de Eventos de Defesa
Social). Estamos criando a
delegacia virtual, exatamente para que as pessoas possam lançar na internet registro de crimes de menor potencial ofensivo, como também mudando a sistemática desses registros. Estamos

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) SA
AVENIDA: GETÚLIO VARGAS N.º 423 – CENTRO
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
AVISO DE CONVOCAÇÃO
1- Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social à Avenida Getúlio Vargas n.º 423 em São Lourenço – MG, os documentos a que refere o Artigo 133 da Lei n.º 6404/76.
2- Ficam os senhores acionistas convocados para as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária que serão realizadas no dia 24 de Abril
de 2014 às 09:00 h. (nove horas), na sede social a fim deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Discussão e votação do relatório da administração, Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2013.
b) Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para o
exercício de 2014 bem como fixação dos respectivos honorários.
c) Aumento do Capital Social.
d) Conseqüente reforma dos Estatutos Sociais.
e) Assuntos de interesse geral da Sociedade.
São Lourenço(MG), 05 de Março de 2014.

Para anunciar:
Telefax: (35) 3332-8484
Tiragem Semanal:
8000 exemplares
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Carmen Sabra Barcia
Diretora Presidenta
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Governador Antônio Anastasia
Sobre assuntos que interessam a
Minas e aos mineiros.

fazendo o acompanhamento eletrônico dos plantões
da Polícia Civil, para aprimorar a agilidade da anotação
dos registros e permitir que
as viaturas da Polícia Militar
voltem o mais rápido possível para as ruas, para manter, exatamente, esse trabalho vinculado à prevenção e
à presença ostensiva dos policiais nas cidades.
Muito bom, governador.
Mas, o senhor disse recentemente que o envolvimento de toda a sociedade nesse processo, na redução da
violência, é essencial, não
é verdade?
AntonioAnastasia: Não há
dúvida. Claro que a responsabilidade maior sempre será do poder público. Mas temos de adotar medidas severas com a participação também da sociedade, em especial na área da prevenção e aqui eu cito, por exemplo,
o programa Fica Vivo! Nós
vamos inaugurar agora mais
quatro unidades do Fica Vivo, uma na capital e três no
interior, onde a sociedade
participa, as comunidades se
envolvem, exatamente, nas
áreas de maior risco, para
evitar o crescimento e diminuir a criminalidade nessas
comunidades, nessas regiões. A população pode e deve participar também através do Disque-Denúncia, com
a colaboração com as autoridades policiais. Isso é fundamental para termos um
clima, um ambiente, de maior

Convertei-vos e
crede no Evangelho!

Muito bom, governador.
Vamos todos colaborar nesse esforço que é de todos
nós. Muito obrigado pela
participação.
AntonioAnastasia: Eu que
agradeço,muito obrigado.
Fonte: Agência Minas

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.

Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

paz e de menos violência. Tenho dito, ao longo das últimas semanas que, lamentavelmente, no Brasil de hoje
vivemos um ambiente de
grande violência, não só na
segurança pública, mas também em brigas de trânsito,
brigas nos estádios de futebol, assassinatos nas famílias.
Crimes que arrepiam a própria
sociedade. Então, nós temos
que modificar isso. Através de
várias frentes de trabalho, valeumesforçoconcentrado.Uma
medida,certamente,seráuma
modificação legislativa, adotando algumas medidas que
possam modificar o processo
penal,paratorná-loaindamais
apurado. E, é claro, evitar a impunidade, porque a impunidade acaba sendo, digamos assim, a grande mãe responsável pelo aumento da criminalidade, já que as pessoas que
cometem os crimes, não sendo punidas, se estimulam para cometer mais crimes e, também, servir de mau exemplo
paraoutros.Então,precisamos
mesmo de um mutirão nacional, envolvendo a sociedade e
os três níveis de governo, para podermos modificar o atual padrão violento na nossa sociedade.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Valério, Departamento Administrativo: Flávio Augusto de Paula Dutra, Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra, Assessor Jurídico:
Leandro Scatolino de Souza.
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Com esta exortação as cinzas são colocadas sobre a
fronte dos fiéis na quarta-feira que inicia a Quaresma. As
cinzas lembram a pobreza e
a fragilidade humana, que
não consegue ser e fazer nada sem o auxílio da Graça Divina. O momento da imposição das cinzas faz parte da
missa, é o ato penitencial, reconhecemos nossos erros e
imploramos a misericórdia
de Deus.
Nestes dias da Quaresma,
ressoa forte no coração da
Igreja o apelo à conversão,
mudança radical da vida...
Conversão sugere uma mudança abrupta na direção: o
encontro com Jesus leva à
busca de fazer a vida assemelhar à Dele, assumindo o
jeito divino de ser... Tomando consciência dos erros que
cometemos e percebendo
onde está nossa fraqueza,
conseguimos fazer um propósito firme de superação,
contando com auxílio de Deus.
Apoiamo-nos num tripé:
Oração-Penitência-Caridade.
Oração, que favorece a nossa comunhão com Deus e nos
liga ao Senhor. Somos chamados a intensificar a nossa
intimidade com Deus, aumentando os nossos momentos
de diálogo com Ele, priorizando momentos especiais
ao longo do dia, não deixando pra rezar no último minuto do dia. Sugestão boa é de
ir à missa todos os dias da
Quaresma e escolher um horário para rezar todos os dias.

A Penitência nos coloca
diante dos nossos limites, que
podem ser vencidos. Jejuando e nos mortificando, robustecemo-nos e conseguimos
não ser apenas instintivos,
mas também racionais e alcançados pela Graça de Deus,
que nos modela.
A Caridade faz-nos compreender que a vida de Fé
não pode ser individualista
ou intimista, pois o nosso
Deus não é solidão e nem fechamento, mas comunidade, participação, doação, comunidade.... Devemos cuidar do irmão, em suas necessidades, concedendo-lhe
o que precisa, seja material
ou espiritualmente, para bem
viver. Caridade não é dar o
que sobra, mas o que o outro precisa.
Nesta caminhada Quaresmal vamos com Jesus para o
deserto... Este deserto é o
nosso coração. Que não nos
falte coragem de olhar para
nosso interior e buscar ser
melhores, para bem chegarmos às alegrias da ressurreição, na Páscoa.
Temos algumas atividades
que nos ajudarão:
- Meditação da Via-Sacra,
todas as quarta e sextas –feiras da Quaresma, após a missa da matriz (18h).
- Procissão da Penitência,
todas as sextas-feiras da Quaresma, às 05:30, na matriz.
- Estudo sobre a Campanha da Fraternidade 2014,
dia 09 de março, às 15h, no
salão do Colégio das irmãs.

CLASSIFICADOS
ALUGA-SE UMA SALA COMERCIAL NO CENTRO. TRATAR
PELO TELEFONE (35) 8816-2486
ALUGA-SE UMA LOJA COMERCIAL NA FEDERAL. TRATAR
PELO TELEFONE (35) 8816-2486
ALUGA-SE CASA NO CENTRO PARA MORADIA OU FINS
COMERCIAS. TRATAR PELOS TELEFONES: (35) 8816-2486
OU (35) 3331-8524
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO
Laticínio no Sul de Minas procura para admissão imediata profissional com experiência de no mínimo 05 anos
na área de produção e supervisão de funcionários. A empresa oferece salário compatível com a função, registro,
plano médico e dentário extensivo à família e seguro. Os
interessados deverão entregar o Curriculum no escritório de IRAI CONTABILIDADE a Rua 1º de Abril, 163 – centro – São Lourenço, dentro do horário comercial.

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: escritorio@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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20 dicas simples para
economizar energia elétrica
O Brasil vive um bom momento econômico atualmente. As indústrias produzem
em ritmo acelerado, os empregos crescem e o consumo das famílias aumentou.
Isso requer também um grande gasto de energia elétrica,
que pode gerar um apagão.
Com pequenas dicas de mudanças no dia a dia, podemos poupar eletricidade e
ajudar o planeta.
Dentro de casa
- Troque as lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Estas duram mais e utilizam menor quantidade de
energia;
- Não deixe a luz acesa em
cômodosdesnecessariamente;
- Pinte as paredes internas
e os tetos da casa com cores
claras. Elas refletem e espalham a luz para todo o ambiente;
- Aproveite ao máximo a
luz do dia deixando cortinas
e portas abertas. Em caso de
mesas de trabalho e de leitura, coloque-as próximas às
janelas;
- Deixe os globos e lustres transparentes sempre
limpos para aproveitar ao
máximo a potência das lâmpadas;
- No caso dos aparelhos de
ar-condicionado, mantenha
os filtros sempre bem higienizados;

- Use o termostato do ar-condicionado para regular
a temperatura e evitar a sobrecarga do aparelho
- Máquina de lavar roupa
e ferro de passar consomem
bastante energia. Portanto,
tente usá-los quando houver
bastante roupa acumulada
para realizar o trabalho de
uma única vez;

- Em dias secos, ao invés
de usar umidificadores eletrônicos, coloque um pano
úmido pendurado no recinto e uma bacia com água;
- Evite deixar aparelhos eletrônicos em stand-by. Apesar de desligados, esse modo pode representar um gasto mensal de até 12%;
- Evite colocar o fogão e a

geladeira próximos um do
outro. Eles podem interferir
no consumo de energia;
- Mantenha a borracha de
vedação da geladeira sempre em bom estado;
- Regule a temperatura da
geladeira no inverno, ajustando o termostato para evitar desperdício de consumo,
e não forre as prateleiras pa-

ra não exigir esforço redobrado do eletrodoméstico;
- Quando viajar, desligue
a chave geral da casa para
não gastar energia com coisas desnecessárias.
Fora de casa
- Experimente instalar um
sistema solar de aquecimento de água para abastecer toda a casa.
- Utilize fotocélulas – aparelhos que detectam a presença de movimento – em
ambientes externos para que
as luzes acendam somente
à noite.
No trabalho
- Dê preferência a aparelhos que consumam menor
quantidade de energia, como
notebooks, computadores,
impressoras e copiadoras;
- No final do expediente, tire os aparelhos da tomada;
- Desligue o monitor do
computador ou coloque a
máquina em modo de economia de energia, quando
não estiver no ambiente;
- Use papéis usados para
rascunho;

Anuncie aqui: (35) 9983-1054 Oi

www.saolourencojornal.com.br

saúde

DOMINGO, 09 DE MARÇO DE 2014

Algumas dicas de
como dormir melhor

Se é daquelas pessoas que
não dorme bem ou tem dificuldade em adormecer, este
artigo é para si. Vamos apresentar algumas dicas e sugestões de como dormir melhor
e ter um sono descansado.
Saiba ainda quantas horas deve dormir por dia.
Todos sabemos que o bem-estar físico e psicológico depende de umas boas horas de
sono, visto que este permite
restabelecer a energia perdida no quotidiano, rejuvenescer as células e reforçar as defesas e o sistema imunitário.
Dormir bem contribui ainda
para um melhor humor e estudos comprovam que ajuda
a manter o peso, pois permite controlar a fome.
São muitas as pessoas que
têm dificuldade em dormir.
Todos nós conhecemos alguém que tem problemas de
insónias. Outras pessoas dizem que têm problemas em
dormir com o parceiro, porque este tem um sono agitado. Algumas crianças têm
ainda outros problemas associados ao sono, como a
enurese que já falámos, que
acontece quando as crianças
não conseguem conter a urina durante a noite.
Algumas doenças como a
obesidade, hipertensão e a
diabetes estão associadas à
falta de horas de sono. Nos
jovens, esta carência prejudica o crescimento visto que
é durante o sono que certas

hormonas actuam para que
o crescimento ocorra.
A importância
de dormir bem
Durante o sono é ainda produzida uma hormona chamada Melatonina que é um
antioxidante. Antioxidantes
são substâncias que bloqueiam
o efeito dos radicais livres
que, de uma forma geral, são
electrões desemparelhados
radioactivos que são formados pelas nossas células durante o processo de combustão do oxigénio. Alguns radicais livres são altamente
prejudiciais para a saúde logo, se dormirmos as horas
necessárias, irá existir uma
dose aceitável de Melatonina para nos proteger dos radicais livres, por isso, teremos menos doenças.
Existem estudos que afirmam que ¼ da população
mundial sobre de insónia que
é caracterizada pela falta de
sono e/ou dificuldade em
mantê-lo.
Algumas dicas para
um sono melhor:
1- Quando não consegue
adormecer, em vez de ficar
na cama às voltas, procure
um local calmo e fique lá até
reparar que está a ficar com
um pouco de sonolência;
2- Antes de deitar tome uma
colher de mel diluído em água
ou leite, como preferir;

3- Tome cuidado em fazer
refeições leves antes de ir
dormir. Pode optar pelas frutas pois estas saciam e não
interferem com o sono;
4- Caso goste de tomar um
pouco de chá antes de se deitar, tenha cuidado em verificar se o chá é isento de cafeína;
5- Cientistas aconselham
a desligar qualquer fonte de
ruído ou algo que o distraída nos 20/15 minutos antes
de adormecer, para que o sono seja calmo e reparador,
pode praticar exercícios de
relaxamento, ler um livro,
praticar yoga, etc. Verá que
dormirá muito melhor;
6- Não use medicamentos
sem prescrição médica;
7- Em vez de tomar café,
tenha preferência em Chicória, Cevada, Centeio e Maltes, por exemplo.
Quantas horas de
sono se deve dormir:
Recém-nascidos: 16 horas;
Crianças: 10 a 12 horas;
Adolescentes: 8 a 9 horas;
Adultos: 8 horas;
Idosos: 6 a 7 horas
Sonos com menos de 5 horas podem ser causados por
insónias.
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Resultado Final da “Operação
Carnaval 2014” na área da 17ºRPM
A 17ª Companhia PM Independente de Meio Ambiente e Trânsito encerrou
nesta quarta- feira de Cinzas
(05) a “Operação Carnaval
2014”. Foram realizadas ações
e operações em todas as rodovias estaduais e federais
delegadas do extremo Sul de
Minas, além das áreas em
que se concentravam maiores possibilidades de degradações ambientais.
O policiamento rodoviário intensificou as fiscalizações nas rodovias com o emprego de 289 militares. Foram realizados 525 testes
de etilômetro, com 07 prisões por embriaguez ao volante. Foram fiscalizados
3.307 veículos, sendo 39 removidos. Foram recolhidas
77 carteiras de habilitação
e 31 Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). Foram lavrados 330 autos de infração,
sendo 37 por inabilitados
na condução do veículo.
Durante os cinco dias foram registrados 32 acidentes de trânsito, com 02 vítimas fatais, o que representou um aumento em relação
ao ano de 2013, no entanto
cabe ressaltar que houve também o aumento da malha viária da 17ª Cia PM Ind MAT
com a assunção das rodovias
BR- 459 na região de Pouso
Alegre e BR 460 na região de
São Lourenço. O acidente
com vítima fatal ocorreu na
madrugada do dia 04, terça-feira, na rodovia MG- 290,
no município de Ouro Fino/

BETO BACHA

Giro Esportivo

BOXE

Nos dias 22 e 23 de Fevereiro, aconteceu na Academia
Olimpus de Taekwondo, do amigo rubro negro Tiago França, o 3º curso anual de boxe, ministrado pelo mestre José
Pereira (6º Dan de Taekwondo) e treinador profissional de
boxe. O curso contou com a participação de 30 alunos com
duração de 9 horas, com práticas das técnicas básicas na nobre arte. O apoio para a realização do evento ficou por conta da Madeireira Federal, Guiomoto Honda, Granada Hotel,
Grito Urbano e Sacolão Rio Verde. Na foto o Mestre Pereira, Iago, Ronaldo, Matheaus, Marquinho, Aguinaldo, Alisson,
Marcos de Deus, Thullius, Douglas, Pedro e Felipe de Deus.

MG (colisão frontal).
O policiamento de meio
ambiente empregou um efetivo de 132 militares nas operações. Foram feitas 62 fiscalizações em diversos estabelecimentos como mineradoras, indústrias de laticínios,
comércio de carvão vegetal,
dentre outros. Como destaque houve a apreensão de
02 armas de fogo, 11 munições, e 01 motosserra. Mes-

mo estando no período da
piracema, foram apreendidos 38 metros de rede e 42
armadilhas e materiais usados para pesca (covos, anzóis, varas e molinetes). Foram efetuadas 13 prisões por
infrações contra o meio ambiente no período.
A “Operação Carnaval 2014”
foi realizada pelas frações do
policiamento especializado
de Meio Ambiente e Trânsi-

to Rodoviário de forma que
a paz no trânsito e a proteção ambiental pudessem prevalecer nesse período como
fator de manutenção da Paz
Social. O objetivo da 17ª Cia
PM Ind MAT foi prevenir acidentes e reprimir os crimes
de trânsito e crimes contra
o meio ambiente, propiciando segurança e conforto a todos que passaram o carnaval no extremo sul de Minas.

2ª COPA LIDAE DE FUTSAL

Com início no dia 8 de março, neste sábado, no Ginásio
Lavrinhão em Baependi, válido pela categoria sub 17 masculino e feminino. Os garotos de São Lourenço do técnico
Renatinho ficaram no grupo A com as equipes de Baependi, Boa Esperança, Carmo de Minas, Dom Viçoso, Itamonte, São Bento Abade e Soledade. E as meninas no comando do Robô, enfrentam São Gonçalo do Sapucaí em chave
única, aguardando para a próxima fase as equipes de Itanhandu, Varginha, Baependi, Itajubá e Dom Viçoso.

CHOCOLATE COM CHOCOLATE

Os amigos Maurílio Chocolate, Marcelo Goleiro e Nélio,
estiveram no estádio do Mineirão no último dia 25, e vibraram com a atuação inspirada no chocolate do Cruzeiro
na vitória por 5 a 1 na equipe do Universidad de Chile. O
público foi de 29.129 presentes e o time da Toca lidera a
chave 5 da Libertadores, o próximo confronto será nesta
3ª feira contra o Defensor no Uruguai.

“A CONSERBRAS, sente-se orgulhosa em prestar seus
serviços à cidade de SÃO LOURENÇO, coletando o lixo dentro
dos mais altos padrões de qualidade, utilizando caminhões
compactadores ultra modernos. Para qualquer sugestão e/
ou reclamação contate conosco pelo telefone 3331-4719”

SAAE E CONSERBRAS: NOSSA NATUREZA E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE.

www.saolourencojornal.com.br

cidades

DOMINGO, 09 DE MARÇO DE 2014

7

Carnaval 2014 em São Lourenço

Confira as imagens que foram destaque durante a “Festa de Momo” na cidade.

Bloco “Dus Túlio” desfilou na
avenida com muita animação

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) S/A - CNPJ: 24.821.589/0001-57
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS - BALANÇO PATRIMONIAL
31 DE DEZEMBRO DE 2013
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITA BRUTA		
(-) Custos Serviços Vendidos
LUCRO BRUTO		
(-) Despesas Diversas		
(-) Impostos e Taxas		
(-) Provisões		
LUCRO NO EXERCÍCIO		

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.291.064,16
290.533,90
2.000.530,26
1.366.317,87
203.156,16
225.267,78
205.788,45

Saldo a Disposição da Assembléia R$

205.788,45

CIRCULANTE
Caixa			
Bancos c/Movimento		
Estoque de Mercadoria
TOTAL DO CIRCULANTE

R$
R$
R$
R$

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado		
Outros Investimentos		
Realizável a Longo Prazo
(-) Depreciação Acumulada
TOTAL DO PERMANENTE

R$ 1.609.247,90
R$
40.213,27
R$
904.595,11
R$ (1.331.288,47)
R$ 1.222.767,81

TOTAL DO ATIVO		

R$

746.044,23
90.330,67
836.374,90

2.059.142,71

PASSIVO

por volta das 19:00hs no
São Lourenço Country Clube, onde os foliões caíram
na folia ao som da animada e contagiante bateria.
A festa na concentração

foi até às 00:00hs, depois
o bloco ganhou as ruas da
cidade e desfilou pela Avenida Dom Pedro II, dispersando no Calçadão Rui Garcia Machado.

CIRCULANTE
Fornecedores		
Tributos a Recolher		
TOTAL DO CIRCULANTE

R$
R$
R$

68.354,95
637.280,94
705.635,89

EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Financiamento Longo Prazo

R$

451.791,25

TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$

451.791,25

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social		
R$
Reserva de Lucros		
R$
Saldo a Disposição da Assembléia R$

580.382,40
115.544,72
205.788,45

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$

901.715,57

TOTAL DO PASSIVO		

Senhores Acionistas:
Cumprindo disposições Legais e Estatutárias, apresentando para exame e deliberação de Vossas Senhorias, o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2013, as
Demonstrações Financeiras referentes ao mesmo exercício,
documentos que atestam os atos de nossa Gestão Administrativa e a situação financeira do Hotel.
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS EM 31.12.2013
NOTA 1 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

ATIVO

O Bloco “Dus Túlio” chegou a sua 3º edição esbanjando alegria na avenida no
sábado de carnaval, arrastando cerca de 300 foliões.
A concentração começou

RELATÓRIO DA DIRETORIA

R$

2.059.142,71

A) – Apresentação e elaboração das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Financeiras consolidadas em 31 de
dezembro de 2013, elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76)
e Dec. Lei 1.596/77, e suas alterações para a contabilização
das operações associadas às normas e instruções do Banco
Central do Brasil (BACEN), estão sendo apresentadas na forma da Legislação Societária.
B) – As depreciações do Imobilizado de uso, é calculada
pelo método linear, com base em taxas que contemplam a
vida-útil-econômica dos bens, observando os limites permitidos pela legislação em vigor.
C) – O regime contábil adotado é o de competência de
exercício, observados os critérios uniformes no tempo e ainda, aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, mantidos os registros permanentes.
D) – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo
de até 12 (doze) meses, são apresentados como circulantes.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31.12.2013
Histórico

Capital Social Reserva Lucro Saldo Disp.
Total
Assembléia
Saldo 31.12.12 578.747,52 115.544,72 186.876,41
881.168,65
Aumento Capital 1.634,88
(1.634,88)
Result.Exercício
205.788,45 205.788,45
Divid.Distribuídos
(186.876,41) (186.876,41)
Reserva Legal
Saldo em 31.12.12 580.382,40 115.544,72 205.788,45 901.715,57
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Bloco do Pijama na Ilha Antônio
Segunda- feira de carnaval:
bloco Maomeno foi a sensação Dutra: reclamação geral
A programação dos desfiles dos blocos na segundafeira de carnaval em São Lourenço começou às 18:00 hs,
com o desfile dos blocos dos
hotéis Alzira Park, Alzira Plaza e Granada, logo depois foi
a vez do “Blocão” organizado por Olga Chaib que levou
dezenas de cães fantasiados

para a avenida.
Após o Blocão, pausa nos
desfiles e o foco principal passou a ser o Bloco Maomeno,
que foi a sensação da segunda- feira e teve sua concentração no Water Clube, reunindo cerca de 800 foliões
embalados pela potente bateria que contagiou a todos.

Muita alegria, descontração
e simpatia foram a marca registrada deste bloco, que tomou conta da avenida por
volta das 00:00 hs e se dispersou no Calçadão Rui Garcia Machado.
Na Ilha Antônio Dutra a
Banda Patukerê agitou o público durante a madrugada.

O tradicional “Bloco do Pijama”, que durante 28 anos
se concentrava e saía da Praça Humberto Sanches (Pracinha da Federal), nesse ano de
2014, teve sua concentração
na Ilha Antônio Dutra, quebrando a tradição de sucesso.
Cerca de 20.000 mil foliões
participaram do bloco e a grande maioria se disse decepcionada com a mudança. Nas re-

des sociais na internet, a reclamação é geral e muitos afirmam que não voltarão ao bloco no ano que vem. Muitas
reclamações também sobre
os valores cobrados na Ilha
Antônio Dutra: água, cerveja e refrigerante saindo a R$5,
00 reais cada, um preço muito alto, o que chegou a revoltar muitos foliões que preferiram ir embora do recinto

mais cedo.
A concentração começou
às 20:00hs e saiu da Ilha por
volta das 23:30, passou pela Avenida Dom Pedro II e retornou para a Ilha, arrastando a multidão.
Na Praça Dr. Humberto Sanches (Pracinha da Federal),
o prefeito Zé Neto, através
de decreto, proibiu qualquer
tipo de som mecânico.

Domingo de carnaval em São Lourenço

COMARCA DE SÃO LOURENÇO - EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oficial Substituto do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São Lourenço/MG, com base no parágrafo 4°, DO Art. 26 da Lei n° 9.514/97, vem intimar o Sr. COSME DAMIÃO DE LIMA, inscritos no CPF n° 935.381.466-91, para satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da ultima publicação
deste Edital, o pagamento da divida assumida a partir de 05/09/2011, com
acréscimos contratuais, o montante de R$29.866,30, acrescidos de atualização monetária e juros de mora até a data do efetivo pagamento, despesas de
cobrança, e o(s) encargo (s) que vencer (em) no prazo desta intimação, relativo ao contrato Habitacional n° 155551526280, constante do R.03, na matrícula 18.476 deste cartório. O não cumprimento da referida obrigação garante o direito de Consolidação de Propriedade do imóvel em favor da credora
fiduciária CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAIXA-Instituição Financeira sob forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, com sede no setor bancário Sul, quadra 04, lote 3/4, em Brasília/DF, inscrita no CNPJ n°
00.360.305/0001-04. São Lourenço, 21 de fevereiro de 2014. O Oficial Substituto: Júlio César Círio Nogueira.

Os desfiles dos blocos no
domingo de carnaval em São
Lourenço começaram por volta das 17:00 hs pela Avenida Dom Pedro II com os blocos dos hotéis, que levaram
os hóspedes para a avenida
esbanjando alegria.
Os primeiros a desfilar foram os blocos dos hotéis
Metrópole e Londres, logo
depois foi a vez do bloco
do Hotel Guanabara, seguido pelo Pijaminha e Hotel
Brasil. A noite o “Bloco Viver” da melhor idade, desfilou com muito fôlego e
uma alegria contagiante.
Por volta das 00h00 hs o
Bloco Malacabado saiu da
concentração e ganhou a
avenida, desfilando com alegria ímpar, embalados com
sua bateria.
No calçadão Rui Garcia Machado o Bloco Fava contagiou os foliões com sua ba-

teria afinada das 09:00 até
às 00:00 hs.Na Ilha Antônio
Dutra, a banda “Movimento

Axé” foi a responsável por
animar os foliões até as 04:00hs
da manhã.

www.saolourencojornal.com.br

cidades

DOMINGO, 09 DE MARÇO DE 2014

9

Mega trio elétrico foi impedido
de desfilar em pleno Carnaval
Durante 28 anos consecutivos, a Praça Dr. Humberto
Sanches (Praça da Federal),
foi o local de concentração
de milhares de foliões de São
Lourenço e tantos outros vindos de várias cidades do Sul
de Minas e até de outros estados para brincar o carnaval, mas nesse ano, na contramão da vontade popular,
a administração do prefeito
Zé Neto transferiu a concentração do primeiro dia oficial de folia na cidade para
a Ilha Antônio Dutra, quebrando a tradição de 28 anos
na Praça da Federal.
Com a transferência autoritária e sem consulta popular, diversos foliões e comerciantes da cidade ficaram insatisfeitos e reclamaram da
mudança, foi então que o radialista Cristiano Siqueira (Keridão), na tentativa de não
deixar que a tradição acabasse, contratou com o dinheiro do próprio bolso o trio elétrico Mega Som, que veio de
São Paulo com mais de uma
tonelada de som e luzes para receber os foliões que preferiam a Praça da Federal para brincar o carnaval, como
tradicionalmente acontecia
há 28 anos.
Conforme contrato assinado por ambas as partes (Em-

presa Mega Som e Cristiano
Siqueira o Keridão), exatamente às 20: 00hs o trio elétrico “Mega Som” chegou à
cidade e encostou na Praça
da Federal, as 20h30hs o som
foi ligado e cerca de 10 minutos depois um grande número de fiscais da prefeitura, agentes de trânsito, viaturas da Polícia Militar e cargos de confiança do prefeito chegaram na praça e ordenaram que o som do trio
elétrico fosse desligado sob
a ameaça de multá- lo além
de chamar o guincho e recolher o trio elétrico para o
pátio do DETRAN. A alegação dos fiscais e da polícia
era de que o prefeito ZéNeto (PSDB), havia baixado um
“Decreto Municipal” (Decreto nº 5097/ 2014), que proibia som mecânico na Praça
Humberto Sanches durante
o carnaval. Veja o que diz o
decreto em seu art. 13:
Art. 13: “É expressamente proibida qualquer tipo de
execução sonora por veículos de particulares, bem como por carros de som de
propriedade de Empresas
legalmente constituídas para tal fim, e ainda, a instalação de caixas de som, senão por parte do Poder Executivo Municipal ou da per-

missionária “Kadu Eventos
e Promoções Ltda”, nas áreas citadas nos Artigos 1º e
2º, deste Decreto, bem como na Praça Dr. Humberto
Sanches”, diz o documento
assinado pelo prefeito, que
claramente foi confeccionado para “melar” a tradicional sexta- feira de carnaval
na Praça da Federal.
Diante das ameaças e da
pressão das autoridades, o
radialista Cristiano Siqueira
(Keridão), mesmo contra sua
própria vontade, ordenou
que o trio elétrico fosse embora da cidade para evitar
problemas e mais prejuízos.
Quem mais perdeu com a negativa do Governo Municipal de deixar o trio na praça
foram os foliões, que chegavam em grande número e recebiam a informação de que
o trio teria sido impedido de
levar alegria para o povo em
pleno carnaval.
O radialista Cristiano Siqueira (Keridão) agora irá
acionar a justiça para tentar
reaver o dinheiro gasto na
contratação do trio elétrico
e outras despesas. “Fiquei
triste demais, o povão me
pediu para fazer alguma coisa para não deixar a tradição morrer e assim eu fiz,
economizei dinheiro, contra-

EDITAL DE ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA
Por este edital, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Lourenço- SINDPUB, faz saber
a todos os titulares dos Órgãos da Administração Direta, Indireta, Fundações, Autarquias, Empresas
Públicas, Sociedades de Economia Mista e Associações Civis do Município de São Lourenço assim como, ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de São Lourenço, que, nos termos do
art. 8º, IV, da Constituição Federal, dos artigos 513 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho
CLT e, ainda, da Instrução Normativa nº 1 de 06 de março de 2002 e Nota Técnica/SRT/MTE 202/2009
o Ministério do Trabalho e Emprego, todos deverão proceder ao desconto da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 2014 equivalente a 1 (um) dia normal de trabalho (art. 580, I, CLT) nos vencimentos e salários de todos os servidores e empregados públicos que estejam vinculados à base territorial desta
Entidade Sindical. Por remuneração de 1 (um) dia normal de trabalho, deve-se entender como o salário base, acrescido de todos adicionais e gratificações recebidos, verba gratia, adicionais de insalubridade, periculosidade, penosidade, gratificação de função, chefia, etc., excetuando-se apenas as horas
extras, uma vez que as mesmas não compõem a remuneração de 1 (um) dia normal de trabalho. O
desconto deverá ser efetuado até o dia 31 de março do corrente ano, impreterivelmente, e recolhido
à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência 0152(agência São Lourenço), conta-corrente nº 500697-1. Ficam ainda todos cientes de que o não recolhimento da Contribuição Sindical até o dia 30 de abril de
2014 implicará multa de 10% (dez por cento) para o primeiro mês de atraso, acrescida do percentual
de 2% por mês de atraso subsequente ou fração de mês, mais juros de 1% (um por cento) ao mês e
atualização monetária, na forma da Lei. Ressalta que o desconto é aplicável a todos os servidores, independentemente da natureza deseu vínculo jurídico com a administração pública direta e indireta e
de serem ou não filiados a este Sindicato, excetuando-se do desconto a contribuição sindical urbana
somente os inativos e pensionistas. Por derradeiro, no caso das rescisões dos contratados administrativos e/ou de trabalho ou das exonerações dos cargos em comissão que porventura venham ocorrer
no mês de março do corrente ano deverão ser descontados os valores devidos a título de contribuição
sindical pelos demitidos e/ou exonerados do cargo ou emprego e recolhidos à conta corrente e banco
supramencionado. Para maiores esclarecimentos, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
São Lourenço – SINDPUB se coloca à disposição de todos os interessados, em sua sede ou através dos
telefones: (35) 3331-8539 ou 8828-1303.
Luiz Carlos Batista - Presidente do SINDPUB

Oftalmologia Geral e Pediátrica
Estrabismo e Exame Ortóptico
Teste do Olhinho
--------

Otorrinolaringologia
--------

Neurologia, Neurocirurgia
Cirurgia de Coluna
Eletroencefalograma
--------

Medicina do Sono e
Polissonografia
--------

Psiquiatria

Dra. Roberta Lima Zagati
Dra. Ludmilla Lima Zagati
Dr. Eduardo Fernandes do Vale
Dra. Luciana Zagati do Vale
Dr. Nilson Gonçalves Coelho

--------

Ultrassonografia Geral
RUA SENADOR CAMARÁ, 91 - FEDERAL – SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS
EM FRENTE AO HOSPITAL - TEL: (35) 3332.6465 / 9221.7777

tei o trio elétrico e de repente me vi cercado de fiscais e
policiais na praça, fiquei com
medo de ser preso, mas não
me acovardei em momento
nenhum, fiz a minha parte,
uma pena que isso aconteceu em pleno carnaval, data que o povo se reúne em
todo o Brasil para se divertir,
eu queria era ver o povo feliz, mas infelizmente não consegui. Para contratar um trio

elétrico nesse período não é
fácil, é muito caro, fiquei com
o prejuízo sozinho”, desabafou o radialista Keridão.
PolêmicaNão é a primeira vez que
o Governo Zé Neto cria polêmica no período carnavalesco, em 2010 ele e sua equipe proibiram os foliões de ouvirem funk e rap no carnaval,
a notícia ganhou destaque

negativo em diversos meios
de comunicação do país.
ContraditórioMesmo proibindo funk e
rap em 2010 durante o carnaval, neste ano o artista
funkeiro foi contratado para cantar no palco oficial do
carnaval. O cantor de funk
“Buchecha” se apresentou
na terça- feira (04/03) na Ilha
Antônio Dutra.

Vasta programação de eventos
promete movimentar a comunidade
acadêmica na Faculdade de São
Lourenço em 2014
Dois mil e treze foi um ano bastante produtivo para os cursos de Administração,
Ciências Contábeis e Gestão de Recursos Humanos da Faculdade de São Lourenço,
pois possibilitou aos alunos vivenciarem experiências diversificadas no que tange as
atividades acadêmicas. Foram oferecidas palestras nas mais diversas áreas durante
a Semana Acadêmica Integrada cujo tema “Administração: Alicerce fundamental
para gestão, inovação e sustentabilidade”abordou assuntos relacionados à Gestão
Ambiental, Psicologia Organizacional, Valorização Profissional X Excelência no Atendimento, Gestão do Tempo e Produtividade dentre outras competentemente ministradas por profissionais de renome no cenário regional, e diversas atividades culturais com apresentações da Orquestra Jovem do Projeto Crescer e do Studio de Dança Denise Fonseca. Foram realizadas ainda Visitas Técnicas às seguintes empresas:
INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Cachoeira Paulista), YAKULT (Lorena), HELIBRÁS (Itajubá), GM (General Motors do Brasil – São José dos Campos). Outras atividades como o Curso de Extensão sobre Rotinas Trabalhistas: Teoria e Prática, Painel: Da Deficiência à Empregabilidade e a 2ª Caminhada Ecológica realizada
em parceria com a ONG Amanhágua e Unimed proporcionaram conhecimentos que
aliam teoria à prática e noções de responsabilidade social e gestão ambiental.
A Coordenadoria em parceria com os professores têm projetado para 2014 o
evento “Ciclo de Palestras”que englobará temáticas atuais e relevantes para a formação de nossos alunos. De acordo com o coordenador destes cursos Prof. Nei Domiciano da Silva, serão realizadas palestras em parceria com o SEBRAE e Instituto
de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais (INDI), sobre Empreendedorismo,
Sustentabilidade, Empregabilidade e Mercado de Trabalho, Planejamento e Investimento. Já em parceria com o CRC e Receita Federal será ministrado o Curso de
Educação Fiscal e o Projeto “Imposto de Renda Solidário”, onde os alunos terão a
oportunidade de desenvolver atividades práticas ao elaborar a Declaração do Imposto de Renda para a comunidade de São Lourenço e região durante o mês de
abril. Serão realizadas Visitas Técnicas a empresas da região e Cursos de Extensão
em Matemática Financeira com o uso do EXCEL, Gestão do Tempo e Legislação Trabalhista dentre outros.
Venha também fazer parte da nossa história, seja um profissional de Sucesso.
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Bebê da Semana

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Evite 5 erros ao aplicar
a máscara para cílios

Falecimento
Causou-nos tristeza, a
noticia do falecimento de
Maria Cândida Nogueira,
“Candinha”, ocorrido no
último dia 1° de março. Casada com o saudoso José
Vilela, falecido em janeiro último. Seu sepultamento, aconteceu na cidade de Pouso Alto. Enviamos nossos sentidos
pesames aos familiares,
em especial a seus filhos, e rogamos a Deus, o descanso
eterno a nossa amiga. Que Deus console a todos!!!

DÉBORA CENTI

A princesinha desta semana é Livia Abanca Flauzino, nascida
em 26/10/2013, filha de Maraisa e Henrique Otávio Flauzino.

Aniversário

Aniversário

uem comemora mais um aniversário neste dia 10, é nosso amigo Tenente Coronel Paulo Valério Júnior, Comandante do 57° Batalhão da Policia Militar de Minas Gerais - São
Lourenço. Receba nosso abraço de felicidades. Muitas bençãos para seu caminho.

Nossa grande amiga Maria da Conceição de Castro Real, comemorando mais um aniversário dia 02 último. Rogamos a Deus muitas bençãos de felicidades, paz e saúde. Parabéns!!!

Carnaval II

Carnaval

Eliana Mara Pereira, arrasando
no famoso Bloco
Galo da Madrugada, em Recife, PE.
Parabéns Eliana.
Sempre alegre e
disposta!!!

Campanha

Neste domingo
dia 09 de março,
estará acontecendo um encontro para o estudo sobre
a Campanha da Fraternidade 2014 “FRATERNIDADE E
TRÁFICO HUMANO”
- É PARA A LIBERDADE QUE CRISTO
NOS LIBERTOU. O
encontro é aberto a todas comunidades católicas
de São Lourenço,
será realizado no
auditório do Colégio Imaculado Coração de Maria, no
horário das 15:00
às 17:00 horas. Participe. Entrada pela praça da Igreja
Matriz.

Sirlene e Vanderlei Oliveira, deram um show na Av. Camilo Soares em Caxambu, durante o desfile da Escola de
Samba Portela, daquela cidade. O casal de Porta Bandeira
e Mestre Sala, são são lourencianos, por isso mostramos
o que temos de bom. Parabéns ao casal!!!

Aniversário

Máscara para cílios é um produto indispensável na hora
de fazer a maquiagem, pois proporciona acabamento perfeito para makes mais elaborados e ajuda a destacar o olhar
de quem quer um look simples para o dia a dia. Só que é
normal cometer deslizes na hora de aplicar a máscara para cílios.
1-Ficar muito ansiosa
Quando você não tem muita habilidade, é comum ficar
ansiosa para terminar rapidamente a aplicação e borrar o
produto ou enfiar o pincel dentro do olho. Se você ainda
não tem prática, tente fazer tudo com muita calma e use
máscaras com secagem rápida;
2- Mexer os olhos logo depois de passar a máscara
Você não pode olhar para cima, para os lados ou piscar
logo depois de aplicar o produto. Fique alguns segundos
olhando fixamente para frente esperando a máscara secar
– sem sorrir ou falar. Caso contrário, corre o risco de borrar a maquiagem;
3- Não alternar os olhos
Para que o efeito da máscara fique bonito, você deve alternar os olhos durante a aplicação. Passe uma camada no
olho direito, depois no esquerdo, e volte para o direito. Se
você tentar fazer tudo de uma vez em um olho só, a fixação não funciona;
4- Não tirar o excesso do produto do pincel
Um dos erros mais comuns é deixar os cílios grudados,
o que deixa a maquiagem muito pesada. A dica para evitar
isso é tirar o excesso de produto do pincel antes de aplicar
a máscara nos olhos;
5- Usar demaquilante para limpar os borrões
A não ser que o borrão tenha sido muito feio e você precise mesmo tirar tudo, o melhor jeito para limpar resíduos de máscara é molhar levemente um cotonete em um
pouco de base e passar por cima. Assim, você conserta o
erro sem estragar o resto da maquiagem.
Agora que você já aprendeu estas dicas incríveis, pode arrasar no look passando boas camadas de máscara
para cílios. Este produto é um curinga e você deve usá-lo todos os dias para dar aquela realçada no olhar. Vai
lá testar, chicosa!

Dia da Mulher
Neste dia 09, nosso amigo Renato Brandini, está completando mais um aniversário. Enviamos
nossos votos de felicidades e muita saúde, e que Deus o
abençoe cada dia
mais. Parabéns!!!

Nosso abraço, a todas as mulheres de nossa cidade pelo seu dia. Deus abençoe a cada uma de vocês!!!

Anuncie
aqui!!!
9983-1054
55

3332-8484
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Último dia de folia em São Lourenço Secretaria de Estado de Saúde

chama a atenção para o início
da vacinação contra o HPV

Na terça- feira de carnaval em São Lourenço teve
desfile dos blocos G.R.E. S
Rainha das Águas sob a coordenação do comandante
Sobral, que foi para a avenida com cerca de 70 foliões fantasiados e cinco carros alegóricos.

Mais tarde, o bloco ExtraVaza que concentrou no São
Lourenço Country Clube tomou conta da avenida e desfilou até o no calçadão Rui
Garcia Machado. Mais tarde, na Ilha Antônio Dutra, o
cantor de Funk Buchecha começou seu show por volta

das 00:00hs e terminou às
01:30hs da manhã, exatamente 1 hora e meia de show,
o que deixou muita gente
descontente com tão pouco
tempo de apresentação, depois os foliões tiveram que
permanecer na folia ao ritmo de som mecânico.

Condutores de viaturas
policiais recebem treinamento

Planejado e executado pela 17ª Cia Ind MAT, o treinamento de condutores de viaturas policiais da Polícia Militar aconteceu nas cidades
de Pouso Alegre, São Lourenço e Itajubá nos dias 17, 20
e 25 de Fevereiro, respectivamente. O objetivo foi o de
potencializar os conhecimentos profissionais dos condutores de viaturas e atualizá-los quanto aos aspectos de
segurança defensiva, doutrina operacional e administrativa que envolve a atividade,
visando, acima de tudo, a prevenção de acidentes que possam trazer sérios danos à in-

tegridade física dos militares, assim como a conservação da frota policial militar.
Cerca de 180 policiais militares da 17ª RPM, 20º BPM,
56º BPM, 57º BPM, 27ª Cia
PM Ind e 17ª Cia PM Ind MAT
passaram pelo treinamento.
Foram ministradas palestras de “Direção Defensiva”,
“Manutenção Preventiva”,
“Condução de Viatura Policial – Caderno Doutrinário
04”, “Providências em caso
de acidentes”, “Técnicas de
Pilotagem” e “Orientações
Gerais sobre pneus”. As palestras foram ministradas por
profissionais convidados pe-

la Unidade e pelo Sub Comandante da 17ª Cia PM Ind
MAT, Cap PM Júlio César Campos Silva; pelo Chefe da Seção Operacional, 1º Ten PM
Maximiliano Silva Soares e
pela Chefe da Seção de Recursos Humanos, 1º Ten PM
Ana Paula Dias Marques.
Durante os encontros o
Comandante da 17ª Cia PM
Ind MAT, Major OtersonLuisNocelli, ressaltou a relevância do treinamento e a importância da assimilação
dos conhecimentos ministrados para a vida profissional e pessoal de cada militar participante.

Começa na próxima segunda-feira (10) a campanha contra o HPV (papiloma vírus humano), principal causador de
câncer de colo de útero em
mulheres. O Sistema Único
de Saúde (SUS) passa a oferecer a vacina para adolescentes com idade entre 11
e 13 anos nas unidades básicas de saúde e também em
escolas públicas e privadas.
O objetivo da vacinação contra HPV no Brasil é prevenir
o câncer do colo do útero,
refletindo na redução da incidência e da mortalidade
por esta enfermidade.
De acordo com a coordenadora de Imunização da Secretaria de Estado de saúde
de Minas Gerais(SES- MG),
Tânia Brant,a vacinação terá como meta prevenir contra o câncer de colo de útero cerca de 80% de meninas
que formam o público a ser
alcançado na estratégia. “Essa campanha de vacinação
contra o HPV, conjuntamente com as atuais ações para
o rastreamento do câncer do
colo do útero, possibilitará,
nas próximas décadas, prevenir essa doença, que representa hoje a segunda principal causa de morte por neoplasias entre mulheres no
Brasil”, afirma.
A vacina contra HPV que será distribuída no SUS é a quadrivalente, pois previne contra quatro tipos de HPV (6,
11, 16 e 18). Dois deles (16 e
18) respondem por 70% dos
casos de câncer de colo de
útero, responsável atualmente por 95% dos casos de câncer no país. Segundo dados
do Ministério da Saúde, no
Brasil, este é o segundo tipo
de câncer mais frequente em
mulheres, atrás apenas do
câncer de mama. Mesmo tendo alta incidência, a doença

possui forte potencial de prevenção e cura, quando diagnosticada precocemente.
Como funcionará
a campanha
Em 2014, a vacinação contra o HPV é direcionada às
garotas nascidas entre 01/01/2000
e 31/12/2003 e, no ano seguinte, a vacina será ofertada também para meninas de
9 e 10 anos. A primeira fase
da campanha de vacinação
será concentrada principalmente nas escolas públicas
e privadas, onde se concentra o público da imunização.
A vacina deve ser aplicada
com autorização dos pais ou
responsáveis. Os pais que não
quiserem que suas filhas sejam vacinadas nas unidades
escolares deverão assinar um
Termo de Recusa e poderão

levá-las aos postos de saúde mais próximo para realizarem a vacinação.
O Ministério da Saúde definiu que as meninas de 11
a 13 anos deverão receber
três doses da vacina para estarem imunizadas contra o
HPV. Após a primeira dose,
a segunda deverá ocorrer em
seis meses e, a terceira, 60
meses (cinco anos) depois da
primeira dose. “É importante lembrar que a vacina possui eficácia comprovada para mulheres que ainda não
iniciaram a vida sexual e, por
isso, não tiveram nenhum
contato com o vírus. Entretanto, a campanha é uma medida preventiva, não substituiu a realização de exames
periódicos e o uso de preservativo nas relações”, ressalta Tânia Brant.
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