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2015 começa com demissões na cidade
Prefeitura dispensa funcionários contratados, a previsão é que este ano haja concurso público

(pág 07)

Desemprego

Rua Caxambu Repleta
de Buracos

Uma das principais vias de
acesso ao bairro Santa Mônica,
a Rua Caxambu, está simplesmente
dominada por buracos. No local
flagramos alguns cobertos com
entulho para amenizar o choque
do veículo com o solo deteriorado
pelo tempo, chuvas, sol, peso
de veículos e a má conservação
dos bloquetes.
(pág 06)

Incêndio no
Hotel Globo
O Corpo de Bombeiros de
São Lourenço foi chamado às
pressas na tarde de quartafeira (07/01), para combater
um incêndio no segundo
andar, em um dos quartos,
do antigo Hotel Globo, na Via
Ramon.
(pág 04)

Recadastramento de
aposentados e pensionistas
da Prefeitura

Leia a entrevista com o Divulgada a tabela com as
Secretário Municipal de datas para o pagamento do
Saúde Mauro Junqueira IPTU de 2015
(pág 03)

(pág 05)

Como acontece anualmente,
a prefeitura está convocando
os servidores aposentados e
pensionistas, que recebem
dos cofres públicos municipais
e do IPSEMG, para fazerem o
recadastramento.
(pág 06)
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Choque entre reverência e irreverência

DOMINGO, 11 DE JANEIRO DE 2015
sem medo. O que contraria isto merece toda a irreverência
que provoca. Em Paris, ontem (07/01), houve um choque de
extremos, a extrema irreverência do “Charlie Hebdo” atacada pela
reverência levada ao fanatismo e à barbárie do objeto constante
da sua critica, a intolerância religiosa e o obscurantismo.
Não era o Islã o alvo principal do humor do “Charlie
Hebdo”, era toda forma de renúncia ao bom senso e ao
convívio civilizado representada pelo pensamento totalitário,
teísta ou não. A irreverência do semanário era, na verdade,
reverência pela liberdade, mesmo que extrema.
No rescaldo do choque de ontem muitas coisas serão
discutidas, além do fatal fortalecimento da direita xenófoba e
anti-Islã na França. Talvez se discutam os limites do humor crítico
num clima combustível como o da Europa, hoje. Seria um erro.
Condenar, ainda que indiretamente, a irreverência do
“Charlie Hebdo” pela tragédia seria condenar a inteligência.
Que, mais do que nunca, e em memória de todos os mortos
na tragédia, precisa ser reverenciada.”

RITA ABBUD

Cantinho da Poesia

‘Cem chicotadas se você não morrer de rir’, diz o profeta
Maomé em uma das capas do semanário.
Luis Fernando Veríssimo, resume em sábias palavras , o
sentimento de todo o Mundo depois do atentado terrorista
ao jornal semanal “Charlie Hebdo”, na França.
“O que merece reverência é a vida humana e o direito de
ser a favor ou contra e crente ou cético e exercer estes direitos

JOSÉ LUIZ MENDES
Coluna Popular

Embalagem comestível

Imagine colocar uma pizza
no forno sem precisar retirar a
embalagem plástica. A película
que a envolve é composta por
tomate e, ao ser aquecida, vai
se incorporar à pizza e fazer
parte da refeição. Esse material
já existe e foi desenvolvido por
pesquisadores da Embrapa
Instrumentação (SP) que
fizeram películas comestíveis
de diferentes alimentos como
espinafre, mamão, goiaba,
tomate e pode utilizar muitos
outros como matéria-prima.
O trabalho de pesquisa foi
desenvolvido no âmbito da Rede
de Nanotecnologia Aplicada
ao Agronegócio (AgroNano)
e recebeu investimentos da
ordem de R$200 mil.
“Podemos utilizar rejeitos
da indústria alimentícia
para fabricar o material, isso
garante duas características
de
sustentabilidade:
o

aproveitamento de rejeitos
de alimentos e a substituição
de uma embalagem sintética
que seria descartada”, afirma
o chefe-geral da Embrapa
Instrumentação, pesquisador
Luiz Henrique Capparelli
Mattoso, que coordenou a
pesquisa, ressaltando que
o trabalho de desenvolver
filmes a partir de frutas
tropicais é pioneiro no mundo.
O material tem características
físicas semelhantes aos plásticos
convencionais, como resistência
e textura, e tem igual capacidade
de proteger alimentos. Porém,
o fato de poder ser ingerido
abre um imenso campo a ser
explorado pela indústria de
embalagens. Aves envoltas em
sacos que contêm o tempero em
sua composição, sachês de sopas
que podem se dissolver com seu
conteúdo em água fervente e
muitas outras possibilidades.

Quem Sou?
Ás vezes me perguntam,
Quem sou, meu perfil;
Minha profissão é amor ao próximo.
O curso mais difícil,
Menos concorrido atualmente.
A escola da vida real;
Pós-graduação em Filantropia;
20 anos de dedicação especial;
Idade do meu filho do coração.
Minha dívida é impagável.
Quem sou eu, não preciso dizer.
Tenho fome espiritual;
Jesus sabe quem sou.
Ele é o intercessor principal;
Quem é você? O que você faz?
Para mim, você é legal;
Jesus é o caminho, verdade e vida.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
Queridos filhos!
Também hoje, convido-os a que sejam como as estrelas
que, com seu esplendor, dão luz e beleza aos outros, para
que se alegrem. Filhinhos, sejam também esplendor,
beleza, alegria, paz e, principalmente, oração por todos
aqueles que estão distantes do meu amor e do amor do
meu Filho, Jesus. Filhinhos, testemunhem a sua fé e oração
com alegria, com a alegria da fé, que está em seus corações.
Rezem pela paz que é um dom precioso de Deus.
Obrigada, por terem correspondido ao meu apelo. (25-09-2014)

SIMONE GANNAM
Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

A REVELAÇÃO
Começa um novo ano e ficamos naquela expectativa:
o que será que vai acontecer? Direta ou indiretamente, a
maioria de nós gostaria de ter uma grande revelação sobre
o seu futuro. No entanto, enquanto queremos as respostas,
nos esquecemos de dar atenção ao que se revela a nós
diariamente, nas mínimas coisas do dia a dia.
O Natal passou mas não podemos simplesmente guardar
a árvore e os enfeites e fechar o coração. Deus se revelou
a nós, simples mortais, fazendo-se pequeno, nascendo em
meio aos animais, para remir a humanidade e nos mostrar
o quanto somos amados e feitos para o amor.
O Deus que nasceu em Belém é a maior de todas as
revelações para os cristãos. Apesar de Herodes tentar matalo, vez que ameaçava seu reinado, os magos O encontraram
e Lhe ofereceram o que tinham de melhor. Eles se puseram
a caminho e puderam contemplar o Senhor, pois não se
renderam aos apelos contrários.
Da mesma forma, Jesus Cristo quer se revelar para
nós nos dias de hoje, por mais conturbados e tensos que
possam parecer. Ele se manifesta a medida em que O
buscamos e caminhamos em Sua direção, mesmo nas horas
mais difíceis. Há muitas forças e pessoas e situações ainda
hoje também que, como Herodes, querem matar o Amor
em nós e nos tornar totalmente incrédulos e materialistas,
mas não podemos permitir que essas influências sejam
mais intensas que a luz da estrela guia, que as influências
do bem, que nossos pensamentos e sentimentos nobres...
O amor...aquele que não vem pronto, mas é busca...
aquele que não é perfeito, mas está a caminho da
perfeição...aquele que não é só divino, mas também
humano e falho...aquele que não quer só receber, mas
antes de tudo se doar: esta sempre foi e sempre será a
maior e a melhor de todas as revelações!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Somos alvos da
misericórdia de Jesus

MENSAGEM EM REFLEXÃO

A Fé é um dom concedido por Deus e todos os cristãos
batizados estão capacitados a recebê-lo. Dom é um presente,
um presente divino, gratuito e permanente que se desenvolve,
na medida em que o cristão tem consciência de que depende
de si o seu crescimento. Assim como uma planta não cresce,
se não tiver pelo menos água que a alimente, assim também
nossa fé fica inativa, estagnada, se não for nutrida com
alimentos próprios ao seu desenvolvimento. Ter fé não é só
acreditar em Deus e na vida eterna. É muito mais do que isto.
A fé deve ser manifestada com obras, com vivência pessoal,
com atitudes verdadeiramente cristãs e não só com palavras,
que às vezes animam, mas raramente arrastam...
A Fé deve ser alimentada com a oração, mas uma oração
que seja piedosa, frequente, sincera. Quem reza com
alegria no coração, deixa o Senhor muito contente e, se
a oração estiver fundamentada na virtude da humildade,
eleva-se sempre ao Céu como incenso perfumado. Por
isso, Nossa Senhora não se cansa de convidar-nos à oração:
“Rezem, Rezem, Rezem,” tem dito Ela, em suas mensagens
de Medjugorje. Não existe forma mais excelente de nos
comunicarmos com o Céu e com os eleitos do Senhor.
Fonte: Informativo RAINHA DA PAZ.

Jesus nos faz “alvo” da Sua misericórdia, Ele sempre
nos escolhe, assim como escolheu Saulo (Paulo de Tarso),
perseguidor destemido dos cristãos. Saulo arrancava os
cristãos de suas casas e os levava ao tribunal, à prisão. Mas
Jesus tinha um grande “plano” para ele.
Outro momento de grande misericórdia do Senhor
é quando Jesus, na Última Ceia, nos dá o presente da
Eucaristia: “A minha carne é verdadeira comida; e o meu
sangue, verdadeira bebida, quem come minha carne e
bebe meu sangue permanece em mim e eu nele”. E Jesus
afirma: “Em verdade em verdade vos digo: quem come
minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu o
ressuscitarei no último dia”.
Louvado seja o Senhor por isso! A nós fica o compromisso:
uma vez que somos “alvo” da Sua misericórdia e fomos
escolhidos e consagrados pelo Senhor, temos de levar a Sua
misericórdia a tantos que dela precisam. Nós somos filhos
d’Aquele que é o Pai das Misericórdias.

Extrato de Convênio
nº. SAAE/SLO-001/2014.
Convenente: Serviço Autônomo de Água e Esgoto do
município de São Lourenço-MG. Conveniada: Associação
Terra das Águas – OSCIP. Objeto:Firmar parceria técnica
e executiva entre a Autarquia e a OSCIP.Vigência:12(doze)
meses.Valor:R$ 52.104,68.Data da assinatura: 12/12/2014.
(a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE.
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ENTREVISTA Mauro Junqueira

Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Secretário Municipal de Saúde

Nossa equipe esteve
a cerca de dois anos
fazendo reportagem com
os moradores da Estação a
respeito da UBS do local,
que está abandonada. O
que podemos dizer para a
população a respeito?
Em primeiro lugar, temos
que contextualizar essa
situação como um todo.
Temos hoje, 10 equipes
trabalhando com saúde
da família na cidade, com
médicos atuantes em todas
as áreas. Estamos montando
uma equipe no bairro Sonda
e na Vila Carneiro, mais duas
equipes. Este prédio do
bairro Estação, a gestão atual
recebeu inacabado e não
tem condições de receber
mais recursos do Estado

ou Governo Federal para
terminá-lo. Contudo, esta
obra será finalizada, ainda na
gestão atual, e com recursos
do próprio município. O
recurso que tinha vindo
não foi suficiente e a obra
ficou parada. Hoje, estamos
aplicando em média 20% dos
recursos do município na área
da saúde, que é acima dos
15% exigidos. Ao finalizarmos
esta UBS da Estação, teremos
um total de 13 equipes de
saúde da família em São
Lourenço, cobrindo 100% da
comunidade.
Lá no local possui uma
placa dizendo que o prazo de
conclusão da Obra é de 240
dias. Qual o verdadeiro prazo?
Temosocomprometimento
do Prefeito de entregar esta
obra antes do mandato
terminar, com recursos do
próprio município.
Os moradores da Estação
utilizam qual posto de saúde?
Naquela região temos
três Unidades Básicas de
Saúde: do Barreiro, do
Nossa Senhora de Lourdes
e da Biquinha. Todas as três

DOM ZECA

Unidades estão funcionando
normalmente, com equipe.
Falando agora de um
modo geral, estamos no fim
do ano, como você avalia
a saúde em São Lourenço
neste ano de 2014?
Temos um comprometimento
muito grande com a questão
da saúde. A todo o momento,
temos pessoas reclamando, a
mídia local e nacional falando
da saúde de uma forma geral,
que não funciona e que está
ruim. O que eu tenho para dizer
é que 90% das nossas equipes
foram muito bem avaliadas
pelo Ministério da Saúde, estão
sendo premiadas inclusive com
recurso adicional do Ministério.
Somente nos últimos quatro
meses, realizamos mais de
15 mil consultas na área da
família; aplicamos mais de
10 mil vacinas; centenas de
procedimentos ambulatoriais;
nosso Hospital interna cerca de
500 pacientes por mês e realiza
aproximadamente 300 cirurgias
mensais; nossas UTI´s não
ficam um dia sem sua lotação
completa, a hemodiálise está em
três turnos; fizemos campanhas
como Novembro Azul e Outubro

Rosa de combate ao Câncer. É
claro que temos dificuldades
financeiras em nível nacional,
mas a minha avaliação é que
apesar de tudo, estamos
melhorando a cada dia.
E o Hospital, que possui
uma nova administração, o
que acha que pode melhorar?
Primeiro quero elogiar
a equipe anterior e me
colocar a disposição da nova
administração. Este ano
será muito complicado para
a Saúde no País. Gostaria de
pedir para que as pessoas,
antes de falarem mal do
nosso Hospital, fossem para
fora, e vissem a realidade de
outros locais, das cidades
que não tem atendimento
mínimo. Isso não acontece
aqui.
Temos
muitas
dificuldades
financeiras,
o que o SUS paga para
o Hospital hoje, cobre
apenas 60% dos gastos.
Hospitais de todo país
estão passando por crises
financeiras, e o nosso não
é diferente. Contudo, ainda
sim, estamos conseguindo
manter o Hospital aberto e
atendendo a todos.

Bebê da Semana

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Bodas

Gilson José Freitas Bacci e Diana Olive Bacci, comemorando
no último dia 09, suas Bodas de Ouro, cinquenta anos de feliz
união, junto às filhas Maria de Lourdes Olive Bacci Gayoso,
Maria Stella Olive Bacci e Maria Cláudia Bacci de Góes Oliveira.
Desejamos milhões de felicidades ao casal jubilando, e
rogamos a Deus muitas bençãos para esta linda família.

Dia de Reis
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O Batismo do Senhor

A Igreja celebrará no próximo domingo a Festa do
Batismo do Senhor: Jesus se deixou batizar por João Batista,
que anunciava a necessidade e a urgência da conversão,
preparando os caminhos para a chegada do Senhor. João
ensinava que o batismo era uma manifestação do desejo
de mudar de vida...
Mas se Jesus é o Messias esperado, aquele para quem os
caminhos deveriam ser preparados, se Ele não pecou e não
tinha em si nenhuma imperfeição, por que foi batizado?
Para ser solidário conosco, para dar-nos o exemplo...
O Batismo lava-nos do Pecado e insere-nos na família de
Deus. Faz-nos participar da Igreja e abre-nos os tesouros
de Deus, através dos Sacramentos. Por ele recebemos
a missão de Jesus, que é anunciar a boa nova a todos,
fazendo ressoar no mundo o evangelho.
Batizados, recebemos a fé, dom de Deus... É necessário
abraça-la com rigor e viver intensamente os valores a ela
inerentes. Celebrando o Batismo de Jesus, recordamo-nos
do nosso batismo... Seja para nós um momento especial de
renovação da nossa fé.

Nosso Bebê da Semana, vem de Belo Horizonte.
Guilherme Neres Junqueira Ferraz, nasceu dia 22 de dezembro
de 2014, é o primogênito do são lourenciano Gustavo
Junqueira Ferraz e de Laura Carolina de Andrade Neres.
O lindo garotão, é neto de Ivanise Junqueira Ferraz e Eugênio
Ferraz, Maria Aparecida de Andrade Neres e Luiz Neres Filho.
Rogamos a Deus, saúde para Guilherme, e felicidades a todos.

Falecimento

CLASSIFICADOS
LOTE EM CONDOMÍNIO FECHADO, EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, COM
3661.80M², ÁREA COMUM DE 1902.74M², ÁREA DE LAZER 16000M², COM
PISCINA, SAUNA A VAPOR, QUIOSQUE COM CHURRASQUEIRA E FOGÃO A
LENHA, QUADRA DE VOLEY E FUTEBOL, LAGO DE PEIXES, POMAR E NASCENTE
DE ÁGUA MINERAL. CONTATO PELO TEL: 035 9992-6789

Devoção, fé e cultura, marcaram o Domingo da Epifania do
Senhor, Liturgia da Igreja Católica, do último dia 04.
Companhias de Reis da cidade, a convite do Pároco Padre
Bruno Dias Graciano, visitaram a Igreja Matriz de São
Lourenço, onde participaram da missa das oito da manhã
e dezenove horas, e logo após, se apresentaram em frente
ao presépio da praça.

Adoção

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

EXPEDIENTE

Mestiços de labrador
para adoção.
Responsável,
Veterinária Capricho,
3332-5418

“BENZEDEIRA CÍNTIA PRADO – AJUDA VOCÊ A TRAZER O SEU AMOR.
SERIEDADE E SIGILO ABSOLUTO. ATENDE DE 2ª A SÁBADO, DAS 8H ÀS 21H.
35-8886-1705(OI) 35-9257-4182(TIM)”

“Obrigado Senhor, por estas flores que enfeitaram meu
caminho, e que hoje, colhidas em pleno vigor, adornam teu
tabernáculo Santo e eterno.” (Santo Agostinho)
Com pesar, comunicamos o falecimento de Dilcéia Maduro,
ocorrido dia 29 de dezembro último.
Cristã fervorosa, hoje deixa um vazio no coração daqueles
que tanto amou.
Seu trabalho e sua alegria contagiante, ficam na lembrança
do Ciclo de Formação Cristã.
Deixamos aqui registrado nossos sentidos pesâmes a todos
os familiares, em especial seu esposo Helinho Maduro e
seus filhos Tayná e Lucas.
Que a misericórdia de Deus, seja o bálsamo para aliviar a
dor da separação.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Laura Mathiasi
Henriques, Designer: Júnior Leal, Diagramação: Lúcio Adriano, Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula Dutra, Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra, Assessor Jurídico: José Manoel Pereira, Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
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, Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

ALUGA-SE CASA RESIDENCIAL OU COMERCIAL NO CENTRO. TRATAR (35)
8817-7800.
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR (35) 8816-2486
– OI / (35) 9105- 6305 - TIM
ALUGA-SE
SALA COMERCIAL NO CENTRO.TRATAR PELOS TELS: 35-8841-6889(OI)
OU 8817-7800(OI).
ALUGA-SE
CASA NO CENTRO PARA FINS COMERCIAL OU RESIDENCIAL. TRATAR PELOS
TELS: 35-8841-6889(OI) OU 8817-7800(OI).
VENDO ÓTIMO APTO CENTRO DE SÃO LOURENÇO EM ED. TORRE DE SÃO
LOURENÇO. 1 QUARTO, 2 BANHEIROS, SALA, COZINHA, ÁREA E VAGA NA
GARAGEM. ARMÁRIOS NO QUARTO, BANHEIRO E COZINHA. DIRETO COM
PROPRIETÁRIO. CONTATO: MARIA TEREZA (21)988925071. VALOR R$260.000,00.

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 / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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RUA CAXAMBU REPLETA DE BURACOS
“A Prefeitura está sensível ao problema”
informou o Secretário de Infraestrutura Urbana

Uma das principais vias
de acesso ao bairro Santa
Mônica, a Rua Caxambu, está
simplesmente dominada por
buracos. No local, flagramos
diversos buracos, alguns
cobertos com entulho para
amenizar o choque do veículo
com o solo deteriorado pelo
tempo, chuvas, sol, peso de
veículos e a má conservação
dos bloquetes.
Conversamos com alguns
moradores, que não se
identificaram, mas que
relataram sua indignação

quanto á situação do local.
“Pagamos
impostos
absurdamente caros para
andarmos em cima disso,
um
calçamento
todo
destruído e abandonado, é
um absurdo”, informou.
Com outro vizinho, a
situação foi um pouco mais
grave, ele teve o assoalho
do seu veículo danificado,
tamanho o impacto do
bloquete solto com o carro.
“A rua está em péssimo
estado de conservação,
os bloquetes estão soltos

e a alguns dias atrás para
desviar de um buraco,
acabei passando por cima
de alguns bloquetes que
se soltaram e destruíram
o assoalho do meu carro”,
informou.
Um morador que possui
um ponto de lavagem de
veículos também pediu
providências à Prefeitura.
“Vai chegar uma hora em
que teremos que sinalizar
a Rua para evitar o tráfego,
pois a situação é precária, é
um absurdo isso!”
Entramos em contato com
o Secretário de Infraestrutura
urbana, Dr. Rogério Mello,
o qual nos informou que a
partir do dia 12 de Janeiro,
após a conclusão da obra da
Rua Albano Magalhães no
bairro Vila Nova, iniciará a
recuperação do calçamento
da Rua Caxambu. Inclusive
com a troca do calçamento em
alguns pontos considerados
críticos, onde os bloquetes já
estão quebrados.
“A Rua Caxambu é nossa
prioridade, a próxima
intervenção será neste
local, e a Prefeitura está
sensível ao problema”
ressaltou o Secretário.

2015 começa com demissões na cidade
Prefeitura dispensa funcionários contratados, a
previsão é que este ano haja concurso público

A Prefeitura de São Lourenço
começou, nesta quinta-feira
(08/01), a dispensar todos os
funcionários contratados. A
medida atende a uma ordem
do Ministério Público, que
determina que o quadro de
funcionários seja preenchido
apenas
por
servidores
concursados.
De acordo com Secretário
Municipal de Governo,
Luis Cláudio de Carvalho,

em entrevista exclusiva
ao São Lourenço Jornal
e Rádio Alternativa, para
seguir a lei, foi necessário
encerrar os contratos. “É
muito bom poder esclarecer
esta situação, para que a
população saiba a realidade,
e não acredite em boatos.
Hoje foram demitidos cerca
de 40 funcionários e alguns
ainda permanecem no cargo
até o mês de Março. Acredito

que o número total não
passará de 80”, informou.
Para que a Prefeitura não
fique desfalcada no quadro
de funcionários, o Secretário
revelou, em primeira mão,
que ainda este ano haverá um
concurso público municipal.
Uma notícia muito esperada
pelos sãolourencianos, pois
até o hoje, o atual Prefeito
José Neto, não realizou
nenhum concurso.

“Operação Rodovida 2014”

Balanço da Polícia Rodoviária Federal indica diminuição
No Hospital São Lourenço, o parto normal é incentivado do número óbitos em 74%
Conforme
prevê
o
Ministério da Saúde, o parto
mais indicado é o normal (ou
natural), por não se tratar de
uma cirurgia, ser mais seguro
para o bebê e, também,
para a mulher: o risco de
sangramento
pós-parto
e de infecções é menor, a
recuperação é mais rápida e,
na grande maioria das vezes,
a mãe já está de pé após o
parto ou nas seis primeiras
horas seguintes, pronta
para curtir cada momento
do bebê. Na Maternidade
do Hospital São Lourenço,
há um trabalho integrado
dos médicos obstetras e das
equipes de enfermagem
(sempre coordenadas por
uma enfermeira especialista
em Obstetrícia), buscando
proporcionar as melhores
condições para um parto
humanizado e seguro.
Uma dessas experiências
foi a de Daniele Peres (na
foto, ao lado do bebê Thalles
Alexandre, do marido Marcel,
da enfermeira Gislene e das
técnicas em enfermagem
Sidneia
e
Alessandra).
“Sempre fui 100% a favor do
parto normal. Minha dilatação
foi um pouco demorada,
por ser o primeiro filho, mas

valeu a pena. Quanto à dor,
você sente apenas em alguns
momentos; depois que o
bebê nasce, não dói mais”,
contou. “Além disso, meu
esposo esteve todo o tempo
comigo e ajudou, inclusive,
a cortar o cordão umbilical.
A dra. Luciana e a equipe de
enfermagem foram muito
atenciosas, atendendo em
tudo o que precisávamos.
Também passei pela sala de
alívio da dor, onde colocam
música e fazem massagens.
Foi
uma
experiência
maravilhosa e única na minha
vida”, definiu Daniele.
Na Maternidade do Hospital,
a gestante fica constantemente

com um acompanhante no
quarto (antes, durante e após
o nascimento do bebê). A
assistência ocorre durante
todo o processo do parto,
através da avaliação dos
sinais vitais da mãe (pressão,
frequência cardíaca etc.) e dos
batimentos cardíacos do bebê.
O partograma (gráfico onde
são registrados os batimentos
do feto, a dilatação do colo e a
altura do bebê na bacia da mãe)
orienta quanto à evolução
adequada do trabalho de
parto. Em casos específicos,
pode ser utilizado o exame
de cardiotocografia, onde são
registrados os batimentos do
bebê e as contrações uterinas.

Incêndio no Hotel Globo
O Corpo de Bombeiros de
São Lourenço foi chamado
às pressas na tarde de
quarta-feira (07/01), para
combater um incêndio no
segundo andar, em um dos
quartos, do antigo Hotel
Globo, na Via Ramon.
O Hotel, atualmente se
encontra
abandonado,
e não havia ninguém no
momento do incêndio.
Segundo moradores das
proximidades, o local foi

invadido por mendigos e
viciados, tornando-se ponto
de tráfico. Tudo indica que
o quarto pode ter sido
incendiado pelos invasores,
já que, um grupo foi visto
saindo às pressas do hotel
poucos minutos antes do
fogo começar.
De acordo o Corpo de
Bombeiros, depois de várias
buscas a procura de vítimas,
ninguém foi encontrado, e
o fogo foi controlado.

ENTRE 27/12/2014 Á 01/01/2015:
*244 ACIDENTES NO TOTAL
Redução de 34% no índice de acidentes por milhão de veículos em
comparação a semana do ano novo em 2013.
*33 ACIDENTES GRAVES
Redução de 40% no índice de acidentes graves por milhão de veículos em
comparação a semana do ano novo em 2013.
*223 FERIDOS
Redução de 26% no índice de feridos por milhão de veículos em
comparação a semana do ano novo em 2013.
A Polícia Rodoviária Federal
iniciou, em dezembro, a
“Operação Rodovida 2014” e
a colaboração dos motoristas
que
conduziram
seus
veículos com mais cautela
e responsabilidade, foram
os fatores primordiais para
a redução do número de
acidentes, feridos e mortos
também na semana da virada
do ano. O balanço preliminar
do período compreendido
entre os dias 27 de dezembro
e 1º de janeiro de 2015,
registrou 244 acidentes, o
que representa redução
de 34% em relação a 2013,
o número de vítimas de

ferimentos também caiu
26% em relação a 2013,
foram registrados 223 feridos
durante o período citado.
Mas a grande notícia
desse início de ano é a
significativa queda de 74%
no índice de óbitos nos
últimos dias de 2014, foram
registradas oito mortes
nas rodovias federais que
cortam o estado de MG.
Entre os fatores que
podem ser elencados como
contribuintes para a redução
da gravidade das ocorrências
de trânsito atendidas pela
PRF, estão o esforço da
fiscalização,
alcançando

aproximadamente
12.379
pessoas fiscalizadas, as ações
integradas de educação de
trânsito e fiscalização em
pontos considerados críticos
e a postura mais cautelosa
e prudente adotada pelos
motoristas nas viagens
realizadas nos últimos dias
do ano.
No
período,
foram
realizados 4.422 testes
de alcoolemia pela PRF
em MG, e 57 condutores
foram autuados dirigindo
sob a influência do álcool,
desse total, 03 condutores
embriagados
além
de
autuados, foram detidos.
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FACULDADE SÃO LOURENÇO PRESENTE NO
1º CONGRESSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO
INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS

Entre os dias 30 de outubro e 01 de
novembro foi realizado o 1º Congresso
de Educação Física de Muzambinho. A
tradicional faculdade de Educação Física
de Muzambinho realizou o evento com o
apoio da Sociedade Brasileira de Atividade
Física e Saúde – SBAFS e buscou discutir
aspectos pedagógicos e socioculturais da
educação física, a biodinâmica do exercício
físico e a promoção de saúde através de
mesas-redondas, mini-cursos, palestras e
apresentações de trabalhos orais e pôsteres.
Acompanhados pelo professor Henrique
Touguinha os alunos do curso de educação
física da Faculdade São Lourenço
marcaram presença e participaram em
todos os eixos do congresso. Um evento
como esse se faz de grande valia para os
graduandos uma vez que tiveram contato
com grandes nomes da área, assim como
a vivencia acadêmica e a interação com
alunos de outras instituições.
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Solidariedade
Doação de sangue

DOMINGO, 11 DE JANEIRO DE 2015

RECADASTRAMENTO DE APOSENTADOS
E PENSIONISTAS DA PREFEITURA

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Adoções de Cães
(parte 1)

Uma paciente do Hospital São Lourenço, vítima do
acidente que noticiamos na edição passada, (no qual
colidiu de frente com a viatura do Sistema Prisional), Érika,
esposa do empresário Werneck, necessita de voluntários
para doação de sangue.
Como aqui em São Lourenço não possui um Hemocentro,
os familiares estão organizando uma campanha para
levar os doadores até o Hemocentro de Pouso Alegre.
São necessários 15 doadores e está agendado para o dia
16/01, às 6h30 da manhã, saída em frente à Fun Saúde.
Os interessados em colaborar podem entrar em contato
através do número (35) 8803-6635, Werneck. Informar o
nome e o telefone até o dia 15/01.

Como acontece anualmente,
a prefeitura está convocando
os servidores aposentados e
pensionistas, que recebem
dos cofres públicos municipais
e do IPSEMG, para fazerem o
recadastramento. Eles terão
até o dia 31 de janeiro para
comparecerem na Gerência
de Recursos Humanos, que
funciona no 2º andar do edifício
sede da prefeitura, das 12h às
18h. Quem não comparecer
terá o benefício suspenso.
O recadastramento é em
atendimento ao Decreto nº
3.509, de maio de 2009, e tem
por objetivo atualizar os dados,
conferindo a autenticidade
dos mesmos, bem como a
correta remuneração dos

beneficiários. Para recadastrar é
necessário apresentar cópia do
documento de identidade, do
CPF e de um comprovante de
residência, e o demonstrativo
atualizado de pagamento do
IPSEMG ou do INSS.
O
aposentado
ou
pensionista que estiver
impossibilitado de deslocar
à prefeitura poderá solicitar
que um servidor compareça
ao seu endereço para
efetuar o recadastramento.
Representante
portando
procuração com firma
autenticada também poderá
fazer o recadastramento.
Mais informações nos
telefones: 3339-2751 e
3339-2771.

Adiada multa para quem ainda
tem extintores antigos
O Denatran anunciou na
segunda-feira (5) que adiará
por 90 dias a exigência do
uso do extintor do tipo ABC
para carros, que passou a
valer no último dia 1º e cujo
descumprimento resultaria
em multa de R$ 127,69
e 5 pontos na carteira de
habilitação. O adiamento será
por 90 dias, segundo o órgão.
O prazo conta a partir
da publicação no Diário
Oficial da União, mas, de
acordo com a assessoria do
Denatran, multas aplicadas
a partir desta segunda
não serão consideradas.
A medida foi tomada pelo
Ministério das Cidades
após motoristas de diversas
regiões do país relatarem
dificuldade para encontrar
o equipamento à venda .
A procura cresceu com a
divulgação de que a regra,
criada em 2009, passaria

a resultar em multa a
partir deste ano se fosse
descumprida.
Apenas
veículos com ano/modelo
anterior
a
2004/2005
precisam fazer a troca. Os
carros produzidos a partir
dessa data já têm o modelo
exigido pela lei, chamado
de ABC porque controla
incêndio produzido por
diversos tipos de materiais.
O extintor antigo era
do tipo BC, que combatia
apenas o fogo causado
por líquidos inflamáveis e
equipamentos
elétricos.
A procura por extintores
também aumentou porque,
ao verificar o equipamento
nos carros, proprietários
perceberam que o item
estava fora da data de
validade, que é de 5 anos, a
partir da data de fabricação.
Circular com extintor vencido
também pode dar multa.

Adotar um cão que já não é um filhotinho é uma coisa
muito mais simples do que as pessoas imaginam. Há sempre
ideias de que estes cães não serão tão fieis aos novos donos
da mesma forma à que eles seriam se tivessem chegado
nesta casa com 60 dias. Esta ideia, porém está há milhas de
distância da verdade.
É claro que temos que analisar muito bem as características
do candidato, mas no geral este tipo de adoção, se feita da
forma adequada, é extremamente bem sucedida.
A primeira coisa que devemos fazer é conversar com
o (antigo) dono do cão para saber o principal motivo
desta doação. Cães com histórico de agressividade; de
desobediência; cães muito submissos; ou cães que foram
muito maltratados exigem um maior conhecimento do
assunto por parte do futuro dono. Portanto, se você é
marinheiro de primeira viagem estes cães não são os mais
aconselháveis para você.
A raça do cão também é um componente muito
importante para uma “união” bem sucedida. Isso pode te
dar uma visão mais ampla do temperamento do cão. Tais
componentes devem ser os aspectos mais importantes a
serem analisados. Faça uma análise honesta para ver se
você combina com tais características. Por exemplo: uma
pessoa muito agitada não se adaptará muito bem com
um cão muito preguiçoso. Da mesma forma pessoas mais
sedentárias devem evitar cães muito agitados, ou que
necessitem de muita atividade.
Continua ....

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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BETO BACHA

PM prende traficante e apreende grande quantidade de drogas em São Lourenço

Na manhã de quarta
feira 31/12, a Polícia Militar
cumpriu mandado de busca
e apreensão na Rua Ademar
Saraiva,
bairro
Nossa

Senhora de Fátima, onde
prendeu um homem de 45
anos, apreendeu grande
quantidade de droga.
Segundo denúncias, o

homem além de gerenciar
o tráfico entorpecentes
no bairro, também era
responsável pela guarda e
distribuição de drogas na
região e tinha o hábito de
esconder o material em meio
a folhagens ou enterrados em
terrenos baldios próximos da
casa onde mora.
Os militares realizaram
buscas na casa e apreenderam
R$1.100,00 em dinheiro e
com o autor foi apreendido
01 aparelho celular. Já em um
terreno baldio foi localizada
em meio a vegetação
uma mochila contendo 07
tabletes de cocaína, pesando

aproximadamente 4kg; três
porções menores da mesma
substância, pesando cerca
de 230g; 02 tabletes de
maconha prensada, pesando
aproximadamente 3kg; 02
balanças de precisão; 01
rolo de fita adesiva; diversas
embalagens plásticas; um
papel contendo anotações; foi
localizado também próximo ao
local, escondido sob entulho,
10 munições cal .38 intactas
envoltas em um pano.
O autor foi preso e
conduzido até a Delegacia de
Polícia Civil juntamente com
os materiais apreendidos,
onde foi ratificado o flagrante.

Motorista de ônibus perde o
Pedestres são flagrados
controle e bate em carro no Sonda atravessando com o sinal aberto

Um motorista de ônibus
do circular São Lourenço
perdeu o controle do veículo
e bateu em um automóvel
que estava em sua frente.
O acidente foi flagrado por
nossa reportagem na tarde
do dia 01/12 no bairro Sonda.
O motorista do circular
passou
mal
enquanto
dirigia e acabou atingindo

o carro. Tudo indica que o
mau súbito pode ter sido
causado pelo forte calor
que fazia na tarde desta
quinta-feira. Ele foi levado
imediatamente ao Hospital
São Lourenço.
Por sorte, no veículo
atingido não havia ninguém.
Os passageiros do ônibus
nada sofreram.
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Alguns pedestres começaram
o ano se arriscando nas ruas
de São Lourenço.
Um exemplo disso, são
os flagrantes que nossa
reportagem conseguiu, em
um dos cruzamentos de
maior fluxo de veículos e
pedestres da cidade.
Durante alguns minutos,
ficamos entre a Rua Dr. Olavo
Gomes Pinto, cruzamento com
a Av. Dom Pedro II e flagramos
vários “apressadinhos” cruzando

as vias sem sequer aguardar a
liberação do semáforo.
Alguns minutos depois
do flagrante, um agente de
trânsito apareceu no local
e deu início a orientação,
tanto para os pedestres,
como para os veículos.
Após a chegada do agente,
a situação flagrada minutos
antes não aconteceu mais,
ou seja, os pedestres
aguardavam a liberação do
sinal para cruzarem a via.

Giro Esportivo

A corrida mais famosa e
tradicional do Brasil e da
América do Sul com percurso
de 15 km no centro da cidade
de São Paulo chegou aos
noventa anos de prova. Os
maiores vencedores foram
pelo masculino, o Queniano
Paul Terg, com cinco canecos e pelo feminino, a Portuguesa
Rosa Mota, com seis provas vencidas. Neste ano a prova
foi novamente conquistada pelos africanos, com os Etíopes
Dawit Admasu e também Ymer Wude pelo feminino. O
melhor brazuca classificado foi Geovani dos Santos que
chegou em quinto. Pelo quarto ano consecutivo a São
Silvestre segue sem nenhum brasileiro no lugar mais alto
do pódio. Quem sabe nas próximas edições, dependendo
de muito treinamento, os corredores de São Lourenço
Carlos Otávio, Darlene, Marquinhos, Caíco, Paulo, Ozias,
Jackson e Tatiane que estão sempre na disputa possam
brilhar e desbancar os africanos que além do calcanhar
mais extenso estão acostumados a correr de leões. A prova
sofreu várias mudanças, dentre elas, o horário da corrida
que passou para o período da manhã do último dia do ano,
o que em minha opinião perdeu o glamour da chegada que
era mais próximo do momento da virada.

Paul Terg

Rosa Mota

Carlos e Marquinho

SEU JUÍZ
Parabéns aos nossos árbitros de São Lourenço
componentes da Liga Desportiva. Sempre quando solicitados
fazendo um trabalho sério e digno, mesmo com vários
jogadores e técnicos considerados “mimados” que só fazem
reclamar. Um abraço ao Linguinha, Adelmo, Lourenço,
Gleyson, Piúda, Camilo, Dézio, Eduardo, Tupetinho e todos
os convocados que desempenham a função.
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