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Concurso Público
do SAAE é suspenso
Foram encontradas irregularidades

(pág 07)

Suspenso

Conselheiros

Membros do
Conselho Tutelar
são eleitos

Aconteceu no último domingo
(04/10) na Escola Municipal Melo
Viana, a eleição para o Conselho Tutelar de São Lourenço. Votaram nessa eleição 2.300 pessoas quase dobrando a quantidade de votos ante
a última eleição... (pág 07)

Assaltantes
de casa lotérica
são presos

Na tarde desta quinta-feira (08/10)
a Polícia Militar prendeu dois homens em uma motocicleta com placa de São Lourenço após ser informada sobre um assalto à mão armada em uma lotérica na cidade
de Soledade de minas. (pág 05)

Hospital compra equipamentos Deputado Newton Cardoso
Junior em São Lourenço (pág 04)
com renda de show (pág 06)

Novas faixas
de pedestre no
bairro Federal

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana está construindo mais
três faixas para pedestres. (pág 04)
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EDITORIAL O Supremo
embola o jogo

jornalismo@portalalternativa.com.br

A jogada estava ensaiada.
Na ultima terça 13/10, a
oposição daria um novo passe para Eduardo Cunha chutar contra o gol de Dilma
Rousseﬀ, instalando a comissão do impeachment. A
bola já rolava no tapete verde da Câmara quando o Supremo Tribunal Federal soprou o apito e interrompeu
a tabelinha.
A intervenção do Judiciário embola o jogo e dá tempo ao governo para reorganizar a defesa. É uma boa
notícia para Dilma, mas ela
ainda está muito longe de
ganhar a partida.
Se o Planalto estivesse
tranquilo, sua tropa não teria por que ir ao Supremo.
Os recursos demonstram
que a farta e desavergonhada distribuição de cargos
não foi capaz, até aqui, de
garantir uma base mínima
para o embate político na
Câmara.
Do outro lado, a oposição
será obrigada a mudar a estratégia. À noite, os tucanos falavam em abandonar
os pedidos de impeachment

já apresentados e trocá-los
por uma nova representação. É difícil saber se o Su-

DRA. RENATA FONSECA
Coluna
Popular
Dermatologia, Alergia
e Imunologia

O sol e a pele
O sol é um dos principais fatores que levam ao fotoenvelhecimento cutâneo, além de ser
responsável pelo câncer de pele.
Como vivemos em um país tropical, onde a exposição solar é
uma constante no nosso dia-a-dia, a fotoproteção torna-se
obrigatória e deve ser diária. É
importante entendermos que
fotoproteção não é apenas o uso
de cremes com proteção solar
química (são os mais comuns)
ou física, mas, também, o uso
de chapéus e similares, óculos
e roupas com tecidos especiais
que tenham a função de fazer o
bloqueio físico da luz quando a
exposição solar for intensa. A
luz solar que atinge a superfície
terrestre é composta, principalmente, pela radiação ultravioleta A (RUVA, responsável por
95% da RUV total) e pela RUVB.
A RUVA alcança camadas mais
profundas da pele (derme) durante o ano todo. Ela é um dos
principais fatores que induz o
fotoenvelhecimento e fotoalergias. A RUVB atinge a pele de
forma mais superﬁcial e, principalmente no verão (entre 10h
e 15h), e é a grande causadora
da queimadura solar. Ambas podem originar o câncer de pele,
porém a RUVB é a maior responsável pelas alterações que
levam a esta morbidade.
Por isso, para evitar os danos
do sol à pele, os protetores so-

lares devem ser usados diariamente, pelo menos 30 minutos
antes da exposição solar e reaplicados, em média, a cada duas
ou quatro horas (dependendo
da intensidade da exposição),
após transpiração excessiva e/
ou permanência prolongada na
água. Para se escolher um fotoprotetor ideal, deve-se considerar o FPS (que indica o quanto
aquele produto nos protege do
UVB) e o PPD (que mostra o grau
de proteção quanto ao UVA). De
uma forma geral, o FPS mínimo
para todos os tipos de pele deve
ser 30 (ﬁltra 94% das radiações
UVB), desde que aplicado de forma correta. O FPS alto (40, 50,
60 etc.) é mais indicado para pessoas com fototipos muito baixos
(peles muito claras e muitos sensiveis ao sol), pessoas com dermatoses (doenças da pele) causadas pelo sol, pessoas que foram submetidas a procedimentos dermatológicos (peelings,
lasers etc.) e crianças. Como existe uma variedade enorme de fotoprotetores no mercado, com
diferentes veículos (gel, gel creme, creme hidratante, mousse,
spray, pó compacto etc.) e diferentes indicações para cada tipo
de pele ou para cada região do
corpo, o ideal é procurar um dermatologista, buscando uma orientação adequada em relação ao
melhor fotoprotetor para o seu
tipo de pele.

premo aceitará a manobra
para driblar as decisões dos
ministros Teori Zavascki e

Rosa Weber.
As liminares não estavam
nos planos de Cunha, mas
ele conseguiu tirar algum
proveito da confusão. No
dia em que 45 deputados
pediram a cassação do seu
mandato por quebra de decoro parlamentar, o noticiário voltou a se ser dominado pelo debate do impeachment de Dilma.
Isso ajuda o presidente
da Câmara a se segurar no
cargo, mesmo alvejado pela revelação das contas milionárias na Suíça. “Vão ter
que me aturar um pouquinho mais”, ele provocou,
em tom de desaﬁo.
Se alguém ainda acreditava na máxima, “Me engana que eu gosto” sobre
Cunha, a oposição eliminou
qualquer dúvida nesta terça. Os mesmos líderes que
assinaram o documento se
deixaram fotografar na porta da casa dele, após reunião para tratar do impeachment. Dos 46 deputados
que pediram sua cassação,
nenhum é ﬁliado ao PSDB
ou ao DEM.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Eternamente Mãe
As festividades marianas
do mês de outubro nos aproximam mais de Maria, nossa bondosa Mãe do Céu,
que tanto nos ama e que
se faz presente em nossa
vida conduzindo nossos passos e nos levando a Jesus.
Senhora do Rosário, Aparecida e de Fátima, são vários títulos, para uma só
Mãe, a Mãe de Deus, a nossa Mãe: Maria Santíssima!
Existe entre nós, um carinho especial a Maria sob
o título de Nossa Senhora
da Conceição Aparecida.
Sua imagem, encontrada
no Rio Paraíba, deu origem
a peregrinações e devoções
em um pequeno santuário
que, depois, se tornou uma
Suntuosa Basílica, onde
inúmeros devotos da Virgem Maria, de vários recantos do Brasil, vão ao encontro da Mãe do Céu Morena, para agradecer as
graças recebidas, suplicar
suas bênçãos, auxílio e proteção. A pequena imagem
da Senhora Aparecida é um
sinal da presença de Maria
no meio de nós.

Devemos olhar com amor
para cada imagem de Nossa Mãe Celeste, porque não
só nos transmitem a sua
lembrança, como também
se torna um sinal particular
de sua presença no meio
de nós.
Maria, a Mãe terna e carinhosa, em suas aparições,
sempre nos pede oração.
Em Fátima, onde tantas vezes se manifestou aos pastores Lúcia, Jacinta e Francisco. Ela faz o seu pedido:
“Quero que rezem o terço
todos os dias!” Fazendo do
terço, nossa oração diária,
estaremos atendendo ao
pedido de nossa Mãe. Se
esta oração lhe é tão agradável porque não a recitarmos diariamente?
Em vários lugares do mundo, onde Maria se manifesta, vemos o carinho da
Mãe com os filhos que tanto ama...
Medianeira das graças,
Mãe zelosa de todos nós,
não quer que seus ﬁlhos se
percam e vem nos mostrar
o caminho seguro que nos
leva a Jesus.

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

A fórmula mágica
Quem de nós não gostaria de
encontrar uma fórmula mágica
que pudesse resolver, num piscar de olhos, todos os nossos
problemas e aﬂições? Certamente, muitas vezes em nossa vida,
sentimos este desejo profundo
a invadir a nossa mente e o nosso coração. Mas a verdade é uma
só: a realidade não nos permite
tal proeza e, assim, somos obrigados a reﬂetir sobre os desaﬁos que nos são apresentados,
buscando soluções que muitas
vezes levam tempos e tempos
para produzir seus resultados.
Vivemos num mundo extremamente acelerado. Temos a
impressão de que os dias correm e que as horas voam. E, levados por esta sensação, paralelamente, queremos solucionar
nossos conﬂitos também assim,
rapidamente, de um minuto para outro, num “piscar de olhos”.
Neste afã de “ﬁcarmos livres”
disto ou daquilo, desta ou daquela pessoa ou situação, quantos erros cometemos, colaborando para que as coisas se compliquem ainda mais, criando
verdadeiras “bolas de neve”.
As soluções realmente eﬁcazes são aquelas que se constroem dia após dia, com zelo, cuidado e atenção. Aquilo que requer de nós um acompanha-

mento constante é extremamente trabalhoso, mas é igualmente necessário para que os efeitos possam ser produzidos, a
seu tempo.
Assim como as pessoas que
querem perder peso jamais conseguirão manter a forma almejada sem doses homeopáticas
de reeducação alimentar e atividades físicas constantes (o que
requer força de vontade), jamais
conseguiremos resultados satisfatórios sem dedicação, sem
ação. Soluções não caem do céu.
Quando tomamos apenas um
remédio para emagrecer, continuamos exatamente iguais.
Quando queremos resolver os
problemas num passe de mágica, a tendência é que eles se
agravem ainda mais.
Fórmulas mágicas são muito
interessantes, porém, irreais.
Elas só funcionam na ﬁcção, pois
a realidade é outra. No mundo
real, temos que gastar energia
e empreender esforços contínuos a uma causa, a ﬁm de que os
frutos apareçam, ainda que a
longo prazo. Paciência e persistência são fundamentais, sempre. Descruzemos os braços e,
corajosamente, abandonemos
as falsas fórmulas mágicas a ﬁm
de que os milagres realmente
aconteçam...

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Verde que te
quero verde!

A cor verde signiﬁca esperança, liberdade, saúde e vitalidade. O verde simboliza a natureza, o dinheiro e a juventude.
É cor da natureza viva. Está associada ao crescimento, à
renovação e à plenitude.
O verde acalma e traz equilíbrio ao corpo e ao espírito.
O seu uso em momentos de depressão e tristeza pode ser
reconfortante e estimulante.
A cor verde está associada aos movimentos ecológicos e
de preservação do meio ambiente.
BRINQUE, COMBINE, OUSE E FAÇA A COR DA NATUREZA
ACONTECER NAS SUAS ESCOLHAS!
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ENTREVISTA Brasil está à beira do precipício, mas
Nouriel Roubini durante
Economista americano

Nouriel Roubini, o economista que foi um dos poucos a prever a crise ﬁnanceira de 2008,
adverte: “O Brasil está à beira
de um precipício”.
Segundo ele, sem o ajuste
fiscal, o país perderá o grau
de investimento por outras
agências de rating, a exemplo
do que aconteceu com a S&P
em setembro, os “spreads”
(custo de tomar empréstimos)
de empresas e do governo vão
explodir, o real vai entrar em
queda livre e a economia vai
encolher ainda mais. O São
Lourenço Jornal publica entrevista concedida a Folha de SP
para que possamos entender
a economia brasileira.

Em um artigo no diário inglês
“Financial Times”, em agosto,
o senhor aﬁrma que o Brasil
deveria ter sido rebaixado pelas agências de risco em 2014.
Por que o país enfrenta a crise
atual e o senhor espera que outras agências rebaixem o Brasil
até o ﬁm do ano?
É consenso que as políticas
macroeconômicas do Brasil nos
últimos anos foram equivocadas. Houve afrouxamento ﬁscal
excessivo. Além disso, o aumento na oferta de crédito, tanto
pelo sistema ﬁnanceiro, como
pelas instituições públicas, foi
excessivo, uma forma de estímulo ﬁscal. Enquanto havia ventos favoráveis no mundo, com
a China crescendo de 10% a 11%,
preço das commodities em alta
e o Fed com taxa de juros zero,
tudo estava bem. Em 2013, os
coisas começaram a mudar: a
China passou a desacelerar, commodities começaram a baixar,
o Fed passou a indicar que iria
iniciar o processo de subir juros. Isso atingiu em cheio os
chamados “cinco frágeis” —Índia, Indonésia, Brasil, Turquia e
África do Sul, que tinham em
comum deﬁcit ﬁscal e em con-

DOM ZECA

crise pode ser evitada, diz economista

ta-corrente, inﬂação em alta e
crescimento em queda. No Brasil, o BC estava atrasado, mas
passou a elevar agressivamente a taxa de juros. Houve uma
oportunidade para fazer ajuste
fiscal, mas não ocorreu, porque
havia o período eleitoral. A mesma coisa ocorreu com preços
administrados, cujo aumento
foi adiado. Então depois das
eleições sobrou esse ajuste fiscal muito maior para ser feito
e o reajuste de tarifas gerou
inflação. Perdeu-se a confiança
na política fiscal. A falta de comprometimento para fazer o que
é necessário no lado fiscal causou o atual estresse. Se o governo conseguir fazer o Congresso aprovar legislação que
eleve receitas e corte gastos e,
assim, indicar de forma crível
um superavit primário de 0,7%
em 2016, é possível evitar rebaixamentos.
Se ﬁzermos o ajuste neste
ano, é possível voltar a crescer
no ano que vem?
Se ﬁzerem o ajuste necessário, não haverá rebaixamentos
e vai melhorar a conﬁança na
política ﬁscal. Isso vai deixar as
pessoas mais confortáveis para
voltarem a gastar. A moeda já
se desvalorizou a ponto de ﬁcar
mais competitiva, e as exporta-

ções devem aumentar, embora
não muito, por causa do cenário global. No meio do ano que
vem, a inﬂação deve baixar, porque não mais haverá os efeitos
da alta de preços administrados
e a recessão vai fazer com que
a alta dos salários seja menor.
Assim, o BC poderá cortar juros
e isso vai restabelecer parte do
crescimento. O PIB do Brasil
deve recuar 3% neste ano, talvez até 4%. Em 2016, se for feito o ajuste, acho que haverá
recessão no primeiro semestre,
mas a economia chega ao fundo do poço no meio do ano e
começará a se recuperar. Com
isso, em 2016, o PIB brasileiro
fica estagnado ou levemente
positivo. O Brasil não está fadado a uma crise. Existe um caminho, embora seja difícil e exija coragem política de quem
quer que esteja no poder. Para
as coisas se estabilizarem, é necessário um ajuste fiscal, não
há escapatória.
Entre os “cinco frágeis”, qual
país é o mais vulnerável?
O Brasil é o mais vulnerável.
A situação melhorou na Índia,
que cresce bem, e na Indonésia,
que fez ajuste ﬁscal. A África do
Sul tem problemas, mas não tão
grandes como o Brasil. A situação política brasileira e a turca

são bastante complicadas. E o
Brasil é grande e sistemicamente importante para a América
Latina e outros emergentes, então é fonte de preocupação.
O vai acontecer se o Brasil
for rebaixado por outras agências de rating?
O dólar ficará bem acima de
R$ 4, não dá para saber quanto. Quanto mais fraca a moeda,
maior é o valor real das dívidas
em dólar das empresas. Se houver o rebaixamento, o “spread”
[custo de tomar empréstimos]
vai aumentar. Com essa combinação: economia fraca, real
fraco e “spreads” maiores, muitas empresas e até instituições
financeiras brasileiras podem
ficar em uma situação difícil.
Por isso é tão importante evitar o rebaixamento. O sistema
político e o Congresso precisam
entender que o Brasil está à
beira do precipício. Se o ajuste
fiscal não for feito, o Brasil será rebaixado de novo, os “spreads” de empresas e do governo
vão explodir, o real vai entrar
em queda livre e a economia
vai encolher ainda mais. Não
existe opção.
Uma vez que o crescimento
calcado em commodities em
alta e aumento do consumo pa-

rece estar esgotado, qual deve
ser o novo modelo de desenvolvimento do Brasil?
O Brasil, como muitos emergentes na última década, não
adotou as reformas estruturais
necessárias para aumentar seu
potencial de crescimento. O
país se voltou cada vez mais
para um capitalismo estatal,
com papel excessivo do Estado
na economia, atuação exagerada de bancos estatais na alocação de crédito, nacionalismo
nos recursos naturais e até certa substituição de importações,
como nas regras de conteúdo
nacional para a Petrobras. De
forma geral, o Brasil precisa de
reformas estruturais para liberalizar o mercado, além das reformas de longo prazo que todo mundo sabe.
Como o senhor encararia uma
possível troca do ministro da
Fazenda no Brasil?
Joaquim Levy é sólido, respeitado e sabe o que precisa ser
feito. Se puserem outra pessoa
no ministério, ela terá de fazer
as mesmas coisas que ele está
fazendo, não há saída. Por isso,
já que será preciso arrumar outro Levy, é melhor simplesmente manter o Levy atual.
Fonte: Folha de SP

Falecimento

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

NOSSA SENHORA
Neste dia 12 de outubro,
Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.
Missas na Igreja Matriz de
São Lourenço, às 08:00 e
10:00 horas. Às 17:00 horas,
procissão de Nossa Senhora, saindo do Parque das
Águas em direção a Matriz.

Festival

A cidade de Caxambu, perdeu neste dia 07 de outubro,
um de seus mais ilustres ﬁlhos, Sérgio Levenhagen. Caxambuense de primeira grandeza, parte deixando saudades no
coração de todos os que com ele conviveu. Nossas condolências a todos os familiares. Que Deus lhe dê o repouso
eterno. Paz a sua alma!!!

Aniversário

CLASSIFICADOS
VENDO- Apartamento, arejado, com sala ampla,cozinha
,área,banheiro,dois quartos e mais um quarto na área comum, vaga na garagem. Terraço, horta, piscina, churrasqueira. Ambiente tranquilo. São Lourenço Velho, próximo
a APAE. Contato: 35-3332-2092/ 35-8832-8834.
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR
(35) 8816-2486 OI / (35) 9105- 6305 - TIM
ALUGA-SE CASA NO CENTRO PARA FINS COMERCIAL OU
RESIDENCIAL. TRATAR PELOS TELS: 35-8841-6889(OI) OU
8817-7800(OI).

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

EXPEDIENTE

A cidade de Caxambu, recebe mais uma vez o Festival
Mundial do Circo, que terá inicio neste dia 13. Vale a pena
prestigiar!!!

Comemorando mais um aniversário neste dia 14, nossa
querida amiga Helena Lima Lopes, leia-se Madeireira Federal, para quem enviamos milhões de felicidades, rogando a Deus que lhe conceda vida longa e feliz. Parabéns!!!

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo. Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Henriques. Diagramação: Marcio Vinícius Gouveia. 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: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, 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.

“A Nestle Waters, engarrafadora de aguas minerais, está
recrutando pessoas que queiram trabalhar conosco em nossa unidade de São Lourenço, inclusive com vagas para portadores de necessidades especiais. Os interessados devem
entregar seu currículo na Rua Eurípedes Prazeres, nº 15 –
na portaria da fabrica enfrente a Ilha Antônio Dutra, aos
cuidados de Andrea Figueiredo – Recursos Humanos”

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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Deputado Newton Cardoso
Junior em São Lourenço
Presença deu posse a nova comissão

Na última sexta-feira (02/09)
o deputado Newton Cardoso
Junior (PMDB) esteve na cidade, reunindo no Hotel Central
Parque, moradores e políticos
para posse da nova comissão
executiva do partido visando

fortalecer o papel político do
partido na cidade e região tendo em vista as eleições de 2016.
Antônio Sérgio Lima Silveira,
Marília Assunção Cabral Benciveni, Ricardo Luiz Nogueira,
Seila Vasconcelos Lage Junquei-

ra além de Gustavo Luiz Rodrigues Ribeiro (Gustavo do Açougue Brasília) foram os empossados, que juntos tem a incumbência de fortalecer o partido
do PMDB na cidade já a partir
das próximas eleições.

Buraco “engole”
roda de caminhão
Trecho foi interditado
Na manhã desta sexta-feira (02/10) o trânsito de veículos precisou ser desviado
no cruzamento da Avenida
Dom Pedro Segundo com a
Rua Doutor Ribeiro da Luz
sendo os motoristas orientados a seguirem até a Rua
Comendador Costa após um
dos buracos existentes na
Avenida citada acima no quarteirão entre a Rua Doutor Ribeiro da Luz e Rua Doutor
Olavo Gomes Pinto ceder e
“prender” uma das rodas de
um caminhão com placas da
cidade de Cristina carregado
com bananas.
O caminhão ﬁcou no local
por cerca de uma hora até
que uma máquina retroescavadeira da empreiteira pres-

tadora de serviços no arredor
do ocorrido chegou para auxiliar na retirada do caminhão.
Após uma rápida veriﬁcação do motorista ﬁcou constatado que o veículo não sofreu qualquer tipo de dano
e seguiu em viagem, já no
local onde ocorreu o fato duas equipes de funcionários

sendo uma do SAAE e outra
da empreiteira constataram
um vazamento em uma tubulação de água que foi a
responsável pelo afundamento do calçamento e estão em
processo de resolução do
problema aﬁm de liberar o
mais rápido possível o trecho
que foi interditado.

Novas faixas de pedestre
no bairro Federal

Calçamento terá melhorias

Cartório de Reg. Civil e Notas da Comarca de São Lourenço
Tabelião: Cecil Domingos J.Póvoa - Pretendem se casar:
000931 - LUIZ GUSTHAVO MIRANDA MORAIS CHAGAS, solteiro, maior, gerente comercial, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Saturnino da Veiga, 684, São
Lourenço-MG, ﬁlho de SERGIO ANTONIO MORAIS CHAGAS e PATRICIA MIRANDA MORAIS CHAGAS; e HELOISA HELENA DOS SANTOS CARVALHO, solteira, maior, enfermeira, natural de Virginia-MG, residência Rua Orestes Junqueira, 163, São Lourenço-MG,
ﬁlha de DEUSIMAR IVO CARVALHO e ALZIRA APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO;
A Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana está
construindo mais três faixas
para pedestres. Dessa vez é
na esquina da av. Damião
Junqueira de Souza com a
Rua Jaime Sotto Mayor sendo duas na Avenida Damião
Junqueira de Souza e uma na
Jaime Sotto Mayor tendo como objetivo dar uma referência tanto aos pedestres
bem como aos motoristas,
naquele cruzamento movimentado. Com as faixas, os
pedestres poderão atravessar as ruas com mais tran-

quilidade e os motoristas terão uma indicação exata do
ponto de parada quando o
semáforo estiver reativado.
Com isso o ﬂuxo de veículos teve mudança devido ao
fechamento de algumas ruas para realização do serviço.
As ruas que sofreram
bloqueio foram:
*Avenida Damião Junqueira de Souza entre a Rua Ida
Mascarenhas Lage e Rua Jaime Sotto Mayor sentido bairro Federal
*Rua dos Andradas no trecho entre a Rua Ida Masca-

renhas Lage até a Avenida
Damião Junqueira de Souza
sentido bairro Federal
*Rua Jaime Sotto Mayor
entre a Rua Ida Mascarenhas
Lage até a Avenida Damião
Junqueira de Souza
Aproveitando a retirada
dos paralelepípedos, a Diretoria de Serviços Urbanos estenderá os trabalhos pela
Avenida Damião Junqueira
de Souza no sentido de direção à Praça Doutor Humberto Sanches, fazendo a recomposição do calçamento.

000930 - JOSE BENEDITO MOREIRA, divorciado, maior, SEGURANÇA, natural de SÃO
LOURENÇO-MG, residência RUA FARID LAGE, 22, São Lourenço-MG, ﬁlho de JOSE GERALDO MOREIRA e MARIA BENEDITA MOREIRA; e MARIA JOSE RODRIGUES, solteira,
maior, COSTUREIRA, natural de PALMEIRAIS-PI, residência RUA FARID LAGE, 22, São
Lourenço-MG, ﬁlha de JOSE ANTONIO RODRIGUES e LUZIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO;
000918 - CARLOS SANTIAGO DA SILVA, divorciado, maior, MOTORISTA, natural de
APORÁ-BA, residência RUA JUSTINO JOSE DE GOULART, 120 FUNDOS, São Lourenço-MG, ﬁlho de JULIO SANTIAGO DA SILVA e JOANA DIAS DA SILVA; e MARIA MARTA CANDIDO, solteira, maior, DO LAR, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA JUSTINO JOSE DE GOULART, 120 FUNDOS, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOÃO CANDIDO e ANA
EMERENCIANA CANDIDO;
000907 - RONALDO RODRIGUES, divorciado, maior, COMERCIANTE, natural de RIO
DE JANEIRO-RJ, residência RUA WENCESLAU BRAZ 427 - AP 204, São Lourenço-MG, ﬁlho de NELSON RODRIGUES e SANTA MATTERA RODRIGUES; e ADRIANA ROSA DE CASTRO, divorciada, maior, COMERCIANTE, natural de CARMO DE MINAS-MG, residência,
São Lourenço-MG, ﬁlha de JOSE GOMES DE CASTRO e DEUSNICE ROSA DE CASTRO;
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Assaltantes de casa Atropelamento
lotérica são presos com vítima fatal
Dupla estava armada

Na tarde desta quinta-feira (08/10) a Polícia Militar
prendeu dois homens em
uma motocicleta com placa
de São Lourenço após ser informada sobre um assalto à
mão armada em uma lotérica na cidade de Soledade
de minas.
Ao serem vistos pelos poli-

ciais um dos ocupantes ameaçou efetuar disparos com uma
arma de fogo contra a viatura,
porém não concluiu a ação.
Ao se entregarem foi constatado pelo policial que o revólver, um calibre 38 estava
sem munição.
Junto com os assaltantes
estava uma mochila onde se
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Acidente aconteceu no trevo de entrada para Caxambu

Nesta terça-feira (06/10)
por volta das 12:00 hrs uma
viatura da equipe do Corpo
de Bombeiros e uma da Polícia Rodoviária Federal compareceram na BR 267 Km
302, próximo ao trevo de
acesso à cidade de Caxambu após a informação de que
no local havia um homem
acidentado.
Ao chegarem no local as
equipes encontraram o homem que já em óbito às margens da rodovia após ser atropelado por um veículo Fiat
Fiorino com placas de Belo
Horizonte MG.
Segundo informações de
populares o homem morto
trafegava de bicicleta pelo
acostamento, momento que
foi atropelado pelo veículo.
O motorista do veículo ape-

sar de não apresentar ferimentos visíveis, mas bastante abalado emocionalmente

foi conduzido para a Casa de
Caridade São Vicente de Paula na cidade de Caxambu.

encontrava cerca de R$ 450,00
e uma porção de substância
semelhante a maconha.
Foi apreendido ainda com
os autores um relógio e celulares, além de ser confirmada pelos policiais outras
ações parecidas com esta
de hoje em outras cidades
da região.

XIV Semana Jurídica
realizada com sucesso
Nos dias 28,29 e 30 de Setembro, a Faculdade de São Lourenço
realizou sua 14ª edição da tradicional Semana Jurídica do Curso
de Direito. Como acontece, durante tais dias realizam-se palestras
dos diversos temas com professores, juristas e doutrinadores dos
mais consagrados no meio jurídico.
Neste ano, contou-se no dia 28
de Setembro de 2015 com palestra do prof. Emílio Peluso Neder
Meyer, Pós-Doutor pela King`s College Brazil Institute, Doutor e Mestre pela UFMG
e também Professor do Curso de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais
que abordou o Constitucionalismo Transnacional e com o Prof. Bruno Henrique
Gonçalves que falou sobre Teoria e Prática do Direito Penal.
No dia 29, ocorreu a palestra do Prof. Rogério Greco, renomado penalista, autor
de diversos livros e Procurador de Justiça que abordou o tema Sistema Prisional no
Século XXI. Trata-se de um dos maiores nomes do Direito na atualidade que a Faculdade de São Lourenço teve a imensa satisfação em receber.
No dia 30 de Setembro, houve palestra da profa. Renata Nascimento Gomes e
do prof. Eduardo Henrique Lopes Figueiredo falando sobre, respectivamente, Normas Fundamentais no novo CPC e Historia do Direito e Foucault.
O Curso de Direito agradece a todos que compareceram e a todos os envolvidos,
direta ou indiretamente, para o grande sucesso do evento neste ano.
Mais do que isso, o Curso de Direito e esta coordenação dedica o sucesso do
evento à Profa. Renata Cristina da Silva Nunes que, mesmo deixando cedo nosso
convívio, com certeza nos inspirou e nos inspira a acreditar na educação jurídica e
na transformação que o estudo pode provocar em cada um daqueles que, com
aﬁnco, clamam e lutam por uma sociedade justa, livre e solidária.
Até logo, Renata!
Prof. Diogo Bacha e Silva - Coordenador do Curso de Direito
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Hospital compra equipamentos
com renda de show e recurso próprio
Diretor do Hospital São Lourenço agradece a empresa Kadu Eventos
Graças à renda do Show
Beneﬁcente realizado em
março deste ano pela Kadu
Eventos e, também, a recursos próprios do Hospital São
Lourenço, a instituição adquiriu importantes equipamentos para o Centro Cirúrgico e outras Unidades de
Atendimento.
No último dia 29 de setembro, o empresário CARLOS
EDUARDO DA SILVA (KADU)
esteve na instituição, quando recebeu (da Diretoria/Administração do Hospital) a
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
SHOW e VISITOU UMA DAS
SALAS DO CENTRO CIRÚRGICO EQUIPADAS COM APARELHOS COMPRADOS COM A
VERBA DO EVENTO. “Tivemos
a grata participação de diversas empresas, personalidades e da comunidade em geral de São Lourenço e região”,
destacou o presidente do
Conselho Diretor do Hospital, Márcio José Santiago Alves, que entregou a prestação de contas a Kadu.
Foram comprados: três carrinhos (sistemas) de anestesia; 12 monitores multiparâmetro; uma mesa cirúrgica,
um bisturi elétrico e uma lavadora ultrassônica para a
Central de Materiais Esterilizados/CME (que funciona
anexa ao Centro Cirúrgico).
Outras melhorias envolveram
a troca dos componentes de
12 focos cirúrgicos, a aquisição de dois eletrocardiógrafos para atender o Pronto Socorro e os novos leitos
do Carnê, além da compra
de duas mesas auxiliares, três
suportes para soro e três escadinhas para leitos/macas.
Ao todo, o valor aplicado
foi de R$ 625.912,00 - SENDO R$ 211.225,00 DO SHOW
BENEFICENTE. Com tal investimento, foi possível reequipar as três salas cirúrgicas já
existentes, ativar uma quarta sala (permitindo que o
Hospital realize, agora, mais
130 cirurgias mensais) e, ainda, outra sala para casos de
urgência.
Obrigado por tudo, Kadu
Eventos e equipe! Deus o
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DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Insuﬁciência Renal
Crônica em Cães II

Diagnóstico
O veterinário vai primeiro identiﬁcar e corrigir qualquer
doença pré-existente que possa exacerbar ou mascarar a
insuﬁciência crônica. Um diagnóstico de insuﬁciência renal
crônica necessita de exame físico e diversos testes (imagens ou laboratoriais).
abençoe, por demonstrar
enorme atenção e carinho
pelo Hospital São Lourenço,
instituição de sua terra que
tanto precisa de apoio como
o que você ofereceu. Agradecemos, também, todos os
artistas que se apresentaram no show beneficente de
março: Munhoz e Mariano;
César Menotti e Fabiano;
João Bosco e Vinícius; Lucas
Lucco; Thaeme e Thiago;
Humberto e Ronaldo; Zé Henrique e Gabriel; Don e Juan;
Paulinho Reis; Otávio Augusto e Gabriel; Lisboa e Diego;
Mariana Fagundes; Gustavo
Miotto; João Victor e Greg,
Laura da Viola e Tonho Prado, bem como o Hotel Guanabara (prefeito José Sacido
Barcia Neto e família), vereadores Luiz Cláudio Siqueira e William Rogério de Souza. Valeu, São Lourenço e
região! Gratos pela participação de todos conosco. Até
a próxima, ou melhor, até o
próximo!

didos com precisão, podendo ser, inclusive, umidiﬁcados e/ou aquecidos. Monitores computadorizados mostram, continuamente, números e curvas que reﬂetem o
estado ﬁsiológico do paciente
e o desempenho do equipamento, garantindo que o processo seja bastante seguro.

Veja, a seguir, a
descrição de cada
equipamento adquirido.

LAVADORA ULTRASSÔNICA: faz a limpeza profunda
de instrumentais cirúrgicos,
atingindo locais não alcançados pela limpeza manual,
oferecendo maior eﬁciência,
segurança e menor tempo
na lavagem dos materiais.

CARRINHO (SISTEMA) DE
ANESTESIA: equipamento
através do qual o paciente
- enquanto recebe anestésicos - respira e é inteiramente monitorado. Os ﬂuxos de
gases e vapor anestésico no
circuito respiratório são me-

MESA CIRÚRGICA: interage com outros equipamentos
(raio-x, arco cirúrgico etc.)
durante as cirurgias, permitindo movimentos de forma
eletrônica e sem a necessidade de deslocamento do
paciente, proporcionando-lhe maior conforto e, aos
proﬁssionais, mais precisão
e comodidade no trabalho.
BISTURI ELÉTRICO: realiza
cortes e/ou coagulação dos
tecidos de maneira rápida e
segura, contribuindo para melhorar a visualização do campo cirúrgico e reduzir a perda
de sangue pelo paciente.

MONITOR MULTIPARÂMETRO: monitora, permanentemente, os sinais vitais do

paciente (frequências cardíaca e respiratória, temperatura, pressão arterial, saturação de oxigênio do sangue
etc.), alertando - através de
alarmes - a equipe médica e
de enfermagem quando ocorre alguma situação adversa.

Prognóstico
O prognóstico de um cão afetado pela insuﬁciência renal
crônica depende da gravidade da doença. Em alguns casos,
os sintomas já são muito graves a ponto da enfermidade ser
irreversível e não reagir a tratamento algum. Independentemente da gravidade, devido à insuﬁciência renal crônica
ser progressiva e irreversível, os cães afetados têm um prognóstico ruim e podem sobreviver por meses ou alguns anos.

FOCO CIRÚRGICO: garante a adequada iluminação do
campo cirúrgico. A constante atualização tecnológica do
aparelho colabora para melhorar a eﬁciência, a conﬁabilidade e a segurança dos
procedimentos.

Transmissão ou Causa
Muitos casos não tem causa especíﬁca além do processo
normal de envelhecimento do cão. Em alguns casos, sabe-se que os seguintes problemas podem causar a enfermidade; doença renal hereditária e congênita, toxinas renais,
alta dosagem de cálcio no sangue, inﬂamação das estruturas internas do rim, infecção renal, rins policísticos, pedras
nos rins, obstrução urinária crônica, medicamentos, linfoma, tártaro, doenças autoimunes, a hipertensão arterial e
os parasitas do sangue.

ELETROCARDIÓGRAFO (OU
ECG): registra a atividade elétrica cardíaca do paciente,
representada de forma gráﬁca. O aparelho capta os sinais elétricos através de eletrodos colocados na pele do
paciente, permitindo diagnosticar o estado cardíaco
geral, bem como doenças
cardíacas, infartos, embolia
pulmonar etc. É um equipamento de suma importância
em unidades de pronto atendimento e nas alas de internação, pois possibilita o diagnóstico - de forma rápida e
precisa - de uma condição
grave do paciente.
MESA AUXILIAR, SUPORTE
PARA SORO e ESCADINHA
PARA LEITOS/MACAS: equipamentos voltados ao apoio
a procedimentos assistenciais.

Tratamento
O tratamento raramente melhore as funções renais dos
cães afetados, pode aliviar os sintomas e trazer um maior
conforto para o animal. Cães afetados pela enfermidade
têm uma expectativa de vida que pode variar de meses a
alguns anos, dependendo dos fatores causais e de como
estes fatores são tratados.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Concurso Público do SAAE é suspenso
Foram encontradas irregularidades
Saiu na tarde desta sexta-feira (09/10) a decisão do
Tribunal de Contas do Estado
(TCE - MG) determinando a
suspensão cautelar do Concurso Público n° 01/2015 promovido pelo SAAE (Serviço
Autônomo de Água e Esgoto)
de São Lourenço na fase em
que se encontra, com fundamento no capítulo 1° e 2°
do artigo 95 e inciso III do
artigo 96 da Lei Complementar n° 102/08, devendo o gestor abster-se de quaisquer
atos pertinentes ao certame
até o pronunciamento desta
Corte (TCE – MG) em sentido contrário.
O Diretor Presidente do
SAAE deve cumprir a decisão
acima ora preferida, ﬁxando
o prazo de cinco dias para
juntada aos autos de prova
de publicação da suspensão
do concurso, nos meios de
comunicação estabelecidos
pela súmula n° 116, sob pena de multa, pelo descumprimento, no valor de R$10.000,00
(dez mil reais), nos termos
do artigo 85, inciso III, da Lei
Complementar n° 102/2008.
Os vereadores Gilson Cho-

ppinho de Castro Ribeiro (PSC)
e Fabrício Guedes (PSB), foram os representantes que
formularam o pedido acima,
em face ao descumprimento
de princípios constitucionais
pelo SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de São
Lourenço na realização do
Concurso Público regido pe-

lo Edital n° 01/2015, onde
alegam que a exigência para
alguns cargos de experiência
prévia e a realização de prova prática sem deﬁnição dos
critérios de avaliação ofendem os princípios da isonomia, da ampla acessibilidade
aos cargos, da competitividade e da razoabilidade.

As irregularidades encontradas no Edital n° 01/2015
foram:
*Ausência de previsão legal para oferta de dois cargos
de Auxiliar de Administração,
uma vez que a Lei Complementar criou oito vagas, das
quais sete já estão ocupadas,
restando apenas uma vaga
disponível
*Exigência no Edital de requisitos de experiência e prática não previstos em lei para os cargos de Auxiliar de
Administração e de Pedreiro
*Divergência entre a carga
horária estabelecida no Edital e aquela prevista em lei
para os cargos de Fiscal e Desenhista Técnico
*Previsão indevida de etapa
de títulos para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação de nível médio, e para
o cargo de Técnico de Contabilidade de nível técnico
*Limitação da comprovação do tempo de serviço não
considerando o tempo trabalhado como autônomo
*Ausência de critérios deﬁnidos para avaliação nas
provas práticas

Membros do Conselho
Tutelar são eleitos

Ana Paula Lorenzo foi a mais votada com cerca de 20% dos votos
Aconteceu no último domingo (04/10) na Escola Municipal Melo Viana, a eleição
para o Conselho Tutelar de
São Lourenço.
Votaram nessa eleição 2.300
pessoas quase dobrando a
quantidade de votos ante a
última eleição onde na segunda-feira (05/10) na câmara
municipal de vereadores foram contabilizados os votos
e conhecidos os novos conselheiros que são : Maristela
Forasteiro, Isabel Cristina,
Geovana Leandro Rodrigues,
Sandra Silva Nascimento e
Ana Paula Di Lorenzo.
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BETO BACHA

Giro Esportivo

CHAVE DE OURO

Chega ao ﬁm o Campeonato de Futebol dos Veteranos no
campo do Miramar. Foram oito equipes na disputa divididas
em dois grupos. A grande decisão será no domingo dia 11 a
partir das nove da matina entre o União do amigo Zé enfrentando a tradicional equipe do Verdão sempre acostumada
com títulos. Parabéns aos organizadores de mais um campeonato de veteranos, o Pituca do Miramar que deixou de
ganhar um troco com o barzinho no campo, a Valdete da Liga Desportiva, aos árbitros, ao Fernando Popular Maluco
que esteve presente na mesa e também ao pessoal da ambulância da Secretaria de Saúde do município.

SÓ NO GUARANÁ
Esta galera
do barulho ﬁca só no sapatinho e confraternização com
guaraná. Venceu, perdeu ou
empatou vira
motivo para
reunir. Como
tem mais vascaínos neste
grupo esperamos que comemorem no ﬁnal do ano, ainda mais porque
não teremos o Boa Esporte em Varginha.
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