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Trânsito do Centro
passa por mudanças

Devido às obras de drenagem pluvial, diversas ruas da cidade foram fechadas e outras viraram mão-dupla. Conﬁra na matéria as modiﬁcações. (pág 07)

Trânsito

Educação

Bolsas de Estudo
disponíveis em
São Lourenço

Estão abertas as inscrições para o Educa Mais Brasil, programa
de inclusão educacional. Veja na
matéria as vagas e localidades disponíveis. (pág 06)

Nova faixa
de pedestre
O bairro Estação ganhou nessa
semana uma nova faixa na sua principal avenida, que promete trazer
mais segurança para pedestres e
motoristas. (pág 07)

Proerd forma
800 alunos

Leia entrevista com Dra. Thais
Vem aí o II São Lourenço
Junqueira Ferraz Villela (pág 03)
Jazz & Blues (pág 05)

O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) da Polícia Militar de Minas Gerais formou
mais 800 alunos no município de São
Lourenço. A cerimônia ocorreu na
noite de terça-feira (7), na quadra
Pedro Mello, no Parque Municipal
Ilha Antônio Dutra, que ﬁcou lotado
com os alunos e seus familiares, professores e convidados. (pág 06)
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

Momento conturbado
no país, aumento da taxa
de desemprego, os bancos negando crédito, indústria automobilística
dando férias coletivas, enfim, temos um cenário
avassalador e a preocupação está em forma de ruga na testa de todos.
A pergunta é: Como o
comércio eletrônico que
sempre cresceu mais de
dois dígitos se comporta
nesse momento? A resposta é: Vai bem, obrigada!
Vemos os fundos que
apoiam as grandes empresas nacionais colocando
mais investimento (eles
sabem que, na crise, quem
tem dinheiro nada de braçada e enquanto alguns
choram, outros aproveitam a oportunidade para
vender lenços), até brigas
insanas no ambiente online, vemos o quem perde
mais reinando e muitos
grandes varejistas começando ou voltando para
os seus projetos e-commerce.

E por qual razão? Está
é segunda pergunta. Uma
vez que a grande maioria
das investidas digitais ain-

DR. LUÍS PAULO DE OLIVEIRA
Coluna
Popular
Tratamento da dor
e cuidados
paliativos

Conspiração do Silêncio
Durante o processo de adoecimento, a maneira como pacientes e familiares o vivenciam é bastante variável. Diante de uma situação adversa,
o enfrentamento do problema
pode ser realizado conjuntamente, de maneira isolada por
cada um dos envolvidos ou neglicenciado, ainda que haja um
bom propósito envolvido.
Uma das situações que mais
vivenciamos em nossa prática
clínica é a chamada conspiração do silêncio. Através de uma
série de mecanismos, cria-se
uma atmosfera de ﬁngimento,
de minimização da situação.
Família e paciente não conversam sobre o assunto, a equipe
de saúde não esclarece o quadro, pairando no ar um silêncio agressivo, que fala alto e
leva a isolamento e sofrimento ainda maior. Sob o pretexto de proteger o enfermo, que
supostamente não suportaria
uma notícia ruim ou se entregaria à doença, o mesmo é privado do conhecimento do diagnóstico, e assim perde sua voz
ativa, sua condição humana,
perde o controle e deixa de
exercer seu papel na vida. Algumas situações ocorrem durante o processo, em geral:

choque realidade x ﬁcção –
criam-se histórias para poupar
o doente, usando palavras mais
brandas e no sentido de que
tudo irá ﬁcar bem; proteção /
projeção – familiares, cuidadores e equipe de saúde adotam
postura no sentido de proteger
o paciente, evitando falar sobre o caso perto do mesmo,
relativizando a gravidade e projetando suas próprias inseguranças no doente; impotência
– todos se calam por não saber
como lidar com a situação ou
falam apenas banalidades quando perto do paciente.
É importante notar que o
sofrimento afeta todos os envolvidos. O desconhecimento
geral sobre como lidar com a
situação leva a atitudes de desespero, a insegurança e isolamento do doente dentro da
sua patologia. Como alguém
pode lutar contra algo que não
conhece ? Como podemos saber o que outra pessoa está
ou não preparada para ouvir
? Não serão os proﬁssionais
da saúde e os familiares aqueles que não estão preparados
para falar e ouvir aquilo que
precisa ser dito ?
Na próxima coluna discutiremos a abordagem desta situação.
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Comércio Eletrônico

da não se pagou e as que
se paga muitas vezes não
chegam a 10% do faturamento total das empre-

sas? A resposta é simples,
mesmo com o consumidor
apertando os cintos, as
compras por impulso e a
relação online ainda não
foi afetada, uma vez que
o consumidor continua
criando suas listas de desejos e vai voltar para comprar a qualquer momento,
seria um risco gigante para qualquer companhia
“tirar o pé do acelerador”
e perder o “time” necessário para manter sua marca presente nesse ambiente tão concorrido.
E voltando ao primeiro
parágrafo, em momentos
onde os concorrentes podem ter estratégias baseadas em cortes de investimento, o custo online melhora, portanto sua relevância ganha maior poder e
ﬁca ainda mais fácil e barato manter sua reputação
e ganhar vendas com isso.
Portanto, a resposta para todos que se perguntam o que o e-commerce
vai fazer com a crise é – O
e-commerce vai crescer!

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

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

Boas notícias!
Certamente, este título lhe
chamou atenção, não? Você
deve estar se perguntando:
Quais são as boas notícias que
tanto queremos ouvir e que dificilmente chegam até nós? Talvez esteja até surpreso, tendo
em vista o bombardeio de más
notícias que têm nos assolado.
Mas ainda assim elas existem
e precisam de nós para serem
divulgadas.
Hoje é um novo dia. Hoje você tem mais uma chance de refazer o que precisa ser refeito,
de mudar o que precisa ser mudado, de buscar a sua felicidade.
Você está vivo, pode se locomover, pode ver, ouvir, tocar, falar, pensar, pode transformar a si mesmo e as situações a sua volta.
Você pode dar ênfase aos seus
bons sentimentos, cultivar amizades, sorrir, dizer palavras agradáveis, ser gentil, elogiar uma
pequena atitude e incentivar
alguém que há muito precisava
de um estímulo. E pode descobri, fazendo o bem, que o maior
beneﬁciado é sempre aquele
que está oferecendo algo bom.
Você é inﬁnitamente amado
por Deus, que lhe cuida e pro-

tege vinte quatro horas por dia.
Se a polícia falha, se os governantes erram, se as instituições
não são conﬁáveis, sinta-se ainda assim, totalmente blindado,
na medida em que não se permite ser refém das regras ditadas pelos príncipes deste mundo materialista, individualista e
pessimista.
Há muito tempo atrás, mulheres ﬁcaram na história porque anunciaram que Cristo havia vencido a morte. E esta notícia continua atual. Guardemos
para nós as palavras carregadas
de julgamentos e preconceitos.
Joguemos no lixo as inﬁnitas críticas a tudo e todos. Não nos
deixemos envolver por fofocas,
futilidades e intrigas que só destroem e diminuem o valor do
ser humano.
Lutemos contra a correnteza,
corajosamente. Falemos o que
gostaríamos de ouvir, sempre.
Troquemos de canal quando a
notícia for catastróﬁca. Mudemos de estação diante da tragédia, mudemos de comportamento quando recebermos uma
palavra negativa. Ousemos ser,
no mundo de hoje, portadores
de Boas Novas!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Nossa Senhora nos fala da Dicas de make para
importância da Santa Missa olhos pequenos
De um modo especial, Nossa
Senhora nos convida à Santa
Missa e diz: “Queridos ﬁlhos,
que a Santa Missa seja o centro
da vida de vocês”. Em uma aparição, Nossa Senhora, nos disse:
“Queridos ﬁlhos, se amanhã tivessem que fazer uma escolha,
entre virem a Mim e irem até a
Santa Missa, não venham a Mim,
vão para a Santa Missa. Porque
ir à Santa Missa signiﬁca ir ao
encontro de Jesus que se doa
na Santa Missa, dar-se a Ele,
abrir-se a Jesus, receber Jesus”.
Muitas vezes, dizemos que
não temos tempo para a Santa
Missa, que trabalhamos muito,
que estamos ocupados com diversas tarefas, que também não
temos tempo nem para os ﬁlhos. Sempre, quando devemos
arrumar tempo para ir à Santa
Missa, temos problema. Nossa
Senhora disse uma vez: “Queridos ﬁlhos, não digam sempre
que vocês não têm tempo, porque o problema não é o tempo.
Queridos ﬁlhos, o verdadeiro
problema é o amor. Porque quando vocês amam uma coisa, sempre arranjam tempo para ela. E
quando não amam uma coisa
também não têm tempo para
ela. Se vocês têm amor, tudo

será possível”.
Nossa Senhora nos convida à
conﬁssão mensal, a adorar o Santíssimo Sacramento, a venerar a
Santa Cruz. De modo particular,
também convida os sacerdotes
a conduzirem Adorações Eucarísticas em suas paróquias.
Nossa Senhora nos convida a
rezar o Santíssimo Rosário em
nossas famílias. A lermos a Sagrada Escritura e disse em uma
mensagem: “Queridos ﬁlhos,
que Bíblia esteja em um local
visível em suas famílias. Leiam
a Sagrada Escritura. Lendo a Sagrada Escritura, Jesus possa nascer novamente em seus corações e em suas famílias”.
Nossa Senhora nos convida
de modo particular à oração com
o coração. Muitas vezes Nossa
Senhora repetiu isso, dizendo:
“Rezem, rezem, rezem, Meus
queridos ﬁlhos”.
Não rezar somente com os lábios, de uma maneira mecânica,
como uma tradição. Não rezar
olhando o relógio. Nossa Senhora nos convida à oração com o
coração, com amor e por amor.
Durante esses 34 anos, a Mãe
nos guia com Amor e em direção ao Amor.
Fonte: Anunciando Medjugorje.

A maquiagem além de servir
para ﬁcar mais atraente e ter
uma pele impecável, também
é perfeita para mudar e potenciar alguns dos nossos traços
faciais. Se os seus olhos são bem
pequenos e gostaria de os realçar e conseguir que pareçam
maiores, encontre a solução
com simples truques de maquiagem
Sombras de
olhos de cor clara
Os tons claros são ideais para maquiar os olhos pequenos,
dão luminosidade e maior amplitude ao olhar. Os tons pastéis e cores terra ou rosada funcionam melhor para realçar este tipo de olhos. Outra magníﬁca opção é a de dar profundidade usando duas cores. Aplique
primeiro uma pré-base de sombras, escolha um tom bege claro para maquiar toda a pálpebra
superior e depois um tom mais
escuro para aplicá-lo na parte
externa da órbita do olho. Descarte as cores muito escuras e
foscas, pois tornarão seus olhos
ainda menores. A chave está
em conseguir um olhar com
muita luz e radiante.

Evite o delineador
O delineador é um grande inimigo na hora de maquiar os olhos
pequenos. Delinear os olhos é
uma prática que diminui os olhos
e endurece o olhar. É preferível
evitar seu uso ou caso queiramos
marcar a expressividade, faça-o
traçando uma linha muito ﬁna
rente aos cílios superiores. Evite
também pintar a linha interna
do olho ou delineá-la com um
lápis de olhos em bege natural,
servirá para aumentar os olhos.
As garotas de olhos marrons ou
mel também serão favorecidas
se delinearem a linha de água
com um lápis de cor verde.
Cílios longos e volumosos
Escolher bem o rímel de cílios é essencial para maquiar
os olhos pequenos e torná-los
maiores. Opte por um rímel
alargador e com efeito de volume. Comece usando um curvex de cílios para curvá-los e
aplique o rímel com traços crescentes dirigindo o pincel desde
os cílios interiores até aos exteriores. Com isso, conseguirá
aumentar o olhar e dar uma
forma de amêndoa muito bonita e feminina aos olhos.
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Dra. Thais Junqueira Ferraz Villela
Pediatra - Hospital São Lourenço

Com esse frio, é
comum a pele do bebês
ficar mais ressecada. O
que pode ser feito para
evitar isso?
Para evitar o ressecamento da pele do bebê com o
frio, após o banho pode ser
usado creme hidratante
com glicerina e aveia.

Em relação ao banho, qual o melhor horário? Qual a temperatura
ideal da água?
O banho deve ser dado
no período mais quente
do dia, mas o mais importante é não se esquecer
de levar tudo o que é necessário para o banho. A
temperatura da água não
pode ser muito quente,
deve ser mais morninha.
É importante, também, secar e vestir o bebê rapidamente.
As crianças geralmente babam muito e,
com isto, o peito acaba
ﬁcando molhado. Há alguma prevenção?
É normal os bebês ba-

DOM ZECA

barem, devido à erupção
dentária. Deve-se, sempre,
carregar uma toalhinha de
pano para secar a saliva.
Em relação aos lábios ressecados, existe algum produto adequado
para bebês?
Para o caso de ressecamento labial, podemos
usar protetor labial próprio para bebês.
No inverno, as doenças respiratórias afetam
muito as crianças. Como
podemos evitá-las?
Devemos evitar a exposição do bebê aos inúmeros vírus que causam as
doenças respiratórias, principalmente no inverno.

Portanto, não é recomendável que o bebê frequente locais fechados, públicos e com grande quantidade de pessoas. É importante, também, manter as
mãos sempre limpas e as
vacinas em dia.
As brotoejas também aparecem no inverno? Quais os cuidados com
este problema?
As brotoejas aparecem
também no inverno, devido ao exagero na quantidade de roupas, principalmente roupas de lã.
Uma solução é dar preferência para roupas de algodão e ﬁnas; e tirá-las,
conforme a temperatura
for aumentando.

Falecimento

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br
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RITA ABBUD

Cantinho da Poesia

“O Peso da Inveja”
Deus nos deu livre arbítrio para fazer
nossas escolhas. O que acontece com os
sete pecados capitais? Sentimos inveja
quando perdemos a capacidade de lutar,
vencer e compartilhar passando a querer o
que é do outro a todo custo. É preciso
entender que tudo que temos ou fazemos
vem de Deus, pois o homem não pode ser
perfeito querendo tudo para si. Construa
aos poucos o que Deus determinou para
sua vida e seja feliz sem “o peso da inveja”.

CLASSIFICADOS
VENDA - UM APARTAMENTO, AREJADO, BEM CONSERVADO,
SALA, COZINHA ESPAÇOSA,BANHEIRO,DOIS QUARTOS E
MAIS UM NA ÁREA COMUM,VAGA NA GARAGEM.TERRA
ÇO,HORTA,PISCINA,CHURRASQUEIRA. AMBIENTE TRANQUILO.
SÃO LOURENÇO VELHO, PRÓXIMO A APAE.CONTATO: 353332-2092/ 35-8832-8834.
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR
(35) 8816-2486 OI / (35) 9105- 6305 - TIM.

Aniversário

VENDO CASA VALE DOS PINHEIROS, SALÃO 3 AMBIENTES,
3 SUÍTES, COZINHA PLANEJADA, LAVABO, LAVANDERIA,
JANELAS E BOX EM BLINDEX. SUPER AREJADA, SOL O DIA
TODO. TERRENO 379 M², TOTALMENTE PLANO. 2 VAGAS
DE GARAGEM. TRATAR COM O PROPRIETÁRIO, (35) 88774000. TROCO IMÓVEL MENOR VALOR.

Aniversário

Paulo Afonso de Melo, nosso grande amigo e conhecido
Paulo Achei Cabeleireiro, completando neste dia 12, mais um
aniversário. Desejamos ao aniversariante, votos de felicidades. Que Deus lhe abençoe, e lhe conceda vida longa e feliz!!!

Bebê da Semana
Gabriel Silva Taveira, é nosso Bebê da Semana. Nascido
no dia 07 de junho último, é
ﬁlho de Fabiano Taveira e
Márcia Cristina. Que Deus
abençoe o lindo garotão, dando-lhe saúde, paz e felicidades. Parabéns aos papais!!!

Nascimento

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

EXPEDIENTE

Lucas Flori Paulino Diniz Soares nasceu no último dia 22
de junho para completar a alegria de seus pais Paula e Dedé. Que Deus abençoe esse anjinho dando-lhe saúde e paz.
Felicidades aos avós, tios e irmãos.

A cidade de São Lourenço perdeu no último dia 02, um
de seus mais queridos e ilustres moradores, Antonio Assunção. O “Anjo das coisas simples”, foi ao encontro de
Deus. Entre as montanhas de Monte Santos de Minas (MG)
nasceu Antonio Assunção, no dia 09/02/1929. Criança
que com o passar do tempo, sempre em companhia do
pai no trabalho árduo do campo e na olaria. Aos 4 anos
perdeu a mãe, e em 1943 aos 14 anos veio morar em São
Lourenço, e aprendeu a lidar com celaria na confecção de
arreios com seu tio Camilo, posteriormente trabalhou com
artesanatos de um modo geral, as famosas bolsas do “Seu
Toninho”chegando até a exportação desses produtos. Cercado de religiosos da família, Antonio abriu seu coração
para Deus e desde então passou a fazer parte da Congregação Mariana, procurando seguir melhor o Cristianismo
através de um vida consagrada à Mãe de Deus, falava com
orgulho em ser Vicentino,reunindo com grupos de pessoas voluntárias para atenderem às famílias necessitadas
amenizando as desigualdades sociais. Foi presidente do
Asilo São Vicente de Paulo, promovendo a qualidade de
vida e o resgate à dignidade da pessoa idosa. Participou
do Coral Santa Cecília da Igreja Matriz de São Lourenço.
É difícil enumerar as entidades e pessoas que o “Seu Toninho” ajudou. Entre muitas ações destacamos os alimentos que coletava e entregava nas creches , orfanato e asilos, os idosos que o encaminhava aos asilos, o conforto
às famílias que perdiam os entes queridos, com seu carro
transportava doentes ao hospital. Essas e outras caridades oferecidas com disposição e bom humor mesmo com
mais de 80 anos de idade.Casou-se com Agueda Carvalho
em 1952. Com ela teve 6 filhos: Olga Magda, Tereza Cristina, Antonio Sergio, Maria Antonia, Agda Maria e Luiz
Guilherme. Nossos sentimentos a todos os familiares. Rogamos a Deus, o descanso merecido dos justos para nosso grande amigo “Seu Toninho”. Paz a sua alma!!!

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo. Jornalista Responsável: Luciana Dutra.
Designers: Lúcio Adriano e Romano Vieira. 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: 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.

Cumprimentamos nosso grande amigo e nobre funcionário de nosso Hospital, Marcos Querino, que neste dia 11,
comemora mais um aniversário. Desejamos milhões de felicidades, rogando a Deus muitas bençãos para sua vida!!!

EDUARDO VILLAS BOAS SCARPA – Sítio
Frema, CPF 396.271.366-20, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna público
que solicitou Licença de Operação para
expansão, processo nº 30759/2012, para a atividade de AVICULTURA DE POSTURA, situada à Estrada Pública Municipal, Bairro Duas Pontes, Município de
Pouso Alto, MG, CEP 37468-000

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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SÓ ESTE ANO, 235 MIL
NOVAS FAMÍLIAS DE BAIXA
RENDA ESTÃO PAGANDO MENOS
PELA ENERGIA EM MINAS GERAIS.
Não dá pra imaginar o mundo sem energia. E, para garantir que
um número maior de famílias tenha acesso a esse bem tão essencial
a todos nós, o Governo Federal mantém o programa Tarifa Social.
Com ele, as famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único
do Governo Federal recebem descontos de até 65% na tarifa
de energia elétrica.
Desde o início do ano, o Governo de Minas Gerais
e a Cemig ampliaram em quase 1/3 o total de
famílias beneficiadas no Estado. Hoje, são
3,5 milhões de mineiros e mineiras
pagando menos pela energia.

Para receber esse benefício, você não
precisa entrar em contato com a Cemig,
mas precisa manter seus dados atualizados no
Cadastro Único junto à prefeitura de sua cidade.
O Governo de Minas Gerais e a própria Cemig
irão identificar e incluir novas famílias que também
poderão ser beneficiadas.
Para saber mais sobre a Tarifa Social acesse o nosso
site www.cemig.com.br

www.sljornal.com.br

cidades

DOMINGO, 12 DE JULHO DE 2015

5

Vem aí o II São Lourenço Jazz & Blues

Faculdade de São Lourenço
comemora o Dia do Assistente Social

O Festival São Lourenço Jazz & Blues chega novamente
à cidade mineira, trazendo
arte e cultura para o Sul de
Minas Gerais.
De 17 a 18 de julho, São
Lourenço, a cidade das águas,
se transformará em um grande palco para artistas da região e do Brasil, atraindo
amantes do jazz e do blues
e da boa música.
A edição de 2014 foi um
sucesso de público e de crí-

tica. O objetivo do Festival
é valorizar os artistas locais,
as expressões culturais brasileiras e promover o intercâmbio entre artistas, em
um evento de alcance nacional.
Além disso, o Festival Jazz
&Blues é uma oportunidade
para interiorização e democratização do acesso à cultura, contribuindo para a promoção do desenvolvimento
sociocultural turístico e eco-

nômico da região. A estimativa de público para esse ano
é de 20 mil pessoas durante
os dois dias de evento.
Este ano, as apresentações
acontecerão durante o dia e
as noites no Calçadão I e na
Catedral de Bambu do Parque das Águas, oferecendo
uma estrutura de qualidade
e com muito charme.
Todas as apresentações
musicais são abertas ao público, com entrada franca.

PROGRAMAÇÃO
17/07 sexta-feira
• 17h – Savoy Jazz Trio no Palco do Calçadão I
• 17h30 - Russo Jazz Band (itinerante – percorrerá o caminho dos Correios
até o Palco do Calçadão I)
• 20h00 - Russo Jazz Band (itinerante – percorrerá o caminho do Bar Carioca até o Palco do Calçadão I )
• 21h – Júlio Bittencourt Trio no Palco do Calçadão I
18/07 sábado
• 10h – Daniel Carneiro e Simões do Trombone na Catedral de Bambu –
Parque das Águas
• 12h – Fernando Fernandes no Palco do Calçadão I
• 17h – Filó Machado no Palco do Calçadão I
• 21h – Flavio Guimarães no Palco do Calçadão I
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE SÃO LOURENÇO E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO- ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Presidente da Associação de Aposentados Pensionistas e Idosos de São Lourenço e
Região, no uso de suas atribuições e na forma do artigo 21 do Estatuto em vigor, convoca os associados quites com a Tesouraria, para comparecerem na Assembleia Geral Ordinária, no dia 31
de julho de 2015, sexta-feira, na sua sede à Rua Cel. José Justino, nº 414 - conjunto 04 (sala de
reuniões), às 17h00 horas em primeira convocação, em segunda convocação 15 (quinze) minutos
depois, com a seguinte ordem do dia:
1- Palavra do Presidente;
2- Apreciação das Contas Financeiras de 2014 a 30/06/2015;
3- Incorporação de sobras Orçamentárias;
4- Assuntos Gerais.
São Lourenço, 07 de julho de 2015.
Aurélio Pence Marques- Diretor Presidente

A Faculdade de São Lourenço comemorou o dia do Assistente Social, no dia 15 de
maio, com Estudantes, Assistentes Sociais e Gestores do nosso município e municípios vizinhos, a confraternização continuou com a Semana do Serviço Social, entre
os dias 18 e 20 de maio. O evento aconteceu no Auditório da Faculdade de São Lourenço, em São Lourenço, e teve como tema “Assistente Social: Proﬁssional de Luta
, Proﬁssional Presente! Pelas políticas públicas, pelos direitos humanos”. O tema de
2015 vem valorizar a categoria proﬁssional e destacar seu trabalho na defesa das
políticas públicas e na luta por direitos humanos. A escolha se deu por alguns motivos. Primeiramente porque em 2016 o Serviço Social no Brasil completará 80 anos
e, nesse sentido, o conjunto CFESS-CRESS tem trabalhado com temáticas que mostram o papel social da proﬁssão e que dão visibilidade ao trabalho de assistentes
sociais. Em segundo lugar, falar das atribuições e competências da categoria e da
defesa das políticas públicas, tema este aprovado no encontro nacional CFESS-CRESS
de 2014, signiﬁca dizer o que a população usuária do serviço social pode e deve esperar dessa categoria proﬁssional. O primeiro dia do evento foi marcado pela palestra magna, ministrada pela Assistente Social do INSS- Maeda Xavier. Nos dias seguintes contamos com a participação da Assistente Social do Judiciário Juliana Gomes e a Assistente Social do Conselho Regional de Serviço Social 6ª Região – Elieste
Costa. Contamos com apresentações emocionantes do Coral Esperança da APAE e
do Projeto CRER SER e a belíssima apresentação de Balé do Studio de Dança Denise
Fonseca. A programação da Semana do Serviço Social é uma grande oportunidade
de troca de experiências e ampliação de conhecimento para todos.
Contato: Professora Eliete Lourdes de Almeida Augusto
e-mail: servico.social@faculdadesaolourenco.com.br - Tel: 3332-3355

Cartório de Reg. Civil e Notas da Comarca de São Lourenço
Tabelião: Cecil Domingos J.Póvoa - Pretendem se casar:
000862 - ALEXANDRE ALVES DAS GRAÇAS, solteiro, maior, pedreiro, natural de São Lourenço-MG, residência
Rua Cambuquira, 375 - Fundos, São Lourenço-MG, ﬁlho de GERALDO ALVES DAS GRAÇAS e BENEDITA DE LOURDES DAS GRAÇAS; e GILMARA DOS SANTOS MELLO, solteira, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Cambuquira, 375 - Fundos, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOSE DE MELLO e BENEDITA DA SILVA SANTOS;
000864 - MARCIO JOSÉ DE SOUZA SILVA, solteiro, maior, repositor, natural de São Lourenço-MG, residência , São Lourenço-MG, ﬁlho de JOSÉ CARLOS DA SILVA e MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA; e ROSANA APARECIDA DE FREITAS GUERRA, solteira, maior, teleoperadora, natural de São José dos Campos-SP, residência,
São Lourenço-MG, ﬁlha de ANTONIO CARLOS GUERRA e MARIA ELISA DE FREITAS GUERRA;
000863 - ERON SASSONE DA SILVA, divorciado, maior, técnico contábil, natural de Rio Grande-RS, residência Al. dos Ipês, 90, São Lourenço-MG, ﬁlho de IRINEU FERREIRA DA SILVA e TEREZINHA SEDRES SASSONE DA
SILVA; e ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS, divorciada, maior, psicóloga, natural de São Lourenço-MG, residência Al. dos Ipês, 90, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOÃO VIEIRA DOS SANTOS e MARIA IMACULADA JARDIM;
000866 - ANDRÉ BOSQUE, viúvo, maior, APOSENTADO, natural de RIO DE JANEIRO-RJ, residência RUA DR.
RIBEIRO DA LUZ 1138, São Lourenço-MG, ﬁlho de CARLOS BOSQUE e ANINA BOSQUE; e MARIA APARECIDA
DE ANDRADE, solteira, maior, DO LAR, natural de MARIA DA FÉ-, residência RUA DR. RIBEIRO DA LUZ 1138,
São Lourenço-MG, ﬁlha de SEBASTIÃO CESAR DE ANDRADE e MARIA DO ROSARIO DE ANDRADE;
000865 - ELISON DA COSTA MACIEL, solteiro, maior, MOTORISTA, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA ALBANO MAGALHÃES, 261 CASA 2, São Lourenço-MG, ﬁlho de ISRAEL MACIEL e ENI DA COSTA; e
SUZILAINE DA SILVA, divorciada, maior, GERENTE COMERCIAL, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência
RUA ALBANO MAGALHÃES, 261 CASA 2, São Lourenço-MG, ﬁlha de ORLANDO SILVERIO DA SILVA e LILIAN
RODRIGUES DA SILVA;
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Proerd forma mais 800
alunos no município
O Programa Educacional de
Resistência às Drogas (Proerd)
da Polícia Militar de Minas
Gerais formou mais 800 alunos no município de São Lourenço. A cerimônia ocorreu
na noite de terça-feira (7), na
quadra Pedro Mello, no Parque Municipal Ilha Antônio
Dutra, que ﬁcou lotado com
os alunos e seus familiares,
professores e convidados.
Após a composição da mesa, alunos do Projeto Crer-Ser ﬁzeram uma apresentação de dança. Em seguida
foram feitas as homenagens,
as premiações e o juramento pelos formandos.
O Proerd é o programa educacional de resistência às drogas aplicado nas escolas municipais e estaduais, públicas
e particulares, direcionado
principalmente para crianças
de 9 a 12 anos de idade com
duração de 3 meses, com aulas semanais, tendo auxílio
de uma cartilha com exercícios e professores em sala de
aula. As lições objetivam um
desenvolvimento lúdico e divertido do conteúdo, trabalhando textos que abordam
desde técnicas para resistir
às pressões de amigos e mídia ao incentivo do amor próprio. Enﬁm, o programa tra-

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Otite

1 - O que é otite?
Trata-se da inﬂamação do órgão da audição que pode
acometer o cão e o gato.
2 - O que causa a otite?
Podem causar otite : bactéria, fungos e ácaros.
3 - Como podemos prevenir essa doença em nossos cães?
Cuidando da limpeza do canal auditivo externo e das próprias orelhas de nossos cães.
4 - Como proceder para a boa limpeza dos ouvidos dos cães?
Com um chumaço de algodão na ponta de um bastão
ﬂexível ou pinça, umedecemos esse algodão com uma solução de limpeza de ouvido vendida em lojas de produtos
veterinários, e com esse cotonete limpamos e removemos
a cera existente no conduto auditivo e nas próprias orelhas.
A frequência que essa limpeza deve ser feita, dependerá
da raça de seu cão: Os cães das raças que tem as orelhas
eretas, como o Pastor Alemão, necessitarão limpezas mensais. Já os cães de raças que tem as orelhas caídas, como
aqueles da raça Cocker Spaniel, a limpeza deve ser feita
mais frequentemente (cada 10 dias).

balha valores fundamentais
para fortalecer a personalidade da criança e então optar por ruma vida saudável
sem drogas e sem violência,
fazendo parte dad criação de
um futuro melhor. Como parte do programa, os alunos
elaboraram uma redação,
cujo tema era: “O que eu
aprendi com as aulas do Proerd”, sendo que cada escola
teve um aluno vencedor que
recebeu como prêmio uma
bicicleta ofertada pelos colaboradores do projeto.
A lista completa com os ganhadores você confere no
site do São Lourenço Jornal.

5 - Como perceber se meu cão está com otite?
O sintoma mais evidente é o ato do mesmo coçar com
as patas tal região da cabeça, ou então sacudir frequentemente a cabeça. Pode aparecer secreção purulenta escorrendo pela orelha, o que denota infecção instalada, e quando a otite é unilateral (apenas um dos ouvidos), o ato do
cão manter a cabeça inclinada para esse lado inﬂamado.

Bolsas de estudo para 2015.2
estão disponíveis em São Lourenço
Estão abertas as inscrições
para o Educa Mais Brasil, programa de inclusão educacional que disponibiliza bolsas
de estudos de até 70% para
estudantes que não têm condições de pagar o valor integral da mensalidade em instituições de ensino particulares. Em Minas Gerais estão
sendo ofertadas mais de 41
mil vagas para o segundo semestre de 2015, distribuídas
entre instituições de ensino
de 156 municípios. Em São
Lourenço há oportunidades
para Graduação, Pós-Gradu-
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ação, Cursos Proﬁssionalizantes, Cursos de Idiomas e Preparatório para Concurso.
Os candidatos às vagas podem escolher entre os cursos
disponíveis no site. “Ao con-

ceder bolsas de estudo em
diversas etapas do ensino,
contribuímos para a capacitação de proﬁssionais e por
consequência de uma mão
de obra qualiﬁcada. Esses

proﬁssionais certamente terão mais condições de colaborar para o crescimento econômico-social do país”, aﬁrma
Andréia Torres, Diretora de
Expansão e Relacionamento
do Educa Mais Brasil.
Para conseguir o benefício,
o candidato deverá acessar a
página oﬁcial do programa
www.educamaisbrasil.com.br
e realizar a inscrição. Mais informações podem ser adquiridas na central de atendimento: Capitais e regiões metropolitanas 4007-2020 e demais
localidades 0800 724 7202.

6 - Como tratar um cão com otite?
Muitas vezes o simples ato de proceder à limpeza dos
ouvidos, quando a otite é apenas externa, é suﬁciente para sanar o mal. Porém, quando a infecção já atingiu o ouvido médio ou o interno, necessário se faz tratamento mais
especializado, inclusive com administração de antibióticos
(parenteral ou oral. Nesse caso, a recomendação, é procure um veterinário competente, que este está capacitado
para lhe indicar a melhor técnica terapêutica.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Mudanças no trânsito
do Centro da cidade
Devido às obras de coleta
das águas pluviais no centro
da cidade, desde quinta-feira (09/07) o trânsito sofreu
grandes mudanças. Algumas
ruas foram bloqueadas e outras passaram a ter mão dupla. A mudança ainda não
tem tempo determinado, mas
a obra que vai do início ao
ﬁm da Avenida Dom Pedro
II tem previsão de duração
de 6 a 8 meses.
Veja como ﬁcam as ruas
para o tráfego de veículos:
A Rua Doutor Ribeiro da
Luz está interditada da Rua
Carlos Alberto Vieira até a
Avenida Comendador Costa,
fazendo com que os motoristas entrem na Rua Carlos
Alberto Vieira.
A Rua doutor Olavo Gomes Pinto está com mão dupla e sem pontos de carga
e descarga e estacionamento da Avenida Comendador
Costa até a Rua Carlos Alberto Vieira.
Os semáforos da Avenida
Dom Pedro Segundo e Rua
doutor Olavo Gomes Pinto
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Giro Esportivo

TODOS NO FOCO

A equipe de futsal da Vigilância Epidemiológica conseguiu
mais uma vitória no campeonato interno da Prefeitura. Os competentes agentes do combate ao mosquito Aedes Aegypti, estão fazendo bonito na quadra Pedro Melo. Venceram a última
partida pelo placar de 10 a 1 na equipe do Cemitério, que jogaram o 2º tempo “mortinho da silva”. Carimbando a classiﬁcação para a próxima fase, promessa das “Denguetes” na torcida encabeçada pela Rejane. Na foto dos artistas Anderson,
Chaib, Helinho, Rhuan e Vanderci. Agachados estão o Izaquiel,
Guilherme, Paulão e o goleiro Marcão, com uma camisa bem
cheguei. No banco de gravata o técnico Tony Alves.

COPINHA UNIÃO

foram desligados e quem faz
o controle do ﬂuxo de veículos e auxilia na travessia de
pedestres são agentes da SL-

Trans que pedem aos motoristas e pedestres atenção
redobrada no trecho citado,
aﬁm de evitar acidentes.

O ponto de ônibus que existe próximo ao Shopping Antônio Dutra também sofrerá
mudança de local.

Estação ganha faixa de pedestres

O bairro da Estação está recebendo a primeira faixa elevada para a travessia de pedestres. Com o intuito de oferecer mais segurança para os
moradores, pedestres e motoristas que utilizam do bairro seja para ir até a parte cen-
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tral da cidade ou vice-versa.
Após um estudo realizado
pela SLTrans e por um grupo
de colaboradores, ﬁcou deﬁnido de que a primeira faixa elevada para a travessia
de pedestres seria construída logo após o término da

ponte, pois ali concentra-se
a maior probabilidade de
ocorrer acidentes.
Aos motoristas que seguem
para o bairro Estação após
saírem da ponte, ﬁca orientação para entrarem à direita a ﬁm de evitar congestio-

namentos, pois a Avenida
Daniel de Carvalho encontra-se liberada em meia pista
até o término dos serviços
que tem como previsão o ﬁnal de semana para que a
mesma já esteja totalmente
liberada.

Parabéns a equipe do Santa Helena que conquistou o título da Copa União de futebol mirim, ao vencer na ﬁnal o
Esporte nos pênaltis (7X6), após empate em 0 a 0 no tempo normal. A equipe do bairro São Lourenço Velho é comandada pelo técnico Fabinho. Nas fotos o capitão da equipe João Vítor recebendo o troféu de campeão do vereador
Ney da Saúde e o ﬁlho do Curintiano Rogerio o garoto Yan.
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