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Hospital recebeu verba para
compra de equipamentos

A Diretoria/Administração do Hospital São Lourenço está sempre em contato com representantes do poder público (federal, estadual e
municipal), no sentido de buscar, institucionalmente, recursos para promover melhorias nos serviços oferecidos à população. (pág 06)

Saúde

Lançado aplicativo que
mapeia 180 cachoeiras (pág 03)

Carnaval em São Lourenço Folia das Águas 2016 (pág 04 e 05)

Municípios fazem Mobilização
contra a Dengue (pág 07)
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EDITORIAL Da inacreditável falta de
jornalismo@portalalternativa.com.br

As situações complexas possuem uma incrível simplicidade
nas suassoluções. Milhares de
mineiros morando fora da terra natal querem comprar produtos mineiros. Sejam doces,
seja artesanato, cachaça, seja
o que for que nos lembra a terra, mata saudade e também
desenvolve a economia. Você
pode fazer isso numa loja ou,
hoje em dia, você faz isso via
sites decomércio eletrônico.
Desculpe, você podia fazer compras via internet até recentemente, porque no dia 1° de janeiro deste ano entrou em vigor uma nova regulamentação
de vendas através do chamado
comércio eletrônicoque exige
documentação adicional para
vendas fora do estado de origem, que praticamente elimina
ocomércio eletrônico. Podenão afetar o comércio eletrônico de gigantes, mas todos os
especialistas estão de acordo
que acaba com uso de comércio eletrônico para pequenas
empresas.
A regulamentação, que é obra
de Conselho Nacional de Política Fazendária, composto pela alta cúpula do Ministério da
Fazenda e mais todos secretários da fazenda dos estados,
que decide só por consenso sobre impostos como ICMS, está

já sendo contestada pela Confederação Nacional do Comercio e a OAB. A alegação é de
inconstitucionalidade, por sinal
o SEBRAE, através do seu Presidente Guilherme Aﬁf, também
contesta a sua validade jurídica, mas há uma outra questão
mais importante em pauta.
Como um órgão com tanta

DR. LUÍS PAULO DE OLIVEIRA

patriotismo do Confaz

gente importante, inteligente,
com tantos títulos acadêmicos
e experiência, o nosso secretário da fazenda, por exemplo,
tem doutorado em economia
na Inglaterra, pode, no meio
de uma crise econômica como
a que estamos passando, vir
com uma legislação tão torpe,
idiota, retrograda e anti-brasi-

leira. Onde estavam os assessores que ajudaram a fazer esta legislação? E onde estavam
os assessores das entidades
empresariais, como CNI,CNA e
outras, que deixaram escapar
uma barbaridade intelectual
desta natureza?
Não se trata de regulamentar, isso deve ser feito, e nem
de aumento de burocracia, trata-se de, simplesmente, ao invés de aumentar as possibilidades de negócios através de
e-commerce, ampliar os mercados para as empresas e mudar o paradigma de se fazer negócios, frear o desenvolvimento das empresas. Trata-se de
criar uma barreira a um comércio sem limites e ao aumento
do grau de digitalização das
nossas empresas. Isso sim que
é o problema. E os nossos parlamentares, estavam onde nessa hora para entender de que
se trata? E as entidades empresariais, das quais ainda muitas não entenderam para onde
o mundo vai, estavam onde?
O CONFAZ cumpriu o seu papel, mal, mas os outros também dormiram no ponto.
STEFAN SALEJ
Consultor internacional
Ex-Presidente do SEBRAE MG
E FIEMG

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Cervicalgia - Tratamento
Quando um paciente se
apresenta com quadro de
dor cervical, é importante
deﬁnirmos o tempo de início dos sintomas, fatores
que acompanham a dor,
sua intensidade e possíveis fatores causais associados. Com essas informações, e realizando um
exame físico detalhado,
podemos assumir uma linha de raciocínio diagnóstico e melhor conduta a
ser tomada.
No caso da dor aguda,
em geral não há necessidade de exames complementares. Devemos examinar o paciente adequadamente e realizar o tratamento para controle da
dor, com exceção dos casos que exigem abordagem especíﬁca (presença
de Red Flags ou dor em
extremos de idade). O paciente deve ser orientado
quanto ao tempo de recuperação do quadro agudo (até 6 a 8 semanas), e
a dor deve ser pronta e

cuidadosamente manejada, para se evitar sua croniﬁcação, o que torna o
tratamento mais difícil.
Naqueles casos em que
a dor persiste por mais de
6 semanas, devemos realizar investigação com exame de imagem (ao menos
uma radiograﬁa, outros se
necessário), associar a Fisioterapia e ampliar o espectro de ação dos medicamentos para controle
da dor, bem como medidas complementares conforme a necessidade. É de
especial importância a
identiﬁcação do pontos
gatilho relacionados à dor
miofascial, devido à sua
alta prevalência, responsáveis na maioria das vezes pela manutenção dos
quadros de dor.
Seguindo-se uma sequência lógica de abordagem,
com história e exame físico minuciosos, aumenta-se a capacidade diagnóstica e diminui-se o custo
do tratamento.

Nossa Senhora vem até nós

A Mãe vem até nós. Fala-nos
de maneira muito simples para que possamos melhor compreender e melhor viver Suas
mensagens. Uma das primeiras mensagens que Nossa Senhora transmitiu ao mundo
através dos videntes foi: “Queridos filhos, Eu venho até vocês porque desejo dizer-lhes
que Deus existe. Decidam-se
por Deus. Coloquem-nO em
primeiro lugar em suas vidas.
Coloquem-nO em primeiro lugar em suas famílias. Junto a
vocês se encaminha um futuro. Vocês aqui nesta terra são
apenas peregrinos. Por isso,
decidam-se por Jesus”.
Nossa Senhora vem até nós
e dirige-se ao mundo inteiro, a
todos os Seus ﬁlhos. A Sua mensagem é universal. Nossa Senhora nunca disse: “queridos italianos, queridos americanos...” ou
qualquer coisa assim. Não fala
somente a um país. No início
das mensagens, Ela diz: “Queridos ﬁlhos” porque Ela é Mãe,
ama todos nós e todos somos
importantes para Ela. Não existem rejeitados. Ela é a Mãe, e
todos nós somos Seus ﬁlhos.
Verdadeiramente, durante
esses 32 anos, percebemos o
quanto a Mãe nos ama e nos
quer bem.

Em uma mensagem, Nossa
Senhora disse: “Queridos ﬁlhos,
o Meu Filho Me envia. Quero
ajudá-los, quero guiá-los. Queridos ﬁlhos, se soubessem o
quanto os amo, o quanto os
quero bem, vocês chorariam
de alegria”. Assim, grande é o
amor da Mãe.
Mensagens centrais, através
das quais, a Mãe nos guia: mensagem de paz, de conversão e
retorno a Deus, de oração com
o coração, de jejum e penitência, de fé forte, de amor, de perdão, mensagem de convite à
Santíssima Eucaristia, da leitura diária da Santa Bíblia e de
esperança.
A Mãe vem até nós como a
Rainha da Paz. Quem pode saber melhor do que a Mãe de
quanta paz necessita a nossa
humanidade cansada? De quanta paz precisa o coração do
homem? O coração do homem
não estando em paz com Deus,
não estará em paz com os homens. Sem a paz no coração
do homem, não haverá também paz no mundo. Não haverá paz nas famílias. Nossa
Senhora nos convida fortemente à paz, a abrirmo-nos
ao dom da paz, a rezarmos
pelo dom da paz.
Fonte: Anunciando Medjugorje.

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

Aprendendo...
Dia desses, analisando as muitas obras que têm ocorrido no
centro de nossa cidade, o que
levou a muitas e constantes mudanças no nosso trânsito, comentei com uma pessoa a respeito
ao que a mesma, sabiamente,
respondeu: _ Para arrumar é preciso antes desarrumar!
No início aquelas palavras não
me tocaram. Pensei ser apenas
alguém que estava a defender a
administração, mas posteriormente eu percebi o quanto elas
estão carregadas de verdade...
Nós queremos arrumar as coisas, mas não queremos a desordem que toda mudança verdadeira implica. Queremos que as
coisas e as pessoas sejam diferentes, que os políticos, os governantes, os líderes mudem suas
atitudes, mas somos incapazes
de revolucionar o nosso interior
e de olhar pra nós mesmos e identiﬁcarmos o que nós precisamos
transformar internamente, antes
de qualquer coisa.
Nenhuma boa faxina é realizada sem que tudo seja remexido
e tirado do lugar. Depois da limpeza, cada coisa vai voltando ao
seu ângulo, mas o contexto já não
é mais o mesmo: a sujeira foi retirada e o brilho está nítido. E então temos a certeza de que tudo
vai recomeçar como um proces-

so que tende a durar por toda a
vida, um dia de cada vez e que
daqui há um tempo tudo terá que
ser removido novamente para que
a casa se mantenha sempre em
harmonia...
Nossa vida também é assim.
Nada vem de graça. Nada cai do
céu. Temos um Deus que nos ampara, protege e nada nos deixa
faltar, mas Ele ﬁca com a parte
divina. A parte humana no sentido de descruzar os braços cabe
a cada um, é tarefa intransferível, por mais que nos seja mais
cômodo delegar ou nos colocar
na posição de expectores de nossa própria existência.
Comecemos pelas coisas pequenas para depois chegarmos
às grandes. Não há outro caminho para a transformação que
não passe pelo desgaste, pelo
rompimento com determinados
hábitos, pelo transtorno de enfrentar determinadas situações
que precisam ser enfrentadas
para depois serem restauradas.
Mantenha seu coração limpo,
mas para isso tenha coragem de
fazer faxinas constantes.
Tenha a coragem de desarrumar
a casa, de promover a bagunça saudável para que a arrumação ﬁque
impecável, a seu tempo! Aprenda
a ver no transtorno a possibilidade
de aperfeiçoamento!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

5 fatores que deixam
o cabelo mais oleoso
1. EXCESSO DE LAVAGENS DOS FIOS
Na verdade não existe uma regra para lavar os ﬁos , o importante é
que cada pessoa analise a real necessidade dos seus ﬁos . O mais importante é lavar os ﬁos da maneira correta , isto é, de forma menos
agressiva. Para isso, existem 3 regras básicas: evite água muito quente
(o ideal é de fria para morna) não deixe o cabelo em contato com a
água por mais de três minutos seguidos e use o xampu certo para o
seu tipo de ﬁo .
2. NÃO USAR O SECADOR COM FREQUÊNCIA
O uso frequente do secador além de ressecar os ﬁos, aumenta a oleosidade no couro cabeludo devido o calor emitido pelo aparelho. Mas
contra partida deixar os ﬁlhos por muito tempo molhados é pior ainda. Os fungos, também podem aumentar a fabricação do sebo. Se deixar os ﬁos molhados por muito tempo, o organismo entenderá que
precisa de proteção, ou seja, mais óleo!
3. EXCESSO DE XAMPU A SECO
O xampu a seco é uma ótima saída para melhorar a aparência dos
ﬁos oleosos. O produto absorve a oleosidade do couro cabeludo em
segundos. Mas é importante lembrar que o xampu a seco se usado
com muita frequência e não remover os resíduos muito bem, com limpezas profundas e esfoliações do couro cabeludo esporádicas, você
pode acaba entupindo os folículos capilares , o que acarreta o aumento do óleo no couro cabeludo.
4. USAR O CONDICIONADOR DA FORMA ERRADA
O ideal para lavar os cabelos oleosos é apostar na versão de xampu
puriﬁcante para raízes oleosas, é ainda usar os condicionadores mais
ﬂuidos que possuam agentes emolientes como menos manteiga e menos cera, portanto, são menos gordurosos e apropriados para os oleosos .É importante lembrar que o uso do condicionador deve ser apenas aplicado apenas na raiz e em pequenas quantidades.
5. MEXER NOS CABELOS OU ESCOVAR EM EXCESSO
O hábito de passar as mãos nos cabelos a todo momento deixa os
ﬁos mais oleosos , pois a nossas mãos acumulam sujeira e suor. Outro
hábito comum que deixa os ﬁos oleosos e que a maioria das mulheres
costuma fazer é , jogar o cabelo de um lado para o outro, escovar demais ou prender e soltar muitas vezes ao longo do dia.
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Lançado aplicativo que mapeia
180 cachoeiras mineiras
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Prof. Leila R. Direzenchi: Conferencista
na VI Jornadas Internacionales de
Investigación en Psicoanálisis y
Psicología Social (Buenos Aires)

Ferramenta desenvolvida com apoio da Fapemig traz dados
de cachoeiras de 21 municípios e pode ser usada oﬀ-line
As cachoeiras de Minas Gerais agora podem ser localizadas por um aplicativo de celular denominado Cachoeiras Estrada Real. O serviço, lançado
essa semana, funciona como
uma espécie de guia virtual,
disponibilizando informações,
fotos, vídeo e rotas que permitem ao usuário uma consulta
prévia completa dos atrativos
a serem visitados.
A tecnologia desenvolvida transforma os smarthphones em GPS’s
com navegabilidade oﬀ-line, já
que muitos dos lugares não possuem sinal de celular.
Os principais dados são o nível de diﬁculdade de acesso,
tempo médio de percurso, dicas de segurança, informações
sobre guias turísticos, características ambientais e ainda se
terreno se encontra em propriedade particular.
Por enquanto, o aplicativo
está disponível para o sistema
Android, mas a expectativa é
que em março seja lançada a
versão para iOS.
O mapeamento faz parte do

dos à conscientização ecológica do visitante e estímulo a
ações para a preservação do
meio ambiente, como a ﬁxação
de placas no trajeto e no local
a ser visitado, sinalização da
direção da cachoeira, manutenção das trilhas, infraestrutura no local, com instalação
de lixeiras, e serviço de coleta
seletiva.

Projeto Cachoeiras Estrada Real, desenvolvido pelos empresários Pedro Henrique Mendonça e Rafael Ciprian e que
ganhou destaque no Anuário
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).
Os idealizadores roteirizaram
180 cachoeiras em 21 municípios. Também reuniram informações turísticas sobre onde se
hospedar, onde comer e outros
serviços, tais como localização

de postos de gasolina, bancos
e telefones de emergência.
“A ideia é continuar neste trabalho pioneiro no ramo de guias
turísticos virtuais. Queremos
criar uma plataforma que pode
ser aplicada a outras realidades, como parques, circuitos
turísticos e cidades turísticas”,
conta Pedro.
Os sócios também estão ﬁrmando outras parcerias para
ampliar a abrangência do projeto em aplicativos relaciona-

DOM ZECA

Apoio
Por meio da Incubadora de
Desenvolvimento Tecnológico
e Setores Tradicionais do Campo das Vertentes (Indetec), a
Fapemig destinou recursos que
ajudaram a viabilizar o projeto.
“Cachoeiras Estrada Real”.
A Indetec, localizada no Campus Tancredo de Almeida Neves
(Ctan), da Universidade Federal
de São João Del Rei, é uma das
26 incubadoras de base tecnológica apoiadas pela Fapemig
no estado. Estas incubadoras
contam com aportes anuais do
estado, via seleção em edital
público, que giram em torno de
R$ 200 mil até R$ 400 mil.

Bebê da Semana

A notícia é...

Nossa Bebê da Semana, vem
da cidade do Rio de Janeiro,
minha sobrinha neta, Maria
Bittencourt Martins Manino.
Maria nasceu no dia 02 de junho de 2015, e é filha de Priscila Bittencourt Martins Manino e Enrico Manino, e irmã
de Luca e Leonardo. Beijão
grande para Maria!!! Muitas
bençãos de Deus!!!

Falecimento

Parabéns a Turma de Direito da Faculdade São Lourenço, que
colaram grau no último dia 21 de janeiro. Abração aos amigos
e sucessos na nova caminhada.

Falecimento

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

EXPEDIENTE

A cidade de São Lourenço, recebeu com pesar no último dia
06, a noticia do falecimento de
José Pedro Maciel de Castro. Por
mais de duas décadas foi funcionário do Hotel Primus, e depois adquiriu a Lanchonete e
Restaurante do Parque das Águas,
bar do Parque II e o bar do rinque de patinação, deixando grandes amigos que conquistou durante sua caminhada entre nós.
Enviamos nosso abraço e nossos
sinceros pesâmes a todos os familiares, em especial a sua esposa Fátima Maria, suas ﬁlhas Marilisa e Marines, e também a
seus irmãos João Paulo, Antônio Expedito e Maria Terezinha.
Que Deus lhe dê o descanso merecido dos justos!!!

Nosso abraço de
pesar para Marcos
Mira e demais familiares, pelo falecimento de seu ﬁlho João
Vitor, ocorrido no último dia 03. Que Deus
console a cada coração desta família, e
dê ao Joãozinho, o
descanso eterno.

Doação
O Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade, localizado na cidade de Vespasiano, está precisando de doações
de vasilhas de vidro, com tampa plástica, para o armazenamento do leite materno das detentas. Os potes podem ser reutilizados pois são esterilizados.
Quem puder doar, favor entregá-los na unidade prisional de
São Lourenço, situada a Rua Ipiranga, 170, Bairro Federal.

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.

una Institución de la Enseñanza
Superior Isolada en Brasil” (“Educação e Resiliência: Desaﬁos para uma Instituição de Ensino Superior Isolada no Brasil”).
Segundo a Prof. Leila, “as
ações e as turbulências do sistema do ensino superior originam inúmeras dificuldades
para estas instituições e a necessidade de buscar alternativas para melhorar sua permanência no mercado é imprescindível.”

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2016

maestromartins@yahoo.com.br

Formatura

A Profª Leila R. Direzenchi,
Diretora Pedagógica da Faculdade Victor Hugo, Assessora
Pedagógica da Faculdade de
Medicina de Itajubá/Hospital
Escola e Avaliadora do MEC ad
hoc, esteve nos dias 22 e 23
de janeiro na VI Jornadas de
Investigación en Psicologia Social y Psicoanálisis, na cidade
de Buenos Aires – Argentina,
como Conferencista, onde expôs o projeto de Tese “Educacióny Resiliencia: Desaﬁos para

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA,
em conjunto com as Federações Estaduais de Agricultura e
os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no
Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural - CSR, em
atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que
contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os
produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural,
com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º,
inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2016, devida
por força do Decreto-lei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2016, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação
bancária. A falta do recolhimento da Contribuição Sindical
Rural – CSR, até a data do vencimento (22 de maio de 2016),
constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no
artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB,
remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo
17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 7º Termo
Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso
de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a
emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do
Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação administrativa contra o lançamento e cobrança da Contribuição Sindical Rural – CSR deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado do recebimento da guia, para a sede da CNA, situada
no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, CEP: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do
seu Estado, podendo ainda, ser enviada via internet no site da
CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas
Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.
São Lourernço, 14 de fevereiro de 2016.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação

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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CARNAVAL EM SÃO LOURENÇO - FOLIA DAS ÁGUAS 2016

Durante cinco dias, moradores e turistas se divertiram e se confraternizaram ao som de vários ritmos. Com variadas atividades no centro da cidade, durante todo o dia, a festa culminou no Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, com grandes shows todas as noites. A charanga Jandira, levando o som das tradicionais marchinhas pelas ruas do centro da cidade, foi o destaque desse carnaval. Apresentação de chorinho no Calçadão, Folia Infantil, desﬁle de blocos, ambientes para
vários públicos e gostos, shows e apresentações diversas, ﬁzeram a alegria dos foliões. Conﬁra algumas fotos da folia.
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Adolescente realiza disparo de Hospital recebeu verba para
revólver na rua e é apreendido compra de equipamentos
Adolescente de 16 anos realiza disparo de arma de fogo
na Rua Thomé Jerônimo, bairro Nossa Senhora de Lourdes,
município de São Lourenço, e
é apreendido. PM também localiza e apreende o revólver
utilizado por ele.
Na madrugada deste domingo, a Polícia Militar recebeu denúncias que um adolescente
estaria ameaçando matar um
pedreiro de 30 anos e havia efetuado disparo com uma arma
de fogo na rua, e foi averiguar.
Os militares realizaram rastreamento e conseguiram localizar
um adolescente de 16 anos que
tentou fugir quando visualizou
a viatura policial. O adolescente foi abordado e contido. Após
varredura nas proximidades do
local foi encontrado 01 revólver
calibre 32 carregado com 05 munições intactas. Os policiais ainda encontraram 01 cápsula de
munição deﬂagrada em frente
a casa da vítima.
Segundo relato dos dois envolvidos, o adolescente brigava
com a namorada quando o pedreiro o advertiu de sua conduta vindo o adolescente a sair
do local exaltado e retornar em
seguida com a arma de fogo
efetuando um disparo com a

arma e fugir em seguida.
O adolescente foi apreendido e conduzido até a Delegacia

de Polícia Civil juntamente com
a revólver e munições apreendidas, acompanhado da genitora.

TIRE UM TEMPINHO
E TOME UMA ATITUDE.
O QUE VOCÊ FAZ EM 10 MINUTOS?
Fica um tempinho a mais na cama, confere seus e-mails, toma um cafezinho, não
faz nada? Pois saiba que com 10 minutos por semana você pode fazer um grande
bem para você e para todos a sua volta. Você pode eliminar os mosquitos da dengue,
que também transmitem chikungunya e zika.
10 MINUTOS POR SEMANA. POR QUÊ?
O ciclo de vida do mosquito da dengue, do ovo até a fase adulta, leva cerca de 7 a 10
dias. Se você verificar e eliminar os criadouros uma vez por semana, vai interromper
o ciclo e evitar o nascimento de novos mosquitos. Pneus vazios guardados em locais
cobertos, vasilhames, baldes e garrafas sempre de cabeça para baixo, caixa-d’água
tampada, piscina tratada. Você já sabe o que fazer. Vamos lá, 10 minutos é muito
pouco para um ganho tão grande.

ELIMINE OS FOCOS
DO MOSQUITO. FAÇA
ISSO POR VOCÊ E POR
TODOS A SUA VOLTA.

www.saude.mg.gov.br/dengue

A Diretoria/Administração do
Hospital São Lourenço está sempre em contato com representantes do poder público (federal, estadual e municipal), no
sentido de buscar, institucionalmente, recursos para promover melhorias nos serviços
oferecidos à população. O benefício mais recente foi a liberação, pela Secretaria Estadual
de Saúde/SES, de verba no valor de R$ 48.900,00 referente
à emenda parlamentar da deputada estadual Geisa Teixeira
(PT/MG) - para compra de equipamentos.
Com o recurso, foram adqui-

ridos dois desﬁbriladores (voltados à reanimação de pacientes), dois aspiradores de secreções (elétricos/móveis) e cinco
oxímetros portáteis (que medem a saturação de oxigênio
no sangue), cuja chegada ao
Hospital está programada para
os próximos dias. “Ações como
esta são importantes para que
possamos investir em formas
de otimizar o atendimento à
população”, destacou o presidente do Conselho Diretor do
Hospital, Márcio José Santiago
Alves, que recentemente esteve na SES, em Belo Horizonte,
para - juntamente com a depu-

tada Geisa - assinar o convênio
relativo à emenda.
No ano passado, a parlamentar mineira já havia acompanhado os administradores do Hospital, Eustáquio Tarcísio Silva e
Letícia Alves de Oliveira, em uma
audiência junto ao secretário
de Saúde de MG, Fausto Pereira dos Santos, para tratar de outros assuntos de interesse do
Hospital. A instituição agradece
a deputada pelo empenho na
obtenção do recurso. Para este
ano, é esperada a liberação de
novas verbas, referentes a outras resoluções e emendas parlamentares em prol do Hospital.
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Municípios mineiros fazem Dia
de Mobilização contra a Dengue
Governo do Estado se une a prefeituras e Governo
Federal para realizar ações de combate ao mosquito

Vinte e dois municípios de
Minas Gerais realizaram neste
sábado (13/2) ações em parceria com o Exército e Aeronáutica de combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor dos
vírus que transmitem a dengue,
chikungunya e zika. Mais de 11
mil homens e mulheres das Forças Armadas entregaram material informativo, entre eles o
checklist da Campanha 10 Minutos contra a Dengue, e conversaram com moradores sobre
a importância de eliminar qualquer foco do mosquito e evitar
a proliferação das doenças. No
Brasil, a força-tarefa contou com
mais de 220 mil pessoas em
350 municípios.
Em Belo Horizonte, a ação
foi no Centro de Saúde São José Operário, no Bairro Nova
Vista, região Leste da capital,
e teve a presença do Ministro
da Fazenda, Nelson Barbosa,
do secretário de Estado de Governo, Odair Cunha, que representou o governado Fernando
Pimentel, da secretária-adjunta de Estado de Saúde, Alzira
de Oliveira Jorge, e do prefeito
de Belo Horizonte, Marcio Lacerda, entre outras autoridades. Juntos, eles visitaram três
residências da região e conversaram com moradores.
O ministro Nelson Barbosa
reforçou que o país está em campanha permanente e unindo
todos os esforços para combater o mosquito transmissor das
três doenças. “É interesse nacional e precisamos unir todas
as esferas de atuação. Nós podemos combater essa epidemia.
Estamos estudando a vacina,
informando a população para
que cada um faça sua parte e

prestando assistência às pessoas afetadas, inclusive crianças
e gestantes”, aﬁrmou. Ele garantiu que não faltarão recursos
para as ações de combate.
O secretário Odair Cunha
convocou a população a participar do mutirão e a se dedicar
um curto tempo por dia para
veriﬁcar os possíveis focos do
mosquito em casa. E reaﬁrmou
o compromisso feito pela Secretaria de Estado de Saúde de
visitar todas residências do Estado até o ﬁm do fevereiro. Até
o último dia 5, 67,7% dos imóveis do Estado haviam sido vistoriados por agentes comunitários de saúde e agentes de
endemias.
“O Governo do Estado se soma nesse esforço importante
para enfrentar o problema grave que temos hoje no Brasil e
no mundo. A visitação às residências é fundamental e precisamos de uma parceria permanente da sociedade para interromper o ciclo de vida do
mosquito. Se nós nos esforçarmos para que todos sejam agentes de combate ao mosquito
venceremos essa guerra. Tenho
certeza que a sociedade está
se empenhando nessa luta que
começa dentro de casa”, aﬁrmou Odair Cunha.
O secretário reforçou uma
ação importante do Governo do
Estado: o Comitê Gestor Estadual de Políticas de Enfrentamento à Dengue, Chikungunya
e Zika Vírus. Entre as várias ações
do Comitê, citou a parceria com
as empresas públicas Copasa e
Cemig, órgãos que também têm
feito ações junto à população
para combater o mosquito.
Criado em dezembro de 2015,

o comitê se reúne semanalmente por meio da Sala Estadual de
Comando e Controle e já realizou encontros com as novas diretoras e diretores de escolas
estaduais do Estado, Ministério
Público, Exército, prefeitos dos
municípios em situação mais
crítica e se prepara para realizar, no próximo dia 24, uma grande reunião entre todos os prefeitos e secretários municipais
de saúde de Minas Gerais. Além
disso, o Governo do Estado liberou R$ 66 milhões em recursos para os municípios investirem na assistência, mobilizações,
reforço na contratação de agentes e nas ações de vigilância.
A secretária-Adjunta de Saúde, Alzira de Oliveira Jorge, disse que a previsão de recursos
para ações de vigilância e na
assistência ao paciente é de R$
82 milhões para 2016. Assim
como o ministro Nelson Barbosa, ela aﬁrmou que o combate ao vetor é uma prioridade
do Estado e recursos não irão
faltar para evitar a disseminação das doenças. “Todas as regionais de saúde estão trabalhando para enfrentar essa situação de gravidade que estamos vivendo”, aﬁrmou.
Minas Gerais registrou até
o momento 47.261 casos prováveis de dengue e um caso
conﬁrmado de zika vírus. Na
última semana, a Fundação Ezequiel Dias (Funed) passou a fazer todos os exames para detecção do zika vírus no Estado
e a expectativa é de que os resultados sejam obtidos mais
rapidamente.
Mais informações sobre Dengue, Zika e Chikungunya: www.
saude.mg.gov.br/dengue
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Carnaval Seguro
em São Lourenço
Os eventos carnavalescos realizados nas cidades da área do
57º BPM foram marcados pela
tranquilidade e segurança em
2016. Esta constatação é fruto
da avaliação dos dados levantados pela Unidade que manteve a estratégia de promover
reuniões de planejamento e
gestão do evento juntamente
com a prefeituras municipais e
os diversos segmentos envolvidos com a programação e organização da atividade buscando garantir à população e aos
visitantes dias de folia com muita alegria e conforto.
Com presença ostensiva de
policiais militares aplicados no
policiamento a pé e motorizado, os resultados foram muito
satisfatórios.
A Unidade contabilizou um
grande número de ações e operações realizadas que geraram

redução nos índices de criminalidade. Houve uma diminuição no número de ocorrências
em relação a 2015 de 10,48%.
Os crimes de lesão corporal,
bastante comuns em eventos
de massa, tiveram diminuição
de 18,75%. Também veriﬁcou-se que apesar do grande número de veículos circulando
pelas ruas da cidade, foram registrados um total de 08 (oito)
acidentes de trânsito urbano,
sendo 02 (duas) com vítimas
com pequenos ferimentos e 06
(seis) deles sem vítima.
O Comandante do 57º BPM,
Tenente Coronel PM Paulo Alex
Moreira Silveira, considerou
positiva a performance da Unidade por conta dos resultados
altamente signiﬁcativos que
foram alcançados por meio do
comprometimento da equipe
em proporcionar um serviço

de qualidade, bem como o apoio
indispensável de todos os segmentos locais, o planejamento
antecipado delineado conjuntamente que teve início já no
ﬁnal de novembro do ano passado e as operações policiais
pré carnaval desenvolvidas entre os meses de janeiro e inicio
de fevereiro em São Lourenço
e nas cidades vizinhas.
Destaca ainda que o planejamento de gestão de eventos
e o voltado para as operações
policiais, resultaram na boa coordenação da atividade momesca que chegou a contar com
uma elevada presença de público, tendo como ponto alto
a noite de sexta-feira, dia 05
de fevereiro quando se reuniram mais de 30 mil foliões.
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
ORGANIZACIONAL DO 57º BPM

AVISO DE VISTORIA
LOCADOR: Hotéis Primus S/A, a Rua Coronel José Justino, n˚681, Centro, São Lourenço/
MG, Cep. 37.470-000, inscrita no CNPJ sob o n˚ 24.822.504/0001-55, neste ato representado
na forma de seus estatutos sociais, por meio de seu representante a seguir qualiﬁcado: Celestino Candal Garcia, brasileiro, viúvo, portador da cédula de identidade RG n˚3047255 expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n˚ 166.308.826-87.
LOCATÁRIO: Agropecuária Talismã & Incorporadora de Imóveis Ltda ME, inscrita no CNPJ
n˚05.670.461./0001-95, com sede na Rua Antônio Junqueira de Souza, n˚ 640, bairro centro,
na cidade de São Lourenço/MG, CEP:37.470-000, neste ato por JOSÉ DIMAS GARRIDO, brasileiro, casado, empresário do ramo agropecuário e imobiliário, portador do RG n.º 8.141.310
SSP/SP e do CPF n.º 730.140.298-95, ﬁliação desconhecida, residente e domiciliado na Rua
José Costa Soares n° 982, Bairro Vila Nova, Centro, em São Lourenço – MG, CEP 37470-00t0
, e sua esposa
MARIA IZABEL GONÇALVES GARRIDO, brasileira, casada, cabeleireira, portadora do RG n°
36.929.026/4 SSP/SP, CPF n.º 793.735.771-15, ﬁliação desconhecida, residente e domiciliada
na Rua José Costa Soares n° 978, Bairro Vila Nova, em São Lourenço – MG, CEP 37470-000,
podendo também ser encontrada em seu salão de cabeleireiro situado à Avenida Dom Pedro
II, 135, Centro (Galeria Edifício Michel Haidar), São Lourenço - MG, CEP: 37470-000;
IMÓVEL: Hotéis Primus S/A, a Rua Coronel José Justino, n˚681, Centro, São Lourenço/MG,
Cep. 37.470-000
O LOCATÁRIO acima indicado com direito garantido pela décima quarta clausula do contrato em anexo in verbis: “CLÁSULA DÉCIMA QUARTA: A LOCATÁRIA, desde já faculta aos LOCADORES ou seu representante legalmente habilitado, vistoriar o imóvel locado sempre mediante prévio agendamento e sem que a vistoria prejudique as atividades DA LOCATÁRIA ”
(sem grifos no original)
Declara que nesta data que vistoriará o imóvel objeto da locação pelo tempo que for necessário, durante horário comercial, acompanhado de Engenheiro e outros proﬁssionais. E,
deverá ainda a vistoria ser descrito na RELATÓRIO DE VISTORIA, devidamente rubricado pelas partes no dia da vistoria.
Este AVISO DE VISTORIA é parte integrante do contrato de locação ﬁrmado entre as partes
supramencionados, e, por estarem assim acertados em cláusula contratual, o requerente
elege o dia 29 de fevereiro de 2015 para vistoria o imóvel de sua propriedade e locado para
Agropecuária Talismã & Incorporadora de Imóveis Ltda ME. Valendo este edital no São Lourenço Jornal de comunicação prévia da vistora no prédio locado na Coronel José Justino,
n˚681, Centro, São Lourenço/MG, Cep. 37.470-000
Por ser verdade o LOCADOR ﬁrma o presente instrumento de vistoria, que será enviado
por AR, e-mail, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.
São Lourenço, 10 de fevereiro de 2016.
Hotéis Primus S/A Locador
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Imagens meramente ilustrativas
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OFERTAS VÁLIDAS DE 12 A 22 DE FEVEREIRO, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES
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