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Polícia Militar de MG
comemora 240 anos

Em cerimônia solene foram homenageadas diversas personalidades e instituições beneméritas, militares da ativa, da reserva altiva e reformados. (pág 06)

Aniversário

Águas

Audiência
pública sobre
as águas de
São Lourenço
O deputado Arnaldo Silva (PR)
quer fazer uma audiência pública da
Comissão Extraordinária das Águas
da Assembleia Legislativa em São
Lourenço. (pág 07)

Polícia Civil
prende 8 pessoas
Operação Cotô, realizada pela
Polícia Civil de Três Corações, prendeu 8 pessoas por homicídio e tráﬁco de drogas. A operação tem como objetivo o cumprimento de 11
mandados de prisão. (pág 04)

Acidente
na Estação
Leia a entrevista com o
Urologista Dr. Maurício T. Luz

(pág 03)

Prefeito de Itanhandu varre ruas
para não pagar horas extras (pág 05)

Motociclista que estava em alta
velocidade atropelou um cachorro
que atravessava a Av. Daniel de Carvalho no bairro Estação. O cachorro morreu e o motociclista teve ferimentos leves. (pág 04)
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EDITORIAL A impunidade e a
maioridade penal

jornalismo@portalalternativa.com.br

Toda a sociedade brasileira está empenhada em procurar alternativas para melhorar a resposta do Estado
a quem comete um crime,
seja maior ou menor de idade, buscando dessa forma
coibir a impunidade. Contudo, a sociedade não tem tido
muito êxito e as propostas
para soluções se avolumam
nos escaninhos das autoridades competentes. Embora,
necessitemos de medidas
eﬁcazes para conter a violência; temos registrado uma
série de medidas paliativas
como forma de responder a
crimes de comoção nacional,
como o do menino João Hélio, de 6 anos, assassinado
de forma brutal, ao ser arrastado pelas ruas do Rio de
Janeiro, preso ao cinto de
segurança do carro da família, por delinqüentes juvenis.
Uma das matérias que vem
merecendo a atenção da opinião pública neste momento
de pesar é a antecipação da
maioridade penal, de 18 anos
para 16 anos, matéria de cunho
constitucional, prestes a ser
analisada pelo Legislativo. Fato é que o legislador brasileiro estabeleceu o critério etá-

rio, ﬁxando uma data para a
maioridade. Ou seja, um minuto antes de completar a
idade marco de 18 anos, o
indivíduo, conforme a lei, não
tem a compreensão de sua
conduta criminosa. No minuto seguinte, após a meia-noite, completados os 18 anos,
ele deixa de ser incapaz e passa a ter consciência da ilicitude praticada. Esse critério
etário vem demonstrando que
tem eﬁcácia duvidosa e está
sendo abandonado por muitos países.
Algumas nações estão admitindo o critério biopsicológico para os casos de crimes
violentos praticados por jovens, abrangendo uma faixa
etária intermediária, por exemplo, de 14 a 18 anos ou de 12
a 18 anos. Neste espectro se
faz uma avaliação para saber
se esse jovem pode ou não
responder por sua conduta,
desde que entenda o caráter
criminoso do seu comportamento. Diante dessa tendência mundial, o sistema etário
da legislação brasileira precisaria ser debatido ,com equilíbrio e cautela, assim como
a possível adoção do critério
biopsicológico.

DR. LUÍS PAULO DE OLIVEIRA
Popular
Tratamento Clínico Coluna
e Intervencionista
da Dor

Síndrome Dolorosa
Miofascial
A Síndrome Dolorosa Miofascial é uma das causas mais
comuns de dor no corpo, ocorrendo principalmente na região cervical, da cintura escapular e lombar. Consiste
num espasmo muscular secundário a lesão do mesmo,
levando a perda da capacidade funcional do músculo envolvido (incapacidade de contração / relaxamento) e dor
por isquemia local. Suas causas mais comuns são as lesões
traumáticas, as sobrecargas
agudas e os microtraumas de
repetição. O paciente geralmente refere dor em queimação, peso ou dolorimento,
com uma área de irradiação
da dor (dor referida) relativamente constante para cada
músculo envolvido. São comuns sintomas associados
como formigamento, cefaleia,
lacrimejamento, na dependência da área alterada.
Um estudo realizado na
USP mostrou que a dor miofascial está presente em até
95% dos casos de doença
ocupacional do sistema muscular, 82% dos pacientes com
dor complexa regional e 77%

dos casos de dor abdominal
não visceral. Em pacientes
com câncer, o tratamento da
dor miofascial diminui até 5
pontos na escala de medição
de dor e em 30% a necessidade de uso de opióide. Em
pacientes com dor crônica,
podemos assumir que em
praticamente todos os casos
existe um componente miofascial de dor associado.
O tratamento é feito através da liberação da área de
espasmo, recuperando-se a
função muscular no segmento afetado. Utilizamos técnicas de agulhamento (Proloterapia, agulhamento seco)
associadas a ﬁsioterapia manual. Medicações como o
adesivo de lidocaína podem
ter efeito positivo. É importante que se faça o diagnóstico desta patologia através
de história e exame físico, já
que frequentemente ela é
negligenciada, levando a tratamentos equivocados baseados em achados de exames
de imagem, com gastos excessivos para o sistema de
saúde e sofrimento desnecessário da população.

O que nos parece absurdo
é rebaixar, pura e simplesmente, a maioridade penal de 18
para 16 anos com o intuito
de convencer a população de
que estamos diante de uma
solução mágica para conter
a criminalidade juvenil. Issoé
um engodo. No tocante ao
rebaixamento da maioridade
é necessário, ainda, avaliar
a unidade prisional para qual
seria encaminhado o jovem
submetido à internação. Ao
invés de mandá-lo para uma
Febem, no caso de São Paulo, passaria a cumprir sua internação no sistema prisional
comum. Perguntamos: a recuperação desse delinqüente
seria viável? Com certeza,
não. Na verdade, estar-se-ia
piorando essa criatura, porque as unidades prisionais
hoje não oferecem condições
mínimas para recuperar ninguém, além de estarem dominadas pelo crime organizado. Estaríamos investindo
em quadros para criminalidade e não na recuperação de
jovens infratores para o convívio social. Torna-se prioritário, portanto, que as unidades de internação de adolescentes sejam eﬁcazes, dan-

do-lhe oportunidades de crescer e evoluir como cidadãos
e, não, como criminosos.
O ponto crucial, já denunciado por nós em incontáveis
oportunidades, é quanto ao
prazo de internação do jovem infrator. A lei estabeleceu um limite máximo de privação de liberdade de três
anos, independente do número de delitos praticados
pelo adolescente. Se continuar matando, nenhum minuto pode ser somado a esse tempo máximo de três
anos. Essa lei, perversamente, cria um salvo-conduto para o jovem continuar delinqüindo. Precisamos mudar
isso urgentemente para que
o Estado possa oferecer uma
resposta eﬁcaz àquele jovem
que cometeu um delito grave sem, no entanto, se descuidar de sua recuperação e
de prestar uma satisfação
àsociedade, perplexa diante
de tantos crimes bárbaros,
envolvendo menores de idade. O momento exige serenidade para que o país possa promover ajustes em sua
legislação, que nos levem a
superar a continuada sensação de impunidade.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Imaculado Coração
de Maria
A festa do Imaculado Coração de Maria, comemorada no sábado depois da
solenidade do Sagrado Coração de Jesus, neste ano,
no dia 13 de junho, nos convida a contemplarmos o
mistério do amor e misericórdia escondidos no Coração de Maria.
A devoção ao Coração de
Maria surgiu, não por acaso, na Idade Média e chegou a um ponto culminante com a consagração de
toda a Igreja ao Coração de
Maria, realizada por Pio XII,
em 8 de dezembro de 1942.
Em nossos dias, é conhecida a devoção dos cinco
primeiros sábados em desagravo ao Imaculado Coração de Maria. Foi a Santíssima Virgem que se dignou ensinar-nos a prática
desta devoção.
O seu ﬁm é desagravar o
Imaculado Coração de Maria, das ofensas e ultrajes
de que é objeto por parte

dos homens ingratos.
Esta devoção, tão valiosa,
consiste, pois no seguinte:
Conﬁssão, comunhão, reza do terço, meditação, tudo em espírito de desagravo ao Imaculado Coração
de Maria.
Em Fátima, onde Maria
apareceu em 1917, pediu
a Consagração ao Seu Coração Imaculado. Consagrar-se a Maria significa
abandonar-se a Ela, entregar-lhe a direção da vida e
atividade, dos pensamentos e obras, do presente e
do futuro. Consagrar-se a
Maria, significa deixar-se
conduzir, significa ter confiança em Maria, como a
criança que se deixa dirigir
pela mãe. Consagremo-nos
ao Imaculado Coração de
Maria, deixemo-nos conduzir e formar pela Mãe,
dizendo-lhe: “Mãe, tenho
confiança em você, deixo-me conduzir por você, diga-me o que devo fazer”.

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

Aliança eterna
Há dias celebramos a festa do
Corpo de Cristo, que marca a
instituição do Sacramento da
Eucaristia.
As ruas da cidade se enfeitam
e diante de um lindo tapete relembrando o Cristo e suas manifestações, Jesus Sacramentado passeia entre nós.
No antigo Testamento Deus
fez várias alianças com seu povo, através de símbolos e no novo Testamento, como Jesus sabia que teria de morrer cruciﬁcado e ressuscitar após três dias
para cumprir o plano de amor
de Seu Pai pela humanidade, ao
cear com seus discípulos pela
última vez partiu o pão e distribuiu o juntamente com o vinho,
deixando assim selada uma aliança que dura até os dias de hoje.
Jesus está todos os dias a nos
esperar. Ele se oferece a nós como alimento vivo, permitindo
ser um conosco, apesar de todas as nossas falhas e limitações.
A Eucaristia nos fortalece, anima, impulsiona... é sem dúvida
o melhor de todos os remédios
e nos cura verdadeiramente de
todos os males!
Assim, a missa se converte
num verdadeiro banquete, onde o próprio Deus se oferece a
nós como comida e bebida. Como desmerecer tamanha graça?

Como ignorar a participação neste Sacramento? Como deixar de
aderir a esta manifestação de
amor e doação alegando mil e
uma razões da lógica humana
para criticar o que não deve ser
criticado, mas simplesmente degustado por quem crê?
As clínicas, consultórios e hospitais estão lotados. Cada vez
mais as pessoas estão adoecendo e está cientiﬁcamente comprovado que a maioria das doenças é causada por mágoas,
ressentimentos e desequilíbrios.
Fórmulas e medicamentos fazem
parte do dia a dia dos cristãos e
dos católicos com uma intensidade muito maior do que a Eucaristia. Um tanto quanto contraditório, já que o mais eﬁcaz
dos remédios está distribuído
gratuitamente e diariamente em
todos os sacrários da terra, em
todas as igrejas do mundo. Pensemos nisso e valorizemos mais
esta graça abundante que se derrama sobre nós muitas vezes sem
nos darmos conta disso!
Ele quer fazer morada em nosso coração e transformar nossas
vidas. Ele não está no alto, mas
está ao nosso lado e mais ainda
quer estar dentro de cada um de
nós, fazendo nos templo santo!
Louvemos e busquemos este
sinal de eterna aliança!

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Você tem um amigo?

Amigo não é apenas um conhecido,
colega ou companheiro

Quantas poesias e canções
já foram feitas sobre a amizade? Não à toa se diz que
amigo é para se guardar do
lado esquerdo do peito.
A Palavra de Deus é exuberante quando nos fala da
amizade: “Um amigo ﬁel é
uma poderosa proteção: quem
o achou, descobriu um tesouro. Nada é comparável a
um amigo ﬁel, o ouro e a prata não merecem ser postos
em paralelo com a sinceridade de sua fé. Um amigo
ﬁel é um remédio de vida e
imortalidade; quem teme ao

Senhor, achará esse amigo”
(Eclo 6, 14-17).
Amigo não é apenas um
conhecido, colega ou companheiro. Não! Amigo é amigo. Se eu quisesse deﬁnir
amigo e amizade, teria de
encontrar as palavras certas
e o conceito exato, porque
amigo não é uma coisa qualquer. É por isso que a Palavra
de Deus nos diz que quem
encontrou um amigo encontrou um tesouro. Um amigo
pode nos transformar, porque, antes de tudo, o amigo
nos ama como somos.
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ENTREVISTA Maurício Teixeira Luz

Médico urologista, membro do Corpo
Clínico do Hospital São Lourenço

Explique-nos o que é o
câncer de próstata e qual a importância de ser detectado com
antecedência?
O câncer de próstata é uma das
doenças malignas mais comuns
nos homens a partir dos 45 anos
de idade e existe uma estimativa
de que, aproximadamente, 68 mil
novos casos serão relatados no
Brasil só neste ano. Quanto mais
precocemente o câncer de próstata for diagnosticado, mais chances os pacientes terão de cura ou
de controle da doença - porque,
nos casos em que não conseguimos curar, podemos controlar a
evolução da doença, oferecendo,
assim, melhor qualidade de vida
(e mais tempo de vida) aos pacientes, com menos dores e outras complicações.
Quais os sintomas do
câncer de próstata?
São muito parecidos com os
sintomas do aumento benigno
da próstata. O paciente percebe
diminuição do jato da urina, co-

meça a urinar várias vezes em
quantidades pequenas (inclusive durante a noite, quando levanta muito para urinar). Às vezes, pode aparecer sangue na
urina, além de dor e ardência
na uretra. Mas o que eu acho
importante dizer é que o câncer
pode demorar muito tempo para provocar os sintomas, que
são mais precoces no aumento
benigno da próstata. Além disso, muitos pacientes são assintomáticos, ou seja , não apresentam sintoma nenhum e a
doença vai progredindo. Por isso, pedimos aos homens que
não esperem sentir alguma coisa para procurar orientação médica, porque pode ocorrer de,
quando ﬁzerem o exame, encontrarmos uma doença em fase avançada e o paciente sentir
coisa alguma.
Somente os homens acima de 40 anos devem fazer o
exame de próstata? Por quê?
Os exames para detectar câncer de próstata são feitos a partir dos 40 anos, porque é quando a doença começa a se desenvolver. Porém, existem outras
doenças comuns na próstata,
como a prostatite (inﬂamação
crônica muito comum em homens de várias idades, inclusive
antes dos 40 anos), mas a preocupação com o câncer de próstata vem aos 40 anos.
A maioria dos homens
tem receio de fazer o exame.

Mas o resultado dele é muito
mais preocupante do que o exame propriamente dito. O que
acontece se for detectado um
tumor na próstata? Quais as
medidas a serem tomadas?
As pessoas não precisam ter
receio de se submeterem a uma
avaliação da próstata. Em primeiro lugar, temos o exame de
sangue de dosagem do PSA (antígeno prostático especíﬁco) ,
que é uma proteína que aumenta muito sua concentração no
sangue na ocorrência de câncer
de próstata; porém, não podemos nos basear apenas neste
exame de sangue, pois existem
algumas situações e algumas
doenças (prostatites, uretrites,
infecção urinária, etc.) que podem provocar alterações no exame, além de casos de câncer de
próstata com PSA normal. Por
isso, também deve ser realizado
o exame de toque retal, que é
muito importante porque nos
dá informações sobre volume,
consistência, textura e outros
dados da próstata que nos permitem fazer diagnóstico. Apesar
de ser um pouco desagradável,
é um exame rápido e bem tolerável. A grande maioria dos homens que fazem este exame,
pela primeira vez, comumente
diz: “se eu soubesse que era isto, não teria criado tanta coisa
na minha cabeça”. Existem outros exames (como ultrassonograﬁa, cistoscopia, biópsia etc.),
porém, para início de avaliação,
fazemos o PSA e o toque, que

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br
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são menos agressivos. Outros
exames mais invasivos e de custo maior são feitos à medida
que se tornarem necessários.
Quando detectamos um tumor,
partimos para o estadiamento
e, depois, o tratamento, de acordo com o estágio - podendo ser
cirurgia, radioterapia, braquiterapia, quimioterapia, bloqueio
hormonal etc.
Existe algum modo de
prevenção deste tipo de câncer, como alimentação e esporte, por exemplo?
Na verdade, ainda temos poucas medidas a serem tomadas
para que o paciente não tenha
câncer de próstata. O tabagismo pode ter inﬂuência, assim
como dietas ricas em gordura
animal, mas na minha opinião
o principal fator é a predisposição genética que cada indivíduo traz em seu DNA.
Qual a mensagem que
o senhor, como médico urologista, pode passar para os homens que ainda não fizeram
o exame?
Como mensagem quero dizer
que existe preocupação com
bens materiais e conforto para
a família e preocupação de aproveitar a vida. Se voce ama sua
familia cuide da sua saúde , se
quer aproveitar a vida cuide da
sua saude. E seja um ser humano de verdade cuidando do seu
corpo que é um templo do Espírito de Deus.
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RITA ABBUD

Cantinho da Poesia

“Eu Mesma”
Encontrei Jesus pela dor, perdi
com isto o medo, a tristeza,
fortalecida, amando a mim mesma
e o próximo.
Retirei a venda dos olhos, através do
gesto e ação, construindo uma
imagem positiva.
Houve o encontro secreto com Jesus através
da solidão,a paz interior vista pelo espelho
é perigosa, vivendo a experiência,
resgatei aos poucos o que estava
perdido “Eu Mesma”.
Caro leitor, resgate sua autoimagem!

CLASSIFICADOS
VENDA - UM APARTAMENTO, AREJADO, BEM CONSERVADO, SALA,
COZINHA ESPAÇOSA,BANHEIRO,DOIS QUARTOS E MAIS UM NA ÁREA
COMUM,VAGA NA GARAGEM.TERRAÇO,HORTA,PISCINA,CHURRA
SQUEIRA.AMBIENTE TRANQUILO.SÃO LOURENÇO VELHO,PRÓXIMO
A APAE.CONTATO: 35-3332-2092/ 35-8832-8834.
ATENÇÃO! VAGA DE EMPREGO NA ÁREA DE TECNOLOGIA. VOCÊ QUE
É PROGRAMADOR, ANALISTA DE SISTEMAS, QUE SABE DESENVOLVER
SOFTWARE E PÁGINAS WEB, TEMOS UMA OPORTUNIDADE PRA VOCÊ.
A E-SOLUS, EMPRESA LOCALIZADA EM SÃO LOURENÇO, BUSCA PROFISSIONAIS
NESSA ÁREA. ENTRE EM CONTATO PARA ENVIAR SEU CURRÍCULO E UMA
POSSÍVEL ENTREVISTA PELO TELEFONE: 35-3331-7932.
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR (35) 88162486 OI / (35) 9105- 6305 - TIM.
ACEITO DOAÇÕES. MOVÉIS E OUTROS; ROUPAS – UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS E ANTIGUIDADES EM BOM ESTADO. RETIRO NO LOCAL
TEL: (35)9753-6121 / 3332-8671 - FALAR COM TANIA. END. ALAMEDA
JOSÉ TEIXEIRA FAGUNDES Nº 60 JARDIM SERRANO

Aniversário
D. Hilda, nossa Rainha do Forró, comemorou 81 anos de vida e
saúde, no último dia 10.
Desejamos milhões de
felicidades, rogando a
Deus, muitas bençãos
para sua vida!!!

Falecimento

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SÃO
LOURENÇO/MG – CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2015.
O Diretor Presidente do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de São Lourenço - MG, no uso de suas atribuições
legais torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar Concurso Público, para provimento
de vagas em cargos públicos. Inscrições de 11/08/2015
a 10/09/2015, na Rua Coronel José Justino nº 681 - Centro São Lourenço/MG, no horário de 09h00min às 17h00min
de segunda-feira a sexta-feira ou no site www.reisauditores.com.br. Maiores informações no site: www.reisauditores.com.br. São Lourenço, 11 de junho de 2015. (a)
Adauto Lúcio Cardoso - Diretor Presidente do SAAE.

Enviamos nosso abraço de felicidades, ao jovem produtor de eventos, Maicon Rox, que no último dia 04, comemorou mais um aniversário. Desejamos felicidades, saúde
e paz. Que Deus o abençoe!!!

Padre Victor

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

EXPEDIENTE

O Santo Padre, Papa Francisco, autorizou a Congregação das Causas dos Santos, no
dia 5 de junho p.p., a promulgar o Decreto concernente ao
milagre atribuído à intercessão de Francisco de Paula Victor, religioso falecido em 1905,
na cidade de Três Pontas. O
processo de Beatiﬁcação teve
início em 13 de julho de 1993
e complementado em agosto
de 1998. A Congregação das
Causas dos Santos o aceitou em 2002. Bento XVI reconheceu a prática das suas virtudes heroicas, aos 12 de maio
de 2011. Hoje, o Papa Francisco autoriza a promulgar o
Decreto concernente ao milagre atribuído a este Servo de
Deus, um milagre reconhecido pela cura inexplicável de
um morador da cidade. A cura foi reconhecida por uma
junta médica do Vaticano e por uma comissão de teólogos.

EXTRATO - CHAMADA PÚBLICA EDITAL 01/2015

Com grande pesar, noticiamos o falecimento de dois grandes amigos, dois irmãos, que mesmo lutando contra a enfermidade, resolveram partir para junto de Deus. Edna Maria de Jesus e Joaquim Cassiano Pereira (Alemão), faleceram no último dia 06, deixando um grande vazio no coração
de todos os amigos e familiares. Que a misericórdia de
Deus, seja o bálsamo necessário para aliviar a dor da separação. Quero aqui enviar meus sentimentos a todos os
familiares, em especial a seus ﬁlhos Júlio e Dudu, e Simone, Cláudia, Carolina e Maninho. Paz a suas almas!!!

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.

A Caixa Escolar Professora Odete Veiga, com sede em São Lourenço, torna pública para conhecimento dos interessados, em conformidade com o seu regulamento
Próprio de Licitação Lei 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE Nº026/2013, Decreto
Estadual nº 45.085/2009 e Resolução SEE/MG n° 2.245/2012, a presente CHAMADA
PÚBLICA, do tipo menor preço por item, objetivando a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar do Empreendedor Rural ou de suas organizações. O
Edital encontra-se aﬁxado no mural da escola e na Emater de Lambari, Conceição do
Rio Verde, Olímpio Noronha e Jesuânia. Os grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 22 da Resolução FNDE nº 26/13, para habilitação e Projeto de Venda. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis
na página da Internet: http://agriculturafamiliar.educacao.mg.gov.br. Recebimento
dos Envelopes: Os envelopes deverão ser entregues na Escola Estadual Dr. Humberto Sanches, das 08h00min às 18h00min até o dia 14/07/2015. Abertura dos Envelopes: Dia 15 de Julho de 2015, às 14h00m. Local de Julgamento: Escola Estadual Dr.
Humberto Sanches. Rua: Dr. Antônio Carlos, N°03 - Bairro: São Lourenço Velho - São
Lourenço Minas Gerais - Tel. (35)3331-1387.

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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Polícia Civil prende oito
Motociclista atropela
por homicídio e tráﬁco de cão no bairro Estação
drogas em Três Corações
Foto: Google

Oito pessoas foram presas,
até o momento, durante a
Operação Cotô que está sendo realizada pela Polícia Civil
em Três Corações. A operação tem como objetivo o cumprimento de 11 mandados
de prisão, que estão relacionados a um homicídio ocorrido no dia 27 de abril deste

ano e ao tráﬁco de drogas.
A equipe de policiais civis
começou a operação ainda
na noite dessa terça-feira (9)
e continuam em diligências
atrás dos outros criminosos.
A operação foi coordenada
pela Delegacia de Tóxicos e
Homicídios de Três Corações.
Outras informações serão

passadas pelo delegado Cristiano de Almeida, durante
entrevista coletiva que será
realizada na manhã desta
quarta-feira (10).
O nome da operação Cotô
se refere ao apelido de um
dos suspeitos envolvidos no
homicídio, que estava sendo
procurado.

Cartório de Reg. Civil e Notas da Comarca de São Lourenço
Tabelião: Cecil Domingos J.Póvoa - Pretendem se casar:
000843 - CLAUDIO ALBERTO ZENHA CARVALHO, divorciado, maior, médico veterinário, natural de Rio de
Janeiro-RJ, residência Rua Joaquim Pereira Maduro, 285, São Lourenço-MG, ﬁlho de MANOEL ADOLPHO LOPES DE CARVALHO e LYGIA SALGADO ZENHA LOPES; e MARIA ROSA RODRIGUES PEREIRA, solteira, maior, do
lar, natural de Araguatins-TO, residência Rua Joaquim Pereira Maduro, 285, São Lourenço-MG, ﬁlha de RAIMUNDO BORGES PEREIRA e MARIA RODRIGUES BARROS;
000842 - JOSE ADEMAR DA SILVA, divorciado, maior, reclicador, natural de Aiuruoca-MG, residência Travessa João Ferreira de Souza, 130, São Lourenço-MG, ﬁlho de JOSE FERREIRA DA SILVA e ANESIA DE CASTRO
E SILVA; e SANDRA MARA DA SILVA FLORENTINO, divorciada, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Travessa João Ferreira de Souza, 130, São Lourenço-MG, ﬁlha de JONAS PEDRO DA SILVA e NILZA
MARIA DA SILVA;
000000 - FRANCISCO GONÇALVES TORRES, divorciado, maior, comerciante, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua José Simeão Dutra, 1767, São Lourenço-MG, ﬁlho de BENEDITO GONÇALVES TORRES e ANA
CAROLINA DE CARVALHO; e JANAÍNA DE SOUZA MACHADO, solteira, maior, professora, natural de Cruzilia-MG, residência Rua Major Pedro Carlos Penha, 08, Cruzilia-MG, ﬁlha de ALBERTO ARANTES MACHADO e
ALCINA DE SOUZA FERREIRA MACHADO;
000845 - JOVANE COBRA PALMA, solteiro, maior, AJUDANTE DE MARCENEIRO, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA HERACLITO A. MOREIRA 1129, São Lourenço-MG, ﬁlho de JORGE HENRIQUE PALMA e
MARIA TEREZA COBRA PALMA; e DAIANNI NATALIA PEREIRA LOPES, solteira, maior, DO LAR, natural de SÃO
LOURENÇO-MG, residência RUA HERACLITO A. MOREIRA 1129, São Lourenço-MG, ﬁlha de VALDIR LOPES e
ROSANNI NATALIA PEREIRA;
000844 - ODAIR JOSE DA SILVA, solteiro, maior, AJUDANTE DE PEDREIRO, natural de SAO LOURENÇO-MG,
residência AV. DOS MANACAS, 60, São Lourenço-MG, ﬁlho de BENEDITO DA SILVA e ANA MARIA DA SILVA; e
MARISA DE CARVALHO, divorciada, maior, APOSENTADA, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA DAS
QUARESMERAS, 65, São Lourenço-MG, ﬁlha de e MARIA NAZARETH CARVALHO;

Na manhã de quinta-feira,
dia 11 de junho, um motociclista ficou ferido no bairro Estação em São Lourenço-MG.
De acordo com informações de pessoas que estavam no local na hora do aci-

dente, o motociclista que
trafegava sentido Estação,
foi surpreendido por um cachorro que cruzou a avenida
em frente ao Ed. Tália. Ele
tentou desviar, mas não conseguiu, atropelou o cão e
caiu da moto.

Ele foi socorrido por uma
unidade de resgate do Corpo de Bombeiros de São Lourenço e levado para o pronto socorro do Hospital, com
ferimentos leves. O cão, não
resistiu ao impacto da motocicleta e morreu.
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Prefeito de Itanhandu varre
as ruas para economizar
Uma atitude inusitada do
prefeito de Itanhandu (MG)
tem causado polêmica nas
redes sociais. O chefe do Executivo resolveu pegar na vassoura e varrer a rodoviária
da cidade. O prefeito alega
que fez o trabalho porque a
administração está em contenção de gastos e não pode
mais pagar hora extra aos
funcionários. Um morador
que passava pela rodoviária
registrou a cena em um vídeo. Nele, o prefeito Joaquim
Arnoldo Evangelista Silva aparece de chapéu e bem à vontade fazendo a faxina.
“Eu estava tomando um
café e a moça da lanchonete
falou que o senhor que estava limpando era o prefeito
da cidade”, disse o DJ Vinícius Rocha, que ﬁlmou o trabalho.
Assim que o vídeo foi parar na internet, o assunto
causou polêmica. Várias opiniões foram postadas contra
e a favor do prefeito, que disse que já está acostumado
a fazer o serviço pesado e
que resolveu encarar a faxina por corte de gastos.
Boa parte das horas extras
dos 600 funcionários públicos da Prefeitura de Itanhandu foi cortada. O prefeito disse que tomou a medida porque a arrecadação do município caiu. O montante de

Foto: G1/EPTV
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Irresistível mundo da beleza

Dicas do que não se deve
fazer nos cabelos tingidos!
CUIDADO COM A ÁGUA
Pode parecer até estranho mas é isso mesmo, a maioria das mulheres que possuem os cabelos tingidos ﬁcam com medo do xampu desbotar a cor da tinta mais rápido, enquanto o maior vilão no
desbotamento dos ﬁos tingidos pode ser considerada a água sozinha, tudo por que a água enche as ﬁbras capilares e abre as cutículas dos ﬁos permitindo que as moléculas de colorante solúveis
em água escapem. Se o cabelo estiver ressecado, o efeito de desbotamento causado pela água pode ser ainda pior, pois, como as
cutículas capilares já estão abertas, a água vai penetrar ainda mais
facilmente. Para evitar esse tipo de problema, aplique nos ﬁos um
primer capilar antes da lavagem. Esse produto vai selar os ﬁos e
evitar que água penetre profundamente causando desbotamento.
ESTICA E PUXA
Não existe coisa pior para um cabelo tingido do que pentear
ou escovar os cabelos de forma errada ou usando o acessório errado. Isso por que pentear os cabelos de maneira bruta ou até
mesmo deixar os ﬁos presos o dia todo em um rabo de cavalo
apertado pode daniﬁcar a estrutura capilar. O cabelo já está sensível devido a aplicação da tinta, então esse ” estica e puxa dos
ﬁos ” acaba deixando as madeixas ainda mais frágeis e com ﬁos
quebradiços. Antes de desembaraçar os cabelos aplique sempre
um bom leave-in nos ﬁos molhados para que o pente ou a escova de deslize mais facilmente.

janeiro a maio, que geralmente girava em torno de R$
14,5 milhões, caiu para R$
12,7 milhões neste ano. Por
isso, a alternativa foi enxugar a folha de pagamento.
“A atitude que eu ﬁz não
é crime. Eu não ﬁz isso para
levar vantagem ou para aparecer. Todos os secretários
cortaram algumas horas extras de suas secretarias”, justiﬁcou o prefeito.
O prefeito varreu a rodoviária durante quatro dias,
por cerca de duas horas. Pa-

ra o chefe do Executivo, o
corte nas horas dos 40 funcionários da limpeza urbana
gerou uma economia de R$
48 mil aos cofres da prefeitura. Isso só durante o feriado de Corpus Christi, quando os servidores foram dispensados do trabalho. Quem
não gostou nada foi a funcionária que é responsável
pela limpeza da rodoviária,
que viu o seu trabalho ser
dividido com o prefeito. Ela
ganha R$ 823 por mês. Com
a hora extra, o salário che-

garia a R$ 1,3 mil.
“A gente tem ﬁlho para criar
né. O salário é pouco, era o
que complementava a renda”, lamentou a auxiliar de
serviços gerais, Adriana Bertolino Souza.
Os servidores de Itanhandu podem se preparar, pois
o político disse que não pretende parar de dar uma “mãozinha” no trabalho.
“Se for necessário, não só
varrendo, mas fazendo outro
serviço que eu sei fazer”, completou o prefeito.

CALOR INTENSO
Se você deseja ter cabelos tingidos saudáveis e bonitos modere no uso do secador, chapinha, baby liss. Estes aparelhos emitem muito calor , e o calor intenso nos ﬁos tingidos causa ainda
mais danos às cutículas capilares. Porém ao usá-los não deixe de
aplicar um protetor térmico nos ﬁos antes da escovação ou modelagem dos ﬁos.
NÃO DEIXAR DE USAR O CONDICIONADOR
Quem acha que usar xampu e condicionador desbota o cabelo tingido e para de usar esses produtos, saiba que abrir mão
deles não muda grandes coisas no desbotamento dos cabelos.
O condicionador é um produto indispensável para aquelas que
tingem os fios, além de fechar as cutículas eles hidratam e dão
brilho aos cabelos. Mas se o seu cabelo está ressecado substitua o condicionador por uma máscara de hidratação na primeira aplicação e logo em seguida aplique o condicionador para
selar o tratamento nos fios.

Faculdade de São Lourenço
comemora o Dia do Assistente Social

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
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Polícia Militar de MG
comemora aniversário

O 57º Batalhão de Polícia
Militar de Minas Gerais, com
sede em São Lourenço, comemorou, na quarta-feira,
dia 10de junho, o aniversá-

rio de 240 anos de existência da instituição no Estado.
Em cerimônia solene, foram
homenageadas diversas personalidades e instituições

beneméritas, militares da
ativa, da reserva altiva e reformados. O evento contou
com a presença de diversas
autoridades civis e militares.

A Câmara Municipal foi representada pelo seu vice-presidente e a prefeitura
pelo Secretário Municipal
de governo.
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DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Manchas de lágrima
As manchas na face causadas pelas lágrimas são bastante comum em cães de
pelagem branca ou raças miniatura e em algumas raças
de gatos, como os persa.
Epífora é o nome dado a
esse derramamento de lágrimas pela face do animal.
E possui várias causas. As
lágrimas, produzidas pelas
glândulas lacrimais, são responsáveis pela lubriﬁcação
dos olhos. A drenagem das
lágrimas é feita pelo ducto lacrimal responsável por conduzir
o excesso de lágrimas dos olhos para o interior do focinho. É
fácil compreender isso, pois quando você chora, as lágrimas
também escorrem pelo seu nariz.
Se a drenagem da lágrima pelo ducto for insuﬁciente, ela escorrerá pela face do animal. Uma vez em contato com os pelos,
a lágrima sofre a ação de bactérias existentes na pele e pelagem. Esse processo resulta na alteração da coloração dos pelos
que se tornam avermelhados indo até o marrom escuro.
Em cães de cara achatada como pugs, buldogues, pequineses
e gatos persas, o derramamento das lágrimas está associado à
anatomia desses animais. Por apresentar o globo ocular saltado, a drenagem da lágrima é comprometida pois, a entrada do
ducto ﬁca comprimida pela posição dos olhos. Assim, a drenagem é insuﬁciente e a lágrima é cai para fora do olho.
Os poodle, maltês e alguns terriers, podem sofrer do mesmo problema. E o excesso de pelos próximos aos olhos podem
causar irritação e aumento na produção de lágrima. É aconselhável retirar os pelos que possam estar irritando os olhos
dos animais.
Outros fatores que podem causar o problema são: obstrução do canal lacrimal, cílios voltados para dentro dos olhos
causando irritação, inﬂamação no ducto da lágrima, conjuntivites, etc..
Algumas das causas podem ser resolvidas como a retirada
dos pelos em volta dos olhos, correção cirúrgica de pálpebras
com cílios voltados para dentro (entrópio), tratamento da conjuntivite e desobstrução do canal da lágrima. Mas quando o
problema é apenas anatômico, como nas raças citadas pouco
pode ser feito a não ser a limpeza diária dos olhos e da pelagem amarronzada, com a remoção de crostas que podem se
formar no local. Sem isso, pode ocorrer inﬂamação da pele
nessas áreas escurecidas.
Existem produtos especíﬁcos que podem ser usados para minimizar o escurecimento dos pelos. Devem ser usados com cuidado para não irritar os olhos dos animais. O uso de antibióticos
pode resolver temporariamente o problema, pois altera a composição da lágrima. No entanto, o efeito é apenas passageiro.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Deputado Arnaldo Silva pede audiência
pública sobre as águas de São Lourenço
O deputado Arnaldo Silva
(PR) quer fazer uma audiência pública da Comissão Extraordinária das Águas da
Assembleia Legislativa em
São Lourenço, Sul de Minas.
Para isso, ele apresentou um
requerimento na comissão
nesta quinta-feira (11/6). Arnaldo quer discutir medidas
que possibilitem a extração
da água mineral da cidade,
por parte de empresas exploradoras, de forma responsável e consciente.
“Estamos vivendo um período de escassez hídrica e não
podemos correr o risco de termos o município de São Lourenço afetado. A água mineral
da cidade já não possui a mesma vazão espontânea, sendo
necessário captar a água a mais
de 450 metros de profundidade”, alerta o deputado.
ESTUDO - Além disso, Arnaldo solicita informações
referentes ao resultado do

estudo completo acerca das
águas minerais de São Lourenço requeridas ao diretor-presidente do Serviço Geológico do Brasil, aprovado em
reunião da Comissão em 2013.
O levantamento contempla-

ria um mapa das áreas de
recarga, análise da composição química das águas do
município e a avaliação das
propriedades curativas.
O ex-prefeito Tenório Cavalcante e o vereador Cho-

pinho também estão muito
preocupados com essa situação. Eles estiveram no gabinete do deputado Arnaldo
Silva, no início deste mês,
solicitando providências sobre o assunto.

Arráia Solidário e feira de artesanato
marcam o feriado de Corpus Christi

Mais uma vez, o feriadão de
Corpus Christi foi sucesso de
público e atrações em São Lourenço. Religiosidade, cultura,
turismo e artes ﬁzeram com
que moradores e visitantes
saíssem às ruas e movimentassem várias partes da cidade. Embora seja uma data móvel, o feriado de Corpus Christi já está consolidado no calendário local como sendo o
período da realização da festa

junina em prol das entidades
assistenciais e da feira de artesanato. Os tapetes ornamentais confeccionados nas ruas
pelos católicos das paróquias
São Lourenço Mártir, São Pedro e São Paulo e Santíssima
Trindade, para a procissão,
também, a cada ano, atraem
maior número de turistas.
O Arraiá Solidário promoveu entretenimento e diversão, com responsabilidade
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social, atendendo dez instituições assistenciais da cidade. Educandário Santa Cecília, Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço, Creche Pequeno Mundo, Casa do Jardim, Casa de
Passagem Mãe Social, Auxiliadores Espirituais, Ong Ara-acá, Desbravadores, Escoteiros e Apae, com a colaboração de seus diretores, coordenadores, membros, fun-

cionários e de voluntários,
puderam arrecadar recursos
ﬁnanceiros para ajudar no
custeio de suas despesas.
A Feira do Artesanato Mineiro, que nesse ano foi realizada
na Praça da Estação, também
foi sucesso e movimentou aquele setor da cidade. Moradores
e turistas contemplaram e tiveram a oportunidade de adquirir belas peças produzidas
por artesãos mineiros.

BETO BACHA

Giro Esportivo

Big Brother Técnico

Estamos na 6ª rodada do Brasileirão de Futebol e o sétimo técnico foi demitido. O motivo destes paredões seria
a falta de planejamento, coerência ou falta de jogadores
no elenco que levam os poderosos “homens fortes” dos
clubes trocarem o comando como justificativas de um início desastrado de competição? Antes mesmo da bola rolar o técnico Muricy deixou o São Paulo, mas este parece
ser coerente com suas atitudes, não se entregando antes
de um bom descanso. O Felipão no reflexo do fiasco da
Copa encabeçou a corrente, depois dele foram os técnicos Drumbsky do Fluminense, Luxemburgo do Flamengo,
Marcelo Oliveira no Cruzeiro, depois de reformulação total no elenco da Toca, Hemerson Maria no Joinville, Marquinhos Santos no Coritiba e por último, se for neste ritmo irá faltar técnicos, o Oswaldo de Oliveira no Palmeiras
que também foi realizado uma limpeza geral no elenco e
ainda chegando a final do Paulistão. Tudo indica que o
substituto será outro “Oliveira” o Marcelo que é amigo
do homem forte do verdão o Alexandre Mattos. Será culpa deles próprios que não se valorizam, saem por uma
porta e entram em outra no mesmo dia, parece que não
existe nenhum escrúpulo e união dos técnicos de futebol
no Brasil. O Luxemburgo, como por exemplo, após demissão “cuspiu marimbondos” contra a atual diretoria do Flamengo, dizendo que não conheciam de futebol, mas foram eles mesmos que contrataram o treinador. O painel
das danças das cadeiras tomou outro rumo neste ano,
desta vez os times considerados grandes estão sem paciência em aguardar resultados. Mas em um clube qual será a real filosofia de trabalho? O perfil exato que se encaixa? Parece que o técnico que estiver dando sopa no
mercado será o preferido. Quem será o próximo do paredão? O Vasco recusou a saída de Doriva para o Grêmio,
mas como ainda não venceu no campeonato e em penúltimo lugar, poderá ser o novo bola da vez. E lembrando
que o Leão está à solta, fora da jaula.
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