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À PORTA...
Foi assim que eu o conheci, há nove anos atrás, quando
meu filho Lucas ingressou na vida escolar. Fernando era o
porteiro do colégio, num primeiro instante, embora depois
descobríssemos que lá ele fazia muito mais!
Era uma espécie de anjo da guarda, tanto da direção e
dos colegas de trabalho_acredito eu_quanto dos pais e
alunos que viam nele a figura de um pai e amigo que, ao
mesmo tempo em que corrigia e instruía também segurava
na mão, agradava e protegia.
Há alguns meses atrás, depois de anos e anos ali, como
guardião daquele espaço e daquelas pessoas que todos os
dias entravam e saiam da escola, foi acometido por uma
doença contra a qual lutou insistentemente, sem jamais
perder a força, a coragem e a alegria que era sua marca
registrada.
Na primeira sexta feira do ano letivo, Deus o chamou
para junto dEle. Chegamos na escola e vimos os portões
fechados, porque se foi aquele que sempre os abriu para
nós com um sorriso no rosto, acolhendo com alegria a
todos os que chegavam!
Obrigada, Fernando, por todo o bem que semeou
entre nós, pelo exemplo de simplicidade e força que se
misturavam em seu modo doce e disciplinador de ser!
Obrigada pelo carinho e atenção com nossos filhos! Sua
passagem por aqui deixou marcas inesquecíveis!
Nosso consolo, como cristãos se baseia na certeza de que
aquele que sempre abriu as portas, os braços e o coração
sobretudo aos pequeninos, está hoje recebendo seu
prêmio, sua recompensa, o salário eterno da vida que não
passa, onde não há pranto nem dor! E a festa que fazia para
receber as pessoas, está acontecendo na plenitude dos
céus com a sua chegada no Reino de Deus! É tempo de ser
acolhido com festa aquele que sempre acolheu tão bem!
Que as portas da vida eterna se abram para você, amigo!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Máscara para Fechar os Poros do Rosto

Os poros abertos e dilatados no rosto acabam deixam
uma porta aberta para o aparecimento de cravos e espinhas
em nossa pele e, para fechá-los, existe uma receita fácil,
barata e muito eficiente: a máscara de ovo com pepino. Esta
receita caseira, além de fechar os poros, ajuda no combate
da acne. Anote a receita abaixo e confira os resultados!
Ingredientes:1 clara de ovo e 1/3 de um pepino
Modo de Preparo:
Primeiro lave o rosto com o sabonete neutro , depois
amasse o pepino até ele virar uma pasta. Misture a clara do
ovo. Coloque num pote plástico, tampe e leve à geladeira
por 30 minutos. Para o sucesso da receita é fundamental
que a máscara esteja bem gelada. Passe a máscara com
algodão em todo o rosto, evitando a área dos olhos, depois
que a máscara secar, aguarde 10 minutos e enxague com
bastante água fria.

EXO DE LAZER
COMPL

WaTe r clube
Salão de Festas, Duchas, Lanchonetes
Piscinas, Play Ground, Quadras e muito mais...
Rua Bartolomeu de Gusmão, 495 - Estação
São Lourenço/MG - Tel.: (35) 3331-7631

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

A ORAÇÃO NOS LEVA À CONVERSÃO
Nossa Senhora não se cansa de nos convidar à oração,
porque nela tudo se inicia e sem ela nada se move. É preciso
que compreendamos que Deus deseja que iniciemos um novo
relacionamento de amor com Ele e com nossos irmãos. A
prece que não nos leva à conversão, não pode ser verdadeira,
nem tratar-se de um encontro com Deus. Na prece que nos
leva à conversão, o mal não pode reinar.
Maria nos exorta sempre a não ter medo. Estamos cercados
por muitos temores com relação ao futuro. Estamos preocupados
com a saúde, com as pessoas que nos são próximas e queridas.
Isso nos impede uma abertura verdadeira a Deus e torna a nossa
oração cansativa e sem frutos. A prece de que nos fala a RAINHA
DA PAZ conduz à conversão, afasta-nos do medo, leva-nos à
confiança em Deus.
Medo é estar com os olhos voltados para si próprio e
estar sempre inquieto ou iludido. Conversão é estar aberto e
voltado para Deus, é confiar num Pai onipotente, infinitamente
misericordioso e sentir-se em Seus braços.
Agindo assim, o pecado torna-se algo indesejável, porque
bela é a vida com Deus, e grande o temor de ofendê-LO.
Quando isso acontece, choramos de arrependimento, mas
também de alegria, sentindo os braços abertos de Jesus, que
nada espera de nós além da nossa volta, da nossa conversão
e do nosso amor.
Converter-se é sair dos nossos esquemas de justiça, das
nossas opiniões fixas, das nossas obsessões por bens materiais,
sejam eles poucos ou muitos. É preciso um abandono confiante
a Ele, tantas vezes pedido por Nossa Senhora em Medjugorje.
Compreenderemos, então, a graça da Sua presença junto a
nós e sentiremos o que Ela nos diz: “Pela conversão de vocês,
Eu estou aqui há 33 anos! Estou aqui para aproximá-los de
Deus, para que vivam com Ele, e Ele com vocês”.
Como Deus é infinito em sua bondade, também como uma
flor nos abriremos, absorvendo todo o sol e a vida d’Ele.
Assim deve ser a nossa oração que nos vai abrindo a Deus, e
nunca poderemos dizer que já é suficiente o nosso empenho,
até hoje.

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

O Senhor do exércitos nos
convoca para guerra santa

Deus diz claramente: nós que fomos alcançados pela
graça do derramamento do Espírito Santo de Deus, que
vem acontecendo na Igreja Católica desde 1967, somos
também convocados para uma “guerra santa”, e já fomos
enviados para a frente de batalha. Aproximem-se, subam
todos os homens de guerra!
O Senhor nos dá um nome: “Somos homens de guerra”.
Em hebraico, esse termo é “guibor”. Somos guerreiros,
somos da tropa de elite do Senhor, convocados e adestrados
pelo Espírito Santo, que recebemos. Somos impulsionados
para a frente de batalha como os valentes guerreiros do
Senhor dos Exércitos.
Somos convocados para a guerra santa! Lembrando que
as nossas lutas não é contra homens de carne e sangue, mas
contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Vamos
combater com as armas espirituais que o Senhor nos deu,
que é a Palavra de Deus, a Eucaristia, o Santo Rosário, a
confissão e o jejum e tantos outros meios de estar com Ele
no nosso dia a dia.
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Estamos na semana
do carnaval, o que os
sãolourencianos e os turistas
podem esperar do Carnaval?
Podem esperar muita
organização,
segurança,
shows de alto nível e
atrações que agradarão
tanto os moradores de
São Lourenço, quanto os
turistas que nos visitam.
Com o Carnaval de maior
impacto acontecendo na Ilha
Antônio Dutra, no Centro da
cidade haverá o tradicional
desfile da Charanga com
apresentações e marchinhas.
Destaque para o “ Bloco
do Pijama”, que com novo
trajeto, sairá da Ilha Antônio
Dutra,
arrastando
em
torno de 30.000 pessoas,

mostrando que o maior
bloco da região encontra-se
aqui, em São Lourenço.
No domingo, dia 15 de
Fevereiro, às 19:00hs, teremos
a Folia Infantil com o desfile
dos Blocos Pijaminha e Dus
Tulinhos, saindo do Teleférico
e finalizando na Praça João
Lage, onde acontecerão
muitas
brincadeiras
e
recreações, proporcionando
assim, diversão para o nosso
público infantil.
Todos os dias teremos os
desfiles dos Blocos dos Hotéis,
Clube da Melhor Idade, Bloco
Viver Crás e Blocão.
Quais os horários dos
shows na Ilha Antônio Dutra?
Todos os shows terão
início às 24:00hs: no sábado
“ObaOba Samba House”,
no domingo “ Grupo
do Bola”, na segundafeira, “ Jeito Moleque”,
encerrando na terça-feira
com a “Zorra”
Os shows serão
gratuitos?
Sim. Os shows foram
contratados pela Prefeitura
Municipal e terão entrada
franca.

DOM ZECA
A notícia é...
maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento
Dia 06 último, o dia
amanheceu mais triste para
o Colégio Imaculado Coração
de Maria. Os portões estavam
fechados porque se foi aquele
que sempre os abriu para seus
alunos, com um sorriso no
rosto, acolhendo com alegria
a todos os que chegavam!
Obrigado por todo o bem
que semeou entre nós, pelo
exemplo de simplicidade e
força que se misturavam em seu modo doce e disciplinador
de ser! Obrigado pelo carinho e atenção com todos os alunos!
Sua passagem por aqui deixou marcas inesquecíveis! O que
consola é a certeza de que você, Fernando, que sempre abriu
as portas, os braços e o coração, sobretudo aos pequeninos,
está hoje recebendo seu prêmio, sua recompensa, o salário
eterno da vida que não passa, onde não há pranto nem dor!
E a festa que fazia para receber as pessoas, está acontecendo
na plenitude dos céus com a sua chegada no Reino de Deus! É
tempo de ser acolhido com festa aquele que sempre acolheu
tão bem! É tempo de colher os frutos de tudo o que plantou!
(Simone Gannan) Nosso abraço de pesar a todos os familiares
de Fernando dos Reis, em especial a sua esposa Rosenir, e seus
filhos Rafael e Fernanda. Que nosso amigo descanse em paz!!!

DOMINGO, 15 DE FEVEREIRO DE 2015

Walneida Maria Carvalho Tibúrcio
Secretária de Turismo, Esporte e Cultura
Qual a programação
para o Calçadão?
No calçadão teremos
apresentações que com
certeza agradarão a todos.
As atividades acontecerão no
Palco. Durante as manhãs, o
grupo de chorinho abrilhantará
o nosso evento (das 10:30hs
às 12:30hs). Das 13:00hs às
19:00hs. Ambientasom com
músicas carnavalescas e muita
animação. A partir das 20:00hs
as apresentações ficam por
conta das baterias dos blocos
da nossa cidade: Maomeno
(sábado), Extravasa (domingo),
Malacabado (segunda-feira) e
Dús Tulio ( terça-feira).
As baterias se encerram às
24:00hs, quando os shows terão
início na Ilha Antônio Dutra.
Como vai ser feita
a segurança tanto na Ilha
quanto no Calçadão?
A segurança de todo o
Carnaval será feita pela Polícia
Militar, sempre nossa parceira,
com a presença também
de brigadistas e seguranças.
Temos feito diariamente
reuniões de planejamento,
com a presença da Polícia
Militar, Corpo de Bombeiros,

Cemig, Sl Trans, Fiscalização,
Secretaria de Planejamento,
Secretaria de Saúde, Secretaria
de Infraestrutura, SAAE,
enfim, todos os envolvidos no
Carnaval, buscando assim uma
nova organização e prevenção.
Qual a expectativa
de público?
Na sexta-feira, dia do
desfile do “ Bloco do Pijama”,
a expectativa é em torno de
30.000 pessoas e nos outros
dias espera-se um público
dentre 10.000 e 15.000.
A gente viu muitas
cidades
cancelando
o
Carnaval por causa da falta
de água, existe algum risco
aqui em São Lourenço? Será
necessário racionar água?
Aqui em São Lourenço,
felizmente, não existe o
risco de racionamento. Está
tudo normal quanto ao
abastecimento de água.
Finalizando,
quero
agradecer o espaço aqui
cedido pelo São Lourenço
Jornal. Aproveito para
desejar um ótimo Carnaval
para nossos turistas e toda
população de São Lourenço.

Doutorado
Jose Ricardo de Oliveira,
natural de Sao Lourenço,
defendeu
recentemente
tese de doutorado, intitulada
“Reflexoes sobre o Ensino de
Bioetica e Cuidados Paliativos
nas Escolas Medicas do Estado
de MG. Parabens ao Dr. Jose
Ricardo pelo titulo obtido em
Belo Horizonte-MG.
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Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

A Capela do Hospital
A partir de 12 de fevereiro deste ano, o Hospital São
Lourenço contará com um espaço especial, um ambiente
de misericórdia, uma Casa de Oração. Quantos são
aqueles que, enfrentando a fragilidade humana em
suas enfermidades ou acompanhando seus familiares
encontrarão ali conforto, pois Deus não deixa de acolher
quem a Ele recorre.
A capela é dedicada a Nossa Senhora da Saúde... Este título
da Virgem Maria, está na Ladainha de Nossa Senhora, Saúde
dos Enfermos, não por ser ela quem cura, mas por trazer
nos braços o remédio, para o corpo, alma e espírito, Nosso
Senhor Jesus Cristo, que a quis como Mãe e no-la entregou
como tal. As mães sempre tem um remédio adequado para
as dores do filho, melhor que qualquer outro: o afeto. Nos
braços da mãe o filho sente aconchego... Nos braços de
Maria, nossa Mãe, estamos confortados e seguros.
No centro da capela está a imagem do Senhor
Ressuscitado, sinal de que todas as dificuldades, amarguras,
dores e sofrimentos não são o ponto final da vida, mas
tudo isso se transforma, pois a ressurreição é promessa e
garantia que Deus nos dá.
O sacrário traz a presença real de Jesus, que na
Eucaristia, não é símbolo e nem representação ou mera
recordação, mas o próprio Jesus Cristo, escondido na Hóstia
Consagrada, que ali será adorado, mas também oferecido
como alimento de vida e salvação aos enfermos. A lâmpada
vermelha sempre acesa significa que Jesus está ali...
Os bancos, em número de doze, recordam os apóstolos,
mostrando a colegialidade da Igreja, convocada por Jesus.
Não vivemos a fé de uma maneira autêntica na solidão e no
isolamento, mas em comunidade, experimentando a graça
de Deus, no cumprimento da missão e do serviço.
Que este espaço seja sempre um bálsamo na vida sofrida
de quem estiver hospitalizado e sinal de esperança para
todos os que o visitarem.

Convocação

O Ambiente ARA-ACÁ convoca a todos para a 6ª Assembleia
Geral Ordinária, a realizar-se no dia 14 de março, às 15
horas, para discutir e aprovar a seguinte pauta: Prestação
de Contas 2014, Relatório de Atividades 2014, Plano
de Trabalho 2015, Assunto Gerais, em sua sede à Rua
Comendador Silva Simões, 477, Carioca, São Lourenço/MG
José Eduardo Piovesana
Diretor Presidente

Falecimento

Falecimento

CLASSIFICADOS
ALUGA-SE LOJA NO ANTONIO DUTRA SHOPPING – 2º PISO – LOJA 64.
TELEFONE DE CONTATO: 35-3332-2092 OU 8832-8834(OI)

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

EXPEDIENTE

Enviamos nossos sentimentos a família de Dr. Altair Ferraz
Junqueira, falecido no dia 31 de janeiro último.
Que descanse em paz nos braços de Deus!!!

A Campanha da Fraternidade 2015 será lançada em todo o
Brasil, no próximo dia 18, Quarta-Feira de Cinzas.
Com o tema “Fraternidade: Igreja e Sociedade” e lema “Eu
vim para servir” (cf. Mc 10, 45), a empreitada, segundo
a CNBB, proporá a aproximação e dialogo entre as duas
instituições mencionadas no tema, como esclareceram
abaixo.
“A CF 2015 buscará recordar a vocação e missão de todo
o cristão e das comunidades de fé, a partir do diálogo e
colaboração entre Igreja e Sociedade, propostos pelo
Concílio Ecumênico Vaticano II”, declararam.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Henriques, Designer: Júnior Leal, Diagramação: Lúcio Adriano, Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula Dutra, Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra, Assessor Jurídico: José Manoel Pereira, Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Vera M. Gannam de Castro, Hilda Pinelli, Simone Gannam L. Ribeiro, Izidoro Sant`Angelo Filho, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa
M. D. de Almeida, Filipe Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario
Henrique Poli de Oliveira, Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

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

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Sul de Minas registra número recorde
de queimadas em 2014, diz secretaria

Ao longo de todo o ano
passado, 42 incêndios
foram registrados na região.
Aumento em comparação
a anos anteriores, passa
dos 500%.
O ano de 2014 foi
recordista em incêndios no
Sul de Minas. Segundo o
levantamento da Secretaria
Estadual de Meio Ambiente,
foram 42 na região. Só
para se ter uma ideia do
tamanho do prejuízo, a
área destruída no ano
passado foi de quatro mil
hectares de florestas, o que
é equivalente a nove mil
campos de futebol.
Na região de Camanducaia
(MG) e outros sete municípios
vizinhos, quem monitora a
situação dos incêndios é a APA
Fernão Dias. Para a gerente
do órgão, Raquel Junqueira
Costa, o crescimento está
ligado à estiagem.
“O principal motivo foi a
falta de chuvas. Isso deixou
a vegetação mais seca e aí
aconteceu o aumento dos
incêndios”, diz Raquel.
A média registrada entre
os anos de 2009 e 2013 foi
de seis notificações anuais.
Os 42 incêndios registrados
em 2014 representaram
um crescimento de 556,2%.
Para Raquel, os prejuízos são
grandes para o ecossistema.
“Tem a biodiversidade
que é prejudicada porque
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cidade

você queima florestas,
tem animais que morrem
queimados. Você tem
também o prejuízo para o
solo mesmo”, comenta a
gerente.
Após
presenciar
a
queima de 1000 hectares
de florestas em 2007,
o
administrador
rural
Cláudio Cerca e outros
funcionários fizeram o curso
de brigadista e compraram
equipamentos
para
combater as queimadas.
A atuação do grupo já
ajuda diminuiu os prejuízos
causados pelo fogo. Para
ele, que combateu um
incêndio que durou mais de
quatro dias, a suspeita é de
que tenha sido criminoso.
“Todo dia de manhã
tinha o foco. À noite
resfriava a temperatura
e aparentemente tinha
apagado, mas de manhã
chegávamos aqui e tinha
novos focos. Talvez tenha
sido alguém querendo
limpar terreiro, colocando
fogo em cisco para limpar
terreiro”, diz Cláudio.
Para reduzir ocorrências
do tipo, a APA Fernão Dias
faz parcerias com a Polícia
Ambiental e o Corpo de
Bombeiros para a formação
de brigadistas.
Fonte: G1 Sul de Minas
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DR. LUIZ PAULO DE OLIVEIRA

Educação para o trânsito
é aliada na prevenção de
acidentes neste feriadão
Condutores e passageiros
serão orientados por técnicos e
educadores do DER-MG sobre
os cuidados que devem ser
tomados durante as viagens
Os foliões que pretendem
deixar
Belo
Horizonte
neste carnaval receberão
dicas e informações sobre
comportamento
seguro
no trânsito da equipe de
Educação para o Trânsito do
Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de
Minas Gerais (DER/MG).
Nesta sexta-feira (13/2) uma
blitz educativa será montada
na BR-356, próximo ao BH
Shopping, uma das principais
saídas da capital.
Durante a ação educativa,
técnicos e educadores da
Gerência de Educação para o
Trânsito vão distribuir folhetos
e orientar condutores e
passageiros sobre transporte
adequado de crianças; riscos
de aliar bebida alcoólica com
direção; a importância do
uso de cinto de segurança;
os perigos do excesso de
velocidade, entre outras dicas.
“O carnaval é um dos
feriados onde ocorre o
maior número de mortes nas
estradas, o que contrasta
com a alegria e folia desta
festa
tradicionalmente
brasileira. O fluxo de
veículo nas vias costuma
aumentar em torno de
30% e a grande maioria
dos acidentes acontece em
função do comportamento
dos motoristas que dirigem
com excesso de velocidade,
efetuam
ultrapassagem
em local proibido, ingerem
álcool e conduzem os

EDITAL DE CITAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2015 DA CATEGORIA PROFISSIONAL DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, EMPRESAS
PÚBLICAS E AUTARQUIAS, DOS MUNICIPIOS DE SÃO LOURENÇO, AIURUOCA, ALAGOA,
ARANTINA, BOCAINA DE MINAS, CAMBUQUIRA, CARMO DE MINAS, CARVALHOS,
CAXAMBU, CRISTINA, CRUZÍLIA, DOM VIÇOSO, ITAMONTE, ITANHANDU, JESUÂNIA,
LIBERDADE, MINDURI, OLÍMPIO NORONHA, PASSA QUATRO, PASSA VINTE, SÃO SEBASTIÃO
DO RIO VERDE, SÃO TOMÉ DAS LETRAS, SERITINGA, SERRANOS, SOLEDADE DE MINAS E
VIRGÍNIA – MINAS GERAIS.
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO LOURENÇO -MG – designada pela
sigla – SINDPUBS, entidade ÚNICA DE PRIMEIRO GRAU representativa dos servidores públicos
municipais do município de São Lourenço, Aiuruoca, Alagoa, Arantina, Bocaina de Minas,
Cambuquira, Carmo de Minas, Carvalhos, Caxambu, Cristina, Cruzília, Dom Viçoso, Itamonte,
Itanhandu, Jesuânia, Liberdade, Minduri, Olímpio Noronha, Passa Quatro, Passa Vinte, São
Sebastião do Rio Verde, São Tomé das Letras, Seritinga, Serranos, Soledade de Minas e Virgínia
, do Estado de Minas Gerais, sua base territorial, inscrita no CNPJ sob o n° 00.188.622/000195, registrada no MTE , órgão de 1º grau no sistema confederativo, com abrangência e Base
territorial no município São Lourenço , constituída , na forma exigida pela CLT e pelo STF, com
endereço na rua XV de Novembro, n °199, Bairro: Centro, São Lourenço, Minas Gerais, CEP:
37470-000, em cumprimento ao Artigo 605 do Decreto-Lei nº 5.452,de primeiro de maio de
1943 (CLT), faz saber a todos os órgãos públicos do Poder Executivo ,das administrações direta,
indireta, autárquicas, fundacional, assim como o do Poder Legislativo, que deverão proceder
ao desconto de um dia de trabalho de os seus servidores públicos, independentemente do
regime de contratação, a título de Contribuição Sindical estabelecida no artigo 8, Inciso IV, da
Constituição Federal, combinado com seu artigo 149 e seguintes da mesma e regulamentada
pelos artigos 580 e 582 da CLT. O desconto da referida Contribuição deverá ser efetuado na
folha de pagamento do mês de março de 2015, conforme Instituição normativa nº 01 de 30
de setembro de 2008 do Ministério do Trabalho e Emprego e recolhido exclusivamente através
da GRCS – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical até 30 de abril de 2015 na Caixa
Econômica Federal-CAIXA, nos termos da Instrução normativa nº 01, de 06 de março de 2002,
do MTE e NOTA TÉCNICA-SRT-MTE nº 36, de 12 de março de 2009, publicada no D.O.U em 16
de março de 2009 e arts. 578 e seguintes da CLT e Instrução Normativa nº 4, do Ministério do
Trabalho e Emprego, publicada no D.O.U em 26 de novembro de 2013. O não cumprimento
dos procedimentos e prazos estabelecidos na legislação supramencionada sujeitarão os órgãos
ora citados e seus respectivos responsáveis legais às penalidades previstas no artigo 600 da CLT,
artigo 7 da lei 6.986-82, como também na lei complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal).
São Lourenço, 02 de fevereiro de 2015.
LUIZ CARLOS BATISTA
Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Lourenço-MG.

Ortopedia e Traumatologia

Lombalgia

veículos cansados”, destaca
a chefe da Gerência de
Educação para o Trânsito do
DER-MG, Rosely Fantoni.
Para chamar a atenção
dos motoristas e animar as
abordagens, a blitz vai contar
com a presença da Corte
Momesca de Belo Horizonte.
O comando educativo é
realizado todos os anos
e desta vez conta com as
parcerias da Polícia Militar
Rodoviária, Secretaria de
Estado de Defesa Social
(Seds), Departamento de
Trânsito de Minas Gerais
(Detran-MG), Hemominas,
Guarda Municipal, BHTrans,
Belotur e Sest/Senat.

Interior de Minas
As blitze educativas não
ficam restritas apenas à
capital mineira. Elas serão
feitas também nas estradas
supervisionadas por cada
uma das 40 Coordenadorias
Regionais do DER/MG que
se encontram no interior
de Minas. Ao estender as
blitze por todas as regiões do
Estado, o departamento tem
como meta conscientizar
o maior número possível
de motoristas que estejam
saindo para viajar no período.
“Existem pequenas cidades
de Minas que durante
o carnaval a população
quase dobra. Há também
aqueles foliões que saem
para se divertir nas cidades
circunvizinhas
e,
neste
caso, vale o alerta: bebida
e volante são duas coisas
que não combinam”, conclui
Rosely Fantoni.

A lombalgia é uma das causas mais comuns de consulta
ao médico, estando atrás apenas do resfriado comum.
Estima-se que pelo menos 80% da população mundial terá
uma crise de dor nas costas em algum momento de suas
vidas. O termo lombalgia significa dor na região lombar e
sua causa pode ser atribuída a diversos fatores, sendo a
dor muscular a causa mais comum de dor. Os casos agudos
(até 6 semanas do início da dor) em geral são causados
por trauma, esforço postural e esforço físico, geralmente
realizados de forma incorreta. São tratados com medicação
anti-inflamatória e analgésica, fisioterapia e técnicas de
agulhamento, havendo melhora completa em 90% dos
casos ao longo deste período, não sendo necessária a
realização de nenhum exame complementar na maioria
das vezes. Em 10% dos casos pode haver prolongamento
do tempo de dor e o desenvolvimento de dor crônica (mais
de 3 meses de dor diária). Nestes casos, o tratamento é
mais desafiador, já que envolve aspectos emocionais,
comportamentais e sociais, que devem ser abordados no
tratamento. Somente em cerca de 15% dos casos podese definir uma causa específica de dor, e muitas vezes
a continuidade da dor se deve a alterações no sistema
nervoso central, e não mais à inflamação original dos
tecidos na região lombar. Portanto, embora pareça simples,
a correta avaliação e melhor tratamento da lombalgia
deve ser realizado por profissional especializado, com
base em história e exame físico minucioso e abordagem
multidisciplinar, esclarecendo o paciente adequadamente
e cuidando para não supervalorizar os exames de imagem.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE EUBIOSE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

De acordo com o ARTIGO 17, INCISO III, ALÍNEA A e o ARTIGO 32, INCISO I,
do Estatuto da SOCIEDADE BRASILEIRA DE EUBIOSE, CONVOCO os Membros
Efetivos para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na Sede Social da SBE,
à Avenida Getúlio Vargas, 481, nesta cidade de São Lourenço, MG, no dia 24 de
fevereiro de 2015, às 14h00, em primeira convocação e às 14h30, em segunda
convocação, quando funcionará, com qualquer número, para tratar da seguinte
ordem do dia:
a)Leitura, discussão e aprovação das contas e do relatório de atividades
da Presidência da SBE, do exercício de 2014,
b)Assuntos gerais.
São Lourenço, 2 de fevereiro de 2015.
Hélio Jefferson de Souza – Presidente

Cartório de Reg. Civil e Notas da Comarca de São Lourenço
Tabelião: Cecil Domingos J.Póvoa

- Pretendem se casar:

000773 - JONAS AUGUSTO MÓDENA MARTINS, solteiro, maior, técnico de
instalação, natural de Itajuba-MG, residência Rua Silva Jardim, 28, São LourençoMG, filho de DÉCIO CARLOS MARTINS e SILVANA GERALDA MÓDENA MARTINS;
e ANDRÉIA MARQUES DA SILVA, divorciada, maior, operadora de telemarketing,
natural de Caxambu-MG, residência Rua Silva Jardim, 28, São Lourenço-MG, filha
de FRANCISCO TEODORO DA SILVA e MARILIA APARECIDA MARQUES DA SILVA;
000774 - RENAN PASSOS CORDEIRO, solteiro, maior, cirurgião dentista, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua Dr. Eurípedes Prazeres, 390, São Lourenço-MG, filho
de ROMEU BORNELLI CORDEIRO e CILENE PASSOS CORDEIRO; e KALENE OLIVEIRA
CARVALHO, solteira, maior, engenheira de produção, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua Marechal Mascarenhas de Morais, 147, São Lourenço-MG, filha de
VALTER MARTINS DE CARVALHO e MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO;

Os contraentes apresentaram os documentos exigidos pelo art.1525 do Código Civil
Brasileiro. Se alguém souber de algum impedimento, que os impeçam de se casar,
que o faça na forma da Lei.
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Carmo de Minas vai ter carnaval
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RITA ABBUD

A última sexta feira foi movimentada em Carmo de Minas. Num primeiro momento a prefeitura
municipal por motivos financeiros havia cancelado a festa. Os poderes executivo e legislativo
do município se reuniram após a notícia cair como uma bomba sobre a cidade. E o Poder
Municipal resolveu conjuntamente com a Câmara de Vereadores do município, que arcará
com os custos da festa e os carmenses irão curtir o carnaval como programado previamente.

Cantinho da Poesia

“A Grande
Folia”
É tempo de folia
Colorido brilho dançar;
Uma diversão sadia
Para todos aproveitar;
Que a festa seja de paz
Todos os ritmos cantar;
Harmonia, alegria passar;
Com muito bom senso
Jesus esta nesse lugar;
Que somos todos iguais
Em cada canto do País
Juntos vamos brilhar;
A festa é nossa, sua
E de quem quiser;

Pós-Graduação

EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA E PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL
2 Especializações em 1. Grande oportunidade na Faculdade de São
Lourenço!!!
Aulas: quintas e sextas-feiras das 19h às 22h (encontros quinzenais)
Início: 26 de fevereiro de 2015
Término: dezembro de 2015
Valor: 13 X de R$ 250,00 (março 2015 a março 2016)
Obs: isento de taxa de matrícula para inscrições até 23 de fevereiro.
Informações: posgraduacao@faculdadesaolourenco.com.br ou cleusasilva1960@bol.
com.br Tel 9921-3883, 9126-5311 ou 8833-1980

Matriz Curricular
Módulos Disciplinas Carga Horária Total 495h
Módulo 1 INTRODUÇÃO À PSICOPEDAGOGIA E INCLUSÃO SOCIAL - 60 horas
Módulo 2 TEORIAS E PRÁTICAS DA PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL - 45 horas
Módulo 3 AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - 45 horas
Módulo 4 NEUROCIÊNCIA E APRENDIZAGEM - 45 horas
Módulo 5 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: Deficiência Múltipla e TGD - 60 horas
Módulo 6 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: Deficiência Mental,
surdocegueira e Deficiência Visual e Auditiva - 45 horas
Módulo 7 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: Deficiência Intelectual, e
Altas Habilidades e Deficiência Física - 45 horas
Módulo 8 COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA E TECNOLOGIA ASSISTIVA - 45 horas
Módulo 9 MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NA INTERAÇÃO PSICOEDUCACIONAL - 45 horas
Módulo 10 METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA- 60 horas
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BETO BACHA Hospital São Lourenço
Giro Esportivo

comemora 80 anos de fundação

MEMÓRIAS DO CARNAVAL EM SÃO LOURENÇO

DOMINGO, 15 DE FEVEREIRO DE 2015

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário
Perguntas Frequentes sobre Adestramento
(Parte1)

O Giro Esportivo continua na batida do samba. Cumprindo
a promessa e publicando fotos marcantes do carnaval em
São Lourenço. Na próxima edição a bola volta a rolar.

No dia 12 de fevereiro de
2015, o Hospital da Fundação
Casa de Caridade de São
Lourenço ou, simplesmente,
Hospital
São
Lourenço,
completa 80 anos - zelando
pela assistência à saúde da
comunidade de São Lourenço e
região, que sempre teve e tem,
na instituição, a certeza de uma
assistência segura, resolutiva,
profissional e humanizada.
As comemorações tiveram
início na última quarta-feira
(11), com a apresentação - na
rampa interna principal - do
grupo coral “Vozes da Cela”
(voltado à humanização e
ressocialização através da
música), composto por 12
reeducandos do Presídio de
São Lourenço, sob a regência
do maestro José Henrique
Martins - “Zeca”. E na quintafeira (12), data exata dos 80
Anos, houve uma cerimônia
de homenagens a médicos e
funcionários com mais tempo
de serviço na instituição (seguida
de um bolo comemorativo);
posteriormente, ocorreu a missa
que marcou a reinauguração da
Capela do Hospital, celebrada
pelo padre Bruno César Dias
Graciano (com a presença do
coral “Harpa de Davi”).
Breve histórico/perfil do
Hospital - Entidade filantrópica
sem fins lucrativos, o Hospital
São Lourenço foi fundado

em 12 de fevereiro de 1935,
por um grupo de benfeitores
da cidade. A trajetória da
instituição foi iniciada no
bairro São Lourenço Velho e,
em dezembro de 1962, passou
a funcionar no atual prédio
do bairro Nossa Senhora de
Fátima (rua Ida Mascarenhas
Lage, nº 310), com área de total
de 10.000 m2. Mais de 70% dos
serviços são realizados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS),
sendo o Hospital referência
no atendimento médicohospitalar a São Lourenço
e outros 28 municípios da
região (população atendida:
cerca de 250 mil habitantes). A
instituição conta com um corpo
clínico de, aproximadamente,
90 médicos e um corpo
técnico-administrativo de 335
funcionários ativos. Oferece,
atualmente,
atendimento
direto através dos seguintes
setores: Pronto-Socorro; Ala
3/Enfermaria; Ala 1/ParticularConvênios;
Maternidade;
Pediatria; Centro Cirúrgico;
UTI Adulto; UTI Neonatal
e Pediátrica; Carnê de
Contribuição; Laboratório;
Serviços de Imagem; Serviço
de Atenção Domiciliar (SAD),
Casa de Apoio à Gestante
de Alto Risco e Puérpera
(Cagep) e Oncologia (Centra)
- estando terceirizado o
Serviço de Hemodiálise.

1.Por que é importante adestrar um cão?
Quando adestramos um cão estamos na verdade
ensinando-o a obedecer, fazendo com que ele associe a
obediência a uma recompensa. Da mesma forma fazemos
com que ele associe a desobediência com algo negativo.
Além de estimular o cão a obedecer, o adestramento
também nos ensina como mostrar ao cão quais os
comportamentos que gostamos, e que, queremos manter,
e quais nós não aprovamos, e queremos eliminar. Desta
forma, quando temos um cão adestrado temos um cão
comportado, agradável.
2.Com que idade devemos começar adestrar um filhote?
Quanto mais cedo começamos a adestrar um filhote,
mais fácil será o seu aprendizado. A melhor época para
se começar um adestramento é quando o filhote já tiver
tomado todas as vacinas e tiver sido liberado para sair na
rua. Se o proprietário quiser começar o adestramento antes
disso, o adestramento deve ser feito dentro de casa, pois o
filhote não estará devidamente imunizado para sair às ruas,
podendo pegar várias doenças perigosas.
3.Existe uma idade limite para um cão aprender?
Da mesma forma que um humano, um cão também
passa por fases de desenvolvimento e amadurecimento
até tornar-se adulto. O ideal é que se comece um
adestramento antes da adolescência dos cães, que nas
raças pequenas e médias começa aos 12 meses, e nas raças
maiores começa dos 14 aos 18 meses. Quanto maior a raça,
mais tarde ele se tornará adulto. Quanto mais maduro o
filhote, menos suscetível ele estará em aceitar a liderança
do proprietário, pois já terá desenvolvido uma série de
vícios de comportamento, e, principalmente, uma forma
de relacionamento com seu dono. Justamente esse vícios
são os mais difíceis de corrigir, pois são vícios tanto do
cão como do dono. Portanto, quanto mais velho for o cão
quando começamos um adestramento maior deve ser a
intensidade e a freqüência do treinamento, porque neste
caso temos que “correr contra o tempo”.
Continua...

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
Naira Pereira de Oliveira Castro (técnica em enfermagem/UTI Neonatal e
Pediátrica); Dr. Celso Ferrer Motta (ginecologista-obstetra/Corpo Clínico);
Terezinha Aparecida Sales da Mata (auxiliar em enfermagem/Pediatria);
Dr. Gabriel Dias Pereira Filho (pediatra-cirurgião pediátrico/Corpo Clínico);
José Lúcio Peres (coordenador/Faturamento).
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Prefeitura de São Lourenço começa
a entrega dos carnês do IPTU

A Diretoria de Fazenda do
Município já enviou para a
agência dos Correios para
serem distribuídos. Desde
a semana passada, eles
começaram a chegar nos
endereços cadastrados na
prefeitura.
Em
atendimento
à
legislação, a Diretoria de
Fazenda emitiu, na segundafeira (2), o seguinte Edital
de Lançamento:
O Município de São
Lourenço,
através
da
Diretoria de Fazenda, torna
público aos proprietários,
titulares de domínio útil

ou possuidores a qualquer
título de imóveis deste
município,
contribuintes
do Imposto sobre a
Propriedade
Predial
e
Territorial e Urbana (IPTU)
e da Contribuição para
o Custeio do Serviço de
Iluminação Pública, nos
termos da Constituição
Federal, art. 156, I, art. 149A e 149-A parágrafo único,
da Lei 5172/1966 (Código
Tributário Nacional), art. 32
e 77 e da Lei Complementar
001/2010 (Código Tributário
Municipal), art. 8º, 127 e
169, que foram emitidos

os carnês de recolhimento
de IPTU e Taxas referentes
aos imóveis situados no
município de São Lourenço.
Na hipótese de não
recebimento dos carnês no
prazo de 15 dias a contar
desta publicação, fica o
contribuinte
cientificado
de que deverá retirá-los
na Diretoria de Fazenda,
localizada na Praça Duque
de Caxias, 61, Centro, São
Lourenço, não servindo
a falta de recebimento
dos carnês como escusa
para o não pagamento
dos tributos. A eventual
impugnação ao lançamento
dos tributos constantes no
carnê deverá ser feita pelo
contribuinte, no prazo de
30 (trinta) dias a contar do
recebimento do carnê ou
da data desta publicação, à
Diretoria de Fazenda, com
respeito aos termos dos
arts. 6º e 13 do Decreto
4008/2010 e art. 27, II do
Código Tributário Municipal.
São Lourenço, 02 de
fevereiro de 2015.
Júlio César Sacramento
Diretor de Fazenda

O carnaval nem começou e um
dos enfeites da Av. Dom Pedro II
caiu sobre um carro que passava
no local, o caso ocorreu logo após
o cruzamento com a Av. Getúlio
Vargas no meio da tarde dessa terça
(10/02), havia muito movimento na
hora, felizmente não houve feridos,
mas o susto foi grande e causou um
prejuízo financeiro ao proprietário
do automóvel, com avaria no parabrisa, no capô, teto e para-lama.
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População escolhe combate à
dengue ao invés de carnaval em MG
Consulta apontou que maioria prefere combater doença em Cambuquira.

tendo com o carnaval será
gasta também na cultura,
que é a dotação própria
pra ela. Tudo que pode ser
feito no combate à dengue
está sendo feito. Nós
contratamos mais médicos
e mais laboratórios”, diz o
prefeito Evanderson Xavier.
Com 80 casos, Cambuquira
decreta epidemia de dengue
no município

Epidemia de Dengue
Apesar da economia de
dinheiro, verba não poderá
ser usada na saúde.
Uma consulta popular
realizada em Cambuquira
(MG) pela Câmara de
Vereadores
da
cidade
apontou que 70% dos
moradores do município
querem que a verba prevista
para o carnaval, de R$ 120
mil, seja usada no combate à
dengue na cidade. Ao todo,
815 notificações da doença
já foram feitas na cidade e
350 casos confirmados.
Setecentas e nove pessoas
votaram na consulta popular.

Dessas, 518 disseram “Não”
ao uso da verba no carnaval
e 191 “Sim”. Com a maioria
recusando o carnaval, a
prefeitura da cidade abriu
mão de contratar os artistas
famosos. O carnaval de rua
com escola de samba e desfile
de blocos vai acontecer
normalmente. A expectativa
é de que cerca de R$ 50 mil
sejam economizados.
No entanto, esse dinheiro
não poderá ser usado para
o combate à dengue.
“O carnaval é uma dotação
da Cultura. Toda essa
economia que nós estamos

Durante o mês de janeiro,
a Prefeitura de Cambuquira
decretou que a cidade
enfrentava uma epidemia
de dengue. A cidade chegou
a sancionar uma lei que vai
multar em até R$ 3 mil quem
mantiver criadouros do
mosquito. Uma força-tarefa
da Secretaria de Estado
de Saúde (SES) esteve na
cidade para tentar acabar
com os focos da doença.
Cerca de 70% de moradores
votaram por trocar verba
de carnaval por combate à
dengue em Cambuquira
Fonte: G1 Sul de Minas

Edital de Convocação
O Presidente do Miramar E.C. do Operário, convoca
os Senhores Conselheiros para a Eleição dos cargos de
Presidente e Vice Presidente do Clube para o quadriênio
2015/2018, a ser realizada no dia 03 de março de
2015, das 18h00min às 20h00min horas, na Sede
da Liga Desportiva de São Lourenço, a Rua Dr. Olavo
Gomes Pinto, 291 – sala 12 – Centro. A(s) Chapa(s) para
concorrer a Eleição deverá (ão) ser apresentada(s) até
dia 26 de fevereiro de 2015, na Sede do Clube, a Rua
Bartolomeu de Gusmão, s/nº, Estação, das 14h00min às
17h00min. São Lourenço, 11 de fevereiro de 2015.
Adilson Edino de Souza – Presidente
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