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Ten. Cel. Oterson Luis Nocelli
assume comando do 57° BPM

Na manhã de terça-feira, dia 10 de março, aconteceu a solenidade de passagem de
comando do 57°Batalhão da Polícia Militar na cidade de São Lourenço-MG. (pág 04)

Segurança

Conﬁra a programação
especial para o Dia
Mundial da Água (pág 04)

Leia a entrevista com
Karateca da cidade
Eugênio Ferraz, Chanceler é premiada em
da Comenda Ambiental (pág 03) campeonato mineiro (pág 07)
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EDITORIAL A importância
jornalismo@portalalternativa.com.br

Muita gente já ouviu falar
da importância da preservação do meio ambiente e dos
esforços dos ambientalistas
para reduzir o impacto do
homem no planeta. Mas essa atitude não deve partir
apenas de determinados grupos e nem depender apenas
de políticas ambientais. Aﬁnal, a Terra tem seis bilhões
de habitantes e a colaboração de cada um é essencial.
Atualmente, enfrentamos
um período de escassez de
recursos naturais ao mesmo
tempo em que a população
mundial cresce e os impactos
ambientais se tornam mais
intensos. Dentre os principais
problemas, podemos destacar o desmatamento desordenado, a emissão de poluentes e a utilização de recursos
sem a reposição dos mesmos.
A conscientização ambiental surge como um caminho
para a preservação do meio
ambiente, na qual a sociedade compreende as limitações
do planeta e participa de ações
que visam soluções efetivas.
O Brasil, por exemplo, possui
a maior ﬂoresta do mundo e
uma biodiversidade riquíssima. Por outro lado, algumas

regiões do país enfrentam crises hídricas históricas.
Além de se conscientizar,
a população precisa se informar e se posicionar por medidas favoráveis ao meio ambiente. A preservação e recuperação de Áreas de Preservação Permanente, especialmente próximas a rios e
nascentes, evita a diminuição
da profundidade e vazão dos
rios e, portanto, seu desapa-

de preservar

recimento gradual. A formação de corredores ecológicos,
para que os animais não adentrem áreas cultivares e com
habitação. A manutenção da
qualidade da água, uma vez
que a chuva pode levar resíduos das lavouras e fezes de
animais aos rios e ao solo,
contaminando também o lençol freático.
O consumo consciente de
água e energia elétrica e a

VERA GANNAM

DR. LUÍS PAULO DE OLIVEIRA
Coluna
Popular
Ortopedia
e Traumatologia

Hérnia de Disco
Considerações gerais
O disco intervertebral é
uma estrutura cartilaginosa que tem a função de movimentação da coluna, distribuição do peso e da energia que atravessam o eixo
longitudinal do corpo. Sua
porção central tem consistência gelatinosa e consiste em meio ácido, altamente tóxico para as estruturas
nervosas da região.
Durante a vida, passamos
por um processo de envelhecimento natural do nosso corpo. A primeira estrutura que começa a envelhecer é o disco, sendo que já
podemos encontrar alterações degenerativas do mesmo na adolescência. Por
volta dos 65 anos de idade,
praticamente 100% da população possuirá alterações
degenerativas da coluna,
incluindo o disco e seus tipos de herniação. Deste total de indivíduos, somente
cerca de 10% terão dor relacionada à hérnia discal.

Estudos mostram que ao se
fazer exame de ressonância
na população assintomática, encontramos hérnias de
disco e alterações degenerativas da coluna em até
40% das pessoas.
Desta forma, uma pequena parcela das pessoas terá dor causada pela hérnia
discal, com sintomas de inﬂamação da raiz nervosa,
principalmente a dor do tipo ciática, com irradiação
até o pé. Na maioria dos
casos (mais de 90% das vezes), a crise de dor se resolve espontaneamente com
o tempo (consideramos o
quadro agudo de dor até 6
semanas - 2 meses), sendo
necessário apenas medidas
de controle da dor (medicação, Fisioterapia, acupuntura), e programa de reabilitação e prevenção na
sequência. Assim, quando
devemos indicar cirurgia ?
Voltarei ao assunto na
próxima postagem.

Ricardo Antonio Marcelino
CTPS nº 47670 Série nº 324/SP
Prezado Senhor:
Solicitamos o comparecimento de V.Sa. ao estabelecimento desta Empresa Rosana Maria Costa Senna – ME,
no prazo de 15 dias, no intuito de justiﬁcar suas faltas
que vêm ocorrendo desde o dia 01/02/14, até o dia
11/03/15, sob pena de caracterização de abandono de
emprego, ensejando a justa causa do seu contrato de trabalho conforme dispõe o artigo 482, letra “I” da CLT.
Sem mais,
Atenciosamente
São Lourenço, 11 de março de 2015.
ROSANA MARIA COSTA SENNA - ME

separação de lixos recicláveis
e orgânicos são pilares para
a preservação, que começa
dentro de casa. Consumir de
marcas e empresas ecologicamente responsáveis, que
possuam uma cadeia de produção sustentável, é uma
maneira de demonstrar apoio
a quem se preocupa com a
preservação do meio ambiente, podendo inﬂuenciar outros produtores.

Maria Nossa Mãe

São José

Celebra-se no dia 19 de
Março, a solenidade de
São José, esposo de Nossa Senhora e Padroeiro da
Igreja Universal.
José acreditou no que é
humanamente impossível:
a maternidade de uma virgem, a Encarnação do Filho de Deus. Pela sua fé e
obediência, mereceu que
se realizassem estes grandes mistérios em seu lar.
Toda a vida de José foi ato
prolongado de fé e obediência nas mais obscuras e
difíceis situações, humanamente falando. Pouco
após o nascimento de Jesus, recebe a ordem do céu:
“Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para
o Egito” (Mt 2,3). Mais tarde, diz-lhe o Anjo do Senhor: “Vai para terra de Israel” (Mt 2,20). Imediatamente – de noite – José
obedece. Não contemporiza, não pede explicações,
não põe diﬁculdades. É li-

teralmente “o servo ﬁel e
prudente a quem o senhor
conﬁou sua família” (Lc
12,42), totalmente disponível para Deus, sempre
atento a seus acenos e totalmente entregue ao divino serviço. Revela semelhante dedicação seu perfeito amor: ama a Deus com
todo o coração, com toda
alma, com todas as forças.
Maria é sua esposa, mas
bem sabe José que pertence ela exclusivamente a Deus,
guarda-a para Deus, auxiliando-a na missa de Mãe
do Filho de Deus. Grande
lugar ocupa São José hoje
na Igreja que o invoca e o
venera como seu protetor.
Nos momentos obscuros
da vida é o exemplo de São
José para todos nós estímulo à fé inabalável, à adesão
sem reservas, à vontade de
Deus, ao serviço generoso.
Fonte: Intimidade Divina-Gabriel de Santa Maria
Madalena.

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

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

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

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Entenda como o Senhor
nos forma e nos molda
Nos problemas do dia a dia, o
Senhor nos forma e nos molda
Pode ser que, hoje, estejamos em uma “zona de
desconforto”, mas essa não
é a verdade da nossa vida.
Deus, muitas vezes, permite que vivamos esses momentos para continuar a
nos moldar de acordo com
Sua imagem e semelhança.
Só o artista sabe por que
cortou e bateu na pedra
bruta para que esta se transformasse em uma imagem.
Da mesma forma, só o Senhor sabe por que permite
que as coisas sejam cortadas da nossa vida.
Nós não queremos perder nada, mas para sermos
imagem e semelhança do
Altíssimo, Ele precisa podar em nós o que for necessário. Deus Pai nos forma na oficina da vida, nos
problemas do dia a dia; Ele
não nos leva a um lugar
separado e restrito para
nos moldar.

Na verdade, somos cheios
de egoísmo, de maldade e
orgulho; e quebrar essas
coisas em nós não é fácil.
O Senhor sabe que existe
muita ruindade em nós, e
a única forma de retirá-la
é quebrando-nos na oﬁcina
da vida. Somos um “blocão
de mármore” e precisamos
ser moldados. Ou Deus corta você e o quebra nesta
vida ou você vai chegar no
céu despreparado.
Só vamos nos projetar em
Deus quando chegarmos à
eternidade, mas isso se estivermos moldados; se, nesta vida, todas as nossas ruindades forem cortadas. Se
a vida não nos humilhar,
vamos entrar no céu soberbos e não nos encaixaremos
no Senhor, porque Ele é simples. Só os humildes vão se
encaixar no Pai. Se a vida
não “bater” em nós, não
aprenderemos.
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ENTREVISTA Eugênio Ferraz

O entrevistado dessa semana
é o Sr. Eugênio Ferraz. Engenheiro, Jornalista e Escritor, é o Diretor-Geral da Imprensa Oﬁcial
do Estado de Minas Gerais. Foi
Superintendente do Ministério
da Fazenda em Minas Gerais;
Diretor-Geral do Centro de Estudos do Ciclo do Ouro; Diretor-Geral do Museu Casa dos Contos de Ouro Preto; responsável
por diversas restaurações de
monumentos históricos no país; fundou e coordenou o Fórum
de Dirigentes Federais em Minas Gerais e o Sistema de Museus de Ouro Preto; é membro
da Arcádia de Minas Gerais, do
Instituto Histórico e Geográﬁco
de Minas Gerais; membro do
Instituto Histórico e Geográﬁco
Brasileiro; Chanceler das Comendas da Liberdade e Cidadania
(São João del Rei, Tiradentes e
Ritápolis) e Ambiental (São Lourenço). Tem mais de 15 livros
publicados em edições ricamente ilustradas, dezenas de títulos
editorados, prefácios e apresentações para renomados autores
e instituições, além de artigos
publicados em jornais.
Como estão os preparativos para a Comenda Ambiental 2015?
Estão ocorrendo perfeitamente, agora, quase às vésperas da
cerimônia. Até há pouco dependíamos de algumas deﬁnições que acontecem agora. O
mais trabalhoso é a necessidade de ligar inúmeras partes soltas, de forma a possibilitar um

desenvolvimento ágil, correto
e eﬁcaz das diversas atividades,
as quais, em separado ou no
conjunto, são interdependentes
e inter-relacionadas e que, em
sua maioria, dependem de árduas e demoradas articulações
e organização logística de extrema precisão. Por exemplo, as
articulações ﬁnais para o “3° Seminário Sobre Acessibilidade em
Cidades Turísticas” e, sobretudo, o Seminário “Olhar Judicial
Sobre o Meio Ambiente”, que
contará com debatedores e palestrantes de elevada projeção
em órgãos e entidades, como
o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, a Justiça Federal, o Ministério Público, a Defensoria
Pública e a Advocacia Geral do
Estado, dando a dimensão da
importância do tema, principalmente neste momento de escassos recursos hídricos disponíveis no país, em especial na
região sudeste, que engloba o
nosso Estado de Minas Gerais,
permitindo que o tema tão atual possa ser melhor debatido,
exposto e sirva de subsídios para os participantes e diferentes
atores da área jurídica. Neste
aspecto, e no tema, São Lourenço novamente se projeta na
vanguarda.
Quem são as autoridades e personalidades que estarão presentes no evento deste ano?
Preferimos manter a discrição, uma vez que no agraciamento estarão, também, importantes autoridades e personalidades estaduais e nacionais,
razão pela qual, também, não
devemos divulgar alguns nomes
em detrimento de outros.
A ideia da Comenda Ambiental é de sua esposa, a ensaísta e são-lourenciana, Ivanise
Junqueira. Ela imaginava a dimensão que o evento ganharia?
Com certeza nem ela imaginava a repercussão de sua proposição, ideia surgida no sentido de inserir nossa cidade no

DOM ZECA

Chanceler da Comenda Ambiental Estância
Hidromineral de São Lourenço - MG
contexto político e de mídia nacional, de forma tal que, com
crescente visibilidade, maiores
recursos fossem aportados e
aumentasse também o volume
de turistas na cidade, o que se
conﬁrma, desde a primeira edição, em benefício da sociedade
local. No seu sonho, chegará,
certamente, em futuro próximo,
a oportunidade de, com cada
vez menos agraciados e consequente valorização cada vez
maior da Comenda Ambiental,
serem destacados os maiores
ícones da preservação do meio
ambiente, seu permanente desejo como idealizadora desta
importante Comenda, cuja implantação pode ser traduzida na
grandiosidade da mesma, veriﬁcada desde sua implantação
há cinco anos. Cabe lembrar,
também, que Ivanise, na concepção original, atrelava a solenidade de agraciamento a vários outros eventos que beneﬁciassem diretamente a população, como educação ambiental para jovens, cultura e ensinamentos permanentes de forma a perpetuar o sentido maior
da preservação ambiental em
um contexto mais amplo.

Como é o pós-evento,
com seus contatos políticos e
celebridades que vêm receber
a comenda em São Lourenço?
Eles comentam alguma coisa
sobre a cidade?
Os resultados para São Lourenço, conforme dados gerenciais apresentados pelo prefeito Zé Neto, pelos vereadores que também são a voz da população - por empresários, por
agraciados, por autoridades de
fora, pela grande mídia impressa, falada e televisionada, não
deixam a menor dúvida acerca
dessa exposição que a cidade
tem de forma espontânea e gratuita. Para se ter uma pequena
ideia do que isso signiﬁca, certamente todo o orçamento bruto do município sequer daria
para custear uma parcela ínﬁma
da propaganda espontânea e

gratuita gerada pelo evento, potencializando o turismo que é
a maior fonte de riqueza de nossa terra, a indústria limpa, sem
poluição e que por isso mesmo,
tão bem se coaduna com os objetivos e com o sentido da Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço.
O que sempre ouvimos, nos
últimos anos, são constantes
elogios à cidade, às suas acolhedoras recepções e à inata capacidade de São Lourenço em
tão bem receber seus visitantes,
os turistas, razão primeira de
seu crescimento e sucesso.
Essa já é a quinta edição
da Comenda, o que mudou nesses cinco anos? E o que nós podemos esperar para o futuro?
O que ﬁca cada vez mais nítido nos últimos anos é o respeito que se observa pela cidade, o reconhecimento das autoridades constituídas para com
a região e, sobretudo, o olhar
para São Lourenço como uma
cidade especial, de qualidades
singulares em suas múltiplas pluralidades. Pereniza-se, assim, a
Comenda Ambiental Estância
Hidromineral de São Lourenço
como um grande “mote” para
alavancar o progresso sustentável da cidade, para a elevação
cultural do município e sua inegável inserção no cenário mineiro e nacional, quer seja institucional, político, sócio-econômico e turístico, trazendo maior
conforto e melhor qualidade de
vida aos seus moradores.
Quais são as suas expectativas para a Comenda Ambiental 2015?
Que se acentuem, cada vez
mais, no projeto de longo prazo, os benefícios direto e indiretos para a cidade, ressaltando-se o lema “Prima Inter Pares”, inscrito na Medalha da Comenda Ambiental, associado à
simbologia da frase do brasão
da cidade que diz “Aqua Vitae
Ignes Fidei”, que tanto signiﬁcam para a nossa querida terra.

Agradecimento

A notícia é...
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Faculdade Victor Hugo e
Endeavor (maior Instituto de
Empreendedorismo do Mundo)
Em parceria com o Sebrae Nacional, a Faculdade Victor Hugo
iniciará o projeto “Educação
Empreendedora”.
Este projeto ocorrerá a partir
de duas fases:
1) Com a implementação da
metodologia de desenvolvimento de negócios chamada “Bota
pra Fazer”, criada e conduzida pela Endeavor (maior Instituto de
Empreendedorismo do Mundo)
2) Através da aplicação da metodologia de formação de empreendedores do Sebrae-MG.
O projeto completo terá duração de dois anos, envolvimento de cerca de 100 alunos, mais
de 10 professores e orçamento
de R$ 150.000,00.
O “Bota pra Fazer”
Através de aulas presenciais
e à distância (com apoio dos
professores da Faculdade e de
consultores da Endeavor, os alunos desenvolverão projetos de
novos negócios!
Em grupos, eles trabalharão
desenvolvendo estes novos negócios e ao ﬁnal do projeto, a
Faculdade Victor Hugo realizará
um evento para apresentação
desses projetos.
Pretende-se envolver empre-

sas da nossa região para acompanhar o projeto desde o desenvolvimento do trabalho dos
alunos até a apresentação dos
resultados ﬁnais do trabalho.
Acreditamos ser uma oportunidade interessante de aproximar o mercado da faculdade.
Dentre os benefícios com essa
aproximação, estão:
• Oportunidade de conhecer
talentos da faculdade e recrutar
para a sua empresa;
• Ter acesso a um processo
de concepção de negócios, que
poderão receber o investimento de sua empresa como sócia
do negócio;
• Oportunidade de sugerir
projetos de negócio que estejam convergentes com as necessidades da sua empresa;
• Possibilidade de contribuir
com informações/conhecimento para novos projetos de negócio que surgirão no projeto.
A participação de sua empresa no projeto será gratuita, necessitamos apenas de que algum
colaborador esteja disponível
para participar de reuniões mensais sobre o andamento dos projetos. E que a direção da empresa esteja presente no evento de
apresentação ﬁnal dos projetos.

RITA ABBUD

Cantinho da Poesia

“Eu e Você”

Tenho me mantido
No propósito de escrever;
O que estava perdido
Não me deixava viver;
Uma nova invenção
Gosto de comunicar;
Sou de natureza falante
Difícil de descrever;
Falar de mim para “você”
É um eterno prazer.
Nesta luta hercúlea
Por justiça social faço acontecer
A missão que “Jesus” determinou
Não apenas escrever;
A ação é que me liga “Eu e Você”.

maestromartins@yahoo.com.br

Missão

Frei Camilo Militão, são
lourenciano, ordenado
dia 20 de dezembro de
2014, segue em missão
para Angola, Africa. Que
Deus o abençoe cada vez
mais. Que seu trabalho
de evangelização seja coroado de êxitos.

Aniversário

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

EXPEDIENTE

Celebrar a vida, dom de Deus, é uma grande bênção. E
nossa família mais uma vez celebrou com muita alegria o
aniversário da Maria Clara Guimarães. Nossa mãe e avó,
mulher guerreira, completou 69 anos de vida e de muita
luta, na última quarta-feira (11). Louvamos e agradecemos
a Deus pela sua presença entre nós e pedimos que Ele continue nos abençoando e nos dando forças para suportar os
desaﬁos da vida. Parabéns, Maria Clara! Filhos e Netas

Com grande júbilo recebemos diversos grupos do Terço
dos homens provenientes de diversas cidades para comemorarmos o 5º aniversário de criação do Terço dos homens
em nossa Paróquia, dia 08 último. Foi uma tarde de alegria, oração, confraternização e reﬂexão. A missão do Terço dos Homens é resgatar para o seio da Igreja de Cristo,
homens de todas as idades, pois a presença masculina na
Igreja é imprescindível para a formação da família e de uma
sociedade cristã. Sendo assim, o Terço dos Homens é um
exemplo de fé e devoção. A oração do terço, além de nos
conduzir para a oração, leva-nos a meditar sobre os principais mistérios da redenção que Cristo nos oferece. Com
a meditação do mistério redentor, também lembramos Maria de Nazaré, que assumiu a maternidade divina fazendo
a vontade de Deus, dando-nos o Salvador. Este foi o jeito
que o Pai escolheu para nos dar seu único Filho. Agradecemos a todos que nos ajudaram. Muitas pessoas se empenharam e por isso, o encontro foi um grande sucesso.
Resta-nos agradecer a Deus que nos dá sempre forças para caminharmos, ao Pe. Tanquinho que não mediu esforços
e veio nos auxiliar. Ao nosso querido bispo Dom Diamantino que abrilhantou a nossa festa com a sua presença alegre e amiga, em ﬁm, a todos o nosso Deus lhes pague. “O
mundo sem fé na dor se consome, Ajuda esse mundo com
o Terço dos Homens”. Que a Nossa Senhora Aparecida, Mãe
de Deus e nossa nos ajude a sermos cada dia mais semelhantes ao seu Filho e interceda por nós!
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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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Parque das Águas prepara programação
especial para o Dia Mundial da Água

São Lourenço, que colabora para que Minas Gerais seja considerada a “caixa d’água
do Brasil”, vai comemorar o
Dia Mundial da Água, celebrado anualmente no dia 22
de março. Aproveitando o

tema Água e Desenvolvimento Sustentável, proposto pela Organização das Nações
Unidas, o Parque das Águas
de São Lourenço organizou
uma programação especial
para os moradores e turistas.

Além de atividades educativas que tratam dos temas de
preservação da água e reciclagem, estarão presentes
personagens do Looney Tunes, com quem as crianças
poderão brincar e tirar fotos.

O parque ﬁca aberto de domingo a segunda das 08h00
às 17h20 e o valor do ingresso é R$7,00. No dia 22 de março, a entrada será gratuita.
Mais informações no Parque das Águas: 35 3332-7111

57° BPM tem novo Comandante
Na manhã de terça feira,
dia 10 de março, aconteceu
a solenidade de passagem
de comando do 57°BPM na
cidade de São Lourenço-MG.
O Tenente Coronel Paulo Valério Junior se despediu com
honras militares e o Tenente
Coronel Oterson Luis Nocelli
assumiu o comando.
O Ten. Cel. Valério foi o primeiro comandante do 57°
batalhão da PMMG, que completou um ano no dia 12 de
novembro de 2014.
Estavam presentes na solenidade comandantes de
toda região e de outros estados, como o comandante da 17° Região da Polícia
Militar Cel. Wagner Mutti
tavares.
O novo comandante, Ten.
Cel. Oterson Luis Nocelli é natural de Juiz de Fora – MG,
bacharel em Direito e especialista em segurança pública.

BETO BACHA

Giro Esportivo

OH DÚVIDA CRUEL
Essa semana a CBF divulgou a tabela das séries A e B do Campeonato Brasileiro de 2015 e alguns assuntos começam a chamar a atenção.
O primeiro assunto diz respeito ao
formato do campeonato, alguns clubes discutem a volta do chamado
mata-mata ou playoﬀs, no esquema
igual à Copa do Brasil com mais emoção, principalmente na fase ﬁnal e
ﬁnanceiramente mais rentável. Qualquer campeonato só com pontos corridos é incompleto e
injusto. Incompleto porque tira do torcedor a chance de
assistir a uma ﬁnal. Injusto porque irá faltar o teste ﬁnal
emocional e decidido em um único dia. Temos desde 2003
um formato com turno e returno onde o melhor time é o
campeão ao fazer o maior número de pontos. Vamos colocar em discussão: neste formato de disputa as últimas rodadas do Brasileirão estão ﬁcando realmente sem emoção? Somente existe briga na parte de baixo da tabela? Por que não
temos um público compatível ao “melhor futebol do mundo”?
Hoje temos 20 clubes jogando 38 rodadas, quatro vagas na
Libertadores da América e quatro rebaixados. Quem sabe encontra-se uma proposta que mistura os pontos corridos com
o mata a mata na parte ﬁnal. Outra discussão diz respeito ao
chamado fair-play ﬁnanceiro dos clubes, onde o clube que tiver dívida trabalhista perderia pontos no campeonato, porém
pra isso o jogador deveria denunciar o clube para que o clube
possa ser punido. Essa é a proposta da CBF, que força o jogador se expor e consequentemente
ﬁcar “mal visto”
no mercado. O que
a CBF faz é colocar
uma responsabilidade em cima do
jogador com essa
proposta, onde ele
tem que denunciar o seu clube,
o clube perde os
pontos e imagina
o tratamento da
torcida com esse
jogador.

TERRA A VISTA
O Campo da Associação Esportiva Santa Mônica (Vivaldão), esta passando por reforma. Será feito um sistema de
drenagem responsável por coletar as águas de chuvas e
levarem para fora do campo. E logo em seguida, será colocada grama novinha em folha para os praticantes do futebol. Estamos na expectativa de formação de equipes do
bairro para a disputa da
Copinha de Base. A promessa é que após o encerramento das obras, será realizado um torneio
com os garotos e também
com os véinhos. Reﬂexo
do bom trabalho e engajamento dos moradores
do bairro Santa Mônica.
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DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Cabelo também envelhece

Você, certamente, já ouviu
dizer que cabelo envelhece,
ou ter notado que com o passar dos anos os cabelos perdem muito do volume e também o seu brilho natural, mesmo sendo bem tratado. Um
dos fatores do envelhecimento dos cabelos é devido ao
nosso metabolismo desacelerar com a idade, levando a
um estresse oxidativo do nosso organismo. O resultado
deste processo nos cabelos
se traduz por ﬁos mais ﬁnos,
opacos e quebradiços.
Vale ressaltar que os agentes externos como a poluição, o cigarro, o sol, uso frequente de secador, chapinha
e tratamentos químicos em
excesso, contribuem para o
envelhecimento mais precoce dos ﬁos.
Para melhorar e reverter
o quadro de envelhecimento
dos ﬁos é preciso procurar um
bom dermatologista e fazer
uso de medicações tópicas e
de uso oral. O envelhecimento do cabelo é tão notório que
basta perceber a textura e a

cor dos cabelos brancos que
são bem diferentes dos ﬁos
naturais saudáveis. Tudo porque os ﬁos perdem melanina
e queratina.
Há também os nutricosméticos: cápsulas de nutrientes
(vitaminas, minerais, aminoácidos, fitoterápicos ou
compostos bioativos de origem vegetal) que trazem doses acima da ingestão diária
recomendada. Os melhores
nutricosméticos para tratar
o envelhecimento dos cabelos são aqueles que contêm
em sua formulação vitamina
biotina, zinco, ferro e antioxidantes.
Outra forma de evitar o envelhecimento dos ﬁos é apostar nos cosméticos anti-age,
encontrados facilmente em
lojas de produtos para cabelos , esses produtos possuem
especialmente antioxidantes,
proteínas e hidratantes capazes de penetrar na ﬁbra capilar. O ideal é usá-los uma
vez a cada 15 dias, o uso frequente pode deixar o cabelo
pesado, oleoso e sem vida.

Enfermagem: arte, ciência e segurança
O enfermeiro é hoje um dos principais protagonistas do sistema de saúde, pois cabe a ele assistir os pacientes, monitorar o progresso e os resultados desejados, desenvolver o plano de cuidados interdisciplinares e aprimorar a qualidade e a segurança, bem como educar pacientes e outros
membros da equipe multidisciplinar de assistência. Essas responsabilidades não se restringem aos casos agudos, mas também abrangem a atenção
primária, secundária, terciária, a longa permanência, a assistência domiciliar e os cuidados paliativos. A enfermagem envolve também o ensino, a
pesquisa, a participação na formulação das políticas de saúde e na gestão
de sistemas de saúde.
Ao contrário do que muitos pensam o enfermeiro não é um seguidor de
ordens. Ele é encarregado de orquestrar a complexa cadeia de elementos e
recursos necessários para oferecer arte, ciência e segurança. A formação
multidisciplinar e visão sistêmica permitem a esse proﬁssional coordenar
toda a rede de assistência ao paciente. Ele assume um papel vital na identiﬁcação de soluções assistenciais e ajuda no melhor uso dos recursos, um
desaﬁo crucial na área da saúde. Mas é também, para além da assistência
direta, um ouvidor, defensor e mediador dos interesses do paciente, oferecendo compaixão e dignidade.
Os proﬁssionais de Enfermagem são proﬁssionais de importância vital para o sistema de saúde brasileiro e realizam tudo de forma ética e comprometida com o ideal de atuação que é cuidar com conhecimento adequado
e zelo para salvar vidas, sendo este o objetivo da Faculdade de São Lourenço na formação de novos proﬁssionais.
Pensando na qualiﬁcação proﬁssional do aluno e na atualização dos proﬁssionais que atuam em São Lourenço e cidades circunvizinhas que a Faculdade de São Lourenço convida à todos para participar da VI Semana de Enfermagem, a ser realizada entre os dia 11 e 15 de maio de 2015, a partir das
19:30 horas, nas dependências da mesma.
Será um prazer recebê-los na Faculdade de São Lourenço.
Cristiany Reis Costa Ferreira Pinto
Coordenadora da Graduação em Enfermagem
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Pimentel apresenta estudo sobre
o orçamento do Estado para 2015

Foto: Manoel Marques/Imprensa MG

Foto: Divulgação

O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, apresentou quinta-feira, dia 12
de março, no Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, estudo elaborado por sua equipe sobre o orçamento do Estado para 2015. O material
irá subsidiar a Assembleia
Legislativa na votação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) que estima as receitas e prevê as despesas
para este ano, sugerindo alterações na proposição encaminhada em setembro pela gestão passada.
Durante a apresentação,
Pimentel destacou a situação financeira do Estado e
a existência de um déficit de
R$ 6 bilhões no Orçamento
deste ano. O Orçamento
apresentado pela gestão anterior havia suprimido artificialmente o déficit ao superestimar receitas e subestimar despesas. “Queria alertar para o fato de que a situação financeira do Estado
é grave”, declarou.
De acordo com o estudo
feito pelo governo, a receita antes estimada em R$ 72,4
bilhões será, na verdade, de

R$ 68,3 bilhões, devido a
uma superestimação de cerca de R$ 4 bilhões dos valores apresentada pelo governo anterior. Já as despesas,
antes calculadas em R$ 72,4
bilhões, serão R$ 1,9 bilhão
maiores, chegando a R$ 74,4
bilhões. Dentro do déficit
geral de R$ 6 bilhões, R$ 1,1
bilhão é referente a despesas de exercícios anteriores,
ou seja, gastos assumidos
pelo antigo governo sem a
correspondente cobertura
orçamentária.
Uma das principais fontes
de arrecadação do Estado, o
Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS),
também estava superestimado. No estudo enviado à Assembleia Legislativa, a perspectiva é de uma receita de
R$ 40,5 bilhões com o imposto, R$ 1,1 bilhão menor
do que a previsão inicial.
O governador garantiu que,
apesar das diﬁculdades, o
governo vai manter os direitos dos servidores e a qualidade dos serviços nas áreas
da saúde, educação e segurança. “Agora, estamos entregando uma peça realista

e factível. Vamos trabalhar
para equilibrar as contas. Não
vamos ferir neste trabalho
nenhum direito dos servidores. Todos os aumentos que
estão consignados em lei estão assegurados”, disse. “Quero assegurar à população que
vamos prestar os melhores
serviços possíveis em todas
as áreas, apesar de os números não serem favoráveis”,
completou.
O governador estava acompanhado dos secretários de
Estado de Planejamento e
Gestão, Helvécio Magalhães,
de Fazenda, José Afonso Bicalho, e de Governo, Odair
Cunha, e do presidente da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da
Assembleia, deputado Tiago
Ulisses. O deputado e o secretário Odair Cunha foram
encarregados de levar ao presidente da Assembleia Legislativa, Adalclever Lopes, os
estudos realizados pelo Executivo mineiro
Readequação
O secretário Helvécio Magalhães aﬁrmou que a situação herdada pela nova ges-

tão “é constrangedora do
ponto de vista orçamentário”.
“Foi importante apresentarmos os dados históricos que
mostram que o Estado vem
acumulando nos últimos anos,
das últimas gestões, déﬁcits
progressivos”, disse durante
entrevista.
Ainda segundo o secretário, a determinação do governador é a de trabalhar
para readequar as contas e
gerir melhor os recursos.
“Nossa obrigação é trabalhar
para reduzir ou otimizar as
despesas e ampliar as receitas dentro do que for possível, articulando investimentos das estatais, do próprio
governo, das operações de
crédito e dando melhor uso
a cada centavo”, salientou.
Já o secretário José Afonso
Bicalho negou que a atividade econômica do país tenha
inﬂuenciado na realidade ﬁnanceira encontrada pela nova gestão. “O orçamento que
estamos reduzindo não tem
nada a ver com a atividade
econômica. Tem a ver com
a expectativa que foi imposta no orçamento e é irrealizável”, declarou.
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DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

A medicina
homeopática veterinária
A medicina homeopática(do
grego Homoio = semelança e
Pathos = doença) nasceu em
1790, criada pelo médico alemão Christian Frederich Samuel
Hanemam. Hanemam abandonou a prática médica (após
10 anos de clínica), pois estava
atormentado por escrúpulos,
angústia e crises existenciais em
função dos maus efeitos que os
medicamentos causavam na
maioria de seus pacientes.
Dizia ele: “Converter-me no
assassino de meus irmãos era
para mim um pensamento tão
terrível que renuncio à prática
médica para não me expor mais
a continuar prejudicando”.
Foi assim que em 1789 iniciou o trabalho de tradutor de
livros, revistas, artigos médicos
e estudos farmacêuticos. E traduzindo o livro “Matéria Médica” de Culen, que comentava o
êxito da planta China oﬀ no tratamento da malária, e que fortiﬁcava o estômago, interessou-se pelo assunto. Assim Hanemam passou a tomar o remédio
e observou que este lhe causava os mesmos sintomas da malária: ai nasceu a homeopatia.
A medicina homeopática, nascida há mais de 200 anos,continuou
pouco conhecida e sempre relacionada à fé, ervas, plantas,
espiritismo, curandeirismo, charlatanismo, etc.
A medicina homeopática veterinária vem provar que tudo
isso não tem nenhum fundamento. Os animais não são induzidos por nenhuma ﬁlosoﬁa
ou falsidade ideológica. Não
sabem o que estão tomando e
respondem positivamente ao
tratamento homeopático, restabelecendo suas funções. A homeopatia é uma técnica terapêutica séria e não agressiva que
procura o equilíbrio do organis-

mo, que nada mais é que saúde.
Em 1833 foi publicado o primeiro periódico com as indicações dos remédios homeopáticos para os animais domésticos
“Zooiasis do Dr. Gilliame Lux ”.
Dizia ele: “Da mesma forma que
há uma anatomia, uma ﬁsiologia, uma patologia, uma matéria médica, há uma só medicina
para todos os seres vivos”.
As diluições homeopáticas
usuais encontram-se 109 e 1023,
que são as concentrações dos
hormônios e neurotransmisores
no organismo. Diluições superiores também são usadas e as
suas aplicações explicadas pelas
leis da Física quântica.
Pesquisas atuais aﬁrmam que
os medicamentos homeopáticos
atuam diretamente a nível celular, (como ou) sobre os peptídeos neuroimunoendócrinos, dentro da rede psicossomática que
se estende por todo o organismo. Hoje sabemos que os peptídeos constituem a manifestação bioquímica das emoções,
desempenhando um papel importante nas atividades coordenadas do sistema imunológico e
interligam atividades mentais,
emocionais e biológicas.
A medicina veterinária homeopática atua de forma segura
em doenças agudas e crônicas
(para estas a medicina clássica
apresenta apenas paliativos).
É também muito usada para tratar rebanhos, plantel ou ainda
população de animais de uma
certa região ou criadouros.
O médico veterinário homeopata trata ainda de problemas
de animais selvagens conﬁnados ou domesticados (vícios de
baia, automutilação, destruição
de objetos, apetite pervertido,
rejeição ao acasalamento, cio
silencioso e inúmero transtornos de comportamento).

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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1ª Etapa Do Campeonato Mineiro
de Karatê Interestilos (FMKI) 2015

A Karateca de São Lourenço, Nicole Maciel Cadeiras,
Onze Anos, (Academia Rachido-Kan – São Lourenço),
começou destacando-se novamente no karatê, ou seja,
no Dia 08 de Março de 2015
(domingo), deu-se início da
1ª Etapa do Campeonato Mineiro de Karatê Interestilos
(FMKI), realizado pela Confederação Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI). O
evento foi realizado no Ginásio Poliesportivo Mutucão, na Cidade de Elói Mendes – MG. Abrangendo atletas de diversas delegações
de várias cidades da região
para as competições de disputa nas modalidades Kata
e Kumite (luta).
A karateca Nicole, Onze
Anos, Graduação Verde, competiu na categoria Infantil de
faixas verde, roxa, marrom
e preta de 11 à 12 Anos, sagrando-se com premiações
como: Medalha de (OURO)
na modalidade Kata (CAMPEÃ) e Medalha de (PRATA)
na modalidade Kumite (VICE-CAMPEÃ).
Nesta competição, a karateca Nicole de São Lourenço
conquistou mais 02 medalhas, somando o total de 44
Medalhas, além de vários Títulos com apenas 2 Anos e
09 Meses de karatê, isto devido a muita disciplina, dedicação e constante rotina
de treinos com seu Mestre

Kiko, que a treina para alcançar excelentes resultados em
competições. A karateca Nicole já participou até o momento de 21 Campeonatos,
entre eles da FMKI, FMK,
Mundial WUKF, Sul-Americano e Brasileiro.
Nicole na oportunidade
agradece ao seu Mestre Jo-

aquim Felício (Kiko) por acreditar na sua determinação
de vencer. Nicole também
agradece ao COC (Instituto
de Educação e Cultura – AEPA) de São Lourenço, minha
Escola, pelo patrocínio e grande apoio e ao São Lourenço
jornal e a Rádio Alternativa
pela força de sempre.

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2015
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 2015, 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 2015, 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 2015), 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.
Brasília, 15 de Março de 2015.
João Martins da Silva Júnior
Presidente

Cartório de Reg. Civil e Notas da Comarca de São Lourenço
Tabelião: Cecil Domingos J.Póvoa - Pretendem se casar:
000790 - DIEGO WANDRÉ DE CARVALHO NICOLA, solteiro, maior, AGENTE PENINTENCIARIO, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA SÃO JOSE 407, São Lourenço-MG, ﬁlho de GERALDO WANDRE NICOLA e SUELY APARECIDA DE CARVALHO NICOLA;
e BRUNA APARECIDA DA SILVA, solteira, maior, COMERCIANTE, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA RIBEIRO DA LUZ 1149, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOÃO
BATISTA DA SILVA JUNIOR e BENEDITA APARECIDA DE SOUZA SILVA;
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OFERTAS VÁLIDAS DE 13 A 23 DE MARÇO DE 2015, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

4,

69

4,

69
UN

Chocolate Tablete
Nestlé - Sabores

2,

Gomes da
49 Sardinha
Costa 125g
UN Sabores

2,

2,

UN

Achocolatado
em Pó Toddy
Pote 400g

Laminado
89 Biscoito
Marilan 400g
UN Sabores

29

10,38
UN

Cerveja
Itaipava
Latão 473ml

Arroz Unissul
Tipo 1 - 5kg

16,

Mole
99 Coxão
Friboi Reserva
KG

22,

UN

Salgado
90 Peixe
T. Bacalhau
KG a granel

14,49

Camarão Vermelho
sem Cabeça
UN CongeladoMegg’s
Bdj 400g

10,

27,

17,

1,

de Polaca do
99 Filé
Alasca Congelado
UN Megg’s - 1kg

Kibon
99 Sorvete
Cremosíssimo

UN Pote 2l - Sabores

90

Filé de Salmão
KG Megg’s

Líquido
29 Detergente
Limpol 500ml
UN Fragrâncias

9,

98

4,

Costela Suína
KG Congelada Suinco

de Frango com
98 Peito
Osso Congelado
KG Quality

9,

Gillette Mach 3
98 Carga
com 2 unidades
UN Regular / Sensitive

