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Casal vendia terrenos sem o
conhecimento dos proprietários

Um casal que mantinha um comércio no bairro Nhá Chica em Carmo de Minas, está sendo procurado pela polícia. Eles são suspeitos de aplicar um famoso golpe, popularmente conhecido como “O Conto do Vigário”, em mais de 20 pessoas. (pág 08)

Golpe

Saúde

Campanha de
vacinação
contra o HPV
A Secretaria Municipal de Saúde
está realizando a campanha de vacinação contra o HPV. Até o dia 21
desse mês, em todas as Unidades
Básicas de Saúde, as meninas de
11 a 13 anos podem ser vacinadas
contra o Papiloma Vírus Humano,
principal causador de câncer de colo de útero. (pág 06)

57º BPM faz
homenagem no
Dia Internacional
da Mulher

Aconteceu em São Lourenço no
dia 08/03, atividades em virtude do
Dia Internacional da Mulher. As atividades se iniciaram com a realização de blitz de trânsito... (pág 06)

Dom Diamantino sofre
Árvore podre cai e
danifica três veículos acidente e passa bem
(pág 08)

dutrasom@dutrasom.com.br

(pág 11)

(35) 9983-1054 Oi

Mais um acidente
entre São Lourenço
e Carmo de MInas

Na tarde de sábado (08/03), por
volta das 14:00 hs, o veículo Chevrolet Vectra com placas de São
Lourenço, que trafegava... (pág 08)

aqui é
bom d+
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EDITORIAL
O plano de saúde do Senado, vitalício e extensivo aos
dependentes de senadores
e ex-senadores, é uma afronta ao contribuinte e à cidadania. Considerando-se os
gastos odontológicos, que
vieram a público a partir de
recente reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, chega a ser revoltante. Num país de desdentados, justamente pela falta de condições de
bancar um tratamento adequado, os parlamentares têm
direito ao ressarcimento de
R$ 25,9 mil por ano. Alguns
chegam a apresentar uma conta até três vezes superior na
Secretaria de Assistência Médica e Social do Senado, sob
a alegação de não ter usado
a cota em outros anos. Entre
os brasileiros em geral, que
acabam arcando com a fatura, sorrisos tão perfeitos à base de material caro, como porcelana aluminizada e ouro
odontológico, só podem ser
vistos como deboche.
Esse tipo de deformação
com dinheiro público só ocorre e se mantém porque, além
de ainda preservar privilégios históricos, depois de ter
sido pressionado a abrir mão
gradativamente de outros
ainda mais ostensivos nos últimos anos, o Congresso exerce um controle frouxo. Isso
faz com que sejam comuns

os reembolsos de notas fiscais e recibos sem averiguações mais criteriosas e mesmo a falta de discernimento para deixar claro a quem
da família corresponde o desembolso. E as benesses são
estendidas até mesmo a ex-senadores cassados por corrupção. Em consequência, os
gastos com os dentes dos senadores e outros tratamen-
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Privilégio afrontoso

tos médicos complementares, como sessões de psicoterapia e fonoaudiologia, atingiram a média de R$ 6,2 milhões anuais entre 2008 e
2012, segundo o jornal paulista. As despesas de 2013
ainda estão sendo calculadas, mas é possível que tenham ficado em patamares
semelhantes.
É inquestionável que inte-

VERA GANNAM

ESPAÇO LIVRE
Crimes Virtuais atingem
milhões de brasileiros
Segundo relatório Norton
Report, da Symantec, cerca de
22 milhões de brasileiros foram vítimas de crimes virtuais nos últimos 12 meses. Com
o aumento de internautas e a
falta de proteção, criminosos
direcionam ataques para dispositivos móveis; o custo do
golpe por vítima cresceu 50%.
O levantamento, que foi realizado entre 4 de julho e 1º
de agosto deste ano, evidencia dados preocupantes para
usuários brasileiros de dispositivos móveis. Enquanto o número de adultos expostos a
crimes online diminuiu, o custo médio dos ataques por vítima aumentou 50% devido a
novas estratégias mais sofisticadas por parte dos criminosos virtuais no país.
O Norton Report, que é publicado sempre no mês de setembro, informou no levantamento
de 2012 que o custo médio por
vítima era de US$197; na edição
de 2013 subiu para US$ 287.
“Atualmente, os cibercriminosos utilizam ataques mais
sofisticados, como o Ransomware e o Spear-Phishing, que são
muito mais lucrativos”, diz o
diretor de tecnologia da Sy-

mantec, Steve Trilling. Segundo o executivo, cerca de 49%
dos consumidores utilizam seus
dispositivos móveis para acessar dados de trabalho, o que
aumenta o risco também para as empresas que podem ter
informações valiosas roubadas pelas mãos de criminosos.
O estudo mostra também
que 48% dos brasileiros que
usam dispositivos móveis não
se preocupam com proteção.
Muitos ainda não utilizam cuidados básicos, como senhas
e softwares de segurança e,
desta maneira, ficam totalmente expostos aos ataques de hackers. É como se eles tivessem
sistemas de alarme em suas
casas, mas deixassem seus carros destravados e com as janelas abertas.
Usuários de dispositivos móveis devem se preocupar mais
com ataques nestes dispositivos. Cuidados básicos e condutas seguras de navegação
podem evitar problemas mais
graves. Algumas empresas de
segurança digital oferecem softwares antivírus para dispositivos móveis; pesquise e descubra qual melhor se adequa
a sua necessidade.

grantes das duas casas legislativas, assim como servidores de outros órgãos públicos, devem ter direito a planos de saúde compatíveis
com suas necessidades. O
que não se pode compreender, nem tolerar, é que as
vantagens odontológicas sejam custeadas integralmente por recursos públicos e estendidas a familiares que poderiam bancá-las de outra
forma. Mas o pior mesmo é
o descontrole e a falta de
transparência. Essa cultura
do jeitinho, essa ideia de que
tudo é permitido e ninguém
cobra nada, acaba atraindo
para o lamaçal de privilégios
até mesmo homens públicos
de reconhecida integridade.
A leniência administrativa
estimula abusos, como a inclusão nas despesas até mesmo de tratamentos estéticos,
como a aplicação de Botox,
o que torna a provocação
com o uso indevido de dinheiro público ainda mais
acintosa.
Um ano eleitoral é particularmente propício para o
debate sobre até que ponto
o eleitorado quer manter ou
não esse tipo de regalia. Políticos são eleitos para defender direitos da sociedade,
não para assegurar vantagens para si mesmos e para
os familiares.

Maria Nossa Mãe

MENSAGEM DE
NOSSA SENHORA
Queridos filhos! Eu trago
a vocês o Rei da Paz, para
que Ele lhes dê a Sua paz.
Vocês filhinhos, rezem, rezem, rezem. O fruto da oração será visível nos rostos
das pessoas que se decidiram por Deus e pelo seu Reino. Eu com meu filho Jesus,
abençoo a todos vocês com
a bênção de paz. Obrigada
por terem correspondido ao
meu apelo. (25-12-2013)
MENSAGEM EM REFLEXÃO
Nossa Senhora nos oferece continuamente o Rei da
Paz como a única fonte de
paz possível para os homens.
Ela, a Rainha da Paz, é a primeira a nos dar este exemplo, sendo toda de Jesus, e
em tudo optando pela vontade de Deus como prioridade máxima em sua vida.
Maria acreditou na palavra que lhe foi transmitida
pelo Arcanjo São Gabriel, meditou em todos os acontecimentos que se deram com
Ela e com seu Filho, e os guar-

dou em seu coração, rezando e transformando tudo isso em decisão pelo Reino de
Deus. Ela tem autoridade para nos dizer: “rezem, rezem,
rezem”, porque sua vida foi
toda oração e obediência a
Deus. Só com esta postura pôde estar apta para suportar
os sofrimentos que lhe foram
reservados aos pés da Cruz.
Se quisermos vencer na vida, não com a vitória que nos
apregoa o mundo, mas com
a vitória definitiva sobre o
mal e a morte, temos que
nos decidir hoje, amanhã, e
todos os dias de nossa vida
em rezar, em meditar na Palavra de Deus, em buscar os
Sacramentos na Igreja, me
sermos penitentes e jejuarmos, não só de pão, mas essencialmente do pecado.
Somente assim, seremos
transfigurados, ou seja, nosso semblante se iluminará
com a luz que vem do céu,
e poderemos dizer que estamos lutando pela implantação do reino de paz que
Jesus veio, nos braços de Maria, nos conceder.
Fonte: Informativo RAINHA
DA PAZ

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

Filhos do dono
A diferença entre ser
dono de algo e ser o
filho do dono é a seguinte: o dono vem antes do filho, é mais experiente, conhece melhor as coisas, sabe
mais da vida.
O filho do dono tem
poder para agir, mandar, planejar, determinar. No entanto, a última palavra não lhe pertence. Se o dono concordar, acontece. Caso
contrário, o plano do filho que respeita a autoridade do pai fica para escanteio, ainda que
momentaneamente.
Quando o dono aceita os desejos do filho,
este vê grandes possibilidades dos mesmos se concretizarem,
pois o aval do pai tem
para ele um peso e uma
importância deveras
significativos. Em con-

trapartida, quando o
dono não aprova a execução de um projeto
do filho, este certamente sofre, se frustra, sente-se injustiçado num primeiro momento, mas depois fatalmente descobre aquilo que parece banal
mas é verdade desde
que o mundo é mundo: Foi melhor assim.
Deus é o dono do Universo, Senhor de nossa existência, a quem
devemos confiar e entregar nossa história.
Nós, embora queiramos ter as rédeas, não
somos os motoristas
perante Sua grandeza
, mas apenas passageiros que devem se permitir conduzir pelo Perfeito. Somos simplesmente, mas totalmente e felizmente, os filhos do dono!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

“Eu e minha casa
serviremos a Deus”
Irmãos, nós estamos sendo arrastados pela onda
de loucura do mundo. Nós
queremos fazer como os
artistas fazem, como as
novelas fazem, e acabamos destruindo a nossa
família. Isso é loucura!
Muita gente de Igreja,
de comunidade, de grupos estão caindo nessa armadilha. Eu tenho de lhes
dizer, com franqueza, que
isso é uma loucura, meu
irmão. Cuidado com esse
“vírus” que o mundo espalha em nossa vida! A
nossa sociedade pegou
uma “virose”, o “vírus da
rebeldia”, e por causa dele as pessoas buscam a independência de Deus.
Deixe-me dar-lhe um
exemplo: esse “vírus” é
como uma gripe. É uma
doença chata, porque perdemos o paladar, a nossa

comida perde o sabor e
nós a deixamos de lado.
A gripe nos derruba. Mas
o que causa tudo isso? Um
vírus bem pequeno”.
Se o “vírus da rebeldia”
pegar você, sua família se
tornará chata, seu casamento não prestará mais, não
terá mais sabor. Mas, na
verdade, não é o seu casamento que perdeu o sabor,
é você quem pegou o tal
“vírus”. O seu casamento
não é uma desgraça.
Crie juízo! Será preciso
você pegar AIDS para entender o perigo?
Não continue participando dessa loucura, dessa
sociedade que pediu a independência de Deus. Meu
filho, nós precisamos romper com esse círculo vicioso custe o que custar.
“Eu e minha casa serviremos a Deus” (Js 24,15).

VENDE-SE

Uma Moto CG 125,
ano 2010 com Side Car.
Documento / Carga
Tratar no Tel.:
(35) 9983-1054 com Vera
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ENTREVISTA
Dia 22 de Março vocês vão se apresentar em
São Lourenço. Como será o
evento?
Reggae Roots para todos.
Fomos convidados pelo M.I.R.A.
(Movimento Independente
Resistência e Arte) para participar da segunda edição do
evento M.I.R.A. Cultural que
será desta vez com o tema
Reggae. Aproveitamos a oportunidade para fazer o lançamento oficial do nosso novo
CD “Ukiemana 10 Anos”, que
pode ser adquirido junto com
o ingresso antecipado por
um preço promocional.
Quais são as expectativas para esse show de
lançamento?
São as melhores. Voltamos
à nossa casa depois de mais
de um ano sem nos apresentar por aqui, por conta de falta de estrutura dos eventos
locais e de nossas viagens.
Se apresentar em São Lourenço é sempre especial, por
que aqui a gente se encontra com os amigos, com a nossa história, com as raízes da
criação da banda.
Conte-nos um pouco
mais sobre o CD “Ukiemana 10 Anos” a ser lançado.
Alguns clássicos dos primeiros discos da banda foram regravados em novas
versões e trabalhados em
conjunto com a atual formação, procurando preservar a
nossa identidade musical,
mas também apresentando
a nossa evolução com a música. O CD terá também algumas músicas inéditas e participações especiais de grandes artistas da cena nacional, tais como Gaiapiá, Funk
Buia e Pitchu (do Z’Afrika Brasil), Cacá Mariano e também
músicos e amigos de São Lourenço e da estrada, fazendo
com que este CD seja real-

É uma edição especial comemorando os 10 anos
da banda, mas a banda já
está completando 12 anos
em 2014. Porque só agora
o lançamento?
Na verdade, o CD foi gravado há 2 anos, mas nesse
tempo acabamos por seguir
em turnê para o Nordeste do
Brasil e em seguida recebemos convites para tocar em
grandes festivais na Europa,
o que fez com que a mixagem
demorasse mais tempo.
Por onde vocês tocaram na Europa?
Tocamos no maior Festival
de Surf e Música de Portugal, onde, juntamente com
Gabriel o Pensador, fomos as
primeiras atrações brasileiras do festival, que já conta
com seis edições e reúne bandas de todo o mundo. Em
Portugal fizemos também
apresentações nas cidades
do Porto, Braga e Cortegaça. Fomos convidados a nos
apresentar no grande Festival Internacional Minho Reggae Splash, na Espanha, um
dos maiores do gênero, onde também representamos
o Brasil e o reggae de Minas.
Também nos apresentamos
em Vigo, em Bueu e A Guarda, na Espanha. Em seguida
fomos para a Dinamarca, onde fizemos um show na conceituada casa Operaen, na
Christiania, em Copenhagen.
E o público europeu
foi receptivo com a banda?

1- Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social à Avenida Getúlio Vargas n.º 423 em São Lourenço – MG, os documentos a que refere o Artigo 133 da Lei n.º 6404/76.
2- Ficam os senhores acionistas convocados para as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária que serão realizadas no dia 24 de Abril
de 2014 às 09:00 h. (nove horas), na sede social a fim deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Discussão e votação do relatório da administração, Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2013.
b) Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para o
exercício de 2014 bem como fixação dos respectivos honorários.
c) Aumento do Capital Social.
d) Conseqüente reforma dos Estatutos Sociais.
e) Assuntos de interesse geral da Sociedade.
São Lourenço(MG), 05 de Março de 2014.

EXPEDIENTE

Carmen Sabra Barcia
Diretora Presidenta
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Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Banda Ukiemana

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Quaresma: uma
experiência de deserto

mente uma edição especial
comemorativa dos 10 anos
da banda. Estamos também
felizes por termos gravado e
mixado o CD no Estúdio Ponta de Flecha, aqui mesmo em
São Lourenço e será lançado na mesma semana, dia
20, na capital mineira Belo
Horizonte.

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) SA
AVENIDA: GETÚLIO VARGAS N.º 423 – CENTRO
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

Para anunciar:
Telefax: (35) 3332-8484
Tiragem Semanal:
8000 exemplares
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Com certeza! Foram dois
meses de turnê, 14 shows e
fomos muito bem recebidos
em todos os lugares que passamos, conquistando o público, e com convites e portas abertas para futuras apresentações sem dúvida. Fomos destaque na mídia espanhola, sendo até reconhecidos pelas ruas de Goián, na
Espanha.
Então vocês sentem
que essa experiência internacional gerou frutos?
Sim! Além de todos os shows e prestígio, tivemos a oportunidade de gravar três novas músicas à convite do Estúdio Promise Land no Porto (Portugal), que conta com
equipamentos de primeira
linha e técnicos especializados. As faixas foram produzidas por Romano Rafael (YouthCulture), um dos principais
envolvidos com a cena reggae de Portugal. Assinamos
com a produtora de TV Tolemias da Espanha que captou som e imagens do nosso show no Festival Minho
Reggae com qualidade profissional. Também aproveitamos a oportunidade para
a gravação de um DVD que
será lançado em breve com
o nome de “UkiemanaEurope Tour”, e fizemos filmagem
de alguns vídeos Clip que estão sendo editados para lançamento, sendo um através
de uma produtora de Portugal e outro pela Espanha.
Trouxemos também novas
tecnologias e instrumentos
para a banda e estúdio. Jah
é muito bom, incontáveis recompensas.
Falando de Clips, vocês ganharam o prêmio de
Melhor VideoClip para os
Melhores do Reggae em 2013.
Como foi esse prêmio?
Pois é. Ficamos felizes ao
sermos indicados em duas
categorias, Melhor VideoClip
e Banda Revelação. Fomos

muito bem em ambas. Como Banda Revelação ficamos
em quarto lugar entre 280
indicados. E na categoria Melhor VideoClip fomos a banda mais votada, com o clip
“Jah Oawé”, filmado em Jerusalém e com características de documentário. Ficamos em primeiro lugar, seguidos de Ponto de Equilíbrio
em segundo e Mato Seco em
terceiro. A premiação acontecerá num grande evento a
realizar-se em 2014 em São
Paulo.
Na era da internet e
da globalização vocês sentem que isso ajuda a difundir a vossa música/mensagem que não se adapta tanto aos meios mais comerciais?
Sim. Através da internet
nos sentimos mais próximos
do nosso público, onde podemos atualizá-los com a nossa caminhada artística e novidades. Boa parte do nosso acervo encontra-se na rede, nossos vídeos no Youtube juntos já ultrapassam 1 milhão de visualizações e nosso site é constantemente visitado. Interagimos bastante
com os nossos fãs através das
redes sociais e podemos também atingir públicos mais distantes, que se encontram até
do outro lado do mundo.
Quais são os projetos futuros da banda, depois
do lançamento do CD?
Assim como o lançamento será feito em São Lourenço e em Belo Horizonte, temos a intenção de levá-lo para outros estados. Estamos
fechando umtour pelo sul do
país que seguirá de São Paulo à Florianópolis, passando
por Curitiba e Joinville. Estamos fechando com a produtora StartOne que nos oferecerá mais estrutura e marketing para esse novo momento da banda e já estamos produzindo o próximo CD.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Valério, Departamento Administrativo: Flávio Augusto de Paula Dutra, Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra, Assessor Jurídico:
Leandro Scatolino de Souza.
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.

O deserto, segundo grandes mestres da oração, é o
lugar da solidão, lugar do encontro consigo mesmo, da
reflexão, do autoconhecimento, da experiência transcendental, do encontro com
Deus... A Tradição Cristã recorda aos fiéis que Jesus passou nele um período de sua
vida e fez experiências de
profunda confiança e contato com o Pai, a quem sempre se voltava.
A experiência quaresmal é
também uma experiência de
deserto. Cada pessoa é convidada a se dirigir para este
lugar teológico, a fim de encontrar-se com Deus, na certeza de que, neste encontro,
a busca humana por plenitude se depara com a resposta, já que ali o próprio
Deus se posiciona à espera
daqueles em quem Ele mesmo despertou o desejo de
com Ele se encontrar.
Quaresma é um momento de retiro, um grande retiro... Uma oportunidade ímpar de se fazer novos propósitos, de busca por novas luzes para a caminhada de fé,
um momento de renovação
da esperança e certeza de
que não se caminha sozinho,
mas que, na vida, não se pode fugir à esplêndida certeza de que Deus caminha junto ao ser humano e com ele
adentra o deserto.
Se o homem busca por Deus
e anseia pelo encontro com
a misericórdia daquele que
o criou, muito mais Deus anseia por doar-se ao ser humano e, em sua bondade,
deixa-se apalpar. Esta busca
tem como pressuposto o fato de o ser humano se sentir necessitado de Deus e reconhecer que somente Ele é

capaz de lhe fazer feliz.
No deserto, no momento
em que a pessoa se depara
consigo mesma diante de Deus,
sente-se projetada também
para o outro, ao qual deseja
servir. Por isso, toda experiência de Deus é experiência
de si mesmo e do outro.
Tal referência da Quaresma ao deserto é pertinente
na medida em que se entende a vida cristã como uma
constante caminhada. O cristão caminha com Jesus e em
Jesus, já que Ele mesmo é o
Caminho, e nesta estrada que
trilha, nem tudo são “rosas”.
Muitas vezes se experimenta a secura do deserto, a aridez, as pedras... Muitas vezes as pessoas se vêem sozinhas, entretanto, esta solidão não é vazia, mas povoada com a presença de Deus.
Neste peregrinar, muitas vezes é preciso parar, para refazer as forças e reavaliar os
passos dados. Nem sempre
é fácil confrontar-se com as
limitações pessoais... Mas
disso não se pode fugir.
O tempo quaresmal é um
momento de interiorização,
encontro consigo mesmo, no
silêncio do coração, povoado pela ardente presença de
Deus, que impulsiona cada
um à vida nova, conquistada pelo esforço constante de
conversão e pela graça divina. Vale lembrar que Deus
auxilia, mas não obriga ninguém a nada. No caminho
trilhado, é preciso dar o primeiro passo e, com coragem,
prosseguir na presença do
Mestre, afim de que, como
resultado desse retiro, após
as dores, cruzes e sepultamento do “homem velho”,
surja o novo com a ressurreição do Senhor.

CLASSIFICADOS
ALUGA-SE UMA SALA COMERCIAL NO CENTRO. TRATAR
PELO TELEFONE (35) 8816-2486
ALUGA-SE CASA NO CENTRO PARA MORADIA OU FINS
COMERCIAS. TRATAR PELOS TELEFONES: (35) 8816-2486
OU (35) 3331-8524
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO
Laticínio no Sul de Minas procura para admissão imediata profissional com experiência de no mínimo 05 anos
na área de produção e supervisão de funcionários. A empresa oferece salário compatível com a função, registro,
plano médico e dentário extensivo à família e seguro. Os
interessados deverão entregar o Curriculum no escritório de IRAI CONTABILIDADE a Rua 1º de Abril, 163 – centro – São Lourenço, dentro do horário comercial.

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
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Promoção Compre e Ganhe “A Decisão é sua” válida até 02/04/2014, considerando-se a data de emissão da nota fiscal. Na compra de um veículo da linha Ford EcoSport modelo SE e Titanium, o cliente poderá escolher entre Taxa 0.79% am com 50% de entrada e saldo em 24 parcelas ou Garantia
contratual de fábrica pelo período adicional de 02 (dois) anos. Regulamento completo e maiores informações podem ser consultados através do site www.ford.com.br ou nos Distribuidores Ford ou através do CAF - 0800 703 3673. Esta promoção não é válida para veículos adquiridos na modalidade
de Venda Direta. Preços válidos até 02/04/2014 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades. Ford EcoSport SE 1.6 2014 (cat ECD4) a partir de R$60.990 à vista ou financiamento com taxa de 0,79% a.m. e 9,90% a.a, 50,03% de entrada (R$ 30.495,00) e saldo em 24 parcelas de R$ 1.449,02
na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 65.271,48. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 06/03/2014 a partir de 1,08% a.m. e 13,74% a.a., por meio do Programa Ford Credit. New Fiesta
Hatch S 1.5 2014 (cat RBB4) a partir de R$ 41.790,00 à vista. unidades. Ford Focus Hatch S1.6L Flex (cat QAL4) a partir de R$ 60.990,00 à vista ou fi nanciado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 50,49% de entrada (R$ 30.793,85) e saldo em 24 parcelas de R$ 1.299,00 na modalidade CDC com
30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 61.969,85. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 14/01/2014 a partir de 0,26% a.m. e 3,13% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios,
documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas
contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

Respeite os limites de velocidade.

• Caxambu
• Itajubá
• São Lourenço

(35) 3341-3200
(35) 3629-9100
(35) 3339 -2450

www.mandalaford.com.br
www.facebook.com/mandalaford
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Síndrome da visão de computador:
o que é, como prevenir e tratar

Cada vez mais pessoas passam a jornada de trabalho
inteira em frente ao computador. O que pode parecer
um ganho, do ponto de vista dos negócios, de fato pode resultar em sérios problemas de saúde. Principalmente quando, na volta para casa, a pessoa torna a acessar
seus e-mails pessoais ou mídias sociais. Nem as crianças
e os adolescentes estão livres desse mal, já que costumam passar horas a fio jogando videogame. Dor de cabeça, rigidez no pescoço, dor
nas costas e nos punhos são
sintomas mais comuns. Mas
o pior malefício do uso prolongado do computador é o
dano causado à visão: fadiga
ocular, visão embaçada e olho
seco. Normalmente negligenciados, esses sintomas contribuem para a “síndrome da
visão de computador” (Computer Vision Syndrome – CVS).
De acordo com a American Optometric Association,
a CVS pode ser definida como o conjunto de problemas
relacionados aos olhos e à
visão de quem passa horas
em frente ao computador
diariamente.
“São muitos os profissionais e, inclusive, estudantes
que passam horas utilizando o computador, olhando
diretamente para o monitor
em ambientes secos ou com
ar-condicionado. Isso os leva a piscar menos e é o ponto de partida de tantos problemas de saúde ocular. Ou-

tros fatores que contribuem
para a CVS incluem a necessidade de os olhos se moverem em várias posições, ajustar o foco constantemente
e fazer movimentos para dentro e para fora – convergência e divergência.”, diz o doutor Renato Neves, diretor-presidente do Eye Care Hospital
de Olhos, em São Paulo.
Na opinião do médico, as
características da tela, como
distância, resolução, contraste e brilho devem ser observadas na prevenção das doenças oculares. “Quanto melhor e maior a resolução da
tela, tanto melhor para os
olhos. No caso de documentos em formato reduzido,
considere aumentar o tamanho da fonte ou utilizar o recurso do zoom para aumentar as letras. Enquanto o brilho deve ser ajustado em termos intermediários, nem muito nem pouco intenso, o contraste deve oferecer a melhor visualização possível.
Também procure bloquear
os pop-ups, já que muitos
surgem repentinamente na
tela com cores intensas que
interferem na visão”.
Neves alerta que os óculos para perto e ‘meio-perto’ são preferíveis aos bifocais. E que o computador deve ser instalado a uma distância confortável, de modo
que a parte superior do monitor esteja ligeiramente abaixo da altura dos olhos e a
pessoa possa realizar suas
atividades sem contorcionis-

mos – físicos ou oculares. “O
ideal é que a pessoa possa
manter todo o corpo da forma mais adequada e confortável possível enquanto digita. A dor já é um bom indício de que algo precisa ser
alterado. Intervalos para tomar água, café ou conversar
com um colega do escritório
são bem-vindos, já que dão
um break para os olhos também e fazem com que a pessoa volte a piscar normalmente, numa frequência ideal”.
Mais quatro dicas para evitar a Síndrome da Visão de
Computador:
1 - Já que em muitos casos não dá para abrir mão
do computador, acostume-se a fazer visitas regulares
ao oftalmologista. Assim ele
poderá checar não só a saúde ocular, como se a prescrição dos óculos ou das lentes
continua adequada;
2 - Dê um merecido descanso a seus olhos a cada duas horas. Pisque várias vezes
sem parar para lubrificar o
globo ocular;
3 - Em locais muito secos
ou com ar-condicionado pode-se lançar mão dos umidificadores por algumas horas.
Assim o ambiente fica mais
confortável e os olhos menos ressentidos;
4 - Lágrimas artificiais são
outra opção para manter a
visão em dia e os olhos longe de problemas. Consulte
seu oftalmologista para uma
indicação personalizada.
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Campanha de vacinação contra o HPV
A Secretaria Municipal de
Saúde está realizando a campanha de vacinação contra
o HPV. Até o dia 21 desse
mês, em todas as Unidades
Básicas de Saúde, as meninas de 11 a 13 anos podem
ser vacinadas contra o Papiloma Vírus Humano, principal causador de câncer de
colo de útero.
A campanha de vacinação
contra o HPV é nacional e a
meta do Ministério da Saúde é imunizar 80% do público-alvo, formado por cerca
de 5,2 milhões de garotas. A
vacinação está sendo feita,
também, nas escolas públicas e privadas. Para estar imunizada contra o HPV, cada
menina receberá três doses
da vacina: a segunda dose
deve ocorrer seis meses após
a primeira. Já a terceira dose, cinco anos depois.

BETO BACHA

Giro Esportivo

MARRENTO SENNA DA SILVA
Meu amigo Fabinho Marrentinho (genro predileto do ex-prefeito Nega Véia)
ficou mais feliz
que pinto no lixo, após acelerar com a Unidos da Tijuca no
desfile das campeãs. Antes do
desfile eu já havia demostrado
a torcida pela escola do morro
do Borel na zona norte do Rio
de Janeiro, que
com muita criatividade, samba
enredo fácil, alegria e homenagem ao grande Ayrton Senna,
conquistaram o título deste ano na Marquês de Sapucaí.

57º BPM homenageia as mulheres
no Dia Internacional da Mulher

MECO NA BASE

A Equipe Mirim do Meco (Miramar Esporte Clube Operário), no comando do técnico Anderson, foi campeã no
torneio de futebol debase na cidade de Conceição do Rio
Verde. Com vitórias de 3 a 0 no Brasópolis, 4 a 1 nas donas
da casa e na grande final 2 a 0 em cima da equipe de Guaratinguetá, com dois gols do garoto Gustavo Luz.

Aconteceu em São Lourenço no dia 08/03, atividades
em virtude do Dia Interna-

cional da Mulher. As atividades se iniciaram com a realização de blitz de trânsito na

Praça Dr. Humberto Sanches
e Av. Dom Pedro II, quando
foram parados todos os veí-

JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA – COMARCA DE SÃO LOURENÇO – SECRETARIA DA 1ª
VARA – EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. Saibam todos quantos o
presente Edital de Notificação virem que perante a 1ª Vara Cível da Comarca de
São Lourenço, corre uma Ação de Execução por Título Extrajudicial – nº 637.11.0044491, requerido por BANCO BRADESCO S/A em face de MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES e outros, e pelo presente INTIMA o Sr. MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES, brasileiro, comerciante, CPF nº 018.327.969-73, RG 340.808.573, estando em lugar
incerto e não sabido, acerca da penhora efetuada no direito sobre as parcelas pagas, referente a operação/contrato nº 30413-000000346991227, veículo de Placa HIR – 8670, Renavam 00125566859, celebrado em 11/11/10, para, querendo,
oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do prazo deste edital. E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente que será publicado através do Diário do Judiciário Eletrônico
(Dje), com acesso através do Portal do TJMG (www.tjmg.br), em jornal de grande circulação e afixado no saguão do Fórum. São Lourenço, 27 de fevereiro de
2014. Eu (a) Luciana M. D. Pereira, Oficiala de Apoio Judicial, o digitei. Eu, Rosemary Aparecida Bittencourt, Escrivã Judicial o subscrevo. Eu (a) Cecília Natsuko
Miahira Goya, Juíza de Direito e Titular da 1ª Vara Cível, o assino.

AMAURI PINTO COSTA – CPF 412.255.62600, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM,
torna público que solicitou Licença de
Instalação através do processo nº
00319/2005, para atividade de Avicultura de Postura, situada na Estrada das
Posses, Bairro das Posses, Município
de Itanhandu, MG, CEP 37464-000.

culos em que havia mulheres, para ser feita a entrega
de rosas e cartões. Em seguida foi feita visita no Asilo São
Vicente de Paula e no Lar Casa de Maria, onde as funcionárias e senhoras que vivem
nesses lugares, receberem a
homenagem. Já na segunda-feira, dia 10/03/14, o Comandante do 57º BPM, Ten Cel
PM Paulo Valério Júnior, homenageou as policiais femininas e funcionárias civis que
trabalham na sede da Unidade. Após a leitura da nota do
Comando Geral as mulheres
receberam cartões e flores.
Ao final, todas participaram de um coquetel, juntamente com os policiais militares da administração, em
que os aniversariantes do mês
de março foram saudados.

AMAURI PINTO COSTA – CPF 412.255.62600, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM,
torna público que obteve Licença de Operação, através do processo nº
00319/2005/002/2011, para atividade
de Avicultura de Postura, situada na Estrada das Posses, Bairro das Posses, MunicípiodeItanhandu,MG,CEP37464-000.

CARNAVAL ESPORTIVO NA AREIA
Parabéns as equipes de futebol de areia campeã no torneio masculino e feminino, na Ilha Antônio Dutra, durante
o período de carnaval. A organização ficou por conta da Diretoria de Esportes.
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 5ª Reunião Ordinária

Ver. Abel Goulart Ferreira
Indicação 54/2014
Conforme fácil constatação, a Via Silvestre Ferraz, logo após o Loteamento América, representa um bom trecho sem quase nenhuma residência ou comércio, o que induz os seus usuários em acelerar os seus veículos. Tal hábito está colocando outros tantos em perigo, pois muitos dos
motoristas e motoqueiros estão abusando da velocidade. Isto posto,
embasada regimentalmente, é a presente para indicar ao Sr. Prefeito no
sentido de que sejam colocados dispositivos naquela via, próximo do Curtume e do Matadouro, para coibir os fatos ora relatados.
Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches
Requerimento 15/2014
Antonio Carlos Canaverde Sanches, Vereador do PSDB, vem até V. Ex.ª,
embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após
ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
que determine à autarquia SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto)
que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações sobre a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE): Qual foi a empresa vencedora da licitação para a construção de nossa Estação de Tratamento de Esgoto?
Quando foi dada a Ordem de Serviço para o início da construção da mesma? Em que estágio se encontra a referida construção? Qual o percentual de obra já realizada?
Indicação 59/2014
Antonio Carlos Canaverde Sanches, Vereador do PSDB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª
que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que
determine ao Setor Pertinente da Prefeitura entrar em contato com o 57º
Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, para que esta Corporação disponibilize um policiamento mais ostensivo na Rua José Simeão Dutra, após
o Bairro Biquinha, bem como nos loteamentos adjacentes: José Açúcar e
João Costa, para coibir a violência e o tráfico de drogas.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Indicação 57/2014
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª
que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que
determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que estude a possibilidade
de realizar contratações de professores de capoeira, judô e karatê para
dar aulas nos bairros, incentivando assim, nossas crianças e jovens à prática de um esporte.
Indicação 58/2014
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Departamento Municipal de Trânsito (SLTRANS) que faça a colocação de um redutor de velocidade na Rua Daniel de Carvalho, em frente
à Loja Haidar, devido à alta velocidade dos veículos nesta localidade.
Ver. João Bosco de Carvalho (Vice-presidente)
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base
no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada
uma Moção de Parabéns ao Padre Ilídio Coelho pelo seu trabalho de evangelização como Administrador Paroquial da Paróquia Santíssima Trindade. Paróquia esta formada pelas comunidades: Nossa Senhora de Fátima,
Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora Aparecida, Santo Frei Galvão,
São José Operário, Nossa Senhora da Glória e São Manoel. Rogamos a
Deus muitas bênçãos e êxito em seu novo trabalho junto ao povo de Deus
de nossa cidade.
Requerimento 11/2014
João Bosco de Carvalho, Vereador do PMN, vem até V. Ex.ª, embasado
no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Há algum estudo para reformar a passarela que liga
os Bairros: João de Deus e Federal? Em caso afirmativo, informar a data de
previsão para início dessa reforma, tendo em vista o estado precário dessa passarela. ADENDO DO VER. ABEL GOULART FERREIRA O REQUERIMENTO - O Vereador que este subscreve vem por meio deste solicitar o envio
da seguinte informação a esta Casa Legislativa: Há pretensão de melhoria
em toda a rede elétrica (iluminação pública) da passarela em tela? Em caso afirmativo, há previsão de data para efetuar essa melhoria?
Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro
Moção de Pesar
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base
no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada
uma Moção de Pesar aos familiares da Sr.ª Neusa de Souza Taveira, pelo
seu falecimento ocorrido no dia 26 de fevereiro p.p..
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve, vem mui respeitosamente, com base
no Art. 108, do Regimento Interno solicitar de V.Ex.ª que seja enviada
uma Moção Moção de Parabéns ao Ilustríssimo Senhor Ivo José Ciconha
pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade, em especial ao
Tiro de Guerra 04-024, sempre envidando todos os seus esforços em prol
de nosso município.
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base
no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada
uma Moção de Parabéns ao Sr. Edelmo Dias de Freitas, Diretor do Trem
das Águas, pelo seu aniversário no dia 04 de março p.p.. Nossas congratulações e que Deus lhe conceda muita saúde e muitos anos de vida.
Requerimento 14/2014
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem até V. Ex.ª, embasado
no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o
Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal de Saúde para que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Há estudos no sentido de construir um
posto de saúde na Vila Pascoal - Bairro Ramon? Em caso afirmativo, tem
previsão de data para o início da citada obra?
Indicação 55/2014
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente,
com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja
oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura providenciar a limpeza e a capina, urgente, nas seguintes ruas: Vasco Lima, Pedro Cotti e J. C. Soares. A
pedido dos moradores.
Indicação 56/2014
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente,
com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja
oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que deter-

mine ao Setor Pertinente da Prefeitura providenciar limpeza e capina na
Rua Luiz Lázaro Zemenhof - Vila Pascoal, bem como nas ruas adjacentes.
A pedido dos moradores.
Ver. Ricardo de Mattos
Requerimento 17/2014
Considerando a veiculação de reportagens nas rádios locais, bem como as inúmeras reclamações de munícipes, solicitando providências
com relação à fiscalização do trânsito, estacionamento regulamentado
e faixas amarela neste município; Ricardo de Mattos, Vereador do PMN,
vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de
Trânsito (SLTRANS) que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Qual o valor arrecadado com as notificações de trânsito de
2009 até a presente data? Em qual conta estão depositados tais valores e o saldo existente? Caso parte desses valores já tenha sido utilizado, que essas despesas também sejam especificadas. JUSTIFICATIVA
Muitas têm sido as reclamações de munícipes e motoristas de outros municípios, com relação à forma de abordagem dos agentes de
trânsito. Muitas vezes, os agentes têm se mostrado extremamente arrogantes, sem a mínima vontade de informar aos condutores a razão
de estarem sendo notificados, bem como a maneira que deverão proceder para regularização das infrações apontadas. Ainda, muitos têm
sido os questionamentos sobre a regularidade da cobrança efetuada
e o destino dos valores arrecadados. Este Vereador solicita, para solução do impasse apresentado, que os agentes de trânsito sejam melhor preparados para o atendimento direto ao público, encaminhando-os para capacitação de “qualidade no atendimento”, a fim de diminuirmos as reclamações. No mesmo sentido, que, após a realização
de tal capacitação a esses servidores, os mesmos permaneçam por um
tempo mínimo estipulado (de 15 a 20 dias) somente informando os
condutores de veículos sobre a forma como procederão com relação
às infrações e aplicações de penalidades. Que, na mesma ocasião, tais
agentes saibam informar e esclarecer todas as dúvidas apresentadas
pelos condutores notificados, entre elas, o valor da penalidade aplicada, o prazo para pagamento, o local de pagamento, o local de compra de talonário para estacionamento regulamentado, entre outras
que se mostrarem necessárias.
Indicação 51/2014
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, vem, mui respeitosamente,
com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que
determine à Secretaria Municipal de Saúde que estude a possibilidade de adoção do protocolo de marcação de exames e/ou consultas especializadas para os munícipes de São Lourenço. JUSTIFICATIVA: Tem
sido grande o número de pessoas de outros municípios que utilizam
o Departamento de Controle e Avaliação de nossa cidade para autorizar e marcar exames e/ou consultas especializadas para si ou para
outros de seus municípios. Para coibir tais recursos utilizados por estas pessoas, é necessário uma mudança “urgente” ou um pequeno
acréscimo nas exigências para a marcação de exames e/ou consultas
especializadas no controle e avaliação da Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço. Com o objetivo de diminuir tal problema e colaborar com a população de nossa cidade, apesar de a lei maior afirmar
que saúde é um direito de todos e dever do estado, temos que cuidar
de nossos munícipes em primeiro lugar. Este Vereador sugere ainda
que todo pedido de exame e/ou encaminhamento oriundos das UBSs,
Centro Viva Vida, Policlínica, Saúde Mental, Centro Oftalmológico somente seja autorizado com o carimbo e assinatura da enfermeira responsável no verso do pedido, anotação do endereço e telefone ,mais
a apresentação do cartão SUS na autorização.
Indicação 52/2014
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, vem, mui respeitosamente,
com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que
determine ao Setor Pertinente da Prefeitura analisar e, se necessário,
efetuar as devidas correções, ao anteprojeto de lei abaixo-relacionado, que Dispõe sobre o pagamento de adicional de insalubridade aos
agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias e
dá outras providências, e, posteriormente, enviá-lo a esta Casa Legislativa como projeto de lei para futura aprovação. ANTEPROJETO DE
LEI Nº______ Dispõe sobre o pagamento de adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, e dá outras providências. A Câmara Municipal de São Lourenço
aprova: Artigo 1º. Fica assegurado ao agente comunitário de saúde o
direito à percepção do adicional de insalubridade, incidente sobre o
salário da categoria. Parágrafo Único. O percentual do adicional de insalubridade instituído no caput deste artigo será definido e fixado pelo órgão competente do Poder Executivo. Artigo 2º - Esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA: A Emenda Constitucional 51 e a Lei Federal 11.350/2006 tornaram-se um marco no reconhecimento de direitos e valor social do trabalho dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Outros direitos
daqueles profissionais, contudo, ainda carecem de reconhecimento,
a exemplo do adicional de insalubridade ao qual fazem jus. A Constituição Federal preconiza, em seu Artigo 7º, inciso XXIII, adicional de
remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Assim também o faz a Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, em seu Artigo 189, ao estabelecer que “Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus
efeitos”. Dito isto, resta inconteste que a atividade desempenhada por
agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias se
enquadram perfeitamente na tipificação de atividades ditas “insalubres”, por vários motivos, que vão desde o manuseio de materiais químicos nocivos à saúde para combate de endemias, até a exposição a
doenças infectocontagiosas nas visitas e avaliações, exposição diária
ao sol, riscos do trabalho diário em ambiente externo, etc. Outrossim,
já existem municípios no país que reconhecem o direito à insalubridade e pagam a gratificação aos ACSs e ACEs, terminando por criar
uma disparidade nos direitos trabalhistas daqueles profissionais que
em uma cidade percebe o benefício e em outra não, apesar de desempenharem exatamente a mesma atividade laboral. Vale registrar também que o próprio Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil
pública em Alagoas no intuito de determinar que municípios daquele
Estado fossem obrigados a implantar o adicional de insalubridade na
folha de pagamento dos agentes, tomando como base o salário da categoria e não o mínimo legal. Esta medida de extrema justeza e procedência deve ser norma estendida a todos e todas que exercem o
trabalho de agente comunitário de saúde ou combate às endemias e
que estejam submetidos á atividade insalubre no desempenho de suas funções. Isto posto, apresentamos o referido projeto de lei, não
apenas para garantir a implantação do adicional, mas também expressamente determinando a sua incidência sobre a remuneração do trabalhador (e não sobre o mínimo legal), além da definição do percentual pelas autoridades competentes do poder executivo, através da
definição do risco e grau de insalubridade da atividade, nos termos
da NR 15 e demais legislação correlata. Desse modo, conto com o senso de equidade e no discernimento acurado do Poder Público para a
apresentação deste projeto de lei, cujo objetivo é reconhecer e assegurar direitos a tão importante categoria como é o caso dos agentes
comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.

Ver. Waldinei Alves Ferreira
Moção de Pesar
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base
no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada
uma Moção de Pesar aos familiares do Sr. Luiz Pereira da Silva Filho, pelo seu falecimento ocorrido no dia 24 de fevereiro p.p..
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base
no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada
uma Moção de Parabéns à direção da Rádio Estância pelos seus 65 anos
de existência, comemorados no dia 04 de março p.p.. Este renomado
meio de comunicação, fundado em 1949, continua levando informação
ao ouvinte, com total responsabilidade social e integração regional. Nossas congratulações!
Indicação 53/2014
Conforme fácil constatação, a Via Silvestre Ferraz, logo após o Loteamento América, representa um bom trecho sem quase nenhuma residência ou comércio, o que induz os seus usuários em acelerar os seus veículos. Tal hábito está colocando outros tantos em perigo, pois muitos dos
motoristas e motoqueiros estão abusando da velocidade. Isto posto,
embasada regimentalmente, é a presente para indicar ao Sr. Prefeito no
sentido de que sejam colocados dispositivos naquela via, próximo do Curtume e do Matadouro, para coibir os fatos ora relatados.
Ver. William Rogério de Souza
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base
no Art. 108, do Regimento Interno solicitar de V.Ex.ª que seja enviada
uma Moção de Parabéns ao Deputado Federal Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes pelos relevantes serviços prestados em prol de nosso município. Nascido no dia 2 de abril de 1973, em Bom Sucesso, Minas Gerais.
Filho de trabalhadores rurais, é o quarto filho em uma família de sete irmãos. Economista, pós-graduado em Gestão de Pequenas e Micro-empresas pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atualmente Reginaldo Lopes exerce o cargo de deputado federal pelo terceiro mandato
e já foi presidente do Partido dos Trabalhadores do Estado de Minas Gerais (PT-MG) em dois mandatos. Considerado um dos parlamentares mais
atuantes do Congresso Nacional, durante seu primeiro mandato, foi idealizador e, posteriormente, presidente da primeira Comissão de Políticas Públicas de Juventude da história do Congresso, relator do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego e relator do Plano Nacional da Juventude. Foi vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, coordenador da CPI da Parmalat no Estado de Minas
Gerais e coordenador do Núcleo de Economistas da Bancada do PT. Em reconhecimento por sua atuação em defesa da Juventude Brasileira, o parlamentar foi homenageado, no ano de 2005, com o título: Deputado Amigo da UNESCO. Em seu terceiro mandato, iniciado em 2011, Lopes liderou
a luta pelo combate ao crack e outras drogas, tendo se tornado presidente da Comissão Especial de Combate ao Crack. Foi eleito, por unanimidade, Coordenador da Bancada Federal mineira e está à frente de importantes conquistas para o Estado como as reformas e duplicação das BR’s 381
e 040, metrô e Anel Rodoviário de Belo Horizonte. No ano de 2013, após
contato direto com este Vereador e com o Vereador Luiz Cláudio Siqueira
em Brasília, tomou conhecimento da necessidade de uma creche em nosso município. Passado algum tempo, demonstrando seu interesse na educação, em destaque à educação infantil, entrou em contato com o Vereador que este subscreve, comunicando que tinha conseguido o valor de R$
1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) para a construção da referida creche. Portanto, esta moção de parabéns vem do reconhecimento
do povo sãolourenciano pelo empenho de S. Ex.ª - Deputado Federal Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes - por tão importante obra para o nosso
município. O trabalho dos educadores de creche corresponde à assistência e à educação, oferecendo um atendimento comprometido com o desenvolvimento da criança em seus aspectos físicos, emocionais, cognitivos
e social. É um trabalho de inclusão social. Ainda, a creche aparece no cenário das mães como fonte de apoio, uma vez que terão a certeza e a segurança do bom tratamento e atenção dada aos seus filhos.
Requerimento 12/2014
William Rogério de Souza, Vereador do PV, vem até V. Ex.ª, embasado
no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o
Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal de Educação enviar a esta Casa Legislativa as
seguintes informações: Houve um acidente com uma monitora da van
escolar no início do ano escolar de 2014? Em caso afirmativo, qual foi o
motivo do acidente? Qual a lesão sofrida por esta funcionária? Como
está a recuperação da mesma e o que está sendo feito pela Secretaria
Municipal de Educação em auxílio à monitora? Foram pagas a todos os
motoristas que trabalham e prestam serviço na Secretaria Municipal de
Educação as gratificações? Os motoristas da referida Secretaria fazem
horas-extras? Em caso afirmativo, os mesmos estão recebendo horas-extras em dia? A prefeitura deve alguma hora-extra aos mesmos? O Sr. Edenil Francisco Maciel, responsável pelo transporte escolar do município,
necessita de ajudante? Em caso afirmativo, quem está nesta função?
Requerimento 13/2014
William Rogério de Souza, Vereador do PV, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: A Prefeitura, há alguns anos, tinha um convênio com a Vara Criminal do município de São Lourenço, onde a direção
do presídio colocava alguns reeducandos à disposição do município para prestarem alguns serviços como, por exemplo, a capina, entre outras
funções. Assim, este convênio está em vigor? Em caso afirmativo, por que
não está sendo utilizado pela Administração da prefeitura para ajudar na
resolução da capina, que muito vem aborrecendo nossos munícipes? Em
caso negativo, qual o motivo de esse convênio não estar em vigor?
Indicação 60/2014
William Rogério de Souza, Vereador do PV, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura providenciar a construção de
bocas de lobo, o mais urgente possível, na Rua Maria Lucila, pois com as
águas das chuvas, os bloquetes se soltam, prejudicando a mobilidade urbana; sendo que os moradores da referida rua, muitas vezes, nem podem
guardar seus carros na garagem, pois o acesso torna-se inviável. Este Vereador, ressalta ainda que, com um volume maior de chuva, os bloquetes descem com as águas, parando somente na Av. Getúlio Vargas, o que
poderá ocasionar um sério acidente.
Indicação 61/2014
William Rogério de Souza, Vereador do PV, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que providencie a substituição
da árvore da Rua Ida Lage, 15, próximo ao Bar Amarelinho e da Marcenaria do Marcelo, pois as raízes desta árvore quebraram todo o piso e estão prejudicando a mobilidade urbana, principalmente para as pessoas
com deficiência e mobilidade reduzida. Vale ressaltar que esta rua dá
acesso à Secretaria Municipal de Saúde, Policlínica, Clínica São Lourenço,
farmácia, consultórios médicos e dentários, residências e principalmente ao Hospital de São Lourenço.
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Árvore podre cai e
danifica três veículos

Uma árvore que estava
com o tronco podre, caiu e
danificou três veículos que
estavam estacionados no entorno da “Praça da Prefeitura”, na tarde de segunda-

feira (10/03).
Na hora da queda, não havia ninguém dentro dos carros, que ficaram parcialmente danificados. O Corpo de
Bombeiros foi acionado e

utilizou uma motosserra para cortar a árvore e retirar
os veículos. A Polícia Militar
também foi acionada e confeccionou um boletim de
ocorrência.

Rodovia São Lourenço x Carmo de
Minas registra mais um acidente

Na tarde de sábado (08/03),
por volta das 14:00 hs, o veículo Chevrolet Vectra com
placas de São Lourenço, que
trafegava pela BR- 460 altura do km 65 (próximo ao tre-

vo de entrada da cidade de
Dom Viçoso) bateu fortemente contra uma árvore que fica nas margens da estrada.
Por sorte, o condutor do
Vectra nada sofreu, escapan-

ABANDONO DE EMPREGO

Marilene da Silva Lopes, inscrita no NIT 129.07711.344, residente a Rua Ana Rosalina de Castro nº115, Bairro
lagoa Seca, São Lourenço/MG. Prezada senhora, solicitamos o comparecimento de vossa senhoria a residência de
Zeni Dutra Marques à rua Dr. Melo Viana, 420, centro, São
Lourenço/MG, no prazo de (05) cinco dias do recebimento desta, no intuito de justificar suas faltas que vem ocorrendo desde o dia 01 de fevereiro de 2014, sob pena de
caracterização de abandono de emprego, ensejando a justa causa do seu contrato de trabalho conforme dispõe o
art. 482 letra “i” da CLT. Sem mais,
São Lourenço, MG, 07 de março de 2014.
Att, Zeni Dutra Marques.

do ileso do acidente. Posteriormente ele foi conduzido pelos familiares ao o Pronto Socorro do Hospital de
São Lourenço apenas por
medida preventiva.
O motorista estava sozinho no veículo que ficou parcialmente destruído, tendo
duas de suas rodas arrancadas com o forte impacto.
No local compareceram
agentes da Sltrans, que permaneceram no local até a
chegada da Polícia Militar
Rodoviária, que cumpriu as
funções de praxe. O guincho credenciado pela seguradora retirou o veículo da
estrada levando-o para perícia técnica.

Leilão Público nº. 001/2011. Objeto: alienação de móveis, equipamentos de escritório, materiais de informática, veículo, sucatas, materiais de construção e materiais de saneamento. Valor
total apurado: R$ 16.803,00. Adquirentes: Michel Diniz Nogueira (lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
09 e 12), Mário Paulino dos Reis (lote 08), Narciso Batista Pereira (lotes 10, 13, 16, 19 e 20), Carlos Magno Guedes da Silva (lote 11) e Arlindo Barbosa Marques (lotes 14, 15 e 18). O lote 17 não
foi arrematado. Forma de pagamento: à vista. Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.

Estelionato Imobiliário: Casal vendia terrenos
sem o conhecimento dos proprietários

Um casal que mantinha um
comércio no bairro Nhá Chica em Carmo de Minas, está sendo procurado pela polícia. Eles são suspeitos de
aplicar um famoso golpe, popularmente conhecido como
“O Conto do Vigário”, em mais
de 20 pessoas. Eles agiam
vendendo terrenos e lotes
que não eram deles.
A venda dos terrenos era
realizada por valores bem abaixo do mercado, mas não levantavam suspeita imediata,
porque os estelionatários afirmavam que precisavam de dinheiro rápido por conta de
um problema de saúde.
Rejane Lemos, mais conhecido como “Rejane Eletricista”, foi quem descobriu o gol-

pe. Ele comprou do homem
que se apresentava como dono dos terrenos, um lote por
R$20.000,00 mil reais e pagou com um carro Volkswagen Fox ano 2008, avaliado
em R$22.390,00 e recebeu
uma escritura. Alguns dias
depois, quando locou uma
máquina para fazer terraplagem no local, os proprietários de uma imobiliária constituída na cidade e que seriam os donos do loteamento, interpelaram Rejane, que
apresentou os documentos
recebidos pelos estelionatários e ao verificar a veracidade do documento, Rejane
descobriu que havia caído no
famoso “conto do vigário”,
os papéis eram todos falsos.

Além do eletricista Rejane,
cerca de outras 20 pessoas
também foram lesadas com
o mesmo golpe. De acordo
com as pessoas que foram lesadas, o homem suspeito de
aplicar o golpe se chama Jaime Magno Conceição da Silva e sua esposa é conhecida
por Bianca Aparecida de Oliveira Dina. Assim que o golpe foi descoberto, eles fecharam as portas do comércio
que mantinham no bairro Nhá
Chica e não foram mais vistos. O delegado de Carmo de
Minas, Dr. Márcio Ciarini é
quem cuida do caso, ele já
pediu um mandado de prisão para o casal e o juiz da
comarca já expediu o documento na segunda- feira (10/03).
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Faculdade Victor Hugo e Gestão
de Sistemas de Informação

O Prof. Sergio Pinelli que
ministra a disciplina de Gestão do Sistema de Informação na Faculdade Victor Hugo, desenvolveu um trabalho com os alunos do Curso

de Administração, para comprovar que todo administrador/gestor é capaz de superar qualquer desafio utilizando a criatividade.
Através da construção de

verdadeiros carros-robôs, os
alunos perceberam que a tecnologia da informação aliada a inovação faz com que
as organizações obtenham
cada vez mais êxito!

EDITAL DE ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA
Por este edital, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Lourenço- SINDPUB, faz saber
a todos os titulares dos Órgãos da Administração Direta, Indireta, Fundações, Autarquias, Empresas
Públicas, Sociedades de Economia Mista e Associações Civis do Município de São Lourenço assim como, ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de São Lourenço, que, nos termos do
art. 8º, IV, da Constituição Federal, dos artigos 513 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho
CLT e, ainda, da Instrução Normativa nº 1 de 06 de março de 2002 e Nota Técnica/SRT/MTE 202/2009
o Ministério do Trabalho e Emprego, todos deverão proceder ao desconto da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 2014 equivalente a 1 (um) dia normal de trabalho (art. 580, I, CLT) nos vencimentos e salários de todos os servidores e empregados públicos que estejam vinculados à base territorial desta
Entidade Sindical. Por remuneração de 1 (um) dia normal de trabalho, deve-se entender como o salário base, acrescido de todos adicionais e gratificações recebidos, verba gratia, adicionais de insalubridade, periculosidade, penosidade, gratificação de função, chefia, etc., excetuando-se apenas as horas
extras, uma vez que as mesmas não compõem a remuneração de 1 (um) dia normal de trabalho. O
desconto deverá ser efetuado até o dia 31 de março do corrente ano, impreterivelmente, e recolhido
à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência 0152(agência São Lourenço), conta-corrente nº 500697-1. Ficam ainda todos cientes de que o não recolhimento da Contribuição Sindical até o dia 30 de abril de
2014 implicará multa de 10% (dez por cento) para o primeiro mês de atraso, acrescida do percentual
de 2% por mês de atraso subsequente ou fração de mês, mais juros de 1% (um por cento) ao mês e
atualização monetária, na forma da Lei. Ressalta que o desconto é aplicável a todos os servidores, independentemente da natureza deseu vínculo jurídico com a administração pública direta e indireta e
de serem ou não filiados a este Sindicato, excetuando-se do desconto a contribuição sindical urbana
somente os inativos e pensionistas. Por derradeiro, no caso das rescisões dos contratados administrativos e/ou de trabalho ou das exonerações dos cargos em comissão que porventura venham ocorrer
no mês de março do corrente ano deverão ser descontados os valores devidos a título de contribuição
sindical pelos demitidos e/ou exonerados do cargo ou emprego e recolhidos à conta corrente e banco
supramencionado. Para maiores esclarecimentos, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
São Lourenço – SINDPUB se coloca à disposição de todos os interessados, em sua sede ou através dos
telefones: (35) 3331-8539 ou 8828-1303.
Luiz Carlos Batista - Presidente do SINDPUB

Oftalmologia Geral e Pediátrica
Estrabismo e Exame Ortóptico
Teste do Olhinho
--------

Otorrinolaringologia
--------

Neurologia, Neurocirurgia
Cirurgia de Coluna
Eletroencefalograma
--------

Medicina do Sono e
Polissonografia
--------

Psiquiatria

Dra. Roberta Lima Zagati
Dra. Ludmilla Lima Zagati
Dr. Eduardo Fernandes do Vale
Dra. Luciana Zagati do Vale
Dr. Nilson Gonçalves Coelho

--------

Ultrassonografia Geral
RUA SENADOR CAMARÁ, 91 - FEDERAL – SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS
EM FRENTE AO HOSPITAL - TEL: (35) 3332.6465 / 9221.7777

Vasta programação de eventos
promete movimentar a comunidade
acadêmica na Faculdade de São
Lourenço em 2014
Dois mil e treze foi um ano bastante produtivo para os cursos de Administração,
Ciências Contábeis e Gestão de Recursos Humanos da Faculdade de São Lourenço,
pois possibilitou aos alunos vivenciarem experiências diversificadas no que tange as
atividades acadêmicas. Foram oferecidas palestras nas mais diversas áreas durante
a Semana Acadêmica Integrada cujo tema “Administração: Alicerce fundamental
para gestão, inovação e sustentabilidade”abordou assuntos relacionados à Gestão
Ambiental, Psicologia Organizacional, Valorização Profissional X Excelência no Atendimento, Gestão do Tempo e Produtividade dentre outras competentemente ministradas por profissionais de renome no cenário regional, e diversas atividades culturais com apresentações da Orquestra Jovem do Projeto Crescer e do Studio de Dança Denise Fonseca. Foram realizadas ainda Visitas Técnicas às seguintes empresas:
INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Cachoeira Paulista), YAKULT (Lorena), HELIBRÁS (Itajubá), GM (General Motors do Brasil – São José dos Campos). Outras atividades como o Curso de Extensão sobre Rotinas Trabalhistas: Teoria e Prática, Painel: Da Deficiência à Empregabilidade e a 2ª Caminhada Ecológica realizada
em parceria com a ONG Amanhágua e Unimed proporcionaram conhecimentos que
aliam teoria à prática e noções de responsabilidade social e gestão ambiental.
A Coordenadoria em parceria com os professores têm projetado para 2014 o
evento “Ciclo de Palestras”que englobará temáticas atuais e relevantes para a formação de nossos alunos. De acordo com o coordenador destes cursos Prof. Nei Domiciano da Silva, serão realizadas palestras em parceria com o SEBRAE e Instituto
de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais (INDI), sobre Empreendedorismo,
Sustentabilidade, Empregabilidade e Mercado de Trabalho, Planejamento e Investimento. Já em parceria com o CRC e Receita Federal será ministrado o Curso de
Educação Fiscal e o Projeto “Imposto de Renda Solidário”, onde os alunos terão a
oportunidade de desenvolver atividades práticas ao elaborar a Declaração do Imposto de Renda para a comunidade de São Lourenço e região durante o mês de
abril. Serão realizadas Visitas Técnicas a empresas da região e Cursos de Extensão
em Matemática Financeira com o uso do EXCEL, Gestão do Tempo e Legislação Trabalhista dentre outros.
Venha também fazer parte da nossa história, seja um profissional de Sucesso.
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DOM ZECA

Bebê da Semana

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Homenagem

Queremos parabenizar os Policiais Militares do 57° Batalhão PMMG, pela grande homenagem prestada as mulheres pelo seu dia. Policiais no trânsito de nossa cidade,
entregando flores às homenageadas. Esta atitude deveria se repetir durante os 365 dias do ano. Mais uma vez,
nosso abraço a PMMG.

Evite 5 erros ao aplicar
a máscara para cílios

Olha que coisa mais linda, é
ela, a princesinha
Clara Gonçalves
Rodrigues, deixando um ar de
graça no Bebê da
Semana. Nascida em 29 de abril
de 2013, é filha
de Cláudia Maria
e Carlos Roberto Rodrigues (Professor Carlinhos).

Música

Dia da Mulher

A Câmara das Mulheres de São Lourenço, fez uma grande homenagem às Mulheres Empreendedoras, no Dia Internacional da Mulher, dia 08 último. Foram homenageadas: Juliana Gonçalves, Leonilda Oliveira, Lúcia Helena Ferreira, Marluce Junqueira, Olga Maria Almeida, Rosa Maria
Costa, Rosângela Borges e Rosaria de Fátima. Nossos parabéns a todas homenageadas. (Crédito foto: São Lourenço Ao Vivo.com)

O Grupo Vozes da Cela do Presidio de São Lourenço, se
apresentará no próximo dia 21, no Auditório JK, na cidade Administrativa Tancredo Neves, em Belo Horizonte,
durante a abertura solene do II Seminário de Trabalho e
Ensino nas Prisões.

Campeonato

Aniversário

Nossa amiga Lara Furquim, comemorando
neste dia 16 de março
mais uma primavera.
Desejamos milhões de
felicidades a aniversariante, e rogamos a Deus
que lhe conceda vida
longa e feliz. Parabéns!!!

O atleta são lourenciano Gabriel Henrique, venceu o primeiro lugar no campeonato da Liga Sul Mineira de Jiu Jtsu,
na cidade de Caxambu, dia 23 de fevereiro último. Gabriel
aproveita para agradecer a diretoria da Mury, a equipe do
Ringue Brasil e ao Professor Rogerinho, pelo apoio e dedicação. Parabéns por mais esta etapa. Sucessos sempre!!!

Pastoral
Falecimento
Nossas condolências a todos os familiares de Rosi Silvério Pereira, falecida dia 08
último. Que Deus console a
todos. Paz a sua alma!!!

A Pastoral Social da Paróquia de São Lourenço
Mártir, vem fazendo um
grande trabalho, em prol
das famílias carentes de
nossa cidade. Além de vários trabalhos, a Pastoral
distribui mensalmente inúmeras cestas básicas, fruto da ajuda de várias pessoas de nossa comunidade. Um bazar da solidariedade, estará acontecendo neste dia 14, estendendo-se até o dia 21,
na Cripta da Igreja Matriz, ao lado da secretaria paroquial.
Colabore e venha prestigiar!!!

Anuncie
aqui!!!
9983-1054
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3332-8484

Máscara para cílios é um produto indispensável na hora
de fazer a maquiagem, pois proporciona acabamento perfeito para makes mais elaborados e ajuda a destacar o olhar
de quem quer um look simples para o dia a dia. Só que é
normal cometer deslizes na hora de aplicar a máscara para cílios.
1-Ficar muito ansiosa
Quando você não tem muita habilidade, é comum ficar
ansiosa para terminar rapidamente a aplicação e borrar o
produto ou enfiar o pincel dentro do olho. Se você ainda
não tem prática, tente fazer tudo com muita calma e use
máscaras com secagem rápida;
2- Mexer os olhos logo depois de passar a máscara
Você não pode olhar para cima, para os lados ou piscar
logo depois de aplicar o produto. Fique alguns segundos
olhando fixamente para frente esperando a máscara secar
– sem sorrir ou falar. Caso contrário, corre o risco de borrar a maquiagem;
3- Não alternar os olhos
Para que o efeito da máscara fique bonito, você deve alternar os olhos durante a aplicação. Passe uma camada no
olho direito, depois no esquerdo, e volte para o direito. Se
você tentar fazer tudo de uma vez em um olho só, a fixação não funciona;
4- Não tirar o excesso do produto do pincel
Um dos erros mais comuns é deixar os cílios grudados,
o que deixa a maquiagem muito pesada. A dica para evitar
isso é tirar o excesso de produto do pincel antes de aplicar
a máscara nos olhos;
5- Usar demaquilante para limpar os borrões
A não ser que o borrão tenha sido muito feio e você precise mesmo tirar tudo, o melhor jeito para limpar resíduos de máscara é molhar levemente um cotonete em um
pouco de base e passar por cima. Assim, você conserta o
erro sem estragar o resto da maquiagem.
Agora que você já aprendeu estas dicas incríveis, pode arrasar no look passando boas camadas de máscara
para cílios. Este produto é um curinga e você deve usá-lo todos os dias para dar aquela realçada no olhar. Vai
lá testar, chicosa!

Aniversário
Maria Clara Guimarães
Neste 11 de março de 2014, só temos motivos para
comemorar e celebrar. Comemorar a vitória, a união, a
garra, a força e a vida. Você está vencendo Mãe! A cada dia vence mais um obstáculo e como é bom vibrar e
comemorar a sua vitória diária pela vida. Hoje o dia é
seu ! Parabéns pelos 68 anos de vida! Você merece tudo de melhor por ser essa mãe, avó, e irmã maravilhosa e guerreira que nos demonstra ser diante das dificuldades! Temos muito orgulho de você! Você é muito amada e abençoada. Parabéns! Muita saúde. Te amamos. Filhos, netas, genro, noras, irmã e irmãos.

www.saolourencojornal.com.br
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Bispo Dom Diamantino
sofre acidente e passa bem
O Volkswagen/Polo que o
Bispo Dom Diamantino Prata de Carvalho, da Diocese
de Campanha utilizava para
realizar os trabalhos de evangelização pelo Sul de Minas,
derrapou, saiu da pista, subiu em um barranco e capotou, ficando com as rodas para cima. O acidente aconteceu no final da tarde de domingo (09/03).
De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o religioso sofreu apenas alguns arranhões
em um dos braços. Ainda segundo a Polícia Rodoviária
Federal, o veículo era dirigido por um ajudante de Dom
Diamantino, que também nada sofreu. A PRF também informou que Dom Diamantino e seu motorista usavam
o cinto de segurança na hora do acidente.
O susto aconteceu na estrada que liga Olímpio Noronha a Jesuânia a cerca de
15 km de Lambari. Em entrevista para a EPTV Sul de
Minas(afiliada da Rede Globo de televisão) na manhã de
segunda feira (10/03), Dom
Diamantino Prata de Carvalho afirmou:”Deus está firme
e forte nos protegendo”, disse ele ao falar sobre o acidente que sofreu no domingo.
O Bispo também agradeceu a Deus pela proteção e
disse que está pronto para
continuar o trabalho na diocese. “Deus continua protegendo e dando força e coragem para continuar os nossos trabalhos. A vida continua”, finalizou.

Dom Diamantino está na
Diocese da Campanha, desde 02 de maio de 1998, é Bispo Diocesano.
Nascido aos 20 de novembro de 1940, em Manteigas,
Portugal, filho de Antônio Leitão Carvalho e Maria da Conceição Prata Direito, fez seus
estudos iniciais em Manteigas e na Guarda, em Portugal; depois em Garnstock, na
Bélgica e em Agudos/SP. Cursou Filosofia e Teologia no
Instituto Teológico Franciscano, em Petrópolis/RJ. Licenciou-se em letras (Português - Francês) pela Universidade Católica Petrópolis-RJ
e CETESP e especializou-se

em Pastoral da Comunicação
Social no Studio Paolino Internazionale dellaComunicazioneSociale, em Roma.
Exerceu, antes do episcopado, as funções de Professor
no Seminário em Agudos (19731977); Vigário Paroquial no Rio
de Janeiro, RJ e em Curitiba,
PR; Pároco em Ipanema, no
Rio de Janeiro, RJ e São Lourenço, MG; Reitor do Santuário de Nossa Senhora da Penha em Vila Velha, ES; Professor de Moral em Vitória, ES
(Centro de Estudos Eclesiásticos) e em Curitiba, PR (Studium Theologicum); Membro
do Conselho Presbiteral (Campanha, MG e Rio de Janeiro,

Sobre o Bispo Dom Diamantino Prata de Carvalho
O Bispo, sucessor dos Apóstolos, é o Pastor visível da
Igreja Diocesana, seu ponto
de unidade e seu pontífice.

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

- Pretendem se casar:

000515 - JOÃO MOREIRA DE LIMA JUNIOR, solteiro, maior, CAMINHONEIRO, natural de SÃO
LOURENÇO-MG, residência RUA DOS OITIS 35, São Lourenço-MG, filho de JOÃO MOREIRA DE LIMA e LIDIA NARCISO DE OLIVEIRA LIMA; e JULIANA RABELO DE CARVALHO, solteira, maior, SECRETARIA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA DOS OITIS 35, São Lourenço-MG, filha
de JOSE VIEIRA DE CARVALHO e MARIA DE FATIMA RABELO DE CARVALHO;
000516 - CARLOS NOBERTO DE PAIVA CARNEIRO NACIF, solteiro, maior, COMERCIANTE, natural de RIO DE JANEIRO-RJ, residência RUA GABRIEL BATISTA FERRER 41, São Lourenço-MG, filho
de JOSIMAR NACIF e RACHEL DE PAIVA CARNEIRO NACIF; e VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA, solteira,
COMERCIANTE, natural de RIO DE JANEIRO-RJ, residência RUA GABRIEL BATISTA FERRER 41, São
Lourenço-MG, filha de JOSE CARLOS PINTO DA SILVA (FALECIDO) e ELIANE DE OLIVEIRA SILVA;
000518 - BRUNO BARCIA NEGREIRA PEON, solteiro, maior, administrador de empresas, natural de Rio de Janeiro-RJ, residência Avenida Joaquim Dutra, 169 - apto 102, São Lourenço-MG, filho de MANOEL SILVA NEGREIRA PEON e TANIA BARCIA NEGREIRA PEON; e GABRIELA CORREIA
LUBAMBO FERREIRA, solteira, maior, psicóloga, natural de Rio de Janeiro-RJ, residência Avenida
Joaquim Dutra, 169 - apto 102, São Lourenço-MG, filha de ANTONIO CARLOS LUBAMBO FERREIRA e ROBERTA CORREIA SOUZA FERREIRA;
000517 - BRUNO BITENCOURT CARDOSO, solteiro, maior, engenheiro, natural de São Lourenço-MG, residência Alameda B 385 Cs nº 02 Morada da Serra, São Lourenço-MG, filho de CARLOS
HENRIQUE RODRIGUES CARDOSO e RITA DE CASSIA BITENCOURT CARDOSO; e LUCIA BIVOL, solteira, maior, Marketing, natural de Distrito de Straseni-, residência Alameda B 385 Cs nº 02 Morada da Serra, São Lourenço-MG, filha de ANATOLIE BIVOL e LIUBA BIVOL;
000519 - LUIZ EDUARDO HAMAMURA, solteiro, maior, médico, natural de Bauru-SP, residência Rua Antonio Modesto Negreiros, 240, São Lourenço-MG, filho de LUIZ HAMAMURA e ELVIRA
MITSUE SIRAMITU HAMAMURA; e MAÍRA ALEXANDRINO POLI DE OLIVEIRA, solteira, maior, cirurgiã dentista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Antônio Modesto Negreiros, 240,
São Lourenço-MG, filha de MÁRIO HENRIQUE POLI DE OLIVEIRA e CRISTINA MARIA ALEXANDRINO POLI DE OLIVEIRA;

RJ), Coordenador Diocesano
de Pastoral (Campanha, MG)
e Coordenador de Setor no
Rio de Janeiro.
Emitiu os votos religiosos
na Ordem dos Frades Menores em 20 de dezembro de
1967. Foi ordenado presbítero em 10 de dezembro de
1972, no Rio de Janeiro, RJ.
Foi nomeado Bispo pelo Santo Padre João Paulo II, em
25 de março de 1998, sendo ordenado em Campanha,
MG, aos 02 de maio de 1998,
quando tomou posse como
Sexto Bispo Diocesano da
Campanha.
Seu lema episcopal é: “Servir com alegria”.
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CECÍLIA DA SILVA BRITO
Psicologia

As essências florais
Medo, insegurança, culpa,
apego, ansiedade, baixa autoestima, são alguns dos distúrbios emocionais que mais
acometem o ser humano. Ao
se cristalizarem, criam bloqueios que os impedem de
ser elaborados e, consequentemente, acabam dificultando a vida da pessoa. Estes
estados emocionais acabam
gerando desequilíbrios orgânicos, visto que fazem com
que a energia vital fique bloqueada ou seja canalizada
de modo inadequado.
As essências florais agem
com o intuito de dissolver as
couraças emocionais, resgatar a espontaneidade e a autenticidade. Eles nos permitem estabelecer uma conexão harmoniosa com a totalidade de nosso ser, e o contato com a Fonte original da
energia vital.
O descobridor dos poderes curativos das flores, o Dr.
Edward Bach, nasceu em setembro de 1886, em Moseley, um povoado perto de Birmingham, na Inglaterra. Aos
20 anos, ingressou na Faculdade de Medicina de Birmingham. Especializou-se em
bacteriologia, imunologia e
saúde pública. Durante a I
Guerra Mundial trabalhou
muito, cuidando de 400 leitos no Hospital Universitário. Nesta época, o Dr. Bach
observou como os pacientes
reagiam diante da doença e
como esta reação influía em
seu curso. Concluiu que no
tratamento de doenças, a índole tinha mais importância
que o corpo físico.
Em 1929, aos 43 anos de
idade, o Dr. Bach era respeitado pelos médicos de toda
a Europa. Tinha todo sucesso profissional tanto como

clínico como pesquisador
mas, obedecendo a sua intuição, abandonou as atividades na cidade e partiu para o campo (Mount Vernon),
em busca de novos remédios.
Ele procurava na natureza
um remédio que pudesse elevar as vibrações da personalidade, a fim de corrigir o conflito entre o Eu Superior e o
Eu Inferior, que gera distúrbios e desequilíbrios no homem. Seu sistema floral foi
citado pela Organização Mundial de Saúde como sistema
complementar e alternativo
de tratamento.
A experiência foi demonstrando que em muitas situações o autotratamento não
oferece problemas. Mas,
nos casos em que a consciência de si mesmo pode ser
deturpada, a automedicação não é recomendável,
pois dificilmente é possível
ao doente fazer interpretações objetivas.
Cecília da Silva Brito
Psicóloga graduada pela PUC,
pós-graduada em Ed. Infantil e em Neuropiscologia.
Atendimento: Galeria
Fonte Luminosa
Av. Getúlio Vargas, 80
Sala 9

www.saolourencojornal.com.br
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OFERTAS VÁLIDAS DE 14 A 24 DE MARÇO DE 2014, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

12,

90
UN

Azeite Espanhol
Carbonell
Extra Virgem
Vidro 500ml

10,

Classe A
88 Arroz
Tipo 1 - 5kg
UN

2,

Laminado
99 Biscoito
Marilan 400g

4,

UN Sabores

68 Café
Classe A 500g
Tradicional / Extra Forte

0,

UN

Dental Sorriso
98 Creme
Dentes Brancos

1,

18

Molho de Tomate
Fugini Tradicional
UN Sachê 340g

UN Leve 90g pague 70g

0,

79

11,

98 Peito Bovino
KG

UN

Steak de Frango
Rezende 100g

1,

19

1,

Milho Verde Fugini
UN Sachê 200g

de Trigo
89 Farinha
Rosa Branca sem

4,

UN Fermento - 1kg

Sobrecoxa
49 Coxo
de Frango congelada

8,

KG Rivelli

2,

59

1,

Sardinha Coqueiro
UN 125g - Sabores

Sêmola
59 Macarrão
Classe A 500g

UN Cortados / Espaguete

8,

de Polaca do
99 Filé
Alasca Congelado
UN Eldorado - 1kg

49
UN

Amaciante
Confort Classic
2 litros

1,

Líquido
19 Detergente
Limpol 500ml
UN Fragrâncias

