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Rádio Alternativa promove
Serenata no Dia das Mães
Ouvintes enviaram cartas e surpreenderam suas mães na noite de domingo.

Homenagem

(pág 06)

Esporte

Campeonato
Sudeste Brasileiro
de Natação
Aconteceu no último ﬁnal de semana o Troféu Assis Chateaubriand
realizado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos na cidade
de Belo Horizonte e atletas de São
Lourenço foram destaque. (pág 07)

Ajude o Corpo
de Bombeiros
de Cristina

Conﬁra a lista de materiais de
grande importância que estão em
falta e faça sua doação. Assim, os
bombeiros poderão atender cada
vez melhor a população. (pág 05)

Encontro de
Estudos Jurídicos
Lei entrevista com Renato
Rodrigues, Coordenador do
Procon de São Lourenço (pág 03)

Professora Leila Direzenchi
é aprovada pela Rede
Internacional Estrado (pág 03)

A Faculdade de São Lourenço e
a 19ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil realizará evento
conjunto visando atualização no conhecimento jurídico tanto dos proﬁssionais da comunidade jurídica
quanto para os estudantes... (pág 05)
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jornalismo@portalalternativa.com.br

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, 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 se poderia pensar, 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 pa-

Proﬁssionalismo e Paixão

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

Referencial

ciente. 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.
Apesar do forte conteúdo
técnico, a dimensão que distingue esse proﬁssional dos
demais é que ele está frequentemente envolvido nos
momentos mais íntimos da
vida das pessoas, em situa-

DRA. RENATA FONSECA
Dermatologia, Alergia
e Imunologia
Coluna
Popular

O que é hiperidrose?
A hiperidrose caracteriza-se
por suor excessivo mesmo em
repouso. Isso ocorre porque as
glândulas sudoríparas dos pacientes são hiperfuncionantes.
O quadro clínico pode ser variável de um paciente para outro
e as regiões mais comumente
acometidas são: axilas, palma
das mãos, face, couro cabeludo, planta dos pés e virilha.
Este sintoma pode ser desde leve até intenso, comprometendo muito a qualidade
de vida do paciente, inclusive
sua autoestima.
A hiperidrose pode ser primária, quando surge na infância ou adolescência e afeta 2
a 3% da população. Geralmente mais pessoas da família são
acometidas. O outro tipo é a
hiperidrose secundária que
começa na fase adulta. Neste
caso pode haver uma condição patológica ou ser um efeito colateral de alguma medicação. Nesse caso, a sudorese
costuma ser mais intensa e o
paciente pode apresentar transpiração em todas as áreas do
corpo ou em áreas incomuns,
inclusive durante o sono.
Existem algumas opções de
tratamento para a hiperidrose, desde que sejam excluídas
causas secundarias (doenças
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que desencadeiam o quadro
ou medicamentos)
• Antitranspirantes: a sudorese excessiva pode ser controlada com antitranspirantes
potentes
• Medicamentos: ajudam a
impedir o estimulo das glândulas sudoríparas, porém podem ter muitos efeitos colaterais como boca seca, tontura e problemas com a micção.
• Iontoforese: este procedimento usa eletricidade para
desligar temporariamente a
glândula do suor e é mais eﬁcaz para a transpiração das
mãos e pés.
• Toxina botulínica tipo A:
a toxina é injetada na axila,
nas mãos ou nos pés para bloquear temporariamente os
nervos que estimulam a sudorese.
• Simpatectomia torácica
endoscópica: tratamento cirúrgico para os casos graves
que não responderam aos tratamentos tradicionais. A principal complicação é começar
a suar em outras áreas do corpo, que anteriormente não
apresentavam sudorese.
Caso você apresente sintoma semelhante procure seu
médico para que seja diagnosticado e tratado corretamente.

ções de extrema fragilidade,
sofrimento e dor. Ele representa uma conexão humana
num processo que é, para o
paciente, muitas vezes, avassalador, assustador e com
regras incompreensíveis. É
um proﬁssional em que os
pacientes conﬁam, compartilham preocupações e buscam
respostas. Estar no centro dessa responsabilidade, fato que
por si só deve ser reconhecido
e valorizado, gera uma dívida
de gratidão por quem sabe
que administrar e apoiar as
pessoas no seu sofrimento é
uma parte irrenunciável da

escolha proﬁssional.
Curiosamente, uma proﬁssão tão exigente em termos
técnicos e pessoais necessita de valorização e reconhecimento pela sociedade. A
escassez de proﬁssionais, que
já ocorre em vários países,
é um testemunho da combinação desta falta de valorização, apesar do crescimento da demanda por serviços
assistenciais.
Nós do São Lourenço Jornal reconhecemos o trabalho
desses proﬁssionais e damos
os parabéns pelo dia 12 de
maio, dia do enfermeiro!

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Na verdade, pouco se fala e se discute sobre o assunto, mas acredito que
seja justamente essa a
intenção...o que nossas
crianças, em formação, têm
visto, ouvido e aprendido
sobre a vida, os relacionamentos e o universo, através dos meios de comunicação, da tecnologia excessiva a que são submetidas
e à multiplicidade de informações que lhes chegam?
Respondo com convicção:
De referencial, muito pouco, quase nada!
Digo isso não porque
acredite que o mundo de
antes era melhor que o
mundo de hoje, mas neste sentido não tenho dúvida que sim pois, embora
sem dúvida houvesse muito mais preconceito e intransigência, ao mesmo
tempo também existia a
importância das regras, dos
conceitos universalmente
válidos e principalmente

pontos de referência.
Hoje, quando os pais lutam em total desigualdade
de condições para ensinar
a seus ﬁlhos o certo e o
errado, todas as outras inﬂuências às quais eles são
submetidos, simplesmente pregam justamente o
contrário: a maioria tem
que adaptar a minoria e
jogar por terra o que acredita abrindo mão de todas
as suas convicções, já que
o que vale é simplesmente
o que cada um pensa, gosta, acha ou realiza. Triste
constatação!
Assim, ﬁlhos não querem
obedecer aos pais. Aﬁnal,
tem seus argumentos e
quem garante quem tem
razão? Assim, crianças não
se interessam por nada que
tenha a ver com Deus ou
religião, pois acham que
isso signiﬁca aprisionamento e obrigação.
Continua na
próxima edição

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

MARIA, feliz porque acreditou Entenda mais sobre a

“Ditosa aquela que acreditou que teriam cumprimento as coisas que lhe foram
ditas da parte do Senhor” (Lc
1,45). O louvor de Isabel a
Maria, continua a ressoar em
toda a Igreja. Grande foi a fé
com que a Virgem acreditou,
sem hesitar na mensagem
do Anjo que lhe anunciava
coisas admiráveis e inauditas.
Maria, mulher de fé, acreditou que “para Deus nada é
impossível” (Lc 1,37), e disse
sim à sua vontade, desde a
Anunciação até o Calvário.
Jamais hesitou jamais vacilou,
permaneceu de pé, diante da
cruz, forte na fé, diante de
toda a dor, sofrimento e agonia de seu Filho Amado! Com
a espada de dor a transpassar-lhe a alma, as lágrimas a
rolarem pelas faces, repetia
seu sim de mulher forte e corajosa, à vontade do Pai!
Guardara nos coração as
palavras da prima: “Bem aventurada és tu que creste, pois
se hão de cumprir as coisas
que da parte do Senhor te
foram ditas” (Lc, 1,45). E Maria acreditava nas promessas
de Deus, esperava que elas

se cumprissem...
Ali, no Calvário não terminava tudo! A glória de Deus
haveria de se manifestar! E,
porque acreditou, teve a felicidade de ver Seu Filho ressuscitado, triunfante e vitorioso sobre a morte e o pecado! A exemplo de Maria,
precisamos crer no poder de
Deus, que pode se manifestar nas situações de nossa
existência! Acreditar na luz
quando as trevas nos rodeiam,
no sol que voltará a brilhar
após a tempestade, na alegria que voltará libertando-nos de toda a tristeza, na
paz que o Senhor quer nos
dar mesmo em meio aos sofrimentos da vida!
“O choro pode durar uma
noite, mas a alegria vem pela manhã” (Sl 29,5).
“Bom é ter esperança e
aguardar em silêncio o socorro do Senhor” (Lam 3,26).
Como Maria, precisamos
acreditar na Palavra de Deus
para sermos felizes e vermos
a glória de Deus se manifestar em nossa vida, pois, “para Deus nenhuma coisa é impossível” (Lc 1,37).

obediência a Deus

A obediência de Cristo foi
submissão ﬁlial plena e amorosa ao querer do Pai. Foi uma
atitude de perfeita docilidade, ativa e responsável à vontade do Senhor; foi centro do
plano salvíﬁco de Deus, aceitá-lo incondicionalmente com
todas as suas consequências.
Obedecer signiﬁca comprometer-se diante de Deus
e dos irmãos a viver em atitude de total docilidade à
vontade amorosa do Pai e
acolhê-la ﬁlialmente como
critério único de vida, sejam
quais forem as mediações
humanas ou sinais que manifestam essa vontade.
Se estivermos atentos à
vontade de Deus, não esperaremos que a nossa autoridade a revele para nós nem
resistiremos aos absurdos ou

mesmo àquilo que para nós
é muito difícil. Nós mesmos
exporemos a vontade do Senhor para elas e as ajudaremos a descobrir conosco o
que Ele tem para nós. Contribuiremos positivamente
no caminho do Senhor para
a nossa vida.
Para vivermos a obediência não podemos assumir uma
atitude passiva, muito menos uma atitude de nos esconder da vontade de Deus
e nos colocar indispostos, resistentes a ela, mas uma atitude de descoberta, uma disposição interior, uma determinação para vivê-la.
O conhecimento da vontade de Deus nos leva à responsabilidade e não temos como
não cumpri-la. Quem obedece alegra o coração de Deus!
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ENTREVISTA Renato Rodrigues

Prof. Leila Rubinsztajn Direzenchi
aprovada como Pesquisadora da
Coordenador do Procon de São Lourenço Rede Internacional Estrado

O que a população pode esperar sobre os gastos com
energia elétrica?
No ﬁnal de março nós tivemos um aumento expressivo
de energia elétrica, esse aumento foi de 21%. E desde o
dia 7 de abril, surgiu a bandeira tarifária, que gerou um aumento de mais 18%, ou seja,
39% no total.
Qual a diferença de tarifa e bandeira tarifária?

Tarifas representam a maior
parte das contas, o consumidor paga pelo serviço que lhe
é prestado, os custos envolvidos na geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica. Já a bandeira tarifária reﬂete os custos variáveis de geração de energia elétrica, dependendo da energia que é utilizada nas usinas e na termas
para gerar a energia que falta.
Isso determina o valor do aumento. Existem duas bandeiras,
a amarela que tem uma cobrança adicional até R$ 2,50 por
100kw/h, e a bandeira vermelha de R$ 5,50 por 100kw/h.
De acordo com a economia do nosso país e com esse aumento da energia elétrica,
como o comércio será atingido?
Isso realmente irá causar um
efeito cascata para o consumidor. Devido ao uso de fornos
elétricos das padarias e lanchonetes e uma série de outros
produtos que são fabricados

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

In Memorian
Michel Haidar, nascido
em Tália, Libano. Chegou
ao Brasil em dezembro de
1953. Em 1960, chega a São
Lourenço, e no dia 07 de
maio último, aos 82 anos
de idade, retorna a Casa do
Pai, deixando muita dor e
saudades entre parentes e
amigos. Cidadão Honorário
de São Lourenço, e Comendador das Águas, deixa-nos
um marco histórico de sua
vida de homem de bravura
e coragem. Cumpriu sua
missão de grande chefe familiar, conceituado empresário,deixando
a todos, um legado de honestidade, justiça. Deixa viúva,
Sonia e seus ﬁlhos Jorginho e Mariela, e os netos Raphael,
Rebeca e João. Que Michel Haidar, descanse nos braços do
Pai!!! Nossas condolências a todos os familiares!!!

Música

com o uso de energia elétrica,
o preço ﬁnal de produtos e serviços também sofrerão um aumento.
Com o aumento de energia, existe alguma lei que estabeleça o percentual de aumento de outros produtos e
serviços?
Os aumentos que dependem
de autorização da Prefeitura,
do Estado e do Governo seguem
algumas normas. Já os produtos privados, todos eles, consequentemente, terão um custo maior na produção e esse
custo será repassado para o
consumidor.
A Cemig cancelou tarifas
sociais em São Lourenço e muitas famílias vivem desses benefícios, como elas devem agir?
Durante uma reunião com o
Superintendente da Cemig, fomos informados de que 614
famílias perderam a tarifa social de energia, pois não pro-

curaram os órgãos responsáveis para renovar esse benefício. Então, ﬁca um alerta para
que as famílias com renda de
até 3 salários mínimos e aqueles que sejam portadores de
doença ou patologia cujo tratamento requer uso contínuo
de aparelhos que dependem
de energia elétrica, vão até a
Cemig para veriﬁcar o que falta no cadastro e depois procurem a assistente social para
atualizá-lo.
Há muita reclamação
devido a esses aumentos?
Há sim, principalmente pelos índices cobrados pela bandeira tarifária. Pois é difícil individualizar essa cobrança e o
entendimento não é simples.
Conforme a maior ou menor
utilização das usinas hidrelétricas é que será deﬁnida a bandeira tarifária, portanto, é muito importante que todos economizem energia elétrica e,
principalmente, água.

Falecimento
Com pesar, noticiamos o falecimento de Aida Consentino
Machado Homem, ocorrido
no último dia 11. Mãe e esposa exemplar, cristã autêntica,
Ministra Extraordinária da Sagrada Comunhão, dona de um
grande coração, que hoje deixa saudades entre todos àqueles que com ela conviveu. Como dizia Santo Agostinho:
“Obrigado Senhor por estas
ﬂores que enfeitaram meu caminho, e que hoje, colhidas
em pleno vigor, adornam o Teu
Tabernáculo Santo e eterno.”
Aida, está nos jardins do céu,
uma nova ﬂor que perfumará
para sempre na eternidade. Descanse em paz!!! Nossos
sentimentos pesarosos a todos os familiares, em especial
a seu esposo, nosso grande amigo João Machado Homem,
e a seus ﬁlhos: André, José, João, Aldo e Mário. Sua Missa
de Sétimo dia, será neste domingo, dia 17, às 17:00 horas,
na Igreja Matriz de São Lourenço.

A Prof. Leila Rubinsztajn
Direzenchi (Diretora Pedagógica da Faculdade Victor Hugo, Assessora Pedagógica
da Faculdade de Medicina de
Itajubá, do Hospital Escola e
Avaliadora ad hoc do MEC),
foi selecionada para ser Pesquisadora da Rede Internacional Estrado.
A Rede Estrado é formada
por pesquisadores de 20 países que estudam o trabalho
docente na América Latina.
Esses pesquisadores desenvolvem suas atividades em
diversas instituições, tais como: Universidades, Órgãos
Governamentais, Organiza-

ções da Sociedade Civil, entre outras.
A Prof. Leila com mais esta função enobrece o nome
da Cidade de São Lourenço!

RITA ABBUD

Cantinho da Poesia

“Só Deus Sabe”
As grandes tragédias, desastres e tempestades perigosas
que ceifam tantas vidas, destruindo tudo aquilo que encontra pela frente. Deixa um rastro de lembranças amargas, o que é inexplicável, já que a rocha que nos sustenta
é inabalável: “Só Deus Sabe”!
É preciso entender que todos os recursos do homem
Representam um nada diante de Deus; o único sustentador
do universo. Suas palavras apontam o caminho certo e consolam os tristes.
A mãe natureza pede ajuda!

CLASSIFICADOS
PRECISA-SE: GERENTE DE LOJA; ATENDENTE; MOTORISTA
E VENDEDOR. ENVIAR CURRÍCULO PARA O E-MAIL: contato@
sampaclean.com.br
VENDO 190.000,00 - SÃO LOURENÇO - MG. EM FRETE AO
PARQUE 2. APARTAMENTO DE 1 QUARTO E SALA, COZINHA,
BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, VISTA LATERAL, GARAGEM,
VENDENDO COM TUDO DENTRO, PRÉDIO MUITO BEM CUIDADO,
VALOR DO CONDOMÍNIO R$196,00. MILTON PARENTE - CRECI
- RJ - 19.159 - (21) 99949-0735.
VENDE-SE CASA RUA JAIME SOTTO MAYOR, Nº 421.PRÓXIMO
AO HOSPITAL.TERRENO 245,12M² COM MINA D’AGUA. LUGAR
PRIVILEGIADO PARA COMÉRCIO OU CLÍNICA. CONTATO MARIA
INÊS (35) 3332-4614 OU 8883-2847

Aniversário

ALUGA-SE LOJA NO ANTONIO DUTRA SHOPPING – 2º PISO
– LOJA 64.TELEFONE DE CONTATO: 35-3332-2092 OU 88328834(OI)
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR
(35) 8816-2486 OI / (35) 9105- 6305 - TIM.

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

EXPEDIENTE

Neste domingo, dia 17, às 20:00 horas na Igreja Matriz
de São Lourenço, concerto musical em comemoração ao
sétimo aniversário de fundação do Grupo Vozes da Cela do
Presidio de São Lourenço. Todos estão convidados!!!

PARABÉNS, NEFROCLÍNICA CIRCUITO DAS ÁGUAS!
São 17 anos, cuidando de forma extremamente proﬁssional e humanizada, os pacientes de São Lourenço e região que necessitam de suporte na área de nefrologia.

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

ALUGUEL - CASA COM DOIS QUARTOS SENDO UMA SUÍTE,
SALA, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, ÁREA DE SERVIÇO, SEM
GARAGEM. ENTRADA INDEPENDENTE, LOCALIZADA NO ANDAR
SUPERIOR E POR ISSO POSSUI ESCADA. CONTADOS PELO
TELEFONE (19) 98802-9913 OU (19) 99265-0865.

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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Preços válidos até 30/05/2015 ou enquanto durarem os estoques - 15 unidades. Novo Ford Ka SE 1.0L 2015 (cat KCC5) a partir de R$ 38.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,0% a.m. e 00,00% a.a, 64% de entrada (R$ 24.953,60) e saldo em 30 parcelas de R$
499,00 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$ 39.923,60. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 31/03/2015 a partir de 0,42% a.m. e 5,17% a.a., por meio do
Programa Ford Credit. Novo Ford Ka + SE 1.5L 2015 (cat ZFC5) a partir de R$ 45.190,00 à vista ou financiado com taxa de 0,0% a.m. e 00,00% a.a, 60% de entrada (R$ 27.114,00) e saldo em 30 parcelas de R$ 637,00 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$ 46.224,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 07/04/2015 a partir de 0,36% a.m. e 4,44% a.a., por meio do Programa Ford Credit. New Fiesta Hatch S 1.5L 2015
(cat RBQ5) a partir de R$ 45.790,00 à vista ou financiado com taxa de 0,0% a.m. e 00,00% a.a, 60% de entrada (R$ 27.474,00) e saldo em 24 parcelas de R$ 806,00 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$ 46.818,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 04/05/2015 a partir de 0,44% a.m. e 5,43% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ecosport SE 1.6L 2015 (cat ECG5) a partir de R$ 66.900,00 à vista ou financiado com
taxa de 0,0% a.m. e 00,00% a.a, 60% de entrada (R$ 40.140,00) e saldo em 36 parcelas de R$ 780,00 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$ 68.220,00. Custo Efetivo
Total (CET) calculado na data de 04/05/2015 a partir de 0,26% a.m. e 3,20% 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.

Na cidade, somos todos pedestres.
• Caxambu
• Itajubá
• São Lourenço

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

www.mandalaford.com.br
www.facebook.com/mandalaford

www.sljornal.com.br
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Ajude o Corpo de
Bombeiros de Cristina
O Corpo de Bombeiros de Cristina está trabalhando para
atender cada vez melhor a população, mas está em falta de
alguns materiais de grande importância. Portanto, faça uma
doação para ajuda-los.
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UM ENCONTRO QUE GERA
ÓTIMOS RESULTADOS.
PARA ELE FICAR COMPLETO,
SÓ FALTA VOCÊ.

Os Materiais em falta são os seguintes:
Máscaras
Bandagens Triangular e Retangular
Tesoura ponta romba
Caixa de Luvas para APH
Esparadrapo, Micropole ou Fita Crepe
Colar Cervical tamanhos: PP, P, M, G e Neonatal
Ataduras tamanhos 06,12,15,20,25 cm x 1,25 mt
Talas Aramadas Moldáveis: Fêmur
Talas Aramadas Moldáveis: Braço
Talas Aramadas Moldáveis: Dedos
Ambú Infantil com reservatório
02- Pranchas de 1,80 a 1,85 Mt em Polietileno ou Madeira Naval
Protetores Laterais de cabeça que vai na Prancha
Mantas Térmicas
01- Ked infantil
KIT Parto
02- Oxímetros digital de dedo

fb.com/sebraemg

Chegou a hora de discutir cenários econômicos e fechar ótimos negócios
com empresas locais que atuam no turismo. Você só tem a ganhar.

28 DE MAIO
HOTEL GLÓRIA - AV. CAMILO SOARES, 590 - CENTRO - CAXAMBU/MG

PROGRAMAÇÃO
13h30 às 18h: Rodada de Negócios
19h: Encontro de Cenários Econômicos e Inovação

INSCRIÇÕES: (35) 3331-7772 | (35) 3332-4998
fb.com/sebraemg

fb.com/sebraemg

|

twitter.com/sebrae_mg
fb.com/sebraemg

|
|

twitter.com/sebrae_mg

|

|
Quem quiser e puder doar, entre em contato no
telefone
(35) 9147-6860 (TIM) ou pelo e-mail: corpodebombeirocris|
tinamg@gmail.com
fb.com/sebraemg

ENCONTRO E RODADA
DE NEGÓCIOS ÁGUAS
DA MANTIQUEIRA DE MINAS

|
|

twitter.com/sebrae_mg
BLOG

fb.com/sebraemg
sebraemgcomvoce.com.br
twitter.com/sebrae_mg

BLOG

sebraemgcomvoce.com.br

twitter.com/sebrae_mg

|

BLOG

twitter.com/sebrae_mg

|

BLOG

|

BLOG

Apoio:
sebraemgcomvoce.com.br

sebraemgcomvoce.com.br

Realização:
|

BLOG

sebraemgcomvoce.com.br

sebraemgcomvoce.com.br

0800 570 0800
www.sebrae.com.br/minasgerais

Encontro de Estudos Jurídicos entre
Faculdade de São Lourenço e OAB/MG
A Faculdade de São Lourenço e a 19ª Subseção da Ordem
dos Advogados do Brasil realizará evento conjunto visando
atualização no conhecimento jurídico tanto dos proﬁssionais da comunidade jurídica quanto para os estudantes interessados.
O evento ocorrerá nos dias 22 e 23 de Maio do corrente
ano e terá como palestrantes o Dr. Fernando Gonzaga Jayme, o Dr. Mario Werneck e o Dr. Joaquim Toledo Lorentz.
No dia 22 de Maio o evento ocorrerá às 19:00 horas com
as seguintes palestras: “A reforma do Código de Processo
Civil” ministrada pelo Dr. Fernando Gonzaga Jayme e, logo
após, às 20:30 horas a palestra “Código Florestal” com o Dr.
Mario Werneck.
No dia 23 de Maio ocorrerá uma única palestra com o tema “Guarda Compartilhada” do Dr. Joaquim Toledo Lorentz.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente na sede da 19ª Subseção e poderá ser feita por estudantes do
Curso de Direito, estagiário, advogados e toda a comunidade jurídica interessada.
Aguardamos a presença de todos, certos de que a contribuição teórica oferecida será muito útil aos desideratos
acadêmicos.
Prof. Diogo Bacha e Silva
Coordenador do Curso de Direito
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Rádio Alternativa promove
Serenata no Dia das Mães

O Dia das Mães foi comemorado no último domingo,
dia 10 de Maio. Para comemorar essa data a Rádio Alternativa fez uma promoção
cujo prêmio era uma serenata para as mães. E, como
sempre, foi um sucesso.
A Alternativa recebeu diversas cartas e as mães selecionadas receberam, na
noite de domingo, uma serenata em sua própria casa.
José Luiz, locutor da Alternativa, foi o idealizador dessa

promoção e contou com o
apoio do Erich Mathias, da Oﬁcina de Música Erich Mathias,
da Francis da FunSaúde e sua
mãe Mariângela, do Henrique
da Igreja Matriz, do cantor José Marcelino, Ciro maestro do
Coral da Unimed e sua esposa, Celestino Garcia e da Márcia, esposa do José Luiz.
A Rádio Alternativa agradece a todos que apoiaram
e participaram da promoção
e, mais uma vez, deseja felicidades a todas as mamães.

DOMINGO, 17 DE MAIO DE 2015

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Sarna otodécica

A sarna otodécica é popularmente conhecida como
sarna de ouvido. Este tipo de
sarna é muito comum em gatos e se apresenta como uma
enfermidade restrita ao conduto auditivo. A sarna de ouvido é causada pelo ácaro
Otodectes cynotis.
A transmissão desse tipo
de sarna ocorre através do
contato direto com animais
infestados. Os ácaros alimentam-se de restos epidérmicos
e ﬂuidos teciduais da epiderme. As infestações agudas estão associadas à agitação da
cabeça e escoriações. A presença dos ácaros está associada à coceira constante. O
excesso de cera e o traumatismo causado pelo ato de
coçar fazem com que os animais desenvolvam otite externa, que apresenta uma
descarga ceruminosa castanho-escura, causa dor e agra-

AMAURI PINTO COSTA - GRANJA IANA,
CPF 412.255.626-00, por determinação
do CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA
AMBIENTAL - COPAM, torna público que
solicitou LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA
AMPLIAÇÃO, através do processo nº
04891/2005, para atividade de AVICULTURA DE POSTURA, situada no Bairro Cachoeira do Coura, Município de Pouso
Alto, MG, CEP 37468-000

va o desconforto.
O diagnóstico presuntivo
baseia-se no comportamento do animal e na presença
de cerúmen. A conﬁrmação
é feita através da observação
do ácaro no interior da orelha com auxílio de um otoscópio ou pela remoção do cerúmen e observação em lupa
do material sob uma superfície escura, onde os ácaros
aparecerão como partículas
esbranquiçadas móveis. O tratamento consiste na limpeza
do ouvido com remoção de
cerúmen e aplicação de produtos parasiticida tópicos,
além de produtos que contenha antibiótico e antifúngico
para aqueles animais que
apresentarem infecção secundária. É importante manter
o animal acometido isolado
do restante dos animais além
de higienizar os objetos utilizados por ele e o ambiente.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa

www.sljornal.com.br
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São Lourenço se destaca
no Campeonato Sudeste
Brasileiro de Natação
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A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
TRABALHA
SEM PARAR.
VEJA O QUE A ASSEMBLEIA FEZ NESSES ÚLTIMOS DIAS:
Comissão
Extraordinária das
Mulheres vai
garantir maior
participação feminina
na política.

Prof. André, Samuel, Maria, Washington, Ana Lívia, Alan, Luiz Fernando,
Igor e Prof. Gabriel, Luiz Guilherme, Karina e Maria Antônia

Aconteceu no último ﬁnal
de semana o Troféu Assis Chateaubriand – Campeonato
Sudeste Brasileiro de Natação
- realizado pela Confederação
Brasileira de Desportos Aquáticos na cidade de Belo Horizonte no Parque Aquático do
Minas Tênis Clube.
Disputam este Troféu as
equipes dos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de
Janeiro e Espirito Santos onde se concentram o maior
número de nadadores e as
melhores equipes nacionais.
A equipe da APAN Faz Atleta – CriaCarmo – Carrossel,
treinada no Clube URCA de
Carmo de Minas e no São
Lourenço Country Clube, obteve um belo resultado classiﬁcando em sétimo lugar,
pois superou equipes de maior
numero de atletas e estrutura em seus clubes.
O destaque de nossa equipe ficou por conta de Maria
Palma Ribeiro, que conquistou o vice-campeonato na
prova dos 100m costas, além
dos vários índices mineiros
e brasileiros atingidos por
nossos nadadores na competição.
A APAN parabeniza seus atletas e agradece a Prefeitura
Municipal de São Lourenço,
pelo apoio aos nossos atletas.

Cartório de Reg. Civil e Notas da
Comarca de São Lourenço
Tabelião: Cecil Domingos J.Póvoa - Pretendem se casar:
000826 - RODOLFO GONÇALVES FORASTEIRO, divorciado, maior, PEDREIRO, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA NATAL LUIZ
PEREIRA 164, São Lourenço-MG, ﬁlho de FRANCISCO FORASTEIRO FILHO
e RAQUEL GONÇALVES FORASTEIRO; e TAMIRIS FORASTEIRO TAVARES,
solteira, maior, BALCONISTA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência
TRAVESSA HENRIQUE 1 - Nº 8, São Lourenço-MG, ﬁlha de SIDINEI APARECIDO TAVARES e MARIA DE FATIMA FORASTEIRO CARVALHO;
000827 - MARCELO UBIRAJARA DE SOUZA, solteiro, maior, servidor
público, natural de Rio de Janeiro-RJ, residência Rua Heitor Modesto,
580 - casa 05, São Lourenço-MG, ﬁlho de JOSÉ UBIRAJARA DE SOUZA e
MARLY PAULA DE SOUZA; e CAMILA FABIANO DO ROSARIO, solteira,
maior, do lar, natural de Niterói-RJ, residência Rua Heitor Modesto, 580
- casa 05, São Lourenço-MG, ﬁlha de CELIO FABIANO DO ROSARIO e ;
000828 - JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO, divorciado, maior, médico, natural de Rio de Janeiro-RJ, residência Rua Prefeito Gastão Braga, 185,
São Lourenço-MG, ﬁlho de JOSÉ DE ARAÚJO e MARIA JUSTINA PEREIRA; e PATRICIA DE SOUZA FIRMINO, divorciada, maior, administradora,
natural de São Lourenço-MG, residência Rua Prefeito Gastão Braga,
185, São Lourenço-MG, ﬁlha de PEDRO PAULO DE SOUZA e ZELIA FIRMINO DE SOUZA;
000829 - JOSENILDO DA SILVA SOUZA, solteiro, maior, micro empreendedor, natural de Rio de Janeiro-RJ, residência Rua Domingos Rodrigues Colosso, 57, São Lourenço-MG, ﬁlho de JOSIVAL BERNARDO
DE SOUZA e NOEMIA MARIA DA SILVA; e SIMONE RIBEIRO DA CUNHA,
solteira, maior, secretária, natural de Itanhandu-MG, residência Rua
Dr. Olavo Gomes Pinto, 751 - casa 04, São Lourenço-MG, ﬁlha de ANTÔNIO DA CUNHA NETTO e NEIDE RIBEIRO DA CUNHA;
000831 - DIEGO BARBOSA PAIVA, solteiro, maior, Servidor Público,
natural de Fortaleza-CE, residência Al. Poeta João Maciel de Oliveira, 60,
São Lourenço-MG, ﬁlho de FRANCISCO UIATAN OLIVEIRA PAIVA e MARIA
GORETE BARBOSA PAIVA; e CAROLINE RIBEIRO DE OLIVEIRA, solteira,
maior, servidora pública, natural de São Lourenço-MG, residência Al.
Poeta João Maciel de Oliveira, 60, São Lourenço-MG, ﬁlha de RONALDO
RIBEIRO DE OLIVEIRA e MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA;
000830 - EDSON CESARIO DOS SANTOS, solteiro, maior, AGENTE PENITENCIARIO, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência ALAMEDA
FREI JOÃO BOSCO 240, São Lourenço-MG, ﬁlho de NELSON CESARIO
DOS SANTOS e HELENA DE CARVALHO DOS SANTOS; e SÂMIA CRISTINA ALBUQUERQUE FERNANDES, solteira, maior, POLICIAL CIVIL, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA GABRIEL BATISTA FERRER
36, São Lourenço-MG, ﬁlha de FLAVIO ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA e DENISE ALBUQUERQUE FERNANDES;

Deputados
defendem
a criação de
delegacia
para crimes raciais
e de intolerância.

Assembleia
cria a Comissão
Extraordinária
de Proteção
dos Animais.

CONFIRA OUTROS TRABALHOS DOS DEPUTADOS QUE TAMBÉM AFETAM A SUA VIDA:
SEGURANÇA PÚBLICA

Deputados vistoriam Ceresp de Contagem e cobram medidas para
acabar com a superlotação.
Parlamentares vão interceder ao governo pela instalação de Delegacia
Regional em Viçosa e pelo aumento do número de policiais na região.
SAÚDE

Assembleia procura soluções para as dívidas do Hospital das Clínicas
Samuel Libânio, em Pouso Alegre.
Deputados propõem alternativas para reabertura de hospital em
Lagoa Santa. Interrupção das atividades deixou trabalhadores e
moradores desamparados.
Parlamentares sugerem a criação de Programa de Cirurgia Plástica
Reconstrutiva de Mama na rede pública.
MEIO AMBIENTE

Parlamentares cobram de empresa responsável por obras no
Aeroporto de Confins medidas que recuperem as lagoas do município.
Deputados reivindicam ao Executivo a criação de políticas públicas que
apoiem indústrias de energias alternativas.
TRANSPORTE

Deputados questionam concessionária responsável e reivindicam que
duplicação da BR 040, entre Juiz de Fora e Brasília, comece pelo trecho
mineiro, que é o mais perigoso.
Parlamentares exigem providências e DER anuncia recapeamentodas
MGs230,187e462,naregiãodePatrocínio.
Assembleia propõe medidas para garantir mais segurança para quem
trafega pela MG 030, entre BH e Nova Lima.
CULTURA

EDUCAÇÃO

Deputados cobram regularização nos repasses do Estado
para escolas de educação especial.
Assembleia apoia implantação de polo da UFMG no Sul
de Minas.
AGRICULTURA

Parlamentares sugerem marcha dos produtores mineiros a
Brasília para reivindicar a renegociação das dívidas rurais e
medidas de estímulo ao setor.
DIREITOS HUMANOS

Deputados discutem formas de diminuir a violência contra
os idosos.
COMBATE ÀS DROGAS

Deputados organizam ciclo de debates e quarta edição da
Marcha Contra o Crack e Outras Drogas.
MINERAÇÃO

Deputados unem forças com municípios mineradores
pela aprovação do Marco Regulatório da Mineração no
Congresso Nacional. Medida trará mais impostos para
as prefeituras.
DEFESA DO CONSUMIDOR

Deputados apoiam projeto que obriga Detran a divulgar valor
arrecadado com multas e destino do dinheiro.
Parlamentares exigem regras claras para cálculo de tarifas em
estacionamentos de veículos.

Parlamentares apoiam distribuição de bolsas de estudos da Fapemig
para manutenção do Ballet Jovem da Fundação Clóvis Salgado.
Saiba mais: www.almg.gov.br/acompanhe/noticias.
TV Assembleia na sua cidade: www.almg.gov.br/acompanhe/tv_assembleia/sintonia.
Para receber notícias sobre os assuntos de seu interesse, clique em “Receba as nossas notícias” e se cadastre.
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