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Veículo fica destruído,
mas ocupantes sobrevivem
Acidente

(pág 07)

Óleo na pista
causa acidente

Na manhã desta segunda-feira
(21/09) uma equipe do Corpo de
Bombeiros foi deslocada até a BR
354 no Km 731, onde no local havia
um motociclista que ao contornar
uma das curvas no trecho, derrapou
em uma mancha de óleo
(pág 07)

Parapeito de
ponte é refeito
Um dos parapeitos da ponte que fica sobre o Ribeirão São
Lourenço na Rua Doutor Olavo
Gomes Pinto está em fase de conclusão de reparo após algumas
semanas com parte de sua estrutura danificada de forma ainda
desconhecida.
(pág 07)

Aviso de interdição
de trânsito

4ª Etapa Do Campeonato Mineiro
DEFENSORIA PÚBLICA REALIZARÁ
O MUTIRÃO DO DIREITO A TER PAI de Karatê Interestilos (FMKI) 2015
(pág 04)

(pág 06)

A Gerência de Trânsito e
Transporte Público comunica que,
a partir de segunda-feira (21), o
trânsito será interditado, também, na av. Antônio Junqueira de
Souza, no trecho entre a praça Dr.
Humberto Sanches e a rua Dr. Olavo Gomes Pinto.
(pág 04)
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Cenário Profissional
atitude ao fato de se estar
procurando uma nova oportunidade de emprego, por
exemplo. A mesma dica vale
para quem gosta de trocar
mensagens pelo celular.
Evite os excessos.

O ambiente profissional
está cada vez mais competitivo. O cenário instável não
permite ensaios, por isso, as
empresas buscam comprometimento de seus colaboradores para que possam
superar este momento economicamente difícil. Nessa
hora, é preciso ter cautela
com as algumas atitudes
e comportamentos, pois,
mesmo sendo realizados
inconscientemente, podem
sinalizar desinteresse e
comprometer o emprego.
Veja cinco condutas que

devem ser evitadas no trabalho e lembre-se que este
é o momento de se destacar e não de se tornar um
profissional dispensável.
Sair da sala toda hora
para usar celular
A não ser por conta de ocasiões especiais, como um
problema familiar que deve
ser resolvido naquele dia,
deixar sua sala várias vezes
para falar ao telefone celular irá gerar uma impressão
negativa. Geralmente, as
pessoas relacionam essa

quando se fala em datas importantes é um ótimo atributo para a sua carreira.

Não responder e-mails
Por mais desnecessário que
pareça, sempre responda às
mensagens enviadas ao seu
e-mail profissional. Não se
manifestar irá fazer com que
as pessoas o vejam como alguém sem comprometimento ou até irresponsável. Essa
recomendação é válida especialmente para os e-mails de
seus superiores e clientes.

Pedir desculpas por tudo
Muitas vezes, pedir desculpas é visto como um
argumento para justificar
algo que não deu certo. Ao
invés disso, tenha uma atitude proativa e, ao apresentar um resultado negativo, já demonstre também
a solução para reverter o
cenário. Dessa forma, as pessoas vão entender que você
está comprometido com o
sucesso das suas atividades,
mesmo que, às vezes, as
coisas saiam do programado.

Falta de organização
O mundo dos negócios é
feito de prazos e, por isso,
não ter um bom planejamento irá contribuir de forma negativa para a formação
da sua imagem. Procure um
método que combine com o
seu estilo de ser, como agendas e smartphones, e crie
uma rotina de atualização
dos status de seus compromissos. Cumprir a palavra

Reclamar o tempo todo
Cuidado para não se transformar em uma pessoa amarga e que reclama o tempo todo. Geralmente, os
colegas de trabalho estão
abertos para nossos problemas quando eles aparecem esporadicamente.
Quem sempre está com um
humor ruim acaba criando
um sentimento natural de
afastamento.

VERA GANNAM

DRA. RENATA FONSECA

Maria Nossa Mãe

Dermatologia, Alergia e Imunologia

Tirando duvidas a respeito do “BOTOX”

MENSAGEM DE NOSSA SENHORA

O termo Botox acabou ganhado forca por ter sido a marca mais
conhecida durante muito tempo. Na verdade o nome correto eh
Toxina botulínica . Hoje em dia temos varias marcas disponíveis no
mercado.
Eh um dos mais eficazes procedimentos para melhorar rugas
dinâmicas (rugas que surgem quando nos expressamos : sorriso,
preocupação ou ansiedade). Apresenta também ação preventiva,
evitando o surgimento das rugas fixas.
Suas principais indicações são:
Melhorar rugas da testa e da região entre as sobrancelhas
Melhorar “pés de galinha”
Arquear a sobrancelha ou corrigir assimetria entre elas
Controle de sudorese excessiva, principalmente das axilas (hiperidrose)
O procedimento consiste na aplicação do produto nos músculos
da face com agulha de muito fino calibre. Geralmente se faz uma
única sessão, mas pode haver necessidade de retoque
O efeito começa com 72 horas e é completo em 15 dias. O resultado do procedimento não é permanente, durando em média de 3
a 6 meses. Novas sessões podem ser realizadas , sempre respeitando o intervalo de 6 meses no mínimo.
Eh importante enfatizar para o paciente que a toxina botulínica
não trata as rugas fixas (rugas que já estão marcadas na face). Podem amenizar, mas não as eliminam, por isso nos casos de rugas
fixas muitas vezes precisamos complementar com outros procedimentos como peelings mais profundos, microagulhamento, Laser
ou preenchimento.
A toxina botulínica não deve ser aplicada em gestantes, mulheres
que amamentam, pessoas com histórico de alergia ao produto,
pessoas com problemas neuromusculares ou que estejam em uso
de alguns antibióticos específicos.
Apesar da aplicação da toxina botulínica ser feita com agulhas muito finas, pode ocorrer como complicação a formação de
pequeno hematoma (mancha roxa) após a sessão , o qual desaparecerá sozinha em poucos dias. No caso de ocorrer esse tipo de
complicação deve-se evitar ao máximo a exposição solar.
Procure seu dermatologista!

Queridos filhos! Vocês são a minha força. Vocês, meus
apóstolos, que, com o seu amor, humildade e silêncio de
oração, estão tornando possível aos outros virem a conhecer meu FILHO. Vocês vivem em MIM. Vocês Me carregam no seu coração. Sabem que vocês tem uma Mãe
que os ama e que tem vindo para trazer amor. Eu estou
olhando-os no PAI CELESTIAL com seus pensamentos, suas
dores, seus sofrimentos e tudo isso ofereço a meu FILHO.
Não tenham medo, não percam a esperança, porque Jesus
ouve sua MÃE. Desde que ELE nasceu, ama e deseja que
todos meus filhos venham conhecer este Amor. ( 02-032015)

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

As 21 Regras desta Casa
1. Nós obedecemos a Deus.
2. Nós amamos e honramos uns aos outros e oramos uns pelos
outros.
3. Nós contamos a verdade.
4. Nós colocamos os interesses da família à frente dos nossos.
5. Nós falamos serena e respeitosamente uns com os outros.
6. Nós não magoamos uns aos outros com palavras ou ações indelicadas.
7. Quando alguém precisa de correção, nós o corrigimos em amor.
8. Quando alguém se arrepende, nós perdoamos.
9. Quando alguém está triste, nós o confortamos.
10. Quando alguém está contente, nós nos alegramos com ele.
11. Quando temos alguma coisa agradável para compartilhar, nós
compartilhamos.
12. Quando temos trabalho para fazer, nós o fazemos sem reclamar.
13. Nós cuidamos bem de tudo aquilo que Deus nos deu.
14. Nós não geramos trabalho desnecessário para outros.
15. Quando abrimos alguma coisa, nós a fechamos.
16. Quando tiramos alguma coisa do lugar, nós guardamos de volta.
17. Quando ligamos alguma coisa, nós desligamos.
18. Quando fazemos sujeira ou bagunça, nós limpamos ou arrumamos.
19. Quando não sabemos o que fazer, nós perguntamos.
20. Quando estamos fora de casa, nós agimos da mesma maneira
como se estivéssemos em casa.
21. Quando desobedecemos ou esquecemos quaisquer das 21 Regras desta Casa, nós aceitamos a disciplina e admoestação do Senhor

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

LOOK BONEQUINHA DE LUXO MARY KAY

REFLEXÃO
Nossa Senhora declara, por intermédio da vidente Mirjana, que nós somos a sua força. Que somos seus apóstolos e
que, por causa de nosso apostolado, torna-se possível aos
irmãos afastados virem a conhecer o amor de Jesus.
Se Ela diz que nós a carregamos no seu coração, então,
está na hora de provarmos concretamente esta afirmação
de nossa Mãe. Por isso, Ela deseja que vivamos fielmente
os Mandamentos da Lei de Deus, que participemos, com
muita piedade e com a frequência possível, da Santa Missa
e dos Sacramentos.
Quer, sem dúvida alguma, que sejamos apóstolos do
Amor e da Bondade. Que, nesse mundo sem paz, sejamos
testemunhas de uma vida pacífica e sem temor, porque, se
Deus estiver conosco, quem poderá estar contra nós?
Fonte: informativo RAINHA DA PAZ

• Antes de começar seu make, aplique o Primer em sua
pele. Feito isso, escolha a Base que mais combina com você
e fique com a pele pronta e lisinha!
• Aplique a sombra dourada do Trio de Sombras Field Day
no canto interno dos olhos para iluminar e a sombra azul no
canto externo dos olhos. Aplique o Delineador em Gel para
os Olhos Black com um traço mais grosso e marcado. Use
a Máscara Alongadora para Cílios Lash Love para finalizar.
• Para ficar com uma pele iluminada, aplique o Blush Mineral
Strawberry Cream nas maçãs do rosto e utilize o Pó Bronzeador
para garantir um aspecto natural e acetinado à pele.
• Para lábios hidratados e com um toque suave de cor, aplique o Hidratante Labial com Cor Triple Layer Pink Again.
• Para finalizar seu make perfeito, aplique o Pó Solto Translúcido
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Ricardo Valente Pazzanezi
Médico Veterinário

sobretudo
antibióticos.
Por vezes é necessária
a complementação do
tratamento com transfusão
de sangue, dependendo do
estado do animal
Como prevenir a
doença?
Devido
a
inexistência

Hoje o assunto é a temida
doença do carrapato que
vem afetando os cães
da nossa região e sua
incidência vem aumentando
significantemente
nos
últimos anos.
O carrapato pode transmitir
duas doenças distintas, a
Erliquiose e a Babesiose. As
duas são conhecidas como
doença do carrapato, mas
possuem diferenças.
O que é a Erliquiose
canina e Babesiose canina?
A Erliquiose é uma
doença infecciosa comum
em que há destruição dos
glóbulos brancos do animal.
A Babesiose ao contrário,
ataca os glóbulos vermelhos
do sangue.
Como o cão é
contaminado?
A
transmissão
entre
animais se faz pela inoculação
de sangue proveniente de
um cão contaminado para
um cão sadio, principalmente
através da picada do
carrapato.

Qual é o vetor da
doença?
O principal vetor da
enfermidade é o carrapato
marrom do cão. No entanto,
a infecção também poderá
ocorrer no momento de
transfusões
sanguíneas,
através de agulhas ou
instrumentais contaminados.
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de vacina contra esta
enfermidade, a prevenção é
realizadaatravésdotratamento
dos animais doentes e do
controle do vetor da doença: o
carrapato. Portanto, produtos
carrapaticidas ambientais e
de uso tópico são bastante
eficazes.

CICLO DO
CARRAPATO

HÁ VAGA PARA ESTAGIÁRIO NO SETOR DE
ARQUIVO DO HOSPITAL SÃO LOURENÇO
O Hospital São Lourenço oferece uma vaga de ESTAGIÁRIO
REMUNERADO para atuar no Serviço de Prontuário do Paciente (SETOR DE ARQUIVO) da instituição, no horário das
9h às 12h e das 13h às 16h.
O candidato deverá:
- ser, preferencialmente, do sexo masculino;
- estar cursando Administração ou Gestão Comercial.
Para envio de currículos e/ou outras informações, deve-se
fazer contato com o Departamento Pessoal do Hospital ATÉ
A PRÓXIMA 3ª FEIRA (22/09):
- pessoalmente, das 8h às 12h e das 13h às 17h (falar com
Pâmela ou Elizabete);
- enviando e-mail para: rh@hospsl.com.br

Quais são os sinais
clínicos?
Os principais sinais clínicos
são: febre, apatia, mucosas
pálidas ou amareladas,
fraqueza muscular, perda
de peso, desidratação, falta
de apetite, vômitos, dor
abdominal e anemia.
Como essas doenças
são diagnosticadas?
São diagnosticadas por
exames de sangue, que pode
dar sinais de alteração no
hemograma ou exames mais
específicos como a sorologia.
Qual é o tratamento?
O tratamento é feito à
base de medicamentos,

DOM ZECA

Aniversário

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Aniversário
Quem vai soprar velinhas no
dia 02 de outubro, é nossa
querida Giovanna Rangel.
Parabéns e que Deus lhe
abençoe!!!

Muitas felicidades para
nossa querida amiga da
vizinha cidade de Soledade
de Minas, Jamille Murad,
que completa mais um
ano de vida nesse 03 de
outubro.
Parabéns e tudo de melhor!

Aniversário
Aniversário
Comemorando
com
muito som bom no dia
29 de outubro, o músico
sãolourenciano,
Enrico
Maciel. Felicidades e muito
sucesso na carreira!!!

Mais uma grande pessoa,
muito querida, a professora
Denise Junqueira, que
irá completar mais uma
primavera nesse 11 de
outubro.
Muitas felicidades, que
Deus lhe abençoe!!!

CLASSIFICADOS
VENDO- Apartamento, arejado, com sala ampla,cozinha,área,banheiro,dois
quartos e mais um quarto na área comum, vaga na garagem. Terraço, horta,
piscina, churrasqueira. Ambiente tranquilo. São Lourenço Velho, próximo
a APAE. Contato: 35-3332-2092/ 35-8832-8834.
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR (35) 8816-2486 OI
/ (35) 9105- 6305 - TIM
ALUGA-SE CASA NO CENTRO PARA FINS COMERCIAL OU RESIDENCIAL.
TRATAR PELOS TELS: 35-8841-6889(OI) OU 8817-7800(OI).

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

EXPEDIENTE

ALUGO CASA COM 2 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE
SERVIÇO COBERTA E QUINTAL.SEM GARAGEM. RUA DEP. MANOEL COSTA
123 CASA 02 . PRECISA DE AVALISTA.
Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Henriques, Designer / Diagramação: Equipe São Lourenço Jornal, 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: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, 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.

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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DEFENSORIA PÚBLICA REALIZARÁ O
MUTIRÃO DO DIREITO A TER PAI

O mutirão acontecerá no
dia 29/10/2.015, a partir
das 9:00 horas, na sede da
Defensoria Pública que fica
na Rua Coronel José Justino, nº 458, Bairro Centro
em São Lourenço. O evento
tem como objetivo realizar,
gratuitamente, exames de
DNA, com coleta feita por
profissionais da Secretaria
Municipal de Saúde, onde
é possível fazer o reconhecimento de paternidade
extrajudicial. Nesses casos,
são feitos a lavratura de certidão de nascimento imediata e acordos relacionados
a alimentos, guarda da criança e até o agendamento
de visitas. A ideia central,
no entanto, é a de chamar
a atenção à conscientização

do pai sobre a importância
de seu papel na formação
da criança, buscando promover o reconhecimento da
paternidade e, em especial,
a aproximação das crianças
com seus pais, ainda nos
primeiros anos de vida, de
modo a evitar os transtornos
e estigmas que o reconhecimento tardio pode ocasionar. Sua finalidade maior
é estabelecer vínculos de
afetividade e não apenas
vínculos genéticos. Para participar, é necessário que a
mãe da criança carente compareça à Defensoria Pública,
de segunda à sexta-feira, das
13:00 às 17:00 horas, até o
dia 16/10/2.015, para formalizar o cadastro. O mesmo vale para as pessoas

maiores de 18 anos e que
também estejam em busca
do reconhecimento paterno. Os supostos pais serão
notificados para comparecer
na Defensoria Pública para
reconhecer o filho ou fazer
o exame de DNA, nos casos
em que haja a necessidade.
Caso o suposto pai se recuse,
haverá o ajuizamento de ação
investigatória de paternidade.
http://www.defensoria.
mg.gov.br/defensoria-publica-vai-promover-mutirao-direito-a-ter-pai-embh-e-mais-34-comarcas/
Obrigado
Roger Vieira Feichas
Defensor Público Estadual

Aviso de interdição de trânsito

Cartório de Reg. Civil e Notas da Comarca de São Lourenço
Tabelião: Cecil Domingos J.Póvoa - Pretendem se casar:
000919 - BRUNO ASSIS GUEDES, solteiro, maior, DOMADOR, natural de SÃO LOURENÇOMG, residência ALAMEDA SILVIO DE OLIVEIRA MOTA 335, São Lourenço-MG, filho de
FRANCISCO DE ASSIS GUEDES e CIOMARA MARIA GUEDES; e JAQUELLINE CRISTINA
MADELLA DA SILVA, solteira, maior, PROFESSORA, natural de VOLTA REDONDA-RJ,
residência ALAMEDA SILVIO DE OLIVEIRA MOTA 335, São Lourenço-MG, filha de LUIZ
CLÁUDIO MENDES DA SILVA e CÉLIA DE ASSIS MADELLA DA SILVA;
000921 - CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA PINTO, divorciado, maior, COMERCIANTE, natural
de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA PREFEITO MARIO MASCARENHAS DE OLIVEIRA
75, São Lourenço-MG, filho de FRANCISCO CLAUDIO TEIXEIRA e BENEDITA PINTO
TEIXEIRA; e IONÁ CRISTINA RIBEIRO TORRES, solteira, maior, PSICOPEDAGOGA, natural
de RIO DE JANEIRO-RJ, residência RUA PREFEITO MARIO MASCARENHAS DE OLIVEIRA 75,
São Lourenço-MG, filha de JOSÉ RIBEIRO TORRES e IRACEMA INÊS DE LIMA;
000920 - ANDERSON FONSECA RODRIGUES, solteiro, maior, SEGURANÇA ELETRONICA,
natural de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, residência RUA FREI AYMORE, 150, São LourençoMG, filho de JORGE ANTONIO RODRIGUES e IZILDINHA FONSECA; e LUCIANA PEREIRA
SILVERIO, solteira, maior, CONFEITEIRA, natural de VIRGINIA-MG, residência RUA FREI
AYMORE, 150, São Lourenço-MG, filha de SEBASTIÃO SILVERIO e MARIA RITA SILVERIO;

A Gerência de Trânsito e
Transporte Público comunica que, a partir de segunda-feira (21), o trânsito será
interditado, também, na av.
Antônio Junqueira de Souza, no trecho entre a praça
Dr. Humberto Sanches e a
rua Dr. Olavo Gomes Pinto.
A mudança ocorrerá devido ao avanço das obras de
drenagem pluvial, que já
estão nas proximidades do
antigo Hotel Monte Azul,
mais precisamente no cruzamento da av. Antônio

Junqueira de Souza com a
rua Dr. Ribeiro da Luz. Os
motoristas que estiverem
trafegando no sentido Federal/Centro devem descer
pelas ruas Santos Dumont e
J. C. Soares. Os que tiverem
saindo do Centro com destino ao bairro Nossa Senhora de Fátima e à saída para
Pouso Alto, deverão utilizar
a rua dos Andradas.
O trânsito está liberado
na rua Sete de Setembro,
que faz a ligação da av. D.
Pedro II com a Comendador

Costa, passando em frente
ao Teleférico, na rua Dr.
Ribeiro da Luz, no trecho
compreendido entre a Cel.
José Justino e a Comendador Costa, e em toda a D.
Pedro II, desde seu início.
Os motoristas devem ficar
atentos, principalmente nos
sentidos de direção, pois
ruas que eram mão dupla
estão sendo mão única e
vice-versa, bem como outras que inverteram a mão
de direção (Dr. Mello Viana
e Dr. Olavo Gomes Pinto).

000923 - LUCIANO RIBEIRO SIMÕES, solteiro, maior, PORTEIRO, natural de JACAREÍ-SP,
residência RUA GETULIO VARGAS, 1331, São Lourenço-MG, filho de CARLOS DEIZ SIMÕES
e IRACILDA ISABEL RIBEIRO SIMÕES; e RENATA BARBOSA DE OLIVEIRA, solteira, maior,
PROMOTORA DE VENDAS, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA JOAQUIM
ALVES PRADELA, 237, São Lourenço-MG, filha de JOSE DONIZETE DE OLIVEIRA e MARIA
DAS DORES BARBOSA DE OLIVEIRA;
000778 - FRANCISCO JHONATA DOS SANTOS, solteiro, maior, ENCANADOR, natural
de OLIMPIO NORONHA-MG, residência JOAQUIM ALVES PRADELA JUNIOR 323, São
Lourenço-MG, filho de FRANCISCO DONIZETTI GONÇALVES DOS SANTOS e MÔNICA
BENEDITO SANTOS; e ALESSANDRA DE ANDRADE LOUZADA, solteira, maior, DO LAR,
natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência JOAQUIM ALVES PRADELA JUNIOR 323, São
Lourenço-MG, filha de GILBERTO MACIEL LOUZADA e ROSELI DE ANDRADE;
Os contraentes apresentaram os documentos exigidos pelo art.1525 do Código Civil
Brasileiro. Se alguém souber de algum impedimento, que os impeçam de se casar, que o
faça na forma da Lei.
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Gincana de Arduino – Meu 1º robô – Com alunos e ex-alunos
do curso de Sistemas de Informação da Faculdade de São
Lourenço e Alunos do Colégio Objetivo de São Lourenço.

Em Setembro...

Curso de Excel
Básico, Intermediário e Avançado

Instrutor: Prof. Pedro Alberto Chaib

Carga Horária: 40 horas (8 encontros)
Iniciou em 15 de agosto, na
Faculdade de São Lourenço a
Gincana de Arduino – Meu
1º Robô, com o objetivo de
despertar o interesse pelo
curso de Sistemas de Informação, a gincana promove
uma competição entre os
alunos e ex-alunos da faculdade e os alunos do colégio. O projeto é coordenado
pelos professores do curso
de Sistemas de Informação
– Prof. Aldyr Amaro e Profª
Eliete Augusto e pela professora Renata Chaves do
Colégio Objetivo. A gincana
terá dois momentos, o primeiro momento os alunos
terão Palestras sobre como

trabalhar em grupos e montar
projetos com professores da
faculdade e treinamentos para
familiarizar com o arduino,
que é um software de código aberto, o que permite que
os usuários façam alterações
em seus códigos para que se
adequem às necessidades
deles. Ao alunos deverão programar o robô para percorrer
um percurso já determinado,
executando tarefas também
já determinadas. No segundo
momento da gincana que será
no dia 05 de outubro na Faculdade os alunos deverão executar provas estabelecidas, quem
obtiver maior pontuação será
o vencedor. Para a aluna do

Colégio Regina Almeida, que
participa do grupo, estou
aprendendo muito sobre programação e tecnologia, o arduino é bem fácil de mexer, o que
torna bem divertido aprender
a utilizar esse software e a descobrir suas potencialidades.
Segundo o Professor Aldyr, a
gincana é uma forma onde os
alunos aprenderão o uso da
computação para a produção
de conhecimento na escola
e que tem como objetivo de
promover a tecnologia como
linguagem bem divertida. E
é uma forma de divulgação
do curso de Sistemas de Informação da Faculdade de
São Lourenço.

Investimento: R$ 280,00 (Duzentos e oitenta reais)
Horário: 19:00 às 22:30 ou 14:00 às 17:30 horas
Turmas: Sexta-feira ou Sábado
turmas com menos de 25 alunos)

(Reservamo-nos o direito de não iniciar

Local: Faculdade de São Lourenço

Participem...

Desconto de 10%
para alunos FSL

administracao@faculdadesaolourenco.com.br ou 3332-3355
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4ª Etapa Do Campeonato Mineiro de
Karatê Interestilos (FMKI) 2015

Para a equipe de futebol da cidade vizinha de Dom Viçoso, que conquistou o caneco no campeonato municipal da
cidade. Além do goleiro Marcelo, Fábio Augusto, Abimael,
Igor, Maquel, Dimas, Dunguinha, Ariel, Alefe, Jonas, Edson
e Thiago Lima.

Ao amigo Moby, que depois
que colocou a Cruz de Malta no peito, peitão mesmo,
na aposta com o Zezinho da
Barbearia, só deu sorte ao
Machão da Gama, que com
certeza irá sair da Zona.

As meninas do Sub 17 de Basquete de São Lourenço, comandadas pelo técnico Paturi, que depois de muitos obstáculos e dificuldades, venceram todos os jogos da fase final
na cidade de Juiz de Fora válidos pelo Campeonato Mineiro.

Médico Veterinário

Micose em gatos

É SÓ PARABÉNS !

Na dedicação ao trabalho
da enfermeira Cleuza e do
motorista João Grandão da
Secretaria de Saúde, nos jogos do campeonato de Veteranos e do Municipal.

DR. RODRIGO C. SANTOS

A Karateca de São Lourenço, Nicole Maciel Cadeiras, Onze Anos, (Academia Rachido-Kan – São
Lourenço), mais uma vez
destacou-se no karatê, ou
seja, no Dia 13 de Setembro
de 2015 (domingo), a karateca participou da 4ª Etapa
do Campeonato Mineiro de
Karatê Interestilos (FMKI),
realizado pela Confederação
Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI). O evento foi realizado no Ginásio Quadra
do Umuarama Clube, na
Cidade São Gonçalo do Sapucai – MG. Abrangendo atletas de diversas delegações
de várias cidades da região
para as competições de disputa nas modalidades Kata
e Kumite (luta).
A karateca Nicole, Onze
Anos, Graduação Verde
Ponta Roxa, competiu na
categoria Infantil de faixas verde, roxa, marrom e
preta de 11 à 12 Anos, sagrando-se com premiações
como: Medalha de (OURO)
na
modalidade
KATA

(CAMPEÃ) e Medalha de
(OURO) na modalidade KUMITE (CAMPEÃ).
Nesta competição, a karateca Nicole de São Lourenço
conquistou
novamente
mais 02 medalhas, somando agora 50 Medalhas,
além de vários Títulos com
apenas 3 (três) Anos e 03
meses de karatê, isto devido a muita disciplina, dedicação e constante treinos,
para alcançar excelentes
resultados em competições.
A karateca Nicole já participou até o momento de 24
Campeonatos, entre eles da
FMKI, FMK, Mundial WUKF,
Sul-Americano e Brasileiro.
Nicole na oportunidade
agradece ao seu Mestre Joaquim Felício (Kiko) por acreditar na sua determinação de
vencer. Nicole também agradece ao COC (Instituto de Educação e Cultura – AEPA) de
São Lourenço, minha Escola,
pelo patrocínio e grande apoio e ao São Lourenço jornal e
a Rádio Alternativa pela força
de sempre.

Dermatofitose
(micose),
chamada também de tinha,
é uma infecção fungica que
acomete as camadas superficiais da pele e áreas cornificadas
da pele e unhas. Quase todos
os casos felinos (cerca de 95 %)
são causados por Microsporum
canis. O gato também pode estar infectado por Trichophyton
mentagrophytes e Microsporum gypseum.
A exposição direta ao fungo
não resulta necessariamente
em infecção e nem sempre a infecção causa sinais clínicos. Gatos
de pêlo longo tem maior probabilidade de sofrer infecções sintomáticas. O período de incubação típico vai de 1 a 14 semanas,
mas alguns gatos permanecem portadores assintomáticos por
longos períodos. As lesões tem o típico aspecto de áreas circulares
de alopecia (falta de pelo), mas esse aspecto pode ser tão diversificado que devemos suspeitar de dermatofitose em praticamente
qualquer gato com doença cutânea.
Os fatores de risco são imunossupressão, locais onde vivem muitos gatos, desnutrição, más condições de higiene e ausência de
quarentena para novos gatos que chegam a uma habitação onde
já vivem vários gatos.
DIAGNÓSTICO
As lesões clássicas podem estar leve ou moderadamente pruriginosas, acompanhadas de alopecia parcial e formação de escamas
e crostas. Frequentemente os gatos estão acometidos na cabeça,
face, e membros anteriores. Contudo, dermatofitose pode aparecer associada com qualquer distúrbio felino na pele ou nas unhas.
Exames como a lâmpada de Wood e cultura para fungos são utilizados para fechar o diagnóstico.
TRATAMENTO
•
Quarentena
•
Terapia tópica- banho ou pomadas
•
Terapia sistêmica- medicamento oral
•
Controle do ambiente
•
Corte dos pelos
•
Vacinação – quando necessária deve ser associada ao
tratamento geral.
PROGNOSTICO
Alguns gatos tem infecções auto limitantes (curam sozinhas),
mas a infecção persistente, estado de portador ou zoonose justifica o tratamento intenso. Em geral o prognóstico é bom se forem
tomadas medidas terapêuticas rigorosas.
A dermatofitose é contagiosa para os seres humanos, tratando-se de uma zoonose (doença que se pega de um animal).

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Veículo ficou completamente destruído Óleo na pista causa acidente
Grave acidente mobiliza Corpo de Bombeiros e Samu que juntos salvam 4 vidas

Por volta das 10:00 hrs desta segunda-feira (21/09) um
grande engarrafamento na BR
354 no Km 721 afetou quem
trafegava pelo local após um
violento acidente envolvendo
um caminhão, uma carreta e
um veículo Fiat Uno.
O veículo citado acima se
dirigia para a cidade de Candeias MG após sair da cidade de Aparecida do Norte
SP, momento em que tentou
realizar ultrapassagem da
carreta, porém sem sucesso e colidindo lateralmente
contra um caminhão que
vinha em sentido oposto.
O motorista do caminhão
ainda tentou se desvencilhar do veículo e mesmo
saindo da pista e quase
caindo em uma ribanceira,
já que no trecho não existe
acostamento, não evitou a
colisão devido a largura da

pista e como consequência
do primeiro impacto o carro
bateu no tanque de combustível da carreta e acabou
sendo prensado entre carreta e caminhão.
No veículo estavam o motorista, irmã do motorista, além de mãe e filha de
aproximadamente três anos
de idade que ficaram presos
às ferragens.
Os primeiros a chegarem
ao local foram duas equipes da
Polícia Rodoviária Federal, em
seguida chegaram duas equipes do Corpo de Bombeiros,
duas equipes do Samu e o perito da Polícia Civil.
Aos poucos as vítimas
eram retiradas do interior
do veículo, a primeira a ser
socorrida e retirada do interior das ferragens foi a criança que estava em sua cadeirinha e com suspeita de

fratura em uma das pernas,
em seguida saiu a mãe da
criança com algumas escoriações e muito nervosa, depois foi retirado o motorista
com escoriações e suspeita
de fratura em seu braço
direito e por fim após mais
de duas horas incansáveis
de trabalho dos homens do
Corpo de Bombeiros foi retirada a irmã do motorista
com várias escoriações pelo
corpo e suspeita de fratura
em um dos braços.
As equipes do Samu foram
as responsáveis pela condução das vítimas para o
Pronto Socorro do Hospital
da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço.
Familiares das vítimas que
estavam em um outro veículo aguardam liberação
das mesmas para prosseguirem em viagem.

Na manhã desta segunda-feira (21/09) uma equipe
do Corpo de Bombeiros foi
deslocada até a BR 354 no
Km 731, onde no local havia
um motociclista que ao contornar uma das curvas no
trecho, derrapou em uma
mancha de óleo que estava
derramado na pista indo de
encontro a uma placa sinalizadora e posteriormente

contra um barranco causando sua queda.
O Corpo de Bombeiros
iniciou o procedimento
para que o motociclista que
teve fratura em sua perna
esquerda fosse conduzido
em seguida para o Pronto Socorro do Hospital da
Fundação Casa de Caridade
de São Lourenço por uma
equipe do Samu que tam-

bém foi acionada.
A pista foi fechada nos
dois sentidos causando
engarrafamento, sendo liberada após homens do Corpo de Bombeiros espalharem serragem na mancha
de óleo evitando futuros
acidentes.
No local compareceu também uma equipe da Polícia
Rodoviária Federal.

Parapeito de ponte é refeito

Um dos parapeitos da
ponte que fica sobre o Ribeirão São Lourenço na Rua
Doutor Olavo Gomes Pinto
está em fase de conclusão

de reparo após algumas semanas com parte de sua estrutura danificada de forma
ainda desconhecida.
Após o termino da obra

no local o mesmo voltará
a oferecer segurança para
quem transita pelo local
evitando qualquer tipo de
acidente.
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