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Postos de gasolina viram alvo
de ladrões em São Lourenço

Os assaltos constantes em postos de gasolina da cidade estão deixando os funcionários dos estabelecimentos
em pânico e com medo de trabalhar. A onda de assaltos também assusta os proprietários, que já não sabem mais
como agir. Eles dizem estar indignados com a ousadia dos ladrões, que na maioria das vezes nem se preocupam em
esconder o rosto. Alguns empresários já até pensam em fechar os estabelecimentos durante a noite devido à sensação de falta de segurança. (pág 11)

Segurança

Acidente

Duas motos batem
de frente próximas
a ponte da Estação
Por volta das 20h30min de domingo (13/10), duas motocicletas
Honda- 125 cilindradas bateram de
frente próximo à ponte Dr. Antônio Carlos que dá acesso ao bairro da Estação. (pág 06)

Inaugurada a
nova “Garagem
dos Livros”
Na sexta-feira (11/10), às 14h30min,
foi inaugurada na sede da Associação dos Moradores do Bairro
São Lourenço Velho, a biblioteca
infanto-juvenil “Garagem dos Livros”. A ação é uma iniciativa do
Sr. Armindo de Almeida. (pág 06)

Duas escolas unidas
por um projeto...

Defesa Civil de São
Desmoronamento em
obra deixa três famílias Lourenço apresenta
desabrigadas
plano de contingência
(pág 08)

(pág 07)

O ensino de Matemática vem
se tornando cada vez mais defasado em propostas que motivemo crescimento intelectual do aluno. E cada vez mais, é exigido dele que pense e apresente soluçõespara os mais variados problemas
do cotidiano. (pág 09)
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EDITORIAL
A economia mundial está melhor. Passado o pior
período da crise, os países desenvolvidos ensaiam
uma retomada mais firme. O resultado será benéfico para todos, apesar
de ser esperada uma alta dos juros globais. Alguns emergentes terão
problemas diante desse
cenário, mas estão, em
média, mais bem preparados que no passado.
Tal foi o diagnóstico predominante entre acadêmicos, autoridades e banqueiros reunidos em Washington para o encontro
anual do Fundo Monetário Internacional.
O FMI estima que a economiamundialcrescerá3,6%
em 2014 (contra 2,9% neste ano), com impulso dos
EUA e da zona do euro.
Deve facilitar essa recuperação um menor aperto nas contas públicas.
No caso americano, por
exemplo, a contenção de
gastos do governo subtraiu dois pontos percentuais do crescimento em
2013 - impacto que cairá a menos da metade no
ano que vem.

Quanto à Europa, o tom
dominante foi de alívio.
Verdade que permanecem
as dificuldades - especialmente o alto desemprego - nos países mais afetados pela crise. Mas a discussão centrou-se na implantação do que já foi decidido: a supervisão bancária comum e o roteiro
de liquidação de bancos
insolventes, entre outras
ações para reforçar as instituições que sustentam a
moeda única.
Otimismo à parte, não
faltou espaço para debater os principais riscos. O
impasse legislativo nos EUA
apresentou-se como problema mais óbvio de cur-

ESPAÇO LIVRE
Dicas para se adaptar
ao horário de verão

Apesar de parecer uma mudança pequena, o início do
horário de verão pode alterar o funcionamento do organismo, segundo explica Shigueo Yonekura, neurologista
com especialização em sono
pelo Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).
O horário de verão começa
no domingo (20) em dez estados brasileiros e no Distrito Federal. Neste dia, os relógios devem ser adiantados
em uma hora.
“O cérebro segue o ritmo do
relógio biológico, que está organizado em um ciclo de 24
horas. A mudança desse padrão desregula o sono e o repouso que ele proporciona”,
explica Yonekura. A maioria
das pessoas, diz, demora entre três e quatro dias para entrar no novo ritmo e, nesse período, os principais sintomas
são sonolência, cansaço, irritabilidade e falta de atenção.
Yonekura conta que a melhor maneira de se adaptar é
dormir mais cedo gradualmente, nos dias anteriores à mudança. “Deitar 15 minutos antes na quarta-feira, 30 minutos na quinta, até que isso che-

gue a uma hora na noite do
sábado, é o ideal”, orienta.
As atividades físicas também
são aliadas do sono, desde que
realizadas com moderação e
até duas horas antes de dormir. Sobre a alimentação, a
principal dica é evitar consumir café, chá preto, refrigerante, chocolate e demais produtos que contenham cafeína.
Outras práticas consideradas boas pelo médico incluem
comer alimentos leves, beber
leite morno, evitar televisão
e computador pouco antes de
dormir, tomar banho refrescante e não levar problemas
e preocupações para a cama.
Mudança de horário
O horário de verão começa
no domingo (20). Com isso, à
meia-noite do sábado (19) para domingo, os relógios devem
ser adiantados em uma hora.
A mudança vai até o dia 16 de
fevereiro de 2014.
Os dez estados afetados são
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, além
do Distrito Federal. As regiões
Norte e Nordeste não participam do horário de verão.
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Consenso do FMI

to prazo - mesmo que quase ninguém acredite na hipótese de haver, de fato,
um calote da dívida americana.
No longo prazo, a principal preocupação diz respeito a eventuais desequilíbrios gerados pela esperada alta das taxas de juros e pelo fim das vultosas injeções de dinheiro
na praça, aplicadas por
bancos centrais de países
desenvolvidos.
Em seu relatório de estabilidade financeira, o FMI
mostrou que o fluxo de capitais para os emergentes
desde 2008, por exemplo,
foi US$ 470 bilhões superior ao que seria normal

considerada a tendência
histórica. A inversão no rumo dos dólares deverá
agravar as dificuldades.
Os bancos centrais da
Europa e dos EUA certamente serão cautelosos
na extinção dos estímulos
- foi o que demonstrou o
Fed, aliás, ao adiar no mês
passado o início da redução de suas intervenções.
Os emergentes, por sua
vez, têm reservas internacionais maiores, taxas de
câmbio flutuantes e bancos mais fortes, entre outras diferenças marcantes
em relação à década de
1990, repleta de crises.
Nem por isso a transição será trivial. A julgar
pelo histórico, problemas
de monta em alguns países serão efeito colateral
inevitável.
Ressalte-se, porém, que
o sucesso ou o fracasso
dessa travessia depende
primordialmente das decisões domésticas. O Brasil, assim como a maioria
dos países, está hoje melhor que no passado. O rumo tomado nos últimos
anos, contudo, inspira pouca confiança.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

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

Louvor: combustível
da alma
Interessante...Tanto na
passagem bíblica da multiplicação dos pães quanto na passagem da última
ceia, em que Jesus abençoou o pão e o deu à seus
discípulos, podemos perceber que, antes de distribuir ou repartir, Ele rendeu
graças a Deus.
É fundamental para a nossa vida que aprendamos
com o Cristo a render graças diariamente pelas infinitas bênçãos e favores que
recebemos, tais como nossa vida, nossa saúde, nossa família, nossa casa, nosso alimento, nosso trabalho, nossos amigos, nosso
agasalho, nossos dons. Se
pararmos um pouco certamente perceberemos que
não nos falta razão para louvar e bendizer, para sermos
gratos por tudo o que temos recebido.
Como cristãos que devem seguir o exemplo de
seu Mestre, vivemos para
partilhar, dividir, repartir.
Mas esta doação vai muito além do material. Precisamos nos doar, passar para as pessoas que estão ao

nosso redor mensagens positivas, bons sentimentos,
espalhar noticias agradáveis, incentivar. No entanto, para que isso aconteça,
temos que estar bem conosco mesmo e carregarmos em nosso coração a
certeza de que somos agraciados e abençoados a todo instante, ainda que em
certos momentos nos sobrevenham dificuldades a
serem superadas.
Nossos problemas não
podem ser mais fortes que
as benevolências e os favores de Deus. Nossa alegria
tem que ser maior que nossa tristeza, sempre, para
que possamos ser sinais de
Deus no universo. A cada
nova manhã, antes de nos
levantarmos, vamos louvar
por todas as coisas, inclusive pelas tribulações que
enfrentamos, pois o agradecimento é o combustível
para nossa alma. A gratidão
é o motor que nos faz seguir sempre adiante, na certeza de que somos abençoados e por isso também
devemos abençoar o que
está diante de nós!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Nossa Senhora vem até nós A verdadeira
Em uma mensagem, Nossa
A Mãe vem até nós. Fala-nos
de maneira muito simples pa- Senhora disse: “Queridos filhos, profissão de fé
ra que possamos melhor compreender e melhor viver Suas
mensagens. Uma das primeiras mensagens que Nossa Senhora transmitiu ao mundo
através dos videntes foi: “Queridos filhos, Eu venho até vocês porque desejo dizer-lhes
que Deus existe. Decidam-se
por Deus. Coloquem-nO em
primeiro lugar em suas vidas.
Coloquem-nO em primeiro lugar em suas famílias. Junto a
vocês se encaminha um futuro. Vocês aqui nesta terra são
apenas peregrinos. Por isso,
decidam-se por Jesus”.
Nossa Senhora vem até nós
e dirige-se ao mundo inteiro, a
todos os Seus filhos. A Sua mensagem é universal. Nossa Senhora nunca disse: “queridos italianos, queridos americanos...” ou
qualquer coisa assim. Não fala
somente a um país. No início
das mensagens, Ela diz: “Queridos filhos” porque Ela é Mãe,
ama todos nós e todos somos
importantes para Ela. Não existem rejeitados. Ela é a Mãe, e
todos nós somos Seus filhos.
Verdadeiramente, durante esses 32 anos, percebemos o quanto a Mãe nos ama e nos quer bem.

o Meu Filho Me envia. Quero
ajudá-los, quero guiá-los. Queridos filhos, se soubessem o
quanto os amo, o quanto os
quero bem, vocês chorariam
de alegria”. Assim, grande é o
amor da Mãe.
Mensagens centrais, através
das quais, a Mãe nos guia: mensagem de paz, de conversão e
retorno a Deus, de oração com
o coração, de jejum e penitência, de fé forte, de amor, de
perdão, mensagem de convite à Santíssima Eucaristia, da
leitura diária da Santa Bíblia e
de esperança.
A Mãe vem até nós como a
Rainha da Paz. Quem pode saber melhor do que a Mãe de
quanta paz necessita a nossa
humanidade cansada? De quanta paz precisa o coração do homem? O coração do homem não
estando em paz com Deus, não
estará em paz com os homens.
Sem a paz no coração do homem, não haverá também paz
no mundo. Não haverá paz nas
famílias. Nossa Senhora nos convida fortemente à paz, a abrirmo-nos ao dom da paz, a rezarmos pelo dom da paz.
Fonte: Anunciando Medjugorje.

VENDE-SE

Uma Moto CG 125,
ano 2010 com Side Car.
Documento / Carga
Tratar no Tel.:
(35) 9983-1054 com Vera

Aqui está uma tremenda profissão de fé de
Marta no Evangelho de
São João 11, 21-44: “Se
estivesses aqui meu irmão não teria morrido”,
primeiro: ato de fé. Segundo: “Mas agora também eu sei que tudo
aquilo que pedires ao
Pai, o Pai Te concederá”. Depois vem o acréscimo quando Jesus disse: “Ele ressuscitará”. E
ela afirma que sabe, pela fé, que ele ressuscitará na ressurreição do
último dia. E daí a manifestação de Jesus semelhante àquela de Pedro, porque o Senhor
viu que aquilo que Marta estava dizendo não
era pela carne, nem pelo sangue.
Daí Jesus se manifesta mais ainda: “Eu sou

a ressurreição e a vida,
aquele que crê em mim,
mesmo que morra, viverá. E todo aquele que
vive e crê em mim não
morrerá jamais”. Então
é uma manifestação semelhante àquela de Jesus a Pedro. Por quê?
Marta não entendia, ela
estava agindo unicamente pela fé, embora ela
tivesse os fatos ali contraditórios, pois seu irmão estava morto, estava sepultado havia
quatro dias. Ela chega
a afirmar depois que já
cheirava mal, mas, assim mesmo, ela continua acreditando: “Tudo o que pedires ao Pai,
o Pai Te concederá”. Portanto, ela acreditava na
ressurreição do seu irmão, ela acreditava no
impossível.
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Sérgio Assad

Pe. Alex José Adão
Paróquia
em Ação
alexajoseadao@hotmail.com

Integrante do Duo Assad
Qual o balanço desses
quase 50 anos de carreira?
Nós fizemos muita coisa
boa ao longo destes 50 anos
de música. Nunca poderia ter
imaginado que iríamos tão
longe. A carreira de música
nos possibilitou um tipo de
vida muito interessante onde tivemos que aprender varias línguas, adentrar varias
culturas diferentes, viver em
outros países e etc.

Sérgio Assad, integrante
do Duo Assad, concedeu uma
entrevista para nosso jornal.
O Duo Assad, a um ano de
completar 50 anos de carreira, vai percorrer 26 cidades
brasileiras em turnê contemplada pela seleção pública
do Petrobras Cultural e organizada pela Antares, empresa com mais de 25 anos
de atuação no mercado cultural brasileiro e sul americano. Na primeira fase, a estreia será no dia 26 de outubro na linda estação de águas
de São Lourenco em Minas
Gerais e segue por Mococa,
terra natal de Sergio Assad,
Belém, Campos do Jordão,
Goiânia e Juiz de Fora.
Quando foi que vocês começaram a tocar
juntos?
Em 1965. Nesta época morávamos em Ribeirão Preto
e começamos a acompanhar
o nosso pai que tocava bandolim e era grande aprecia-

dor do estilo choro.
Como começou a carreira internacional?
A carreira internacional começou bem mais tarde. Depois dos primeiros passos pelo choro fomos estudar violão clássico com a maestra
argentina Monina Tavora que
vivia no Rio de Janeiro. Ela
nos preparou pra um voo
maior que veio a acontecer
a partir das nossas primeiras saídas do Brasil em final
dos anos 70.
Quando vocês descobriram que tinham vocação para música?
Como crescemos em ambiente musical parece que a
musica sempre foi uma extensão da nossa existência.
Acho que nunca houve um
click ou um momento em que
percebemos que tínhamos
vocação pra música, as coisas foram acontecendo normalmente.

Qual a sensação de
ser inspiração para tantos
compositores internacionais?
Tudo o que fizemos em termos musicais sempre foi com
muito empenho e paixão.
Acho que quem escreve música pode também ser motivado pelos intérpretes e serem impulsionados a escrever. Tivemos sorte de contar
com o apoio de muitos compositores brasileiros e internacionais.
Qual a expectativa de
vocês para essa turnê?
Achamos que é um reencontro com uma plateia com
a qual sempre sonhamos.
Nos anos 70 nos tínhamos
uma carreira nacional que
se acabou depois que mudamos para a Europa. Este
é um momento muito feliz
de retorno. Felizmente nosso projeto com a Antares foi
escolhido pela Petrobras e
também estamos recebendo apoios locais muito importantes nas cidades que
visitaremos e que são essenciais para realizar um projeto desta magnitude.
Qual a sensação de
se apresentarem no Brasil,
a terra natal de vocês?
Uma emoção muito forte!
A sensação de tocar para a

própria família, é um grande presente da vida. Nesta
turnê estamos muito felizes
de saber que várias apresentações terão entrada franca, como a de São Lourenço e de Belém, por exemplo. Nas demais cidades o
ingresso tem preços muito
acessíveis. Também estamos
muito emocionados de tocar em Mococa, cidade onde nascemos eu e Odair, no
dia 27 de outubro.
Qual a expectativa
para o primeiro show, que
será realizado aqui na cidade de São Lourenço?
Sempre sonhamos em conhecer esta cidade e sua fabulosa estação de águas,
conhecida no mundo inteiro. Somente agora realizamos este sonho, sabemos
que o Parque das Águas é
lindíssimo. Vamos realizar
um encontro com estudantes, músicos e professores
de música no Parque no dia
25 de outubro. Estas experiências sempre nos enriquecem muito.

Quais as surpresas
nós podemos esperar para
o repertório do show?
O nosso repertorio sempre foi muito eclético. Misturamos estilos de música
sem nenhum constrangimento. O que nos dirige é
a qualidade da música que
praticamos, independentemente da sua origem. Então, São Lourenço pode esperar autores de mais de
300 anos atrás, até Egberto Gismonti e também uma
música que eu escrevi, relacionada com nossas origens libanesas e que ganhou
o Grammy Latino de Melhor
Composição.

São Lourenço e Caxambu
disputam torneio de basquete
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Outubro das rosas

O mês de outubro é um
mês com bonitas comemorações. Ele começou com a
celebração da santinha das
rosas, santa Terezinha. Que
apesar de ter sido uma menina que viveu e morreu num
convento, é considerada a
padroeira dos missionários,
visto que rezava muito nesta intenção. Seu exemplo
não nos deixa esquecer que
uma de nossas importantes
missões no mundoéa oração, uma forma de presentear quem amamos com rosas de fé. Sem uma vida interior regada pela oração fica difícil enfrentar as dificuldades de nosso dia-a-dia.
Outra Santa Tereza também foi lembrada neste mês:
Santa Tereza D’Ávila, considerada uma Doutora em Teologia pela Igreja Católica.
Sua celebração foi dia 15,
também dia de outras “doutoras e doutores”, que também tem a ver com rosas:
as (os) professoras (es). As-

sim como as crianças gostam de homenagear suas
professoras dando-lhes flores de presente, também
quero espiritualmente ofertar a elas(es) rosas de carinho e gratidão.
E por falar em rosas, neste ano esse mês também está sendo chamado “Outubro
Rosa”. Isso devido a uma campanha de incentivo para os
exames de prevenção ao câncer de mana. Aproveito para pedir a você leitor(a) que
incentive também as mulheres que conhece a participar
desta campanha. Que a patrona dos missionários, Santa Terezinha do Menino Jesus e professora Santa Tereza D’Ávila interceda por todos os professores do Brasil
afim de que consigam êxito
em suas reivindicações. E que
ambas as santinhas também
intercedam por todas as mulheres em tratamento de câncer e pelo bomdesempenho
deste belo Outubro Rosa.

CLASSIFICADOS
ALUGA-SE - UM SALÃO DE 70 M2 COM BANHEIRO PRIVATIVO. RUA HEITOR MODESTO, 599 – ESTAÇÃO. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. TRATAR 35-3332-3432

Edital de Convocação

Nos termos dos Estatutos Partidários, e da legislação em vigor, ficam
convocados, pelo presente edital, todos os filiados ao Partido Popular
Socialista - PPS, neste município de São Lourenço (MG), que será realizado no dia 26 de outubro de 2013, com início as 08h00min e encerramento às 11h00min, na Rua Batista Luzardo, 87, Sala 06 - Centro – nesta cidade.
1)Discussão do documento inicial ao Congresso Estadual e das contribuições oferecidas pela Tribuna de Debates e por outras formas.
2)Eleição por voto direto e aberto, do Diretório Municipal.
3)Eleição por voto direto e aberto de delegado e respectivo suplente ao Congresso Estadual.
4)Eleição por voto direto e secreto, da Comissão Executiva e seus suplentes, pelo Diretório eleito.
São Lourenço/MG, 16 de outubro de 2013
ADAUTO LÚCIO CARDOSO
Presidente do Diretório Municipal do PPS - São Lourenço MG

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

EXPEDIENTE

A Secretaria Municipal de
Esportes de Caxambu promoveu no dia (12/10), um
emocionante festival de basquete, que contou com a presença das crianças de Caxambu e de São Lourenço. O festival foi um grande sucesso
e possibilitou o entrosamento entre os atletas mirins.
André Brazolin, Secretário
de esportes de Caxambu destacou a importância do trabalho feito na base com crianças que, já nesta fase aprendem a se harmonizar com os
atletas das cidades vizinhas
em disputas sadias.

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.

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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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 32ª Reunião Ordinária de 2013

Ver. Abel Goulart Ferreira

Moção de Parabéns
A comunidade católica da nossa cidade, especialmente os moradores do Bairro Nossa Senhora de Fátima, comemorou, na data de ontem, 60 (sessenta) anos da inauguração da Igreja, hoje
sede da Paróquia da Santíssima Trindade. Tal como muitas outras comunidades mineiras, - agora sob estilo da época -, as mesmas nasceram, cresceram e tornaram-se importantes, sempre
impulsionadas pela presença física do Templo, bem como diante dos movimentos de evangelização de irradiados. No caso, todos só podem se vangloriar da construção inicial, dos melhoramentos e posteriores acréscimos, com os quais surgiu, bem no
meio do Bairro, um espaço útil e gostoso de ser visto. Assim,
requeiro que sejam apresentados à comunidade, na pessoa do
Ilustre Pároco Pe. André Rodrigues, os cumprimentos pela aludida efeméride.
Indicação 408/2013
Quem estaciona o seu veículo ou mesmo quem transpõe a
Av. D. Pedro II, do Carrossel para a Casa Vitória, ou vice-versa,
poderá constatar que a copada da árvore lá existente está diminuindo a iluminação artificial e com isso, colocando a segurança dos transeuntes em perigo, eis que tornou-se num local escuro. Isto posto, indico ao Sr. Prefeito, regimentalmente apoiado, no sentido de que seja feita uma pequena poda no galho
que está causando o problema, naturalmente visando suprir o
ora apontado.
Requerimento 131/2013
Conforme fácil constatação, os comerciantes estabelecidos
na Rua Wenceslau Braz e mesmo na sua cercania estão com dificuldades para estacionarem os seus veículos, bem como os
dos seus clientes. Então, a saída até há pouco usada era apelar
para as ruas que circundam a Praça João Lage, ou mesmo a área
da Praça Benedito Valadares, aquela onde de quando em vez, é
usada para a “Pista de Gelo” e outros eventos. Assim, para satisfazer os aludidos homens do comércio, é o presente para requerer no sentido de que o Sr. Prefeito informe sobre o critério estabelecido sobre o estacionamento em torno da aludida Praça João Lage.
Requerimento 132/2013
Chegou ao conhecimento deste Vereador, que está ocorrendo um constante atrito entre o Sr. Frederico Albuquerque, na
condição de encarregado do “lixão” e o Sr. Paulo César Cassimiro, este na condição de tomador de conta da propriedade do
Sr. Cássio Mendes, nosso ex- vereador. A pendenga se prende, - ao que tudo indica -, sobre denúncias de ambos os envolvidos, que inclusive já desaguaram em providências judiciais.
Há inclusive questões ligadas em derrubadas de árvores e cercas, que estão levando os confrontantes à beira de discussões
que não interessam a ninguém. Assim, regimentalmente apoiado, Abel Goulart Ferreira, Vereador do PR, requer que o Sr. Prefeito preste à Casa as informações necessárias sobre o ocorrido, sendo certo que é do conhecimento público que o ex-vereador já solicitou de S. Exa. as providências sobre o caso.
Ver. Agilsander Rodrigues da Silva
Moção de Parabéns
No dia 15 de outubro, comemora-se uma das datas mais importantes do nosso calendário, o Dia do Professor, profissional
que dedica a sua vida para simplesmente servir ao próximo. Ser
professor não é simplesmente encarar uma sala de aula lotada
de alunos com várias formações e individualidades, passando o
conhecimento do dia. Não! É muito mais do que isso. Ser professor é transformar vidas e mudar o rumo de uma cidade, estado, nação, permitindo que seus alunos alcancem destinos desconhecidos e inviolados. Assim, 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 a todos os professores da Rede Municipal de Ensino
que, superando as dificuldades atuais da educação brasileira,
desempenham, com ardor, a sua vocação, a sua missão, qual seja, de formar cidadãos cientes de seus direitos e capazes de exercer a sua cidadania com dignidade e conhecimento. Nossos sinceros aplausos a todos vocês, professores!
Projeto de Lei nº 2634/13
Dá denominação a Logradouro Público e contém outras providências. Fica denominada “ALAMEDA MARIA GIULIA SOUZA
ROCHA” a atual Alameda G, localizada no Loteamento Jardim
São Lourenço.
Ver. Evaldo José Ambrósio
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 Vovó Ruth pela sua
coluna no Jornal (Olga Chaib) - “Brilhos e Aplausos” - em que a
mesma faz um trabalho filantrópico para todos aqueles que necessitam: Asilo Casa de Maria, São Vicente de Paulo e outras entidades que necessitam de auxílio. Este Vereador ressalta ainda
o CD lançado por ela, o qual faz uma bela homenagem à querida São Lourenço.
Indicação 409/2013
Evaldo José Ambrósio, 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 Prefei-

tura entrar em contato com a Direção da Empresa Circular São
Lourenço no sentido de que possa atender o que está contido
na concessão para exploração de transporte público em nosso
município, providenciando mais um ônibus na linha Bairro Santa Mônica/Bairro João de Deus, devido à grande demanda dos
moradores, em especial do Bairro João de Deus e Bairro Nossa
Senhora de Lourdes (parte alta). Os referidos usuários desse
transporte coletivo já fizeram um abaixo-assinado solicitando
o ora relatado, abaixo-assinado este que foi enviado tanto para o Poder Executivo, quanto para a Empresa Circular São Lourenço há muito tempo e até a presente data, nenhuma providência foi tomada. Este Vereador ressalta ainda que visitou os
mencionados bairros, conversou com os moradores e pôde constatar a veracidade dos fatos.

Indicação 410/2013
Evaldo José Ambrósio, 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 à Secretaria Municipal de Educação que providencie estudo no sentido de se
colocar um ponto escolar na Rua Orlando B. de Almeida, esquina com a Prof. Miguel Couto para atender as crianças da
localidade, pois as mesmas têm que se deslocar para pegar
a van escolar na Av. Getúlio Vargas, esquina com a Rua Prof.
Miguel Couto, gerando, consequentemente, um grande cansaço aos alunos e aos pais, alunos estes que estudam, em sua
maioria, na Escola Municipal Melo Viana e no Polivalente,
pois os mesmos têm que transpor uma subida muito íngrime, em baixo de sol e de chuva.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
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 André Rodrigues Vilas Boas e ao Conselho Administrativo Comunitário
(CAC) da Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Bairro Barreiro), pela idealização e realização da festa da referida comunidade, a qual ocorreu com pleno êxito e sucesso.
Indicação 405/2013
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 entrar em contato com a Cemig no sentido de colocar 05 (cinco) postes, com 05 (cinco) luminárias na Rua Américo Lobo - Bairro Santa Mônica II.
Indicação 406/2013
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 providencie estudos no sentido de implantar uma rotatória no cruzamento da Av. D. Pedro
II com a Rua Marechal Floriano, próximo à Loja Pneusul. JUSTIFICATIVA: As citadas ruas possuem um alto fluxo de veículos e
pedestres, o que coloca em risco a integridade física de todos
os seus transeuntes. Neste local, já ocorreram também diversas colisões. Assim, com a implantação de uma rotatória, daremos mais segurança à população.
Projeto de Lei nº 2.633/13
Dispõe sobre a colocação de banheiros químicos adaptados
às necessidades de pessoas com deficiência nos eventos realizados no município de São Lourenço.
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Indicação 411/2013
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 entrar em contato com a Direção da Empresa Circular
São Lourenço no sentido de que a mesma estude a possibilidade de uma dessas duas linhas: Via Silvestre Ferraz/COHAB e Vila Nova/Nossa Senhora de Lourdes passe pela Rodoviária. A pedido dos usuários desse transporte coletivo.
Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro
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 jovem Júlia Bacha
- extensivo aos seus pais: Daniel Bacha Ribeiro e Débora - pela
sua vitória no Concurso Miss Fofura, realizado no dia 12 de outubro p.p. em nosso município.
Ver. Ricardo de Mattos
Indicação 407/2013
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 reveja, com urgência, o número de biópsias (cota) que
São Lourenço tem, mensalmente, pois estão excedendo, de um
mês para o outro, em média, 30 (trinta) solicitações de biópsias

de vários tipos de fragmentos. Como é sabido, quanto antes é
diagnosticado o problema, mais fácil e positivo é o tratamento.
Indicação 412/2013
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 executar a retirada de 02 (duas) sucatas que estão há muito tempo abandonadas na Rua Maria Pereira Lacerda, em frente ao n.º 88 - Bairro Federal. A pedido dos moradores.
Requerimento 139/2013
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 Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações:
Quanto e quando foi repassado de subvenção social para a Sociedade Protetora dos Animais no corrente ano? Quanto a este
repasse, no que foi gasto? Medicamentos, vacinas, castrações,
veterinários? Enviar as notas fiscais da compra dos produtos veterinários, inclusive o recibo do veterinário (se houve).
Requerimento 140/2013
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: Houve recentemente licitação para compra de
motos para esse Departamento? Em caso de afirmativo, quantas motos foram licitadas? Quais firmas participaram da licitação? Qual foi a vencedora? Qual a marca da moto vencedora
desta licitação? Quais foram os critérios usados para esta licitação? Existem oficinas ou lojas autorizadas desta marca vencedora em nossa cidade ou região para a assistência técnica e/ou
revisão destas motos?
Ver. Waldinei Alves Ferreira (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 Prefeito do município de Dom Viçoso - Exm.º Sr. José Donizetti de Souza - pelo
excelente serviço prestado à frente do Poder Executivo. Em especial, este Vereador gostaria de enaltecer pela manutenção da
estrada rural que dá acesso ao povoado do município de Pintos
Negreiros, realizada por S. Ex.ª, atendendo à solicitação feita
por este Vereador anteriormente à sua pessoa.
Requerimento 141/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, com o apoio do
Vereador William Rogério de Souza (PV), vêm até V. Ex.ª, embasados 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: É
pretensão do Poder Público instituir programa que garanta prorrogação da licença-maternidade para as servidoras, de 04 (quatro) meses para 06 (seis) meses, nos moldes da Lei Federal n.º
11.770, de 09 de setembro de 2008, em conformidade com o
seu artigo 2º, o qual autoriza a Administração pública, direta,
indireta e fundacional? Em caso afirmativo, qual a previsão para instituir esse programa? JUSTIFICATIVA: A prorrogação da licença-maternidade é de suma importância, pois a amamentação contribui para o desenvolvimento emocional do bebê, promovendo uma forte ligação emocional com a mãe, transmitindo-lhe segurança e carinho, de modo a facilitar, mais tarde, o
seu relacionamento interpessoal e, ainda, contribui para o desenvolvimento psicomotor do bebê.
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 casal: Carolina
Paula de Souza e Marcus Thiago Lages Duarte, pelo casamento
ocorrido no dia 14 de setembro de 2013, na cidade do Rio de
Janeiro. Carolina nasceu e foi criada em São Lourenço. Trabalhou no Fisk por algum tempo e escreveu para o Jornal Correio
do Papagaio, que ama esta cidade e sempre está aqui na luta
por uma cidade melhor. Atualmente está residindo no Rio de Janeiro por motivos de estudo na faculdade UFRJ, na qual passou,
honrosamente, em 2º lugar. Nossas congratulações pelo enlace
matrimonial!
Indicação 413/2013
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 analise o trabalho desenvolvido pela Sr.ª Joseane
Baptista, veterinária formada na Universidade Estácio de Sá em
2012, trabalho este de conclusão de curso (TCC), monografia
versando sobre um estudo parasitológico nos cavalos de charretes do município de São Lourenço. Fruto da parceria desta veterinária com alguns charreteiros que fazem o serviço de fomento aos nossos turistas. Os resultados e toda forma do trabalho
de pesquisa desenvolvido segue em anexo para análise e futuras providências.
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Saiba Como Aumentar as
Defesas do Seu Sistema
Imunológico de Forma Natural

As defesas são a nossa ferramenta mais importante de sobrevivência. O organismo tem
o sistema imunológico para proteger-se das agressões que alteram o seu estado de saúde, por isso é importante tomar cuidado e manter as defesas sempre altas.
Neste artigo te ensinamos quais são os reforços imunológicos naturais e como você pode usá-los com sabedoria para preservar sua saúde.
Frutas e vegetais: Ao ter uma dieta balanceada com frutas e vegetais crus se estimula
o sistema imunológico, já que faz com que o pH do corpo torne-se mais alcalino do que
ácido, o que ajuda a manter os germes para fora.
Água potável: Sempre é preciso manter uma boa hidratação, beber bastante água e
evitar tanto quanto possível as bebidas adoçadas artificialmente, já que suprimem o sistema imunológico.
Vitamina C: Além de consumir alimentos ricos em vitamina C, é necessário ingerir suplementos alimentares com a mesma para assegurar a dose completa de ácido ascórbico diária.
Ovos: Os ovos contêm ferro, biotina e vitamina B12. Este alimento ajuda a fortalecer o
cabelo, já que combate a anemia por carência de ferro, que é muitas vezes a causa de
perda de cabelo em mulheres.
Sabugueiro: O sabugueiro é bom para muitas coisas, se utiliza para aliviar as constipações, gripe, febre, ou para queimaduras e cortes, assim como para estimular o sistema
imunológico.
Alho: Apesar do seu odor, o alho é outra ótima opção para fortalecer o sistema imunológico e ter as defesas sempre altas. É possível consumir cru picado em um copo de água
ou adicioná-lo às refeições (sem submetê-lo ao cozimento). Também existem comprimidos de alho inodoros para aqueles que não suportam o aroma deste alimento.
Probióticos: Todos nós precisamos de um intestino saudável, mas, graças aos alimentos processados e os antibióticos, isso se torna difícil. Por isso, é necessário melhorar o
sistema imunológico consumindo iogurte, probióticos encapsulados ou comprimidos.
Gengibre: O gengibre ajuda a limpar o sistema linfático e impede a acumulação de toxinas que nos fazem susceptíveis a infecções, especialmente no sistema respiratório.
Aveia: É um alimento saudável, possui fibra solúvel que reduz o LDL, ou colesterol ruim.
As sementes de abóbora: As sementes de abóbora são ricas em magnésio, podem ajudar a diminuir a pressão arterial e reduzir o risco de ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral.
Sálvia: Seu extrato funciona como um expectorante ajuda o organismo a retirar o muco do trato respiratório e aliviar a tosse. É uma boa alternativa para expectorantes comerciais, se consome facilmente, apenas basta uma gota no chá ou água quente.
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DRª LUCIANA B. VIEIRA
Varicela ou catapora
O que é?
A Varicela, também conhecida popularmente como catapora, é uma doença comum na infância, provocada pelo vírus da varicela-zoster ou herpesvírus
humano tipo 3.
Doença altamente contagiosa, é transmitida por via
aérea através de aerosóis
eliminados pela fala, mas
também pode ser transmitida pelo contato com as lesões da pele. O período entre o contágio e o surgimento dos primeiros sintomas
é de cerca de 15 dias.
Afetaprincipalmentecrianças e adolescentes, mas também pode atingir adultos, especialmentequandoháalgum
tipo de imunodeficiência.
A doença gera imunidade que persiste por toda a
vida, o que evita a sua recorrência. Apesar disso, o vírus
se instala de forma latente
no organismo, em gânglios
nervosos próximos à coluna
vertebral, e pode se reativar
após muitos anos, dando origem ao Herpes zoster.
Manifestações clínicas
A Varicela se inicia com
mal-estar geral, febre e cansaço. Surgem, então, pequenas manchas avermelhadas
que evoluem para a formação de vesículas (pequenas
bolhas). Estas se tornam purulentas, ressecam e dão origem a crostas escuras. O quadro se acompanha de coceira, que pode ser intensa.
As lesões atingem principalmente o tronco, com menor número nos membros.
Surgem em surtos e é característica a presença de lesões
em vários estágios evolutivos ao mesmo tempo. Raramente, a doença se manifesta de forma muito intensa,
com lesões em grande quantidade e até nas mucosas.
A Varicela é auto-resolutiva e as lesões evoluem es-

pontaneamente para a cura,
com a eliminação das crostas, mas podem deixar cicatrizes deprimidas na pele.
Complicações são raras e
costumam afetar mais os
adultos, principalmente os
imunocomprometidos. Entre as mais comuns estão a
encefalite, pneumonia e hepatite.
Tratamento
O tratamento é aquele recomendado para as viroses
comuns da infância: repouso, ingestão de líquidos e
boa alimentação. Para a febre, podem ser usados dipirona e paracetamol. Não
deve-se utilizar medicamentos com ácido acetil salicílico para evitar uma possível complicação grave: a síndrome de Reye, que provoca dano hepático e cerebral.
Para alívio da coceira, pode-se usar antihistamínicos.
Deve ser feita a limpeza das
lesões e, em caso de infecção secundária, medicação
antibiótica de uso local ou
via oral deve ser instituída.
Nos casos de doença grave, ou quando adolescentes e adultos forem afetados, medicação antiviral pode ser indicada pelo médico pediatra ou dermatologista. Em casos especiais, a
imunoglobulina humana antivaricela-zoster pode ser
usada.
Já existem vacinas para a
prevenção da Varicela, que
chegam a proteger até 97%
das crianças vacinadas.

Prefeitura Municipal de Caxambu Faculdade Victor Hugo é selecionada
EXTRATO DE CONTRATOS
A Prefeitura Municipal de caxambu, firma contratos com os fornecedores abaixo, referentes ao Processo licitatório 0089/2013, tendo como objeto o chamamento público de produtores rurais na condição de integrantes da Agricultura Familiar, para fornecimento de gêneros alimentícios da merenda escolar, junto as unidades escolares municipais, conforme resolução do CD/FNDE nº 38/2009, as Leis 11.947/2009 e 8.666/93,
no que couber:
•
Contrato 074
Antonio Carlos Gomes
17/09/2013 a 17/03/2014
•
Contrato 096
Sebastião Nicolau Ramos
17/09/2013 a 17/03/2014
•
Contrato 097
Wanessa Abreu Arantes
17/09/2013 a 17/03/2014
•
Contrato 098
Antonio Carlos da Silva
17/09/2013 a 17/03/2014
•
Contrato 099
Manuel Carlos Moreira Gomes
17/09/2013 a 17/03/2014
•
Contrato 100
Iraci Pereira de Carvalho
17/09/2013 a 17/03/2014.
Caxambu, MG 17 de Setembro de 2013
Vanderlei Ramos Ribeiro Junior
Presidente da Comissão de Licitação

R$ 6.000,00 Vigência
R$ 56.250,00 Vigência
R$ 18.740,00 Vigência
R$ 21.750,00 Vigência
R$ 10.627,00 Vigência
R$ 20.900,00, Vigência

pelo Sebrae Nacional para Projeto de
Apoio à Educação Empreendedora
A Faculdade Victor Hugo foi
uma das instituições de ensino superior do estado selecionadas pelo Sebrae para receber apoio técnico e financeiro para projetos de educação
empreendedora.
A seleção é fruto de um projeto que tem previsão de dois
anos de duração e contará com
diversas ações para a promoção do empreendedorismo na
região, além de um orçamento de R$150 mil. Sendo que
70% desse valor será financiado pelo Sebrae.
Em todo o estado, apenas
21 instituições de ensino superior foram selecionadas. De
acordo com o professor Diogo Castro, coordenador do projeto, “através deste projeto
os alunos da Faculdade terão
acesso aos principais conteúdos sobre empreendedorismo

desenvolvidos no Brasil e no
exterior, provenientes de instituições como a Endeavor
(principal instituição mundial
de seleção e apoio de empreendedores de alto impacto) e
ao próprio Sebrae (grande fomentador do empreendedorismo no Brasil)”.
O projeto contempla ainda
ações práticas voltadas ao desenvolvimento de novos negócios, a participação interna
e externa em competições de
planos de negócio e ações que
visam levar conceitos de empreendedorismo a professores e alunos do ensino médio
da região.
Dessa maneira, segundo o
professor Edson Wander, um
dos idealizadores do projeto,
“a formação empreendedora
ocorre de forma lúdica e prazerosa! Essas disciplinas con-

seguem quebrar alguns paradigmas que os alunos carregam da infância como aqueles passados de pai para filho: ‘estuda meu filho para
você arrumar um bom emprego...’, dando lugar a paradigmas como ‘estuda para você
ter condições de abrir um belo negócio e competir num
mercado cada vez mais exigente e competitivo’.
Segundo Adolfo Cherman
Direzenchi (Diretor da Faculdade Victor Hugo), só temos
que parabenizar nossos Professores por tão grandiosa
conquista!
Para a Prof. Leila R. Direzenchi (Diretora Pedagógica
da Faculdade), conseguir esta conquista com um orçamento de R$ 150 mil, é motivo de grande orgulho para
nossa cidade e região!
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Duas motos batem de frente
próximas a ponte da Estação
Por volta das 20h30min de
domingo (13/10), duas motocicletas Honda- 125 cilindradas bateram de frente próximo à ponte Dr. Antônio Carlos que dá acesso ao bairro
da Estação.
Os dois motociclistas ficaram caídos no solo até a chegada do resgate do Corpo de
Bombeiros. O trânsito ficou
lento no local por cerca de
meia hora. Os dois envolvidos no acidente estavam conscientes e foram levados para o Pronto Socorro do Hospital de São Lourenço. Eles
tiveram ferimentos leves.

Acidente

Giro Esportivo

KADÊ MAMÃE
Nomes pitorescos
de jogadores de futebol pelo mundão
afora viraram figurinhas carimbadas pelos gramados, como
por exemplo: Torrado, Jurado, Soldado,
Guardado, Grosso,
Papel, Negueba e
Pimpão. Aqui em São
Lourenço não é diferente, na equipe
sub 15 do Verdão,
que estão na disputa da Copinha do Semanão, nomes também pra lá de
importantes:Brodock, Tindom, Zumbi, Mamãe e Cabãnas.

A REGRA É CLARA, OU NÃO!

Inaugurada a nova “Garagem dos Livros”
Na sexta-feira (11/10), às
14h30min, foi inaugurada na
sede da Associação dos Moradores do Bairro São Lourenço Velho, a biblioteca infanto-juvenil “Garagem dos
Livros”. A ação é uma iniciativa do Sr. Armindo de Almeida. Ele é um voluntário da
entidade, onde a biblioteca,
que começou na garagem de
sua casa, está instalada.
Na solenidade de descerramento da placa de inauguração, o grande homenageado foi o Sr. Armindo, que
estava acompanhado da esposa. Ele, que é escritor, redige, edita e distribui, gratuitamente, o informativo
“Página Literária”, desde 2004,
em São Lourenço. Como vo-

BETO BACHA

Inauguração

luntário, criou e organizou a
biblioteca Crer-Ser e Casa dos
Meninos.
A cerimônia contou com a
presença do prefeito, da vice-prefeita, vereadores, secretários municipais, servidores da Educação, membros
da Associação dos Moradores, professores e alunos do
Centro Municipal de Educação Infantil Professora Noêmia Goulart Ferreira, que frequentam a “Garagem”, e convidados. Em sua fala, o homenageado, fazendo jus ao
seu trabalho, entre as palavras de incentivo à leitura e
de valorização dos livros, citou a frase de Monteiro Lobato: “Um país se faz com
homens e livros”.

O meu amigo Eduardo, o
“Du Pretinho” como é conhecido no mundo da bola, foi
pivô de uma das discussões
acirradas na partida entre Verdão e Biquinha pelo Campeonato Municipal. Eduardo estava como auxiliar e levantou a bandeira em um suposto impedimento aos 39 do 2º
tempo. Mas como a regra é
clara, ou não, a autoridade
máxima do campo de jogo, o
árbitro Valmir, validou o gol
e consequente vitória da equipe do Biquinha pelo placar
de 2 a 1. A bulha foi armada
em campo, várias expulsões e reclamações. Rivalidade pura
nas quatro linhas das equipes do bairro Nossa Senhora de
Lourdes. Depois da derrota do Verdão a diretoria providenciou o retorno do técnico Natal no comando. Caiu e levantou.

FERINHAS DA BOLA
No campo do
Santa Helena no
bairro do São Lourenço Velho, os
garotos João Pedro, Iguinho e Erick ajudam a pegar as bolas nas
partidas realizadas pela Copa da
Amizade e Municipal. Mas colocaram a boca no
trombone concordando que já passou da hora da tão sonhada e questionada ”tela” atrás do gol da entrada do estádio.
Diminuiria por demais o esforço dos garotos, a bola cai como
uma luva ou como um frango ao molho pardo no Canil.

SEMANÃO DA COPINHA
A bola rola até neste domingão no campo do Esporte, com
a Copinha do Semanão Escolar que se iniciou no dia dos professores, dia
15. Equipes das
cidades vizinhas de Brasópolis, Itajubá, Cristina,
Carmo de Minas e as de São
Lourenço, nas
categorias sub
13 e sub 15.
Um abraço as
meninas do comando do evento: Adriana
Bassani, Larissa Andrade e
Fernanda Andrade.
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Defesa Civil de São Lourenço
apresenta plano de contingência
Chuvas

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil apresentou na noite de terça-feira
(15/10), na Escola Municipal Melo Viana, o PMEP/
PCDC - Plano Municipal de
Emergência Pluviométrica/
Plano de Contingência de
Defesa Civil. O objetivo foi
repassar as incumbências de
cada setor, dando conhecimento das atribuições de cada órgão do Sistema.
Participaram da reunião
os representantes das forças de segurança, órgãos diretamente ligados ao trabalho de Defesa Civil, como Po-

lícia Militar, Corpo de Bombeiros e Tiro de Guerra. Estiveram presentes, também,
o prefeito, a vice-prefeita, secretários e outros membros
do governo municipal, bem
como representantes da sociedade civil organizada.
De acordo com o Coordenador da Defesa Civil, embora não tenha como fazer
uma previsão exata de uma
possível enchente em grande proporção, o que está
sendo feito é um trabalho
preventivo, de organização
de planos de ações. O trabalho é baseado em dados

obtidos nos anos anteriores. Em São Lourenço, o maior
número de ocorrências calamitosas acontece, normalmente, entre os meses
de outubro e março. Elas
são provocadas por precipitações pluviométricas intensas, especialmente nas
áreas marginais ao Rio Verde e afluentes. Os meses
de pico são dezembro e janeiro. Segundo ele, a previsão para janeiro de 2014
é que o índice pluviométrico na região será, mais ou
menos, 20% maior que a
média histórica.

Semana Acadêmica movimenta Faculdade de São
Lourenço com o tema Gestão, Inovação e Sustentabilidade
A Faculdade de São
Lourenço realizou na
semana de 7 a 10 de
outubro aSemana
Acadêmica Integrada dos Cursos de Administração, Ciências
Contábeis e Gestão
de Recursos Humanos com o tema “Administração: Alicerce fundamental para a gestão, inovação e sustentabilidade.” Dentre as atividades, foram realizadas palestras, oficinas, mini cursose apresentações culturais,
com apoio institucional do Sebrae, CRC-MG, Receita Federal e de outras empresas e instituições. Alguns desses patrocinadores se fizeram presentes com montagem de standsnos quais os participantes puderam ampliar o conhecimento acerca de seus produtos e serviços.
Segundo Nei Domiciano da Silva, coordenador e professor dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, “o projeto tem como escopo principal propiciar maior
integração entre os discentes da Faculdade de São Lourenço com outras instituições,
professores, egressos, profissionais liberais, empresários e a comunidade em geral”
e afirmou ainda“É mais um espaço, na cidade, que vem anualmente proporcionando incentivo à cultura, ao conhecimento e a cidadania”.A direção da Faculdade de
São Lourenço e coordenadoria dos cursos manifestou agradecimento pelo apoio e
patrocínio de empresários, profissionaisliberais epela maciçapresença, não somente dos alunos e professores como também, da comunidade em geral.
Na primeira noite do evento, logo em seguida a abertura oficial e apresentação muito aplaudida da Orquestra Jovem do Projeto Crer Ser, foi proferida pelo Sr. Valmir Rodrigues da Silva a palestra Contabilidade: a vacina do sucesso .Na quarta e quinta-feira também ocorreram apresentações culturais do Studio de Dança Denise Fonseca.
Entre os variados temas abordados nas palestras, mini cursos e oficinas destacam-se
a sustentabilidade, qualidade, finanças, tributos, marketing pessoal, psicologia organizacional, perspectivas profissionais e inovação, brilhantemente explanados por profissionais do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-MG), Receita Federal, Sebrae,
Administração Fazendária, empresários e docentes do ensino superior.
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PROF. ANDRÉ

Esportes

Natação de São Lourenço conquista o
décimo segundo título do Jojuninho

Com a realização da 20ª
edição dos Jogos da Juventude do Sudoeste de Minas
Gerais Infantis, no último final de semana dias 12 e 13
de outubro no Ideal Clube
da cidade de Paraguaçu/MG,
a equipe de natação de São
Lourenço conquista seu décimo segundo título de campeão da competição.
Além do titulo no masculino e no feminino, São Lourenço foi a única equipe a
quebrar recordes na competição com três recordes
batidos pela atleta Sara Palma Ribeiro nas provas de
100m borboleta que já tinha sido batido por ela em
2012, 100m Costas e nos
800m livre que pertencia a

atleta de Varginha desde
2004. Sara também participou do revezamento 4x100m
livre junto com Mariana Bacelar, Ana Beatriz e Ana Lívia, que bateu o recorde
que era da equipe de São
Sebastião do Paraíso desde 2003. O único recorde
masculino foi batido pelo
atleta Hugo Vieira Souza
nos 800m livre que pertencia ao atleta Aleph Versolato Costa de São Lourenço desde 2009.
Para fechar com “Chave de
Ouro” e comprovando a hegemonia da natação regional, São Lourenço conquistou sete dos oito prêmios especiais do evento com Sara
melhor índice técnico e atle-

ta eficiência feminino Infantil/Sênior, mesmos títulos
conquistados pelo atleta Hugo no masculino. Maria Palma Ribeiro também levou
dois prêmios na categoria Mirim/Petiz feminino Destaque
e Revelação e Samuel Fortunato Guimarães Castro Destaque no masculino.
Mais uma vez, estes atletas representam São Lourenço com muito brilhantismo
demonstrando o trabalho sério que é desenvolvido com
esta equipe de natação. Parabéns e que a parceria APAN
– Prefeitura Municipal de São
Lourenço – Country Clube e
Carrossel, cada vez mais se
fortaleça para apoiar estes
grandes resultados.
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4ª Etapa do Campeonato Mineiro Desmoronamento em obra
deixa três famílias desabrigadas
de Karatê Interestilos 2013
A Karateca Nicole Maciel
Cadeiras, nove anos, (Academia Rachido-Kan – São Lourenço), novamente destacou-se no karatê. No Dia 06 de
Outubro de 2013 (domingo),
a karateca participou da 4ª
Etapa do Campeonato Mineiro de Karatê Interestilos
2013, realizado pela Confederação Brasileira de Karatê
Interestilos (CBKI) e Federação Mineira de Karatê (FMKI).
O evento aconteceu no centro Esportivo Unifenas na Cidade de Alfenas – MG, e contou com grande número de
atletas karatecas de diversas
delegações de várias cidades
da região e de outros Estados para as competições de
disputa nas modalidades Kata e Kumite.
A karateca Nicole competiu na categoria mirim de todas as faixas de 09 a 10 Anos
e mais uma vez sagrou-se
com premiações como: medalha de Prata na modalidade Kata (vice-campeã) e Medalha de Bronze na modalidade Kumite (3º lugar).
Desta vez, Nicole conquistou mais 02 medalhas, totalizado 18 medalhas ganhas
em 09 campeonatos, a qual
participou até agora (02 medalhas por campeonato). Es-

Por volta de 11:25hs desta sexta- feira(11/10), a Defesa Civil foi acionada pela
sala de operações do Corpo
de Bombeiros, que noticiou
um desabamento de talude
(Barranco) na Rua Jayme Sotto Mayor, n°420, onde se iniciava uma construção. As casas de cima do talude foram

Destaque

Desmoronamento

sas medalhas foram conquistadas em 1 ano e 4 meses
de karatê, com muito suor e
sacrifício, ou seja, com muita dedicação e treinamento.
Nicole na oportunidade
agradece ao seu Mestre Joaquim Felício (Kiko) por con-

fiar na sua capacidade e talento. Nicole também agradece ao COC (Instituto de
Educação e Cultura – AEPA)
de São Lourenço, pelo patrocínio e apoio, e ao São
Lourenço Jornal pela força
de sempre.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
São Lourenço/MG

2º Aditamento ao Contrato nº 005/12. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Gilberto Antônio da Silva. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 06 (seis) meses. (a)
Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 10/10/2013.
2º Aditamento ao Contrato nº 006/12. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Daniel Marcos Alves. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 06 (seis) meses. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 10/10/2013.
3º Aditamento ao Contrato nº 007/12. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Sebastião Oliveira Junqueira Neto. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 06 (seis)
meses. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 10/10/2013.
2º Aditamento ao Contrato nº 008/12. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Henrique Angelo Zanini Paim. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 06 (seis) meses.
(a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 10/10/2013.
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afetadas, com aparecimento de algumas trincas.
A Defesa Civil esteve presente no local com o Coordenador Rogério Melo e Ricardo Mathias, juntamente
com o engenheiro da Secretaria de Infraestrutura Urbana e o Corpo de Bombeiros. Após algumas análises,

a Defesa Civil interditou três
casas da Rua J. C Soares, (611,
619 e 623) até que a encosta seja definitivamente estabilizada. Os desabrigados
estão recebendo todo apoio
do proprietário da obra, que
se comprometeu em arcar
com os prejuízos. Ninguém
ficou ferido.
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Duas escolas unidas
por um projeto...
O ensino de Matemática
vem se tornando cada vez
mais defasado em propostas
que motivemo crescimento
intelectual do aluno.
E cada vez mais, é exigido
dele que pense e apresente
soluçõespara os mais variados problemas do cotidiano.
Em decorrência disso, faz-se necessário propor atividades que permitam que oaluno aprenda a pensar, desenvolvendo e ampliando,
assim, a sua habilidade de
raciocínio lógico, possibilitando a sua convivência com
outros alunos e sua maior socialização.
O projeto Matemática Divertida foi planejado pelas
Professoras Jane e Heloísa e
executado em duas etapas:
a primeira no dia 19/09/13
pelos alunos do curso de Matemárica- Ensino Médio do
CESEC – Profª Noêmia Goulart Ferreira, com a visita de
alguns alunos da Escola Dr.
Emílio e a segunda etapafoi
desenvolvida com os alunos
dos 9º anos da Escola Municipal Dr. Emílio Abdon Póvoa e apresentada no dia
11/10/13, semana em que
acontecia o Projeto Paz na
Escola.
Neste dia alguns alunos do
CESEC participaram do evento na EscolaDr .Emílio, onde
juntamente com os demais
alunos dos 9º anos apresentaram o projeto aos demais
alunos da escola, podendo

assim as turmas do 6º ao 8º
ano participarem dos jogos.
Com mais esta apresentação podemos afirmar que o
projeto conseguiu interagir
e reunirdois universos bem
diferentes, aprendendo e trocando experiências: os adolescentes do 6º ao 9º ano e
os alunos do CESEC – EJA.
A socialização dos alunos
foi um dos pontos mais importante do projeto, não me-

nos importante foi observar
como a Matemática, tão temida e assustadora,pode divertir pessoas com interesses diversos: alunos, professores, equipe pedagógica, direção, funcionários, todos
juntos tentando resolver os
desafios...
“A educação é a arma mais
poderosa que você pode usar
para mudar o mundo”.
(Nelson Mandela)

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

- Pretendem se casar:

000413 - MARCOS HENRIQUE REBELO MARTINS, solteiro, maior, recepcionista, natural de Barra Mansa-RJ, residência Av. Getulio Vargas, 94 - apto 404, São Lourenço-MG, filho de MARCOS
AURELIO MARTINS e ANDRÉA MAURO REBELO; e ANA CLAUDIA DE CASTRO, solteira, maior, auxiliar contabil, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Madame Schimidt, 410, São Lourenço-MG, filha de JOSE FERNANDES DE CASTRO e MARIA DO CARMO PASCOAL DE CASTRO;
000414 - FRANCISCO CARLOS BERNARDO, solteiro, maior, ajudante de caminhão, natural de
São Lourenço-MG, residência Rua Aurea Alves da Silveira, 16, São Lourenço-MG, filho de BENEDITO BERNARDO e BENEDITA MARIA BERNARDO; e MARCIA PEREIRA NUNES, divorciada, maior,
diarista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Aurea Alves da Silveira, 16, São Lourenço-MG, filha de BENEDITO PEREIRA NUNES e HELENA PEREIRA NUNES;
000417 - CLAUDIO JOSÉ CAMPOS BRAUNE, divorciado, maior, policial militar, natural de Barra
Mansa-RJ, residência Al. das Margaridas, 120, São Lourenço-MG, filho de EDYR LUIZ DE OLIVEIRA
BRAUNE e LILIA CAMPOS BRAUNE; e CARLA RODRIGUES MIRANDA, divorciada, maior, assistente
social, natural de São Lourenço-MG, residência Al. das Margaridas, 120, São Lourenço-MG, filha
de ARY GARAMBEU DE MIRANDA FILHO e MARIDORA RODRIGUES MIRANDA;
000416 - MANOEL GOULART, viúvo, maior, aposentado, natural de Passa Três-RJ, residência Rua
Ribeiro da Luz, 963, São Lourenço-MG, filho de ANTENOR GOULART e RITA DELFINA GOULART; e
ISA MARIA FONSECA, divorciada, maior, do lar, natural de Barra Mansa-RJ, residência Rua Ribeiro da Luz, 963, São Lourenço-MG, filha de JOÃO FONSECA e IZABEL MARIA DA CONCEIÇÃO;
000415 - JOÃO CARLOS DA SILVA, divorciado, maior, Militar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Clovis Reis, 747, São Lourenço-MG, filho de e MARIA APARECIDA DA SILVA; e ROSEMERE ROSA DOS SANTOS, solteira, maior, Técnica em enfermagem, natural de Carmo de Minas-MG, residência Rua Clovis Reis, 747, São Lourenço-MG, filha de ANTONIO EUGÊNIO DOS SANTOS
e MARIA DO CARMO ROSA DOS SANTOS;
000418 - MARCOS VINICIUS VIANA SILVESTRINI, solteiro, maior, Comerciante, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua Pedro Cotti, 80, São Lourenço-MG, filho de GIOVANNI JUNQUEIRA
SILVESTRINI e LUCILENE VIANA SILVESTRINI; e MARTINNA LOFRANO DE OLIVEIRA, solteira, maior,
Tecelã, natural de Cruzeiro-SP, residência Av. Getulio Vargas, 330, São Lourenço-MG, filha de VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA e FRANCISCA DOS SANTOS CRUZ MARTINS DE OLVIEIRA;

JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA, OFICIAL SUBSTITUTO DO SERVIÇO REGISTRAL
PRIVATIVO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DESTA COMARCA DE SÃO LOURENÇO, ESTADO DE MINAS GERAIS, NA FORMA DA LEI, ETC...
EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao Artigo 19 da Lei 6.766/79, que CELSO MATIAS PAIVA, brasileiro, separado
judicialmente, comerciante, portador da Identidade nº. M-5.225.214 SSP/MG,
inscrito no CPF nº. 881.094.028-87, residente e domiciliado na Rua Alexandre
Pinto, nº. 22, Centro, Soledade de Minas/MG, depositou nesta Serventia toda
documentação para registro do Loteamento denominado “NOVO HORIZONTE”,
situado no perímetro urbano, em Soledade de Minas/MG, sendo que o mesmo
foi aprovado em 09.05.2013, pela Prefeitura Municipal de Soledade de Minas/
MG. O Imóvel objeto do mesmo, encontra devidamente registrado na matrícula 26.289 do Livro 02, de Registro Geral. O Loteamento será composto de 36 lotes, numa área total de 10.921,55m², assim discriminada: Área Institucional –
1.114,95m²; Área das Ruas – 2.344,41m²; Faixa Sanitária – 180,24m²; e, Área de
Lotes – 36 Lotes – 7.281,95m²; sendo todos os lotes distribuídos em 03(três)
quadras. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação do presente, em Órgão da Imprensa local, de acordo com o art. 19 da
Lei acima, sem que haja impugnação será feito o registro. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço/MG, aos 02 de outubro de 2013. O Oficial Substituto – Júlio César Círio Nogueira.
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Carcaça de Carros abandonadas e
muita sujeira incomoda moradores
Descaso

Moradores da Rua Maria
Pereira Lacerda no bairro
da Federal estão revoltados
com o descaso da prefeitura com o logradouro público. Eles reclamam da sujeira, falta de capina e carcaça de carros abandonadas
na via pública. De acordo
com o morador Sr. Alberto,
carinhosamente conhecido
como Sr.Betinho, a situação
está ficando perigosa. “Nestas carcaças de caminhão
que estão abandonadas na
rua, junta água parada, junta mosquito da dengue e
atraem pessoas indeseja-

das, tá uma vergonha, já reclamei na ouvidoria da prefeitura, mas ainda não resolveu”, disse o morador.
Outro morador, Sr. Miranda esbravejava enquanto falava com a nossa reportagem:
“Esses carros abandonados
estão servindo para usuários
de drogas, peço para que as
autoridades, a quem for preciso, prefeito, vereador, deputado, delegado, ou quem
quer que seja que nos ajude”, disse o aposentado.
Quando nossa reportagem foi notada na Rua Maria Pereira Lacerda, mais um

morador se aproximou para reclamar: “Tivemos que
fazer uma vaquinha aqui para contratar uma máquina
para limpar e tirar um pouco da sujeira, a prefeitura
deveria cooperar com a gente e pelo menos tomar providência para retirar esse
ferro-velho abandonado aqui
na rua”, disse Edvaldo. Com
a nossa reportagem os moradores alimentam a esperança de que algo seja feito definitivamente pelo Poder Público, principalmente em relação aos veículos
abandonados.
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Homenagem

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Axila escura – o que fazer?

Jubileu

Linda a homenagem da Paróquia de São Lourenço, no
dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Parabéns Padre Afonso, Gilmar, Cidinha, e todos os envolvidos nesta maravilhosa cerimônia, que aconteceu na Igreja Matriz de São Lourenço.

Saúde

A Igreja Nossa Senhora de Fátima, comemorou dia 13 último, seu jubileu de Diamante, sessenta anos de fé e devoção. Parabéns e muitas bençãos a seu Administrador Paroquial, Padre André Rodrigues Vilas Boas, e toda comunidade da Paróquia Santíssima Trindade, da qual Nossa Senhora de Fátima, é sua Padroeira. Lembremos em nossas
orações, para todos aqueles que de uma forma ou de outra, contribuíram para a edificação deste templo.

Nosso hospital, inaugurou no último dia 16, o CENTRO
ONCOLÓGICO SUL MINEIRO / CENTRA. tornando-se um
momento histórico para a entidade e principalmente para a cidade de São Lourenço e região. Parabéns ao Hospital de São Lourenço!!!

Falecimento
Faleceu dia 11 último.,
a Sra. Maria Antônia Nogueira de Oliveira. Cristã
fervorosa. Durante a década de 50, e inicio de 60,
trabalhou na redação do
São Lourenço Jornal. Enviamos nossos sentimentos a
todos os familiares, em especial a seus filhos Luiz, Samuel, Marcos (Marquinho
Motos ) e Paulo. Que Deus
console cada coração desta família, e dê a nossa amiga, o descanso eterno e merecido dos justos.

Aniversário

Envio a minha prima Olivia Almeida Sneddon, residente
em Londres, meus sinceros votos de felicidades e saúde,
pela passagem de seu cinquentenário natalicio, comemorado em setembro último. Que Deus a abençoe!!!

Sacerdócio

Padre José Douglas Baroni, comemorando dia 11 último,
dez anos de vida sacerdotal. Uma linda cerimônia, realizada na Igreja Matriz de Baependi, marcou este momento
abençoado em sua vida. Amigos de diversas paróquias e
familiares, estiveram presentes. Parabéns Padre Douglas,
Deus o abençoe sempre mais!!!

DÉBORA CENTI

Concurso

Júlia Dias Bacha, 1 ano e 4
meses, foi a vencedora do concurso Bebê Fofura, realizado
no Hotel Brasil, dia 12 último.
Júlia é filha de Débora Dias Bacha e Daniel Bacha. Parabéns
a linda princesinha!!!!
(Foto: Javier Ceballos)

Não basta dar atenção ao
cabelo, rosto , e esquecer de
cuidar do corpo principalmente das axilas que costumam
ficar escuras devido a depilação e outros fatores. Muitas
mulheres sentem vergonha de
levantar os braços e mostrarem axilas escuras . Um estudo encomendado pela Dove
e realizada pela consultoria
TNS aponta que 95% das mulheres se queixam da aparência de suas axilas.
Realmente as axilas escuras deixam a mulher com uma
aparência de desleixo,e para deixá-las sempre bem limpas
e clarinhas é preciso tomar alguns cuidados. A maior parte do público feminino tem o hábito de tirar os inconvenientes pelos com a lâmina, o que elas não sabem é que
até 36% do que é retirado é pele. Além disso, essa depilação é feita semanalmente, o que pode causar coceira e irritação da pele. Para ter axilas clarinhas e bem cuidadas
procure usar outros métodos de depilação que não seja a
lâmina e use desodorantes antitranspirantes com pequena porcentagem de creme hidratante que auxilia na recuperação da pele. A hidratação da pele é fundamental no
clareamento das axilas escuras. Tratamentos estéticos como peeling ou luz pulsada são bastante eficazes no clareamento das axilas, dependendo do grau do escurecimento da pele. Consulte um dermatologista e faça uma avaliação da melhor téncica. Existem algumas receitas caseiras
que costumam apresentar bons resultados no clareamento as axilas. Confira abaixo algumas .
Receita para clarear as axilas
Máscara de maisena
Ingredientes:
1 e ½ xícara de leite (ajuda a clarear a pele por causa do
ácido lático)
1 colher de sopa de mel (substâncias nutritivas)
1 colher de sopa de maisena (substâncias calmantes)
Modo de fazer:
Misture todos os ingredientes frios. Coloque a mistura no
fogo até formar um mingau. Deixe esfriar.Aplique a pasta
morna nas axilas. Deixe agir por 15 minutos. Após retirar
a máscara, passe um creme hidratante comum.
Receita de Máscara de limão para clarear as axilas escuras
Ingredientes:
1 tampinha de agua oxigenada ( volume 30)
1 colher de (sopa) de bicarbonato de sódio
1 colher de (sopa) suco de limão
Modo de fazer:
Em uma tigela, misture os ingredientes e com ajuda de um
algodão espalhe sobre as axilas limpas, deixe agir por meia
hora, depois lave com agua, você vai ver a diferença, mas
evite tomar sol depois do procedimento, pois o limão pode manchar a pele se exposto ao sol.
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Saúde Mental realiza
Festa da Primavera
Comemoração

Usuários do Centro de Assistência Psicossocial (Caps)
participaram, na sexta-feira
(04/10), de uma confraternização para comemorar o

período da Primavera. Em
uma festa colorida e muito
alegre, muita comida gostosa, profissionais de saúde,
colaboradores e usuários se

Veja os dez estados que
participam do horário de verão: Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. O objetivo principal é a economia de energia. De acordo com a ANEEL (Agência nacional de Energia Elétrica), cada estado
economiza cerca de 5% de

Postos de gasolina viram alvo
de ladrões em São Lourenço
Segurança

divertiram em um animado
concurso de dança. Entre várias brincadeiras, houve até
premiação para os melhores
dançarinos.

Horário de verão começa no domingo
Começa no domingo (20/10)
o horário de verão. Os relógios deverão ser adiantados
em uma hora à meia-noite
de sábado (19/10) para o
domingo (20/10). As regiões
Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país participam do horário de verão que vai terminar só em fevereiro do
ano que vem. Norte, Nordeste, Bahia e Tocantins ficam de fora do calendário.
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energia elétrica durante o
período.

Os assaltos constantes em
postos de gasolina da cidade estão deixando os funcionários dos estabelecimentos
em pânico e com medo de
trabalhar. A onda de assaltos também assusta os proprietários, que já não sabem
mais como agir. Eles dizem
estar indignados com a ousadia dos ladrões, que na
maioria das vezes nem se preocupam em esconder o rosto. Alguns empresários já até
pensam em fechar os estabelecimentos durante a noite devido à sensação de fal-

O MAIOR FEIRÃO
DE VEÍCULOS NA INTERNET
E NAS LOJAS PARTICIPANTES
WWW.GIGAFEIRAOWEBMOTORS.COM.BR

ta de segurança.
Em imagens divulgadas
recentemente para a imprensa, em um dos casos,
o ladrão chega a pé em um
posto que fica no bairro
da Federal às 21h15min da
noite, toma o dinheiro da
mão do frentista e foge andando normalmente. De
acordo com um dos funcionários, os assaltantes
sempre dizem que estão
armados e que querem o
dinheiro para não atirar.
O posto de combustíveis
funciona 24 horas e já foi

assaltado pelo menos seis
vezes neste ano.
No final do mês passado,
em outro posto, que fica na
Avenida Dom Pedro II(principal
da cidade), um assaltante
chegou encapuzado e com
touca ninja para anunciar o
assalto e levar o dinheiro do
caixa. Na Via Ramon, o posto de gasolina também já foi
assaltado mais de cinco vezes só neste ano. Em todos
os casos os frentistas não reagiram, os assaltos foram rápidos e duraram menos de
1 minuto.

MINAS GERAIS

17A 31DE OUT.
MAIS DE

10.000
CARROS

Respeite a sinalização de trânsito.
Condições sujeitas a aprovação do crédito e demais condições dos produtos vigentes no ato da contratação. Ofertas válidas para financiamentos de carros usados/0 km comercializados por intermédio de lojistas correspondentes não-bancários da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
e participantes do Giga Feirão WebMotors São Paulo e Minas Gerais. O prazo de vigência da promoção é de 17/10/2013 a 31/10/2013. A Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e a WebMotors não se responsabilizam por quaisquer defeitos, vícios ou problemas existentes nos veículos ou
decorrentes dos negócios realizados no Giga Feirão WebMotors São Paulo e Minas Gerais, os quais são de exclusiva responsabilidade dos lojistas participantes do evento. O Custo Efetivo Total, as taxas de juros e os demais encargos podem variar de acordo com ano do veículo, marca, valores, prazos
e demais condições escolhidas pelo cliente. Para mais informações, consulte as lojas participantes correspondentes não-bancárias e o site www.gigafeiraowebmotors.com.br. Imagens meramente ilustrativas. (1) Taxas a partir de 0,99% ao mês para financiamentos com entrada de 60% do valor do bem
(tabela Fipe), prazo de financiamento de até 12 meses e desde que a data de fabricação do veículo financiado seja de 2012 a 0 km. Simulação: para veículo Palio Fire Flex 1.0, de ano/modelo 2012/2012, no valor de R$ 29.000,00, com entrada de 60% e valor financiado de R$ 11.600,00 em 12 meses.
Inclusão das despesas de tarifa de cadastro de R$ 496,00 e tarifa de avaliação do bem de R$ 235,00; Custo Efetivo Total de 2,27% a.m. e 30,93% a.a. e parcelas mensais de 12x de R$ 1.114,91. (2) Parcelas decrescentes: oferta válida para veículos usados/0 km, com ano/modelo superior a 2009 e percentual
mínimo de entrada de 20%. (3) Opção da primeira parcela para 60 dias: oferta válida para veículos usados/0 km, com ano/modelo superior a 2009, percentual mínimo de entrada de 50%, em créditos efetivados a partir 01 de outubro de 2013.
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