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Comenda Ambiental Estância
Hidromineral de São Lourenço 2015

Conﬁra a programação do evento que acontece no dia 22 de Março, Dia Mundial da Água,
em frente ao Parque das Águas de São Lourenço. (pág 06)

Comenda

Leia Entrevista com
São Lourenço terá
Dr. Gabriel, diretor do
pontos de coleta
Hospital São Lourenço (pág 03) de recicláveis (pág 05)

São-lourencianos
vão a rua contra
a corrupção (pág 04)
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

O Dia Mundial da Água foi
criado pela ONU (Organização
das Nações Unidas) no dia 22
de março de 1992. O dia 22 de
março, de cada ano, é destinado a discussão sobre os diversos temas relacionadas a este
importante bem natural.
Mas porque a ONU se preocupou com a água se sabemos que dois terços do planeta Terra é formado por este precioso líquido? A razão
é que pouca quantidade, cerca de 0,008 %, do total da
água do nosso planeta é potável (própria para o consumo). E, como sabemos, grande parte das fontes desta
água (rios, lagos e represas)
esta sendo contaminada, poluída e degradada pela ação
predatória do homem. Esta
situação é preocupante, pois
a falta d’água já atinge grande parte da população. Pensando nisso, foi instituído o
Dia Mundial da Água, cujo
objetivo principal é criar um
momento de reﬂexão, análise, conscientização e elaboração de medidas práticas
para resolver tal problema.
No dia 22 de março de 1992,
a ONU também divulgou um
importante documento: a “De-

Dia Mundial da Água

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

Acreditar é preciso

claração Universal dos Direitos da Água”. Este texto apresenta uma série de medidas,
sugestões e informações que
servem para despertar a consciência ecológica da população e dos governantes para
a questão da água.
Mas como devemos comemorar esta importante data?
Não só neste dia, mas tam-

DRA. RENATA FONSECA
Coluna
Popular
Dermatologia, Alergia
e Imunologia

Alopecia: O que é isso?
Uma das queixas mais frequentes no consultório dermatológico é: “Doutor (a) meu cabelo está caindo demais”.
A queda de cabelo, independente de sua causa, é denominada ALOPECIA.
Existem inúmeras causas que
levam a este problema e diante
dessa queixa o diagnóstico é feito, na maioria das vezes, com
uma historia detalhada, exame
físico, incluindo a dermatoscopia do couro cabeludo e a solicitação de exames laboratoriais.
Alguns casos necessitam do tricograma e de biopsia do couro
cabeludo. Um dos quadros clínicos mais comuns, que incomoda principalmente o sexo feminino, é o chamado EFLUVIO
TELOGENO (ET).
O ET é a perda de cabelos de
forma difusa, maior do que o
habitual e que ocorre de forma
lenta. E até 25% pode relatar
dor no couro cabeludo. Apesar
do ET ser uma condição benigna, causa um grande estresse
para o paciente comprometendo sua qualidade de vida.
E porque Telogeno?
Telogeno é o nome dado a
uma das fases do ciclo do cabelo e é nesta fase que ocorre a
queda. Em um individuo normal, 10 a 20% dos ﬁos do couro
cabeludo estão na fase telogena e devem cair, é o “cabelo ve-
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lho”, porém no caso do ET grande parte dos ﬁos (até 85%) se
tornam telogenos precocemente e caem.
As causas principais do ET são:
ET pôs parto e o ET do recém-nascido (podem ser considerados como ﬁsiológicos), estresse físico (febre elevada, infecções graves, cirurgias, acidentes,
hemorragias), doenças crônicas
(Hipotireoidismo, DM, Anemia
Etc), medicamentos (lítio, heparina, ﬂuoxetina, anfetaminas
etc.), dietas com poucas calorias
e baixo valor nutricional (carência de zinco e ferro mesmo sem
anemia, por exemplo), estresse
emocional e pode ser ainda idiopático (sem causa deﬁnida). Importante lembrar que também
a dermatite seborreica (“caspa”)
pode estar implicada no quadro
do eﬂúvio telogeno. Quanto ao
tratamento, não há nenhum especiﬁco. O principal é tratar doenças de base ou déﬁcits nutricionais, caso forem diagnosticados. Quanto à reposição por
via oral de ferro, zinco, biotina,
silício e outros elementos, pode
ser realizada, associada a fatores de crescimento e o tradicional minoxidil, ambos de uso tópico (no couro cabeludo). O mais
importante é lembrar que é uma
causa de alopecia transitória e
que muitas vezes apresenta resolução espontânea.

bém nos outros 364 dias do
ano, precisamos tomar atitudes em nosso dia-a-dia que
colaborem para a preservação e economia deste bem
natural. Sugestões não faltam: não jogar lixo nos rios
e lagos; economizar água nas
atividades cotidianas (banho,
escovação de dentes, lavagem de louças etc); reutilizar

a água em diversas situações;
respeitar as regiões de mananciais e divulgar ideias ecológicas para amigos, parentes e outras pessoas.
O Dia Mundial da Água não
é só para pensar, mas principalmente para agir: vamos
usar este recurso natural com
sabedoria para que ele nunca acabe.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

E Maria disse sim...
A festa de Anunciação do
Senhor, no dia 25 de Março,
nos leva a reﬂetir sobre o sim
de Maria a Deus, o sim que
abriu, para toda humanidade, as portas da salvação. Estava no plano de Deus, que
a segunda Pessoa da Santíssima Trindade, viesse ao mundo para nos salvar, assumindo a natureza humana. O anjo Gabriel foi incumbido da
missão de comunicar a Maria, a realização deste grande mistério.
Achava-se Maria em oração quando o Anjo Gabriel,
entrando no aposento em
que Ela se encontrava, saudou-a com estas palavras:
“Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo...”
Um Anjo do Senhor, um
mensageiro do céu saúda
Maria. Diante desta saudação, ela se perturba, mas não
se deixa dominar pelo orgulho ou vaidade. Escolhida para a maior dignidade conferida a alguém na face da terra, não se deixa arrebatar
pela alegria e o entusiasmo,
embora ser a Mãe do Messias fosse a maior ambição

de uma mulher judia.
Conhecedora que era das
sagradas Escrituras, sabendo
bem dos sofrimentos que iria
padecer, Maria esquece-se
de si mesma e diz sim à vontade de Deus.
Naquele momento, Maria
se constituiu o traço de união
entre o céu e a Terra.
Dobrou os joelhos ante a
majestade do Altíssimo, aniquilou-se ainda mais à face
do Senhor, adorou o Deus
eterno feito carne em seu
puríssimo seio.
Maria, tão privilegiada por
Deus, escolhida entre todas
as mulheres, merece toda a
nossa veneração.
Não podemos negar nossa homenagem, respeito,
carinho e amor a quem foi
honrada, enaltecida e amada por Deus como Maria
Santíssima.
Que nossos lábios e nossos corações entoem hinos
de gratidão a Maria, a Cheia
de Graça e Bendita entre as
mulheres, pela sua aceitação
à vontade do Pai, pelo seu
sim que nos trouxe o Salvador Jesus.

É Preciso acreditar. A cada dia
me convenço mais disso. Vivemos numa era de descrédito total: não conﬁamos em nada e
muito menos em ninguém. Parece que tudo vai de mal a pior.
Estamos sempre na defensiva.
Não relaxamos, não aproveitamos, e, pior ainda, não nos envolvemos, não nos comprometemos. Fugimos de tudo o que
possa exigir algo de nós. Queremos coisas fáceis, queremos
relacionamentos superﬁciais,
queremos que tudo caia do céu.
Assim, ﬁcamos numa posição
bastante confortável. Aﬁnal, sentados no banco de nossa omissão e descomprometimento,
apenas assistimos a vida passar.
Ficamos apontando os dedos,
criticando, reclamando, lamentando, colocando-nos como vítimas do destino e não damos
um passo sequer adiante no intuito de virarmos a página e atingirmos nossas metas.
Mas, será que temos metas
a serem alcançadas ou será que
estamos apenas brincando de
viver? Desacreditados, não temos o que esperar e, pior ainda,
não temos pelo que lutar. A gente só luta por aquilo em que
acredita. Ninguém se doa por
uma causa em que não crê.
O lema da sociedade consu-

mista e que tem nos consumido
também, entre tantos outros é:
Desacreditem. Assim, seremos
cada vez mais ludibriados, apáticos, alheios e procuraremos a
satisfação de nossos prazeres
conforme os apelos a que formos submetidos. Quem ﬁzer
uma propaganda melhor, que
nos encha mais aos olhos, este
sim, é o alvo da vez, aquilo que
é o melhor hoje, agora.
Quem não acredita não faz e
muito menos pensa. Quem não
acredita não mede consequências, pois é simplesmente programado para o imediatismo e
a transitoriedade.
Embora existam muitos motivos para não crer, se realmente procurarmos, encontraremos
muitas razões para acreditar. E
quando resgatarmos esta esperança nos colocaremos também
na condição de responsáveis pelo nosso próprio destino.
Acredite em Deus, acredite em
você, acredite no outro. Reconstrua seus ideais. Sonhe, mas não
sonhe apenas deitado. Não se
acovarde diante dos obstáculos.
Transforme, com seu pensar e
agir, o seu pequeno mundo interior e, de repente, muita coisa a
sua volta também será diferente.
Acredite nisso: Acreditar é
preciso!

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Não dá para viver
no mais ou menos
As pessoas que querem viver uma vida “mais ou
menos”, um Cristianismo livre, vivem no pecado
Prego esperança e vida,
mas não posso deixar de dizer que, na Sagrada Escritura e no Catecismo da Igreja
Católica, também consta que,
qualquer pessoa, ao realizar
uma reforma em sua casa,
deve pegar os entulhos, a sujeira, as coisas velhas e estragadas e colocá-las para
fora. O que é velho é velho,
o que é estragado é estragado, o que é sujo é sujo, e devem ser descartados para que
possa ser feito algo novo. Não
é possível ter o bem misturado com o mal, porque este acaba contaminando aquele. Além de expulsar satanás
e seus anjos rebeldes, Deus
destruirá o pecado e toda a
sujeira deste mundo.
As pessoas que querem viver uma vida “mais ou menos”, um Cristianismo livre,
sem compromisso, vivendo
a vida por viver, abalam-se
quando ouvem falar que Deus

realizará tudo isso, porque,
ao se ﬁrmarem no “mais ou
menos” nunca querem avançar e nunca querem a santidade. Não estão dispostas a
fazer sacrifícios nem romper
com o pecado. Querem ser
de Deus, mas vivendo no pecado. Gostariam de uma vida nova, mas com tudo da
vida velha. Não, isso não dá!
Quando lhes são reveladas
as verdades da Bíblia, a verdade que é Verdade, as pessoas se assustam e buscam
justiﬁcativas e desculpas para sua pouca fé. Mas o nosso
Deus não é um Deus de desculpas. Ele é o Senhor que
cumprirá Suas promessas. É
isso que aguardamos d’Ele,
é por isso que lutamos. Gastamos a vida, investimos, evangelizamos para valer, porque
acreditamos numa humanidade nova e temos a certeza
de que isso é verdade da Bíblia, doutrina da Igreja.
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ENTREVISTA Dr. Gabriel Dias Pereira Filho

Como será o Show Beneﬁcente em prol do Hospital
São Lourenço e da APAE/São
Lourenço?
O Show (realizado pelo Kadu
Eventos e demais parceiros) será
realizado no dia 25 de março de
2015 (4ª feira), a partir das 19h,
no Centro de Convenções do Hotel Guanabara. Serão 13 atrações
musicais (cantores de grande de
destaque dos ritmos sertanejo
universitário/romântico): Munhoz
e Mariano; César Menotti e Fabiano; João Bosco e Vinícius; Lucas Lucco; Thaeme e Thiago; Hum-

berto e Ronaldo; Zé Henrique e
Gabriel; Gustavo Miotto; Don e
Juan; Lisboa e Diego; Otávio Augusto e Gabriel, Paulinho Reis e,
também, o humorista/cantor Tonho Prado (TV Aparecida). As mesas (para quatro pessoas) têm o
valor de R$ 1.200,00, R$ 1.100,00
ou R$ 1.000,00 (variando de acordo com a localização). Cada mesa terá direito a uma tábua de
frios, salgados e chopp (demais
bebidas serão à parte/haverá bar
no evento). Além de colaborar
muito com o Hospital e com a
APAE (pelo que tanto agradecemos), participando do Show a
pessoa irá assistir à apresentação
de 13 excelentes músicos (todos
virão de forma inteiramente gratuita, sem cobrar cachê) em apenas uma noite, ter buﬀet e bebida inclusos no valor da mesa e,
ainda, concorrer a uma pintura
externa de residência, oferecida
pela Coral Tintas.
Como as pessoas fazem
para adquirir os ingressos das
mesas?
As mesas podem ser adqui-

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

Homenagem

Provedor/diretor técnico
do Hospital São Lourenço
ridas no Hospital São Lourenço
(Carnê: Rua Senador Camará, s/
no) ou, então, pelo site da Kadu
Eventos (www.kadueventos.com.
br). Outras informações são obtidas pelos telefones 33392060/2132 ou 8843-8220 (Marcos Querino ou Giseli).

Ainda faltam muitas
mesas para vender?
Temos um grande número de
mesas e, graças a Deus, até o
momento as vendas estão muito boas. Mas como são muitas,
contamos com a participação
da comunidade de São Lourenço e região, da classe política,
dos empresários, enﬁm: de toda a população, para que possamos vender todas as mesas
e, assim, atingirmos o objetivo
de arrecadar o montante total
de recursos.
O que o Hospital e a APAE
farão com a renda do Show?
Com os recursos arrecadados
no Show Beneﬁcente, o Hospital São Lourenço irá investir na
modernização do Centro Cirúr-

gico, adquirindo equipamentos
com tecnologia mais avançada
- permitindo, assim, aumentar
o número de cirurgias, oferecendo maior segurança e qualidade nos procedimentos realizados. E a APAE irá viabilizar
um importante projeto denominado Protocolo Pedasuit (mais
informações em facebook.com/
apaesaolourencooﬁcial).

Qual a expectativa da
organização para o evento?
A expectativa é a melhor possível. Agradecemos ao idealizador do Show Beneﬁcente, empresário Carlos Eduardo da Silva (Kadu Eventos); aos vários
parceiros/empresários que estão
conosco nessa empreitada; às
entidades Câmara de Dirigentes
Lojistas de São Lourenço (CDL),
Associação Comercial e Empresarial de São Lourenço, São Lourenço Convention & Visitors Bureau, Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de
São Lourenço e, enﬁm, a todos
os que estiverem conosco nesse grandioso Show.
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Palestra:
“Case do Grupo Mantiqueira”
na Faculdade Victor Hugo

A noite do dia 12/03 ﬁcará marcada para um grupo de alunos
dos Cursos de Administração e
Gestão Comercial que tiveram a
oportunidade de assistir o Empresário Leandro Pinto da Silva,
Presidente do Grupo Mantiqueira, que veio do Rio de Janeiro,
para conversar com os alunos e
deixou mensagens marcantes
quando relatou a trajetória de sua
vida e de sua empresa.
Leandro, é empresário do ramo de avicultura desde 1987 e
iniciou suas atividades com aproximadamente 30 mil aves.
Hoje possui 3 unidades (duas
em MG e uma no Mato Grosso),

somando 11 milhões de aves que
culminam em mais de 2 bilhões
de ovos por ano.
Atualmente atua também nos
ramos da agricultura e da pecuária, empregando 2100 pessoas.
Com simplicidade e simpatia
conquistou a plateia que além
de poder fazer perguntas, o aplaudiu efusivamente.
De forma descontraída ele explicou como transformou uma
pequena granja no interior de
MG numa das maiores produtoras do Mundo, sendo a maior da
América Latina. Um espelho e
um exemplo para os alunos da
Faculdade Victor Hugo!

RITA ABBUD

Competição

Cantinho da Poesia

Fabio Silvestrini, ﬁlho do nosso amigo Roberto Silvestrini,
e neto de Orestes Silvestrini
e Ligia, foi o vencedor da Competição Torre e Copos no programa Caldeirão do Huck, da
Rede Globo de Televisão. Parabéns Fábio! E assim, pela
mídia nacional, ﬁcamos sabendo noticias de São Lourencianos que moram fora.

Alma e Aura
Eu não sei, mas a alma
É a luz no interior
Tem tudo a ver com Aura
A beleza do exterior
Que pode ser fotografada
Marcada pelo glamour
Espada de dois gumes
Alma e Aura são impar

Cada uma é do seu jeito
Juntas é preciso reﬂetir
A Alma será eternamente
A Aura poderá surpreender
Elas caminham juntas
Reﬂetindo o nosso ser
A importância da alma
Atualmente não sei dizer

Falecimento
Na intenção de estimular e valorizar seus colaboradores,a
enfermeira Sandra Mara, promoveu entre sua equipe, uma democrática votação para eleger o funcionário do mês.Parabéns
aos servidores eleitos: Andréia Machado (Policlínica),Ana Cristina Gonçalves e Adailton F. Veiga ( Vigilância Epidemiológica)

Gastronomia

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

EXPEDIENTE

O Rei do Bacalhau do
Rio de Janeiro, chegou
em São Lourenço trazendo o mais delicioso
e verdadeiro bolinho de
bacalhau. Sob a direção
de Ivana Swerts, o posto de venda encontra-se na Rua Carlos Vieira, Galeria Comercial
do Ediﬁcio Michel Haidar, loja 42, próximo ao
Corpo de Bombeiros.
De segunda a sexta pelos tels. 3332-1993 ou
cel. 8896-7809. Final de
semana entregas somente pelo celular.

A vizinha cidade de Soledade de Minas, perdeu prematuramente no último dia 12,
um de seus mais ilustres moradores, Jose. Marcelino Barbosa Neto, conhecido por Sr.
Juquinha. Deixa um vazio no
coração de todos os seus familiares e amigos, que com certeza sentirão saudades do grande amigo partiu tão cedo para
a eternidade. Queremos expressar nossos sentimentos a todos os familiares, em especial a sua esposa Thereza Simões Barbosa, e seus ﬁlhos Professor José Marcelino, Marcelo e Rodrigo. Que Deus console a todos, e que Sr. Juquinha descanse nos braços de Deus!!!

Música e Dovoção
Neste domingo dia 22, às
19:00 horas, na Igreja Matriz
de São Lourenço, benção das
novas imagens do Senhor dos
Passos e Nossa Senhora das
Dores, e logo após, concerto
do Coral Campanhense, da
cidade de Campanha, que em
seu repertório tráz as lindas
peças do Barroco Mineiro.
Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Luciana Dutra,
Designer: Lúcio Adriano, Diagramação: Marcio Vinícius Gouveia, Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula Dutra, Departamento
Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra, Assessor Jurídico: José Manoel Pereira, Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Vera M. Gannam de Castro, Hilda Pinelli, Simone Gannam L. Ribeiro, Izidoro Sant`Angelo Filho, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa
M. D. de Almeida, Filipe Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario
Henrique Poli de Oliveira, Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

CLASSIFICADOS
ALUGA-SE LOJA NO ANTONIO DUTRA SHOPPING – 2º PISO – LOJA 64.
TELEFONE DE CONTATO: 35-3332-2092 OU 8832-8834(OI)
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR (35) 8816-2486
OI / (35) 9105- 6305 - TIM.
ALUGUEL - CASA COM DOIS QUARTOS SENDO UMA SUÍTE, SALA, COZINHA,
BANHEIRO SOCIAL, ÁREA DE SERVIÇO, SEM GARAGEM. ENTRADA INDEPENDENTE,
LOCALIZADA NO ANDAR SUPERIOR E POR ISSO POSSUI ESCADA. CONTADOS
PELO TELEFONE (19) 98802-9913 OU (19) 99265-0865.

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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São Lourenço contará com
pontos de coleta de recicláveis

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) S/A - CNPJ: 24.821.589/0001-57
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS - BALANÇO PATRIMONIAL
31 DE DEZEMBRO DE 2014
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITA BRUTA
(-) Custos Serviços Vendidos
LUCRO BRUTO
(-) Despesas Diversas
(-) Impostos e Taxas
(-) Provisões
(-) PREJUIZO NO EXERCÍCIO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.454.548,53
530.052,79
1.924.495,74
1.778.904,87
209.556,70
242.475,74
(306.441,57)

CIRCULANTE
Caixa
Bancos c/Movimento
Estoque de Mercadoria
TOTAL DO CIRCULANTE

R$
R$
R$
R$

89.292,19
30.702,72
20.081,85
140.076,76

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
Realizável a Longo Prazo
(-) Depreciação Acumulada
TOTAL DO PERMANENTE

R$
R$
R$
R$

2.142.342,74
1.517,795,11
(1.331.288,47)
2.328.849,38

TOTAL DO ATIVO

R$

2 .468.926,14

R$
R$
R$
R$

425.229,18
623.250,95
553.598,06
1.602.078,19

NÃO CIRCULANTE A LONGO PRAZO
Financiamento Longo Prazo
R$
TOTAL NÃO CIRCULANTE A LONGO PRAZO R$

475.727,52
475.727,52

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reserva de Lucros
Prejuízo Acumulado

R$
R$
R$

582.017,28
115.544,72
(306.441,57)

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$

391.120,43

TOTAL DO PASSIVO

R$

2.468.926,14

ATIVO

PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Tributos a Recolher
TOTAL DO CIRCULANTE

A OSCIP Terra das Águas,
em parceria com a prefeitura
de São Lourenço, a Nestlé Waters e a CEMPRE, e com apoio
do Saae, estão iniciando a colocação de pontos de coleta
de lixo na cidade. O primeiro
foi instalado, na quarta-feira
(18), no Calçadão Dr. Silvério
Sanches Neto. O próximo será colocado na Praça Duque
de Caxias, nas proximidades
da prefeitura.
A estrutura dos coletores
é totalmente feita de material reciclável (tetra pak) e foi
doada pela Nestlé, através da
CEMPRE. O projeto, além de
ser mais uma ação para preservação do meio ambiente,

Errata

No dia 22 de Março,
domingo, o Parque das
Águas de São Lourenço terá uma programação especial para comemorar o Dia Mundial da Água. Porém,
a entrada não será gratuita conforme noticiado na edição passada. O valor do ingresso é R$ 7,00 e a meia
entrada para estudantes e idosos R$ 3,50.

tem o objetivo de contribuir
para a reestruturação da Cooperativa de Catadores de
Recicláveis de São Lourenço.
As instituições acima citadas estão trabalhando ativamente para aumentar a coleta de resíduos sólidos para
reciclagem. Um dos maiores
problemas nessa área são os
derivados de eletroeletrônicos. Por isso, no domingo,
dia 22 de Março, dia da entrega da Comenda Ambiental Estância Hidromineral de
São Lourenço, alunos do INATEL farão uma coleta de lixo
eletrônico.
A coleta será realizada das
9h às 16h na Praça João La-

ge onde será recolhido todo
tipo de lixo eletrônico como
mouses, teclados, celulares
e outros aparelhos eletrônicos de pequeno porte. Somente lâmpadas ﬂuorescentes não serão coletadas.
Além disso, ao longo do
dia serão realizadas também
oficinas de artesanato, que
confeccionarão carteiras
usando caixas de leite longa
vida e sucos.
Essa ação busca mostrar
aos moradores e visitantes
a importância da reciclagem
e aproveitamento de materiais, incentivando a sustentabilidade, responsabilidade
social e ambiental.

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) SA
AVENIDA: GETÚLIO VARGAS N.º 423 – CENTRO
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
AVISO DE CONVOCAÇÃO
1- Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social
à Avenida Getúlio Vargas n.º 423 em São Lourenço – MG, os documentos a que refere o Artigo 133 da Lei n.º 6404/76.
2- Ficam os senhores acionistas convocados para as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária que serão realizadas no dia 07de Maio
de 2015 às 09:00 h. (nove horas), na sede social a ﬁm deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Discussão e votação do relatório da administração, Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2014.
b) Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para o
exercício de 2015 bem como ﬁxação dos respectivos honorários.
c) Conseqüente reforma dos Estatutos Sociais.
d) Assuntos de interesse geral da Sociedade.
São Lourenço (MG), 16 de Março de 2015.
Carmen Sabra Barcia
Diretora Presidenta

Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2014, as Demonstrações Financeiras referentes ao mesmo exercício, documentos que atestam os atos de nossa Gestão Administrativa e a situação ﬁnanceira do Hotel.
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS EM 31.12.2014
NOTA 1 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS
A) – Apresentação e elaboração das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Financeiras consolidadas em 31 de
dezembro de 2014, elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76)
e Dec. Lei 1.596/77, e suas alterações para a contabilização
das operações associadas às normas e instruções do Banco
Central do Brasil (BACEN), estão sendo apresentadas na forma da Legislação Societária.
B) – As depreciações do Imobilizado de uso, é calculada pelo
método linear, com base em taxas que contemplam a vida-útil-econômica dos bens, observando os limites permitidos
pela legislação em vigor.
C) – O regime contábil adotado é o de competência de exercício, observados os critérios uniformes no tempo e ainda,
aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, mantidos
os registros permanentes.
D) – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo de
até 12 (doze) meses, são apresentados como circulantes.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31.12.2014
Histórico

Capital Social Reserva Lucro Saldo Disp.
Total
Assembléia
Saldo 31.12.13 580.382,40
115.544,72 205.788,45 901.715,57
Aumento Capital 1.634,88
Result. Exercício
(306.441,57) (306.441,57)
Divid.Distribuídos
Reserva Legal
Saldo em 31.12.14 582.017,28 115.544,72 (306.441,57) 391.120,43

São Lourenço(MG), 31 de dezembro de 2014.
Carmen Sabra Barcia
Diretora Presidenta

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Carmen Dolores Barcia
Diretora Gerente

Senhores Acionistas:
Cumprindo disposições Legais e Estatutárias, apresentando para exame e deliberação de Vossas Senhorias, o Balanço

Débora Maciel de Magalhães Moreira
Téc. Contabilidade
CRC/MG – 63.190

Cartório de Reg. Civil e Notas da Comarca de São Lourenço
Tabelião: Cecil Domingos J.Póvoa - Pretendem se casar:
000332 - ROBERTO GARCIA DOS SANTOS, solteiro, maior, manobrista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Rui Barbosa, 186, São Lourenço-MG, ﬁlho de LAURO RIBEIRO DOS SANTOS e MARILENE GARCIA DOS
SANTOS; e PALOMA FERREIRA DIAS, solteira, maior, vendedora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua
Caxambu, 525, São Lourenço-MG, ﬁlha de ALIDEMAR CARVALHO DIAS e CLELISILEIA MARIA FERREIRA DIAS;
000789 - CLAUDIONOR LIMA COLATINO, solteiro, maior, PEDREIRO, natural de IBIRAPUÃ-BA, residência
RUA SEBASTIAO FURTADO, 98, São Lourenço-MG, ﬁlho de GUILHERME COLATINO e ARLETE NICANOR LIMA;
e POLIANA DIAS RODRIGUES, solteira, maior, DOMESTICA, natural de BELO HORIZONTE-MG, residência RUA
SEBASTIAO FURTADO, 98, São Lourenço-MG, ﬁlha de MANOEL RODRIGUES e FLODALINA RODRIGUES DIAS;
000791 - LUCIANO DUTRA MACIEL, divorciado, maior, administrador, natural de São Lourenço-MG, residência
Rua Barão do Rio Branco, 726, São Lourenço-MG, ﬁlho de JOSÉ ROBERTO MACIEL e SOLANGE DUTRA MACIEL; e
IVANICE REGINA OLIVEIRA DA FONSECA, divorciada, maior, advogada, natural de Maria da Fé-MG, residência Rua
Barão do Rio Branco, 726, São Lourenço-MG, ﬁlha de IVAN ARANTES DA FONSECA e CLARICE DE OLIVEIRA;
000793 - RAFAEL ALBERTO DA COSTA DE ANDRADE, solteiro, maior, CORRETOR DE IMOVEIS, natural de
PINDAMONHAGABA-SP, residência RUA J. C SOARES 529, São Lourenço-MG, ﬁlho de DEMOSTENES BALBINO
DE ANDRADE e SILVIA MARIA DA COSTA DE ANDRADE; e JULIANA HELENA DA SILVA, solteira, maior, TURISMÓLOGA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA J. C SOARES 529, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOSE
EDUARDO DA SILVA e MARIA HELENA DE ARAUJO SILVA;
000792 - LUCAS FONSECA PEREIRA DE CASTRO, solteiro, maior, EMPRESARIO, natural de CARMO DE MINAS-MG, residência RUA DR. MARIA APARECIDA CHAIB, CARMO DE MINAS-MG, ﬁlho de ANTONIO MARCIO
PEREIRA DE CASTRO e MONICA FRANCIA FONSECA DE CASTRO; e MARIANA FARIA DINIZ GONÇALVES, solteira, maior, PEDAGOGA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA DAS ACACIAS 54, São Lourenço-MG,
ﬁlha de AMAURY JOSE GONÇALVES e MARIA HELENA FARIA DINIZ GONÇALVES;
000794 - MARCOS JOSE PIO DA SILVA, solteiro, maior, FISCAL DE SAAE, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA FELIPE DOS SANTOS, 73, São Lourenço-MG, ﬁlho de JOAQUIM PIO DA SILVA e MARIA DE LOURDES PAULINO PIO; e MIRNA COSTA, solteira, maior, ACOMPANHANTE DE IDOSO, natural de HELIODORA-MG, residência
RUA FELIPE DOS SANTOS, 73, São Lourenço-MG, ﬁlha de NELSON COSTA e MARIA GORETI GONÇALVES COSTA;
000795 - UBIRAJARA FARIAS DE ANDRADE, solteiro, maior, PROFESSOR, natural de TRES RIOS-RJ, residência RUA JOAQUIM ALVES PRADELLA, 86, São Lourenço-MG, ﬁlho de UBIRAJARA MESQUITA DE ANDRADE e
ELI FARIAS DE ANDRADE; e LEISYANNE MENDES SOUZA, solteira, maior, PROFESSORA, natural de ITANHANDU-MG, residência RUA JOAQUIM ALVES PRADELLA, 86, São Lourenço-MG, ﬁlha de SIDNEY AURELIO LEO
SOUZA e LEISE MARIA MENDES SOUZA;
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São-lourencianos vão a rua
contra Dilma e a Corrupção

BETO BACHA

Giro Esportivo

TORRE COPOS
Torre de copos aqui em São
Lourenço somente se eles forem de cerveja. Mas, o garoto
Fabio, ﬁlho do Sãolourenciano
Roberto Silvestrini fez bonito
no Caldeirão do Huck da TV
Globo, no último sábado, vencendo o campeonato de torre
copos (empilhamento de copos) faturando o caneco e um
prêmio de 30 mil Reais. Um
abraço ao Roberto e parabéns
ao seu ﬁlho.
CHEIAS DE CHARME

No domingo, dia 15 de
março, brasileiros de todos
os estados do país e também do exterior foram às
ruas protestar contra a corrupção e ao atual governo.
E São Lourenço, assim como outras cidades do sul
de Minas, não ﬁcou de fora.
Em São Lourenço, cerca
de 200 pessoas se concentraram às 9h na Praça João
Lage munidos de bandeiras do Brasil, panelas, na-

riz de palhaço, cartazes e
vestidos de verde e amarelo. Aos gritos de “Fora
Dilma”, “Vem pra rua”, entre outros, os manifestantes circularam pelas principais ruas do Centro da
cidade e terminaram a passeata na Praça da Federal.
Além de São Lourenço, Poços de Caldas, Varginha, Lavras, Campanha e Pouso Alegre do sul de Minas também
tiveram protestos pacíﬁcos.

Nesta edição iremos recordar com
carinho a foto da
equipe de vôlei feminino do ano de
1953, do Esporte
Clube São Lourenço. Com muito
charme e competência na quadra: Cidinha Rangel, Cibele, Iêda de Barros, Leny,
Lurdinha e Márcia. Agachadas estão: Alice, Marília, Fausta Ayres,
Emilce Póvoa, Dulcy e Beni Sanches. Muitos casórios aconteceram entre os atletas das equipes masculina e feminina de voleibol de São Lourenço, inclusive dos meus pais Jair e Marly.
CINCO ANOS DEPOIS
A equipe de futebol
do Esporte Clube São
Lourenço de 1958 fazia
bonito nos gramados da
região com os jogadores
da foto: Roberto de Barros (melhoras para o
amigo), Jorginho Chaves,
o fera Vilela, Pi Prazeres, Paulino e Beto Ayres. Agachados
estão o Pinelli, Peracinho, Dito do Ernesto, Ditinho e Raimundo Sanches. Realmente um timaço de respeito.

Professores do Curso de Sistemas de Informação - Faculdade
São Lourenço - participam do 1º Startup Weekend
Os professores Aldyr
Amaro, Nei Domiciano,
Ticiana Lopes e o ex-aluno Acassio Forasteiro do
curso de Sistemas de Informação da Faculdade
São Lourenço estiveram
presentes no 1º Startup
Weekend, em Varginha,
nos dias 13, 14 e 15 de
março.
O evento é considerado um dos mais importantes na área de empreendedorismo digital no
mundo e foi realizado pela UP Global e Google Entrepeneurs, com apoio do Sebrae Minas, Centro Universitário do Sul de Minas (Unis),
Escola de Formação Gerencial (EFG) de Varginha, Associação Comercial, Industrial,
Agropecuária e Serviços (Aciv), Sindicato do Comércio Varejista de Varginha (Sindvar), EPTV Sul de Minas e da Startup Save Companies. O Startup Weekend reuniu
120 inscritos, entre proﬁssionais e estudantes, com uma maratona de mais de 50
horas de atividades, que incluiu acampamento das equipes no local do evento, na
Cidade Universitária do Unis. Foram 14 grupos e três dias de muito trabalho.
Na sexta-feira foi realizado um pitch (apresentação das ideias) e a votação pelas
melhores propostas de startups. No sábado, com suporte de mentores, as equipes
aprenderam a validar ideias, elaborar modelos de negócios e construir protótipos.
Já no domingo, os grupos elaboraram uma breve apresentação para uma banca de
jurados composta por empreendedores, gestores de aceleradoras de startups e investidores.
O Startup Weekend é destinado a todos que têm o desejo de empreender ou conhecer e se aprofundar no mundo do empreendedorismo digital. Os participantes
puderam se inscrever nas categorias Desenvolvedores, Designers e Negócios.
Contato: Coordenação do curso Eliete Lourdes de Almeida Augusto
e-mail: si@faculdadesaolourenco.com.br - Tel: 3332-3355
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DR. RODRIGO C. SANTOS
Comenda Ambiental
Médico Veterinário
Frequentes sobre
Estância Hidromineral 2015 Perguntas
Adestramento (Parte 4)
Divulgada a programação da entrega da Comenda das Águas
A Chancelaria da Comenda
Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço divulgou a programação do evento. No próximo ﬁnal de semana, todas as atenções estarão voltadas para a maior
cerimônia do país, em comemoração ao Dia Mundial da
Água. A cidade já está preparada para receber os agraciados, seus familiares e convidados para essa grande festa. No domingo, dia 22 de
março, Dia Mundial da Água,
São Lourenço se tornará a
capital do Estado. Participarão do evento, o Governador
e o Vice-Governador do Estado, o Presidente da Assembleia Legislativa, Secretários
de Estado, senadores, deputados federais e estaduais,
membros do Judiciário e das
Polícias Civil e Militar.
Conﬁra a programação completa no site da Comenda:
(www.comendaambientalsl.
com.br)
Sexta-feira – 20 de março:
III Seminário sobre Acessibilidade em Cidades Turísticas
Local: Câmara Municipal
de São Lourenço – MG das
9h às 17h30min
Inauguração das novas instalações da Defensoria Pública:
Local: Rua Coronel José
Justino, 458 – Centro – São
Lourenço às 18h
Sábado – 21 de março:
I Seminário – Meio Ambiente e Sustentabilidade
Hídrica: olhar jurídico
Local: Fórum Mário Mascarenhas de Oliveira – Paço
Municipal das 9h às 17h
Passeio Especial para agraciados no Trem das Águas
Seguindo a tradição sãolourenciana de bem receber
seus visitantes, a Associação
Brasileira de Preservação Ferroviária disponibilizará para
agraciados com a Comenda

Ambiental um passeio especial de ida e volta a Soledade
de Minas no Trem das Águas,
um dos poucos no mundo
com a “Maria Fumaça” movida a vapor.
IMPORTANTE:
VAGAS LIMITADAS
Há necessidade de cadastramento prévio, até às 10h do
sábado, pelo e-mail: comendaambientalsl@gmail.com
Após o término das vagas os
interessados serão avisados.
Local: Estação Ferroviária
às 14h30min
Distribuição de livros de
graça na Praça
Uma parceria da Comenda
Ambiental com o Projeto Livro de Graça na Praça, Imprensa Oﬁcial do Estado de
Minas Gerais, Academia Mineira de Letras, Instituto Histórico e Geográﬁco de MG,
Instituto dos Advogados de
MG e diversos autores, disponibilizará à população de
São Lourenço e à seus visitantes, milhares de livros com
vários título. Haverá livros para todos os gostos e idades.
Apresentação do Coral da
APAE São Lourenço
O Grupo de Escoteiros de
São Lourenço colaborará com
a logística do evento.
OBS.: haverá ﬁlas distintas
para livros infantis e livros
adultos. Haverá também sorteio para edições especiais.
Local: Praça João Lage às 17h
Minas ao Luar
Local: Praça João Lage às 21h
Domingo – 22 de março:
Ação Educativa para crianças
Presença super especial
dos personagens do Looney
Tunes, com quem as crianças
poderão brincar e tirar fotos.
Promoção Nestlé Waters.
ATIVIDADES/PÚBLICO
- Pintura de rosto crianças
de qualquer idade
- Bolinhas a partir de 8 anos
- Basquete a partir de 8 anos
- A incrível jornada a partir
de 8 anos

13. O que é importante exigir do adestrador?
Faz parte do trabalho de qualquer adestrador fazer com
que você saiba ser líder de seu cão. Fazer aulas junto com
ele pode ajudar bastante a este aprendizado. Outra coisa
importante é que ele faça a socialização de seu cão com
outros cães e pessoas estranhas. É importante ter um cão
que ﬁque seguro frente a outros cães, e a pessoas desconhecidas. Peça ao seu adestrador que ele te dê notícias
constantes sobre o progresso, ou não, de seu cão durante
o adestramento; do comportamento dele; enﬁm, que ele
preste contas sobre o andamento do processo de educação de seu ﬁlhote.
14. É possível um cão tornar-se agressivo ou rebelde
por causa do adestramento?
O normal é o adestrador estabelecer uma boa relação
com o cão, incentivando-o a obedecer. O cão encara o adestramento como uma brincadeira em que ele “joga” para
merecer a recompensa. Este tipo de reação adversa, como
agressividade e rebeldia, não são comuns, a não ser que o
cão esteja sofrendo maus tratos na mão do adestrador, ou
que este esteja estimulando o comportamento agressivo
do cão, de forma leviana.
Local: Parque das Águas às 9h
Coleta de lixo eletrônico
Parceria com INATEL
Local: Praça João Lage
Horário: 9h às 16h
Entrega da Comenda Am-

biental Estância Hidromineral de São Lourenço 2015
Participações especiais:
- Grupo Djumbê da APAE
– Coral Vozes das Celas
– Grupo de Caminhada Pé
no Chão
Local: Praça João Lage às 10h

O MERCADO DE CARNES BRASÍLIA LTDA. por
determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna público que solicitou através do Processo N° 00095/2003, Licença de Operação em caráter corretivo – LOC
para a atividade de Abate de animais de médio e grande porte (suínos, ovinos, carpinos,
bovinos, equinos, bubalinos, muares, etc.), localizado na Via Silvestre Ferraz, 739, Porto Alegre, em São Lourenço/MG, CEP: 37470-000

15. Como saber se um cão está sendo mal tratado num
adestramento?
Não é tão fácil perceber estas coisas. Muitas vezes o cão
não dá muitos sinais do que está acontecendo, e não é raro que, apesar de apanhar, o cão goste bastante do adestrador. No entanto alguns cães maltratados mostram seu
descontentamento fugindo do adestramento. Isto é: assim
que sentem o cheiro do adestrador, eles somem, se escondendo pela casa.
Continua...

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Preços válidos até 31/03/2015 ou enquanto durarem os estoques - 80 unidades. Novo Ford Ka+ 1.5L 2015 (cat ZFC5) a partir de R$ 44.490,00 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 62,04% de entrada
(R$ 27.600,00) e saldo em 36 parcelas de R$ 499,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo R$ 45.564,00. Custo Efetivo Total
(CET) calculado na data de 02/03/2015 a partir de 0,34% a.m. e 4,12% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford EcoSport SE 1.6 2015 (cat ECG5) a partir de R$ 66.200,00 à vista ou financiamento com taxa de 0,97% a.m.
e 11,64% a.a, 67,77% de entrada (R$ 44.862,47) e saldo em 60 parcelas de R$ 499,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo
de R$ 74.802,47. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 05/03/2015 a partir de 1,19% a.m. e 15,19% a.a., por meio do Programa Ford Credit. New Fiesta Hatch S 1.5 2015 (cat RBQ5) a partir de R$ 45.790,00 à vista
ou financiamento com taxa de 1,55% a.m. e 18,60% a.a, 60,20% de entrada (R$ 27.563,45) e saldo em 60 parcelas de R$ 499,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas,
custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 57.503,45. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 05/03/2015 a partir de 1,80% a.m. e 23,84% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios,
documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da
contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da
contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

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

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

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