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Leia entrevista
com a Diretora e
Professora do
Studio de Dança
Denise Fonseca

(pág 03)

Moradores do Residencial Santa Helena
pedem mais infraestrutura no bairro
Atendendo aos pedidos dos moradores, após diversas denúncias, nossa reportagem esteve no Residencial
Santa Helena para ouvir as reivindicações com relação à falta de infraestrutura do bairro. Segundo os
moradores do local, o bairro não tem acesso fácil para ônibus, Bombeiros, Coleta de Lixo, além de o calçamento
estar em situação precária. (pág 07)

Precariedade

Má qualidade sonora
prejudica o Forró
da Praça
O famoso “Forró da Praça”
em São Lourenço realizado todo
fim de semana na Praça João
Lage, está sendo motivo de
diversas discussões com relação
à má qualidade do som que é
oferecido aos participantes.
(pág 06)

Dia da Bandeira
em São Lourenço

19 de Novembro é o Dia
da Bandeira e para comemorar
esta data, tradicionalmente
acontece uma cerimônia de
hasteamento das Bandeiras
às 12h neste mesmo dia.
(pág 08)

Golpe do troco
Dia Nacional da Coleta de Gerência de Vigilância
Alimentos: São Lourenço Sanitária obteve 100% de
arrecadou cerca de 2 ton
aprovação
(pág 08)
(pág 07)

A Polícia Militar de São
Lourenço está à procura de
um suspeito que está aplicando
o “golpe do troco” em alguns
estabelecimentos da cidade.
(pág 06)
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LAURA MATHIASI Caso Petrobras mostra
Editorial amadurecimento das

jornalismo@portalalternativa.com.br

Desde março, quando o
ex-diretor da Petrobras Paulo
Roberto Costa e o doleiro
Alberto Youssef foram presos
pela Polícia Federal, na
ponta inicial de um processo
de investigações que revelou
a existência de um esquema
bilionário de corrupção na
estatal e expôs à luz um dos
maiores escândalos da
história do país, não têm
sido poucas as revelações
trazidas a público pela Lava
Jato. A operação investiga
a existência de uma rede
— que junta executivos da
maior empresa brasileira,
políticos e a alta cúpula de
empreiteiras com longo
histórico de serviços prestados
à Petrobras — responsável
por um mecanismo de
lavagem de dinheiro, que

teria movimentado em torno
de R$ 10 bilhões, e por
desvios de recursos da
companhia.
No rastro das duas prisões
iniciais, que levaram a acordos
de delação premiada entre
Costa e Youssef, a Justiça
Federal, a PF e o Ministério
Público chegaram, semana
passada, à ponta corruptora
do esquema, algo praticamente
inédito no país nesse tipo de
processo. Foram presos, em
razão das confissões da dupla,
executivos e funcionários de
nove grandes empreiteiras
que têm contratos com a
Petrobras, somando valores
que chegam a quase R$ 60
bilhões. Procuradores federais
já rastrearam em torno de
R$ 154 milhões em propinas
distribuídas a pessoas

JOSÉ LUIZ MENDES
Coluna Popular

instituições

denunciadas como operadores
do PT e do PMDB dentro da
estatal.
Tanto quanto o vulto dos
valores revelados, cargos e
instâncias de decisão envolvidos
(situados nas cúpulas, ou
próximo delas, da Petrobras
e das empreiteiras) e a eficiência
das investigações, a Lava Jato
tem se caracterizado também
por representar a consolidação
do amadurecimento das
instituições do país. PF e o
MPF têm tido comportamento
exemplar, republicano, mesmo
com todas as evidências de
que as diligências possam
alcançar gabinetes no centro
do poder. Tudo tem sido feito
dentro dos ritos do estado
democrático de direito, sem
o recurso a ações de arbítrio,
sem ameaças à ordem

constitucional, mas, não menos
importante, com as medidas
exemplares que um processo
de tal magnitude exige.
A desconstrução do esquema
de corrupção na Petrobras,
que conduz de imediato a
cabeças coroadas de governistas,
e não poupa empresários,
não se limita à identificação
(e, com certeza, punição) dos
atores envolvidos. Além da
revisão de contratos firmados
pela estatal à sombra dessa
rede deletéria, e do, esperase, lançamento de novas bases
nas relações entre empresas
privadas e órgãos do poder
público, a Lava Jato tem outra
particularidade. Se não inéditos,
mas com certeza raros, os
acordos feitos por envolvidos
no esquema de corrupção
para devolver milhões de
reais amealhados indevidamente
representam um elemento
fundamental no desmonte
dessa engrenagem.
Vale lembrar, ainda, que a
investigação leva sete meses,
atravessou uma campanha
presidencial e, por certo,
avançará pelo novo governo,
sem que a normalidade
constitucional esteja sendo
arranhada. São evidências
inquestionáveis do avanço
institucional do país.
Dados: Jornal O Globo

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Os Perigos dos Chás contra MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
Queridos filhos:
nos, quando o inimigo do homem
Gripes e Resfriados
O Altíssimo concede-me a prepara ciladas aos filhos menos
Muita gente compra esses
medicamentos em forma de
chá pensando em complementar
o tratamento com os chamados
antigripais, como o Naldecon
e o Resfenol, por exemplo.
Mas o que a maioria não sabe,
é que o que faz efeito nesses
chás é a substância chamada
paracetamol, que encontrase na dosagem de 500mg. O
paracetamol serve como
analgésico e antipirético
(antitérmico), ou seja, para
dores e febre. E muitos
medicamentos contra gripe
(como os dois citados anteriormente)
e alguns analgésicos também
possuem o paracetamol em
suas composições.
Porém, não devemos associar
medicamentos que contêm
paracetamol, já que altas
doses desta substância são
hepatotóxicas (=tóxicas para
o fígado). Isto acontece porque
o paracetamol, depois de
sofrer algumas transformações
no organismo, forma diversas
substâncias (metabólitos).
Uma delas é tóxica. Todavia,
em doses baixas ela é rapidamente
neutralizada por uma substância
chamada glutationa.

Segundo Anthony Wong,
Chefe do Centro de Assistência
Toxicológica (Ceatox) do
Hospital das Clínicas de São
Paulo: “Ao tomar mais de um
remédio, primeiro verifique
se eles contêm a substância
paracetamol. Caso contenham,
não ultrapasse a margem
terapêutica recomendada
(segundo a FDA nos EUA, esta
é de 4 g / dia). Em segundo
lugar, não se pode pensar
que o medicamento é seguro
só porque é vendido sem
prescrição. São remédios
como outro qualquer e requerem
cuidado.”
Conclusão: o chazinho
não é apenas um chá, mas
sim um medicamento! E
como tal deve ser tomado
com cautela. Quanto ao
efeito, é exatamente a mesma
coisa tomar um envelope
de Vick Pyrena (“chá Vick”)
ou um comprimido de Tylenol
500mg. O fato de ele ser
“quentinho” só traz uma
sensação de maior conforto
que, no entanto, é puramente
psicológico.
Fonte: Ser Melhor

graça de poder estar ainda com
vocês e guiá-los na oração, até
o caminho da paz. O seu coração
e sua alma estão sequiosos de
paz, do Amor de Deus e de Sua
Alegria. Por isso, filhinhos, rezem,
rezem, rezem e na oração
descobrirão a sabedoria de
viver. Eu abençoo a todos vocês
e intercedo por cada um diante
de meu filho.
Obrigada, por terem correspondido
ao meu apelo. (25-06-2014).

MENSAGEM EM
REFLEXÃO
Mãe zelosa, sem dúvida,
amorosa e solícita, sempre
atenta às necessidades de todos
os que lhe estão consagrados
e que a invocam constantemente.
Muitos são os que lhe pedem
proteção e ajuda nas horas das
dificuldades, nas horas de
desânimo e nos momentos,
em que tudo parece não mais
caminhar. Em todas as suas
mensagens anima seus filhos
a prosseguirem, apesar dos
caos em que vivemos nos dias
atuais. Sabe como defender-

atentos e menos protegidos,
que não se resguardam por
meio de uma vida de oração
constante e de entrega total
aos seus cuidados. A Santíssima
Virgem não desconhece que
todos os seres humanos necessitam
de paz e de harmonia e muitos
não sabem como adquiri-las.
Nunca sentiram Amor de Deus
e a Alegria que resulta dessa
aproximação e deliciosa convivência
com as coisas do Alto. Entretanto,
o caminho está aberto a todos
que o desejarem e os meios
infalíveis para as obterem são
a oração: o contato frequente
as sublimidades divinas, com
a Virgem Santíssima, com os
santos de nossa predileção,
enfim, com o sobrenatural, que
nos fortalece e nos livram de
muitos males, a que estamos
sujeitos neste mundo. Se optarmos
pela vida de oração e perseverarmos
nela, estejamos seguros de que
descobriremos a alegria de viver
já nesta terra, a qual será
eternizada na morada de Deus.
Fonte:
Informativo Rainha da Paz

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

ONDE ESTÁ O SEU TALENTO?

Um dia, ganhamos de presente
a vida, dom de Deus. Ele nos
entregou este presente e com a
vida recebemos também alguns
talentos, tesouros, qualidades,
dons e aptidões para serem usados
na nossa convivência com os outros.
E como todo senhor, Deus nos
deu vida e voltará num dado
momento para que então prestemos
contas a Ele sobre nossas andanças
por este mundo. Como Ele nos
encontrará no dia deste acerto?
Será que o Senhor nos encontrará
dormindo tranquilamente, ou
seja, acomodados com a condição
atual, na certeza de já termos feito
tudo o que podíamos fazer, seguros
de que preservamos os talentos
recebidos, pois não arriscamos
nada nunca, fizemos tudo sempre
igual e arrumando desculpas para
não apresentar frutos? Ou será
que estaremos bem acordados
nesta hora, participando, envolvendonos com a nossa comunidade,
colaborando, reinventando maneiras
de viver melhor e de ajudar o
mundo a ser melhor?
Infeliz de quem guarda seu
talento ou deixa sua vida passar
sem se dar conta de viver, multiplicar
sorrisos, vitórias, sonhos, superando
problemas e se fortalecendo nas
lutas do dia a dia, nos encontros
que geram confrontos, que instigam
a nossa capacidade de crescimento
e que nos levam longe...Infeliz do
servo que enterrou seu talento
com a melhor das intenções pois

assim garantiria a devolução do
mesmo ao seu senhor, porque
a vida não é feita de garantias e
de certezas, mas sim de mudanças
e projeções...Pobre daquele servo
que não entendeu que o senhor
não estava preocupado em receber
o talento de volta, intacto, mas
que almejava que o mesmo fosse
utilizado, mesmo que se perdesse...
Infelizes das pessoas que andam
a pé e deixam o carro na garagem
pra não desgastar, de quem guarda
as suas melhores palavras, gestos
e sentimentos para uma ocasião
especial e deixa de degustar a
vida, de oferecer seus talentos
ao próximo, deixa de ser feliz e
de fazer o outro feliz...
Felizes os que não tem medo
de errar, de arriscar e de se colocar
a disposição do outro. Felizes os
que entenderam que tudo o que
recebo gratuitamente de bom
tenho obrigação de desenvolver
como sinal de reconhecimento
e gratidão a Deus...Felizes os que
não cavam sua própria cova, os
que não fazem buracos para se
enfiarem nele, os que constroem
pontes e não se fecham num
casulo. Felizes os que se arriscam
sobriamente, sabendo que se
pode ganhar ou perder, mas o
valor da tentativa e do empenho
são devidamente valorizados
pelo senhor, muito mais que o
talento em si.
Onde está o seu talento? Aí
estará também o seu coração!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Sejamos dóceis aos
projetos de Deus

Deus quer ter muitos
trabalhadores em Sua messe,
mas não quer saber de
oferecidos, porque há muitas
pessoas que vão fazendo
coisas sem pedir licença. Você
gosta de um operário que faz
as coisas por si mesmo? Claro
que não! Você tem um plano
e quer que seus empregados
o cumpram fielmente.
Não que Jesus seja
Plenipotenciário, mas Ele tem
um projeto minucioso para
a salvação e a transformação
do mundo. Ele tem um plano
divino para a sua vida pessoal,
para a sua família e o seu

grupo de oração. O Senhor
tem metas e objetivos para
a estrutura maior da paróquia,
da Igreja. Por isso Ele quer
que você realize esse projeto.
Se cada um de nós
resolvêssemos fazer um
“trabalhinho” desarticulado
do desígnio divino, seria a
maior confusão: um fazendo
uma coisa aqui, outro de lá
fazendo algo diferente, e,
assim, o projeto de Deus não
se realizaria. A renovação
não acontecerá se cada um
de nós inventar “novos
projetos” que se contraponham
aos planos de Deus.

EXO DE LAZER
COMPL

WaTe r clube
Salão de Festas, Duchas, Lanchonetes
Piscinas, Play Ground, Quadras e muito mais...
Rua Bartolomeu de Gusmão, 495 - Estação
São Lourenço/MG - Tel.: (35) 3331-7631
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ENTREVISTA Denise Fonseca

Diretora e Professora do Studio de Dança Denise
Fonseca, Diretora Geral e Administradora dos Exames
da Royal Academy of Dance no Circuito das Águas.

Quais são as novidades
para o espetáculo de 2014
do Studio de Dança Denise
Fonseca?
Nós que trabalhamos
com arte temos o compromisso
com os alunos e com o
público de formar e informar
construindo conhecimentos
e reconstruindo conceitos.
Sempre traçando novas
metas e desafios, este ano
resolvemos ousar montando
um dos ballets de repertório
mais antigos da história da
humanidade o “Lago do
Cisne” e um fragmento do
“Rei Leão. O nome do Evento:
“Uma Noite de Gala”.
Qual sua expectativa
com relação ao público?
O público é composto
pelas famílias dos alunos,
os sãolourencianos, cidades
circunvizinhas que apreciam
o nosso trabalho e turistas
que valorizam a arte e ficam
admirados ao perceber em
nossa cidade tantos talentos.
Temos um público fiel que
fica aguardando o espetáculo,
ainda que não tenha vínculo
familiar com o Studio. É
gratificante ter um público
atento e apreciador de
um espetáculo clássico e
grande musical.

O espetáculo 2014
apresentará novidades?
Em especial este ano
teremos várias solistas e
dois Pas Deux dançados e
interpretados por alunos
do Studio que iniciaram
com os graus profissionalizantes
da Royal Academy of Dance.
São alunos rumo a dançar
em grandes companhias
de dança do Brasil. Com
relação ao espetáculo
teremos números de ballet
clássico, jazz lírico, jazz
pop, sapateado e danças
urbanas. Apresentaremos
o crescimento técnico e
cênico dos alunos. Valorizamos
muito nossas crianças, pois
o futuro da arte em São
Lourenço está nas mãos
delas e sempre estimulamos
nossos alunos a criar. O
grande artista é aquele que
tem liberdade de escolhas,
disciplina, dedicação e
aprofundamento da técnica.
Quais as conquistas
do Studio em 2014 e os
planos para 2015?
Este ano as conquistas
foram além das expectativas
e das metas planejadas,
ganhamos várias premiações.
No mês de fevereiro dançamos
no “Livorno in Danza”, na

Itália, experiência fantástica
para todas as meninas que
tiveram esta oportunidade
de dançar em um palco
italiano junto com bailarinos
e bailarinas de toda Europa.
Em abril participamos do
Grand Prix de Pouso Alegre,
festival de dança bem
conceituado, onde é feita
a seleção para o “Promodança
Festival” em Santos. Fomos
premiados em três coreografias.
Os Exames Internacionais
da Royal Academy of Dance
em junho com a presença
de examinadora da Austrália,
quando os alunos realizaram
os exames profissionalizantes,
com 100% de aprovação.
No mesmo mês participamos
do “Promodança Festival”,
em Santos e para
nossa alegria
numa categoria
disputadíssima,
“Contemporâneo
A v a n ç a d o ”,
conquistamos o
terceiro lugar.
Em Julho fomos
aprovados na
seletiva do Festival
de Dança de
Joinville 2014 com a coreografia
“ACASO”, uma experiência
incrível para as meninas
que tiveram oportunidade
de dançar nos palcos de
Santa Catarina. Para 2015
temos vários projetos. O
Studio Denise Fonseca
estará presente na Disney.
Fomos aprovados em
concorrida seleção para
dançarmos no Downtown
Disney e no Universal
Studios. Um grupo de 20
alunas representando São
Lourenço através da dança.
Considerações finais.
Primeiramente gostaria
de convidar os leitores para
assistir nos dias 28 e 29
de novembro (sexta feira
e sábado) às 20 horas o
espetáculo “Uma Noite de
Gala”, apresentando “Swan

Lake” (Lago do Cisne) e The
Lion King” (O Rei Leão),
produzido pelo Studio de
Dança Denise Fonseca,
dançado por crianças a
partir de três anos de idade,
adolescentes e jovens. O
evento será realizado na
Quadra Poliesportiva Pedro
Mello na Ilha Antônio Dutra,
ingressos à venda na Lancheria
Kero Mais, Banca do Calçadão
e Casa Gato Preto. O público
contará com duas áreas,
arquibancadas e mesas
que estão sendo vendidas
no Studio, ou pelo telefone
3332-5146.
Aproveitando a oportunidade:
Gostaria de agradecer em
especial aos pais de minhas
alunas, sem eles seria uma
tarefa impossível.
Agradeço à minha
família: meus
pais, filhos que
trabalham por
amor, colaborando
nos mínimos
detalhes. Aos
patrocinadores
que há dezesseis
anos acreditam
em nosso trabalho
e no desenvolvimento
artístico da cidade de São
Lourenço. Gostaria de
convidar a todos para
conhecer o Studio. Podem
acreditar “Quem dança é
mais feliz”.
As matrículas para 2015
já estão abertas para ballet
clássico livre e ballet com
a utilização do método da
Royal Academy of Dance,
jazz, sapateado, danças
urbanas, todos nas modalidades
infantil e adulto.
O Studio de Dança Denise
Fonseca é o centro de
exames com registro
internacional nº 23662
de Ballet Clássico com
Método da Royal Academy
of Dance proporcionando
Certificado Internacional
ao seus alunos há dezesseis
anos.

Flagrantes!
Foto: SL Jornal

Foto: SL Jornal
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RITA ABBUD

Cantinho da Poesia
Projeto o Cabelo
Doe 20 centímetros por um sorriso.
As palavras passam;
O que fica é a ação.
Aqueles que se dispõe a doar
Tem que ser diário e de coração;
Gostaria de contar com você
Para fazer esta doação.
Doe 20 centímetros de cabelo.
A peruca é uma opção;
A perda do cabelo é complicada.
Sensibilizada com a situação.
Venho pedir sua ajuda.
É preciso usar a razão;
Quem recebe fica feliz
E a você toda nossa gratidão.
Agradecimentos:
Rádio Alternativa, São Lourenço Jornal, Regina Lemes do
Espaço Cabelo da cidade de Varginha, que fará as perucas
gratuitamente, e serão doadas para a cidade de São Lourenço.
A você e todos que apoiam esse projeto.
Locais de arrecadação: Salão da Bernadete, Armarinho Lu
Nannes – Fonte Luminosa. Projeto Lançado por Rita Abbud.

Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

O CERCO DE JERICÓ

Estamos em um momento
de graça em nossa Paróquia
de São Lourenço Mártir: o
Cerco de Jericó, que começou
na última segunda-feira. São
sete dias e seis noites na
presença do Santíssimo
Sacramento, que está exposto
no altar da matriz... As pastorais,
movimentos, comunidades
e associações da paróquia
tem se revezado em contínua
adoração e oração, vinte e
quatro horas por dia, encerrando
no domingo, após a missa
das 19h, com uma procissão
eucarística.
O Cerco de Jericó tem o
seu fundamento bíblico no
livro de Josué, capítulo 6,
em que narra-se a história
do povo de Deus caminhando
em direção à terra prometida.
No meio do caminho, um
obstáculo intransponível:
uma cidade fortificada,
protegida por uma muralha
muito alta, com moradores
violentos. Uma inspiração
Deus deu a Josué, chefe do
seu povo, e aos sacerdotes,
de tomar a Arca da Aliança,
símbolo máximo da presença
de Deus, dando uma volta
em torno da cidade durante
sete dias e, ao sétimo dia,

dariam sete voltas e, ao final
destas voltas, a trombeta
soaria, e ao seu som todos
elevariam a Deus um clamor,
pedindo que caíssem as
muralhas da cidade, a fim
de poderem passar. E diz a
Bíblia: foi o que aconteceu!
Após a sua eleição como
papa, João Paulo II quis visitar
seu país, a Polônia, mas o
governo comunista não
permitiu tal visita. O povo
polonês se recordou deste
fato bíblico e, durante sete
dias e seis noites rezou
ininterruptamente, pedindo
a Deus que as muralhas que
impediam a visita do papa
fossem a chão e, puderam
ver a resposta à sua oração:
tão logo a visita aconteceu.
Sem dúvida são muitas as
muralhas que se levantam
diante de nós, mas elas devem
ir ao chão, pela força e graça
de Deus: basta clamar com
fé. Podemos ser ousados no
clamor! Por isso, participe
intensamente destes dias de
graça, pedindo a Deus que
os obstáculos que impedem
você de caminhar, bem como
a sua família, nossa paróquia,
nossa cidade... definitivamente
possam cair.

CLASSIFICADOS

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

EXPEDIENTE

O trânsito na Praça Humberto Sanches ficou conturbado
na manhã de sexta-feira (14/11). Por volta das 8h, um
caminhão tanque apresentou problemas nos freios e travou
no meio da travessia elevada localizada na Praça. Os motoristas
ficaram confusos, pois o veículo de grande porte atrapalhou
a passagem tanto de pedestres quanto de motoristas. O
caminhão ficou parado por cerca de 40 minutos, e o motorista
conseguiu destravar os freios com a ajuda de um mecânico.

Mais cavalos no Anel Rodoviário. Toda semana recebemos
denúncias de cavalos soltos na cidade. Mas no Anel isso
significa perigo de vida. Os moradores do local passam por
ali sempre com muito cuidado, pois diariamente é possível
encontrar os animais soltos na pista, principalmente no
final do dia. Já que as providências quanto a isso não estão
sendo tomadas, fica o alerta para os motoristas: Muita
atenção e diminua a velocidade!

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Laura Mathiasi
Henriques, Designer: Júnior Leal, Diagramação: Lúcio Adriano, 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.

ALUGA-SE CASA PARA FINS COMERCIAIS. OTIMA LOCALIZAÇÃO – CENTRO DA CIDADE. TRATAR PELOS TELEFONES: (35) 9977-4115 (OI) OU (35) 8415-0773 (CLARO)
ALUGA-SE CASA RESIDENCIAL OU COMERCIAL NO CENTRO. TRATAR (35) 8817-7800.
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR (35) 8816-2486 – OI / (35) 9105- 6305 - TIM

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 participa do Dia
Mundial da Diabetes
Foto: ASCOM

Aposentadoria ainda não preocupa
jovens brasileiros de 16 a 24 anos
Foto: Divulgação

A população participou efetivamente do evento

Dia 14 de Novembro é o Dia Mundial do Diabetes e São Lourenço não ficou de fora
desta campanha. Na última sexta-feira, foram realizadas diversas atividades na Praça
João Lage, com profissionais da saúde em parceria com a Unimed e a Secretária
Municipal de Saúde.
Dentre as atividades oferecidas estavam: aferição da pressão arterial, cálculo do índice
de massa corpórea e exame de glicemia capilar. Além disso, o público participou de uma
aula de ginástica e de palestra no salão do Parque das Águas.

Sintomas da Diabetes

O diagnóstico precoce do diabetes é importante, pois o tratamento evita sua
complicações. Os sintomas mais comuns são:
1.
Urinar excessivamente, inclusive acordar várias vezes a noite para urinar.
2.
Sede excessiva.
3.
Aumento do apetite.
4.
Perda de peso – Em pessoas obesas a perda de peso ocorre mesmo estando
comendo de maneira excessiva.
5.
Cansaço.
6.
Vista embaçada ou turvação visual
7.
Infecções frequentes, sendo as mais comuns, as infecções de pele.
Quaisquer que sejam os sintomas, um médico deve ser procurado imediatamente para
realização de exames que esclarecerão o diagnóstico.

A maioria dos jovens
brasileiros ainda não planeja
a aposentadoria e entre as
pessoas de 16 a 24 anos,
62% não realizam nenhum
tipo de contribuição com o
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) ou previdência
privada. A informação é da
Serasa Experian. De acordo
com a pesquisa, a falta de
planejamento também está
presente entre as pessoas
mais velhas. Dos brasileiros
com idade de 25 a 34 anos,
49% não investem na
aposentadoria, e dos de 35
a 44 anos, 46% também não
investem.
O economista Cícero Péricles
destaca o mercado de trabalho
competitivo como um bom
motivo para que os jovens
comecem a contribuir para
a sua aposentadoria. “Todas
as pessoas deveriam contribuir
com a previdência, seja ela
pública ou privada, a partir
dos 18 anos, trabalhando
ou não. A possibilidade dos
brasileiros alcançarem a idade
da aposentadoria tem crescido

cada vez mais e o mercado
de trabalho tem se tornado
cada vez mais competitivo.
Um homem de 55 anos já é
considerado velho para entrar
no mercado se levarmos em
consideração a qualificação
técnica cada vez maior dos
jovens que buscam emprego”,
explica o economista.
Cícero explica que em todas
as profissões, muitos trabalhadores
estão fora do mercado, tanto
por falta de qualificação quanto
pela idade já considerada
avançada. “A necessidade da
segurança da aposentadoria
tem que ser pensada desde
cedo. Tanto a previdência
privada quanto a pública
oferecem dezenas de alternativas
para se contribuir para a
aposentadoria e garantir uma
expectativa de futuro”.
Porém, o economista entende
que para um jovem de 18
anos pensar na aposentadoria
ainda não é prioridade. “É
natural da idade não se
preocupar com o futuro,
pensar vinte anos na frente.
O que se pensa é em baladas

e roupa de marca, pelo menos
a maioria, principalmente
pela pressão do consumo.
Além disso, as políticas do
INSS não são muito voltadas
aos jovens”.
O fato de uma parcela
desses jovens estar fora do
mercado de trabalho formal
e a falta de interesse em
contribuir de maneira individual
também colabora para o alto
índice de desinteresse em
contribuir para a aposentadoria.
“O comportamento do jovem
é ainda mais reforçado pela
tendência do consumo
imediato, que concorre
diretamente com o planejamento
financeiro e com a falta de
comprometimento para
organizar um futuro tranquilo”.
O economista explica ainda
que com o aumento da renda
da população mais pobre
nos últimos anos, a possibilidade
de contribuir aumentou e
até quem recebe salário
mínimo já pode pagar uma
aposentadoria.
Fonte: Tribuna Hoje

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

- Pretendem se casar:

000717 - JOSE MARCIO DANTAS JUNIOR, solteiro, maior, funcionário público municipal, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua Cambuquira, 215, São Lourenço-MG, filho de JOSE MARCIO DANTAS e SONIA
MARIA DOS SANTOS DANTAS; e RAFAELA DE OLIVEIRA, solteira, maior, do lar, natural de São José dos Campos-SP, residência Rua Joaquim Alves Pradella, 237, São Lourenço-MG, filha de JOSÉ DONIZETE DE OLIVEIRA
e MARIA DAS DORES BARBOSA DE OLIVEIRA;
000719 - ÉRICK MANCILHA NOGUEIRA, solteiro, maior, agente de segurança penitenciário, natural de Caxambu-MG, residência Rua Ângelo Hipólito, 175, São Lourenço-MG, filho de ELSO DE CARVALHO NOGUEIRA
e SONIA REGINA MANCILHA NOGUEIRA; e ELIANE CARVALHO DOS SANTOS, solteira, maior, auxiliar de saúde
bucal, natural de Soledade de Minas-MG, residência Rua Ângelo Hipólito, 177, São Lourenço-MG, filha de
BENEDITO MARCIO DOS SANTOS e LUCIA DE FATIMA CARVALHO DOS SANTOS;
000718 - EVAIR CANDIDO SOARES, solteiro, maior, SERVENTE, natural de CARMO DE MINAS-MG, residência RUA JOSE MODESTO NEGREIROS, 470, São Lourenço-MG, filho de JOSE DE OLIVEIRA SOARES e IVONETE
CANDIDO SOARES; e THALIA CRISTINA DA SILVA, solteira, nascida em 24 de agosto de 1997, ESTUDANTE,
natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA JOSE MODESTO NEGREIROS, 470, São Lourenço-MG, filha
de e MICHELE CRISTINA DA SILVA;
000720 - GILSON JOSE FIRMINO, solteiro, maior, área de vendas, natural de São Lourenço-MG, residência
Alameda Roni Fernandes Mendes, 50, São Lourenço-MG, filho de WILSON DOS SANTOS FIRMINO e MARIA
AUXILIADORA CARVALHO FIRMINO; e MARIA APARECIDA PASSOS RUFINO, divorciada, maior, do lar, natural
de Carmo de Minas-MG, residência Alameda Roni Fernandes Mendes, 50, São Lourenço-MG, filha de NATAL
AUGUSTO RUFINO e LEIA PASSOS RUFINO;
000721 - MARCOS ANTÔNIO LEOPOLDINO, solteiro, maior, professor, natural de Caxambu-MG, residência
Rua Dr. Ribeiro da Luz, 1169, São Lourenço-MG, filho de PEDRO NORBERTO LEOPOLDINO e ANA DE FÁTIMA
LUCIANO LEOPOLDINO; e ADRIANE CRISTINA DE PAULA SILVA, solteira, maior, pedagoga, natural de Passa
Quatro-MG, residência Rua Ludgero Fernandes de Oliveira, 193, São Lourenço-MG, filha de LOURENÇO INÁCIO DA SILVA e MARIA DAS DORES DE PAULA SILVA;
000722 - RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA, solteiro, maior, ATENDENTE, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência AL. ERICO VERISSIMO, 22, São Lourenço-MG, filho de PAULO ROBERTO DE SOUZA e MONICA CLARA
DE SOUZA; e NADIA GONÇALVES, solteira, maior, SECRETARIA, natural de BAEPENDI-MG, residência AL. ERICO VERISSIMO, 22, São Lourenço-MG, filha de LUISIO ANTONIO GONÇALVES e RITA DE CASSIA SEBASTIAO;
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Faculdade de São Lourenço promove
1ª Semana do Conhecimento & 1ª
Jornada de Iniciação Científica

Aconteceu entre os dias 20 e 23 de outubro passado, a 1ª Semana do Conhecimento & 1ª Jornada de Iniciação Científica da Faculdade de São Lourenço. O evento
organizado pelos coordenadores de curso, com o apoio da direção, ofereceu aos
participantes uma vasta programação nas mais diversas áreas do saber. A primeira
noite foi abrilhantada com a palestra “Jogando pra Valer”, proferida pelo ex-atleta
profissional Luís Henrique Cambraia que sabiamente transferiu aos participantes
conceitos sobre liderança, trabalho em equipe e tomada de decisão, utilizando sua
vasta experiência na Seleção Brasileira de Basquete. No decorrer da semana, outras
atividades foram oferecidas ao público presente, como minicursos, oficinas, workshops
e exposição dos Planos de Negócio e de Pesquisas, além de apresentações culturais.
A última noite do evento foi marcada pela qualidade dos artigos científicos e envolvimento dos alunos, que apresentaram os trabalhos por meio de banners. De acordo com a avaliação dos coordenadores de curso, “o evento foi um sucesso e certamente foi o primeiro de muitos”.
Encerrando as atividades acadêmicas deste ano, alunos dos cursos de Administração e Gestão de RH apresentaram à comunidade, no dia 13/11/14, os resultados
da pesquisa “Cadeia de Fornecedores”, realizada em parceria com o Sebrae Minas
e a rede de negócios “Águas da Mantiqueira de Minas”. O objetivo dessa pesquisa
foi conhecer os principais fornecedores de cada área, e o perfil de compra dos pesquisados. Assim, as informações levantadas servirão de base para uma Rodada de
Negócios, que visará aproximar fornecedores e clientes para melhores condições
comerciais, fomentando a economia da nossa região.
Prof.Nei Domiciano da Silva
Coordenador dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis e Gestão de RH

6

www.sljornal.com.br

cidades

DOMINGO, 23 DE NOVEMBRO DE 2014

Má qualidade sonora prejudica o Forró da Praça

O famoso “Forró da Praça”
em São Lourenço realizado
todo fim de semana na Praça
João Lage, está sendo motivo
de diversas discussões com
relação à má qualidade do som
que é oferecido aos participantes.
O evento é tradicional na
cidade e reúne centenas de
moradores que querem dançar,

encontrar amigos e se divertir
nas noites de sábado e domingo.
Contudo, a qualidade do som
deixa a desejar. Nossa reportagem
pesquisou sobre o processo de
licitação no qual a Prefeitura
autoriza a realização da festa,
através de uma empresa de som.
De acordo com as regras
estabelecidas pela Secretaria

Municipal de Turismo, Esporte
e Cultura, com data do dia
16 de maio de 2014, as
características que constam
no documento que estão
relacionadas à aparelhagem
de som, não são cumpridas,
o que prejudica a qualidade
da música e do som transmitido.
As regras descrevem que
“A CONTRATADA deverá utilizar,
para execução das músicas,
equipamento de som e
iluminação de médio porte,
conforme a seguinte discriminação
mínima: som: 2 mesas de
coluna para P.A. E uma mesa,
com no mínimo, 24 canais,
01 microfone, 2 amplificadores
com potência de 1.000 (mil)
watts r.m.s., 8 caixas de som
e 1 etapa de efeito. Iluminação:
06 canhões de luz colorida”.
Contudo, é visível que as oito
caixas de som são de porte
pequeno, não chegando a 15

polegadas, o que constata a
precariedade do som.
De acordo com o Vereador
Chopinho, além da má
qualidade sonora, muitas
são as reclamações que ele
recebe a respeito deste
evento, como a falta de
segurança e estrutura
organizacional. “Acho que
a licitação deve ser mais
rigorosa e detalhada nas
exigências. Deve especificar
claramente as características
dos equipamentos sonoros
que serão utilizados, por
exemplo. Exigindo mais qualidade
dos aparelhos fornecidos. Vale
destacar que nem sempre o
mais barato é o melhor”,
completou o Vereador.
O fato é que o gasto da
Prefeitura com a festa é de
cerca de R$25 mil reais, (por
60 noites), em troca de um
serviço que poderia ser melhor.

Golpe do troco

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DA 1ª TURMA
DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA
Funcionária de sacolão é vítima de golpe FACULDADE VICTOR HUGO
Os primeiros trabalhos de conclusão do Curso de Administração
(1ª turma) começam a ser apresentados no dia 01/12 , às
19 h, na Faculdade Victor Hugo.
Segundo o Coorrdenador dos TCCs e do Estágio do Curso
de Adminsitração da Faculdade Victor Hugo, Prof. Edmo
Alves, “os alunos tiveram um empenho muito grande nestas
pesquisas”
Confira abaixo os temas:

A Polícia Militar de São
Lourenço está à procura de
um suspeito que está aplicando
o “golpe do troco” em alguns
estabelecimentos da cidade.
O último registro feito por
uma proprietária de um
sacolão, onde uma funcionária
do estabelecimento foi enganada
ao receber o dinheiro do
suposto cliente.
Segundo a comerciante,
um homem de cor morena,
bigode, cabelo bem cortado,
entrou no estabelecimento,
comprou uma fruta e efetuou
o pagamento com uma cédula
de R$100,00. Após a funcionária
lhe entregar o troco, o autor

solicitou devolução da nota
de R$100,00 alegando que
tinha dinheiro trocado para
o pagamento, e a funcionária
devolveu a cédula.
O autor, utilizando-se do
troco que havia acabado de
receber da funcionária, retirou
uma cédula de R$50,00, usou
de meios para distraí-la para
que não percebesse, pagou
a compra e foi embora em
um veículo Ipanema de cor
prata.
A funcionária só descobriu
que caiu em um golpe quando
foi fechar o caixa. A Polícia
Militar iniciou rastreamento,
mas o autor não foi localizado.

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

A homeopatia veterinária
A medicina homeopática (do grego Homoio = semelhança e Pathos = doença), criada em 1790 pelo médico alemão
Christian Frederich Samuel Hanemam. Hanemam abandonou a prática médica (após 10 anos de clínica), pois estava
atormentado pelos maus efeitos que os medicamentos causavam na maioria de seus pacientes.
Foi assim que em 1789 iniciou o trabalho de tradutor de
livros, revistas, artigos médicos e estudos farmacêuticos.
E traduzindo o livro “Matéria Médica” de Culen, que comentava o êxito da planta China off no tratamento da malária, por fortificar o estômago, interessou-se pelo assunto.
Assim Hanemam passou a tomar o remédio e observou que
este lhe causava os mesmos sintomas da malária: ai nasceu a homeopatia.
A medicina homeopática, nascida há mais de 200 anos,
continuou pouco conhecida e sempre relacionada à fé, ervas, plantas, espiritismo, curandeirismo, charlatanismo, etc.
A medicina homeopática veterinária vem provar que tudo isso não tem nenhum fundamento. Os animais não são
induzidos por nenhuma filosofia ou falsidade ideológica.
Não sabem o que estão tomando e respondem positivamente ao tratamento homeopático, restabelecendo suas
funções. A homeopatia é uma técnica terapêutica séria e
não agressiva que procura o equilíbrio do organismo, que
nada mais é que saúde.
Em 1833 foi publicado o primeiro periódico com as indicações dos remédios homeopáticos para os animais domésticos “Zooiasis do Dr. Gilliame Lux”. Dizia ele: “Da mesma forma que há uma anatomia, uma fisiologia, uma patologia, uma matéria médica, há uma só medicina para
todos os seres vivos”.
As diluições homeopáticas usuais encontram-se 109 e
1023, que são as concentrações dos hormônios e neurotransmissores no organismo. Diluições superiores também
são usadas e as suas aplicações explicadas pelas leis da Física quântica.
Pesquisas atuais afirmam que os medicamentos homeopáticos atuam diretamente a nível celular, (como ou) sobre
os peptídeos neuroimunoendócrinos, dentro da rede psicossomática que se estende por todo o organismo. Hoje sabemos que os peptídeos constituem a manifestação bioquímica das emoções, desempenhando um papel importante nas
atividades coordenadas do sistema imunológico e interligam
atividades mentais, emocionais e biológicas.
A medicina veterinária homeopática atua de forma segura em doenças agudas e crônicas (para estas a medicina
clássica apresenta apenas paliativos). É também muito usada para tratar rebanhos, plantel ou ainda população de
animais de uma certa região ou criadouros.
O médico veterinário homeopata trata ainda de problemas de animais selvagens confinados ou domesticados (vícios de baia, automutilação, destruição de objetos, apetite
pervertido, rejeição ao acasalamento, cio silencioso e inúmero transtornos de comportamento).

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Moradores do Residencial Santa Helena
pedem mais infraestrutura no bairro
Fotos: SL Jornal

Com a falta do calçamento os moradores sofrem com a poeira

Atendendo aos pedidos
dos moradores, após diversas
denúncias, nossa reportagem
esteve no Residencial Santa
Helena para ouvir as reivindicações
com relação à falta de
infraestrutura do bairro.
Segundo os moradores do
local, o bairro não tem acesso
fácil para ônibus, Bombeiros,
Coleta de Lixo, além de o
calçamento estar em situação
precária.
Os moradores afirmam que
a poeira é intensa nos dias
quentes, e quando chove,

toda a lama invade as casas,
pois algumas delas estão
abaixo do nível da rua. Foi o
caso de uma moradora, não
identificada, da Rua Frei
Aimoré, que mora em um
trecho sem calçamento. Ela
conta que na última chuva
forte sua casa foi invadida
pela lama. A Rua Alípio Silva
está cheia de valas, dificultando
a passagem dos carros. “Sintome bem em morar aqui, pois
a casa é minha, mas para ao
bairro melhorar falta muita
coisa ainda. A Rua não tem

Denúncia

Caminhão de reciclagem causa transtorno aos
moradores da Vila Carneiro

Nossa reportagem recebeu
uma denúncia de que um
caminhão de reciclagem está
causando desconforto e mau
cheiro para os moradores do
bairro Vila Carneiro.
De acordo com a denúncia,
o motorista do caminhão
chega, diariamente, por volta

das 4 horas da manhã para
carregar o lixo, em uma área
residencial, (que fica na Rua
Alves Pradela, na altura do
número 163) fazendo muito
barulho durante a madrugada,
além do mau cheiro proporcionado
por causa do lixo.
Os moradores estão em
busca de uma solução para
este problema, tanto para o
barulho durante a noite,
quanto para o odor por falta
de higienização. Eles pedem
para que haja uma fiscalização
dos órgãos competentes em
relação a isso.

calçamento, não tem ônibus,
em dias de chuva saímos com
sacolas plásticas nos pés para
não atolar no barro. Precisamos
de ajuda”, falou uma das
vizinhas que fez a denúncia.
O calçamento está sendo
feito a passos lentos. No
momento em que nossa equipe
esteve no local, durante o
dia, nenhum funcionário
estava trabalhando. A população
local diz que já foram feitas
várias reivindicações como
abaixo assinado, postagens

de fotos da Internet e diversos
pedidos de ajuda a um vereador,
mas nada foi feito. Nenhuma
resposta foi dada.
De acordo com o Secretário
Municipal de Infraestrutura
de São Lourenço, Rogério
Melo, o calçamento será
feito em todas as ruas do
bairro. Além disso, será
feita uma obra de captação
de redes pluviais por uma
empresa terceirizada, para
evitar transtornos nos dias
de chuva.

Os buracos prejudicam a passagem de pedestres e motoristas
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BETO BACHA
Giro Esportivo

CHOCOLATE É A CARA DO MENGÃO

O amigo e parceiro do “Alternativa Esportes” Maurílio
Chocolate, resolveu mudar de lado na torcida pelo seu
time de coração. Disse que ficou decepcionado com o seu
ex-time, pela campanha horrível, sofrível na segundona,
com a volta do Euvírus Miranda no comando, com as
gozações de amigos Cearenses, enfim, resolveu por livre
e espontânea “pressão” vestir o manto sagrado e fazer
parte dos 40 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil.
Na foto na rádio alternativa com o Fabinho Marrento,
outro componente do Giro Esportivo. E você ouvinte será
sempre a nossa meta, pensando em você é que procuramos
fazer o melhor. E o melhor no giro esportivo do seu rádio
é nas ondas da 107.9, todas as segundas e quintas feira
a partir das 17:40, com uma hora de esportes para você.

PATURI CAMPEÃO NO JOJUNINHO

Caminhada do “Dia de Conscientização
para posse responsável de cães e gatos”
Sabemos que muitas pessoas
adotam animais de estimação
e por algum motivo, muitas
vezes, desistem de cuidar
dos pequenos e acabam
abandonando-os nas ruas.
Com o objetivo de proteger
esses animais e conscientizar
as pessoas para não fazerem
isso, a Sociedade Protetora
dos Animais junto com o
Colégio Imaculado Coração
de Maria de São Lourenço,
promoveram na tarde de
sexta-feira (14/11) uma
caminhada do “Dia de
Conscientização para posse
responsável de cães e gatos”.

A caminhada saiu da Av. Dom
Pedro II e foi em direção à Praça
João Lage, onde aconteceram
algumas palestras sobre o tema.
A população participou levando
seus animais de estimação,
demonstrando a importância
de uma adoção responsável.

A equipe de basquete feminino de São Lourenço, no
comando do técnico Paturi, sagrou-se campeã invicta no
Jojuninho 2014 na cidade de Poços de Caldas. Parabéns
as meninas que mostraram muita raça nas vitórias sobre
Passos por 67 a 35, vencendo também Varginha por 66 a
52, na terceira sapecou 73 a 13 na equipe da casa e
finalizando 50 a 40 em cima de Três Corações. As meninas
Sandy, Thammy, Júlia, Brenda, Victória, Caroline, Karyni,
Andressa, Letícia, Ariadni, Sara e Francislene bateram
realmente um bolão, mais uma cesta de três pontos.

AS MENINAS BATENDO UM BOLÃO

Dia Nacional da Coleta
São Lourenço arrecadou cerca de 2 ton de alimentos

O Dia Nacional da Coleta
de Alimentos arrecadou mais
de 155 toneladas de mantimentos
em todo o Brasil. A campanha,
aconteceu no dia 8 de Novembro
em 55 cidades de todo o país,
reuniu mais de 6.000 voluntários
em 14 estados brasileiros
mais o Distrito Federal. Em
São Lourenço, as doações
chegaram próximas às 2
toneladas e os alimentos
foram direcionados ao Asilo
São Vicente.
O dia foi marcado
pela alegria dos voluntários
que contagiou doadores e
funcionários dos locais, que
aderiram à campanha. Os
supermercados Gomes e
Carrossel, com apoio do Clube
da Casa Gorgulho, apoiaram
a campanha, assim como a
população da cidade e região
que contribuiu em grande
quantidade.
As regiões que concentraram
o maior número de arrecadações
foram Grande São Paulo, com
mais de 35 toneladas, Belo
Horizonte, com mais de 12
toneladas, Florianópolis, com
8,5 toneladas, Sorocaba, com
7,8 toneladas, e Grande Rio de
Janeiro, com mais de 6,3 toneladas.
Em 2015 o Dia Nacional da
Coleta de Alimentos já tem
data marcada: 07 de novembro.

Fotos: Divulgação

No futsal feminino também no Jojuninho 2014 em Poços
de Caldas, as meninas do técnico Robô ficaram com a terceira
colocação. Perderam a semifinal para São Sebastião do
Paraiso, após empate sem gols no tempo normal e na
prorrogação, foram eliminadas nos penais. Na disputa pelo
terceiro lugar, vitória em cima de Baependi pelo placar de
3 a 1. Vale destacar também que a equipe de São Lourenço
esta disputando a Taça Eptv de Futsal Feminino e vencendo
a primeira partida por 3 a 2 na equipe de Itajubá. Na foto
um merecido passeio das meninas no Shopping de Poços.
Neste domingo, dia 23 de novembro, no campo do
esporte, estádio jaime soto maior mais duas partidas
válidas pelo campeonato municipal de futebol:
GRUPO B - 08:30 SANTO AMARO X UNIÃO VERDINHO
GRUPO A -10:30 CRUZEIRINHO X CONQUISTA
Errata: Na edição do SL
Jornal do dia 09/11, na
“Homenagem à Família”
gostaríamos de corrigir o
nome da sobrinha do Sr.
Nelson José dos Santos,
Ágda Maciel dos Santos,
e não Águida Maciel dos
Santos, como publicado.
Pedimos desculpas pelo
erro de formatação.
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Esportes

Solenidade

Dia da Bandeira em São Lourenço

Foto: SL Jornal

Parabéns para Maria
Palma Ribeiro, Campeã
Mineira dos 200 metros
Borboleta.

Feriado e Lazer na Praça Brasil

Em São Lourenço, o feriado
da Proclamação da República
foi comemorado com uma
tarde de lazer. No último
sábado, (15/11), jovens, adultos
e crianças puderam se divertir
com diversas atividades
produzidas pela Secretaria
de Turismo, Esporte e Cultura
na Praça João Lage.
Brinquedos, apresentações
de danças, teatro e diversas
atividades de entretenimento
fizeram parte da programação,
que contou com a efetiva
participação do público.

Foto: ASCOM

O evento contou com a participação do grupo de escoteiros São Francisco de Assis

Homenagem Póstuma para
Ayr Dutra de Almeida
Foto: Arquivo de família

19 de Novembro é o Dia
da Bandeira e para comemorar
esta data, tradicionalmente
acontece uma cerimônia de
hasteamento das Bandeiras
às 12h neste mesmo dia. Em
São Lourenço, a solenidade
aconteceu na Praça Duque
de Caxias, em frente à Prefeitura
com o objetivo de chamar
atenção da população e tornar
a participação do povo mais
efetiva nesta comemoração.
Trata-se de uma cerimônia
que acontece em todo País
simultaneamente.
O evento foi promovido

pelo 57º Batalhão de Polícia
Militar de Minas Gerais e
contou com a participação
de integrantes da Polícia
Militar, do Corpo de Bombeiros
Militar, do Tiro de Guerra,
do Grupo de Escoteiros São
Francisco de Assis e da
Subsecretaria de Administração
Prisional. Estiveram presentes,
também, o Secretário Municipal
de Governo, representando
o prefeito, e o presidente da
Câmara Municipal, acompanhado
de outros vereadores.
Foram hasteadas as bandeiras
e executados o Hino Nacional

Brasileiro e Hino à Bandeira.
Bandeiras inservíveis foram
incineradas e suas cinzas serão
enterradas no pátio da sede
do batalhão, em São Lourenço.

História

O Dia da Bandeira foi
criado em 1889, através do
decreto lei número quatro,
em homenagem a este
símbolo máximo da pátria.
Como nossa bandeira foi
instituída quatro dias após
a proclamação da República,
comemoramos, em 19 de
novembro, o seu dia.

Gerência de Vigilância Sanitária de
São Lourenço obteve 100% de aprovação
Dando continuidade ao
“Projeto de Fortalecimento
de Vigilância em Saúde”, por
meio do qual foram pactuadas,
entre estado e municípios de
Minas Gerais, as metas para
realização de inspeções, bem
como, atendimentos a demandas
da população e ações educativas
voltadas a prevenção e promoção
da saúde, informamos que
pelo segundo quadrimestre

consecutivo a equipe da
Gerência de Vigilância Sanitária
de São Lourenço obteve 100%
(cem por cento) de aprovação
durante a Auditoria realizada
pela Superintendência Regional
de Saúde.
Parabéns a todos os envolvidos
neste processo! Quem ganha
é a saúde da população
sãolourenciana!

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITAMENTOS
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
O anel de pedra vermelha
Talvez rodando chegue a
hora, o dia em que tudo voltará
ao normal.
Rodo, rodo com esforço
esse anel, será que é a chave
de tudo? Quem sabe consiga
retardar aquele minuto que
foi o começo desse labirinto.
Esse caminho não era o que
planejei para mim.
Os giros apenas combinam
com o deslizar suave dos
ponteiros do relógio que me
acostumei a olhar para retirar
as prendas que saíam quentinhas
do fogão. Eu me distraía com
a hora de cada fornada, envolta
em tabuleiros e livros de receitas.
De repente: duas horas!

Mas eu gostava dessa
hora! Era a hora do silêncio
e conversava com cada
sequilho, diferentes pães,
doces enrolados por minhas
mãos quentes e dizia:
Cresçam! Logo logo acordarão
e vão amar vê-los bonitos
e gostosos.
Eu rodo, rodo para ver se
como num passe de mágica
a pedra vermelha me guie
até lá, naquele ponto em que
eu tinha o domínio de tudo
que pensava.
Mas ele é teimoso! Emperra,
e com isso eu não domino
mais o meu querer, o meu
falar, nem mesmo minhas
receitas...

Esse anel bem poderia ser
mesmo mágico, para controlar,
um pouco, meus pensamentos
que teimam em fugir.
Só não quero que ele controle
o amor daqueles que loucamente,
descontroladamente sabem
agradecer cada fornada saída
na madrugada, cada oração
por mim feita, sempre pela
felicidade deles.
Nesse meu caminhar, os
relógios, assim como o anel
de pedra vermelha, sempre
me acompanharam, mas
companhia mesmo, insubstituível,
é o amor dos meus quatro
filhos.
Da sua nora Sandra Cavalcante
de Almeida

3º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-007/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Comasa Ltda. ME. Modalidade: Dispensa nº. 186/2012. Objeto:
acréscimo de quantidade em 25%. Data da assinatura: 10/11/2014. Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente.
1º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-009/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: RM2 Comércio de Artigos de Informática e Papelaria Ltda. ME
Modalidade: Dispensa nº. 008/2014. Objeto: alteração do objeto e acréscimo de valor.
Valor: R$ 840,00. Data da assinatura: 12/11/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-032/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: JSA Mineração Ltda. EPP. Modalidade: Pregão Presencial nº.
014/2014. Objeto: acréscimo de quantidade em 25%. Data da assinatura: 12/11/2014.
Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente.
2º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-005/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Posto Santa Felicidade Ltda. Modalidade: Pregão Presencial nº.
017/2013. Objeto: reajuste de preço. Valor: de R$ 2,40 para R$ 2,48 o preço do litro
óleo diesel. Data da assinatura: 13/11/2014. Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente.
1º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-029/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Posto Ferrpaol Ltda. Modalidade: Pregão Presencial nº. 012/2014.
Objeto: acréscimo de quantidade em 25%. Data da assinatura: 17/11/2014. Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente.
3º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-003/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Poli & Toledo Comércio de Combustíveis Ltda. Modalidade: Pregão Presencial nº.
017/2013. Objeto: reajuste de preço. Valor: de R$ 3,05 para R$ 3,11 o preço do litro da gasolina
comum. Data da assinatura: 17/11/2014. Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente.
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DOM ZECA

Bebê da Semana

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Bazar

DÉBORA CENTI

A BELEZA PASSA PELA MESA

Maria Almeida Martins,
é nossa princesinha no
Bebê da Semana.
Maria, nasceu no
último dia 06, e é filha
do casal Kelly Almeida
Martins
e Rodrigo Martins.
Rogamos a Deus, que
derrame suas bençãos
sobre esta linda menina,
e desejamos felicidades
a seus pais.

Pastoral
Colabore com o Bazar de Natal do Conselho da Comunidade
da Execução Penal de São Lourenço, fazendo sua doação
de roupas, sapatos, brinquedos e acessórios.
Postos de entrega: Secretaria da Paróquia de São Lourenço
(Praça da Igreja Matriz), Escola Microtec (ao lado do Edificio
Nacional) e no Presídio de São Lourenço, no Bairro Federal.
A renda do bazar, será para melhorias no prédio do Presidio
de São Lourenço.

Viagem

Parabéns a Cidinha e Herminia da Pastoral da Gestante,
e sua nova equipe Mauri ,Josué , Rosiana , Isabela e Andréia do Laser, que no último dia 16 completou seu 27°
Curso Para Gestante da Paróquia de São Lourenço Mártir.
Deus abençoe a todos!!!

Aniversário

Padre Bruno César, Pároco da Paróquia de São Lourenço,
regressou de sua viagem a Roma, onde representou nossa
Diocese no Curso de Práticas Canônicas, promovido pelo
Tribunal Rota Romana.

Quem irá soprar velinhas nesse 22/11 é o nosso querido
amigo e colaborador, Leon Cunha.
Parabéns e muitas felicidades!!!

Adoção

Lindos gatinhos para adoção. Responsável na AUQUIMIA,
com Lilly. Telefone: 3332-8907

SHOW COM

DIA 30 DE NOVEMBRO, DOMINGO, 20:00 HORAS
IGREJA MATRIZ DE SÃO LOURENÇO

Quando o assunto é ter cabelo bonito aparecem vários
produtos que prometem verdadeiros milagres nos fios não
é mesmo? Uma dieta balanceada pode fazer muito por sua
pele e cabelos.
Por exemplo, a vitamina C e E estão contidas na maioria
dos cosméticos direcionados aos cuidados do cabelo e da
pele.
Uma alimentação correta reflete na pele e também nos
cabelos, pois as vitaminas e os minerais dos alimentos, além
de fortalecer o cabelo, deixam os fios com aspecto bonito
e saudável. No caso dos cabelos que foram danificados pela
ação do secador, chapinha ou química uma alimentação
nutritiva não é capaz de resgatar o que já foi danificado e
sim melhorar o novo fio que está crescendo. Neste caso é
preciso aliar a dieta nutritiva aos tratamentos de reconstrução
capilar. Resumindo, as vitaminas e os minerais dos alimentos
não “melhoram” os cabelos, mas os mantêm saudáveis.
É importante salientar que nada em excesso é saudável.
As vitaminas A, D, E e K, em excesso também podem acarretar
complicações tanto para o corpo, pele e os cabelos.
Confira algumas informações sobre vitaminas e minerais
que contribuem para manter pele e cabelos mais saudáveis,
com aspecto mais bonito e onde encontrá-los.
1. Ferro
O Ferro é um mineral que entra principalmente na composição
da hemoglobina – o pigmento que tem cor vermelha no
sangue. Em baixas concentrações, a falta de ferro pode
gerar anemias – que podem ter várias repercussões, podendo
prejudicar inclusive os cabelos e as unhas.
O Ferro está presente principalmente nas carnes, na aveia,
no feijão, nas verduras etc.
2. Biotina
A Biotina é uma vitamina do complexo B, é uma vitamina
importante que realmente deixa os cabelos, pele e unhas
muito fortes e bonitos.
Além da produção em nosso corpo, a biotina pode ser
obtida pela ingestão de gema de ovo, leite, peixes, nozes
e levedura.
3. Vitamina C
A Vitamina C, conhecida como ácido ascórbico, é importante
para a formação adequada do colágeno da derme e das
paredes dos vasos sanguíneos. A Vitamina C é fundamental
para a manutenção de nossa pele e de nossa cicatrização
adequada.
A Vitamina C é encontrada na laranja, no limão no kiwi,
no tomate, no abacaxi, no morango, no brócolis, na manga
etc. Porém, vale ressaltar que a quantidade de vitamina C
que chega à nossa derme é maior com os cremes do que
com a ingestão de alimentos ricos em ácido ascórbico.
4. Vitamina E
A vitamina E é fundamental para as funções visuais
adequadas e para uma boa função do sistema neurológico.
Mas também atua como antioxidante, pode auxiliar no
retardo do envelhecimento. Facilmente encontrada em
verduras como : espinafre, couve, alface e também em azeite
e vegetais (sementes de girassol, amêndoas, avelãs etc.)
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Preços válidos até 30/11/2014 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades. Novo Ka Hatch SE 1.0 2015 (cat KCC5) a partir de R$ 35.390,00 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 64% de entrada (R$ 22.650,00) e saldo em 24 parcelas de R$ 561,00
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$ 36.114,00 . Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 03/11/2014 a partir de 0,45% a.m. e 5,50% a.a., por meio do Programa
Ford Credit. New Fiesta Hatch S 1.5 2015 (cat RBB5) a partir de R$ 42.990,00 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 80% de entrada (R$ 34.392,00) e saldo em 24 parcelas de R$ 385,00 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$ 43.632,00 . Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 03/11/2014 a partir de 0,58% a.m. e 7,24% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford EcoSport SE 1.6 2015 (cat ECD5) a partir de R$
63.290 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 61% de entrada (R$ 38.606,90) e saldo em 24 parcelas de R$ 1.066,00 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$ 64.190,90. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 31/10/2014 a partir de 0,29% a.m. e 3,52% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Fovo Ka+ SE 1.0 2015 (cat ZCC5) a partir de R$ 37.890 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 80% de
entrada (R$ 30.312,00) e saldo em 24 parcelas de R$ 342,00 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$ 38.520,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 03/11/2014
a partir de 0,65% a.m. e 8,07% 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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