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Leia entrevista com
Natan de Oliveira,
radialista, ator, cineasta
e produtor do Papai
Noel do Sertão (pág 03)
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Moradores do Beco 901
protestam fechando rua

Os moradores do Beco 901 no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, fecharam a Rua José Simeão Dutra no início da
tarde desta quarta-feira (19/12), em forma de protestar contra a administração pública municipal. Os moradores jogaram no meio da rua vários pertences estragados pela água da chuva, foram sofás, colchões, computadores, móveis
e outros objetos que impediam a passagem de veículos automotores. (pág 07)

Protesto

Alagamento

Chuva de 20 minutos alaga ruas do
centro da cidade
Está virando rotina em são Lourenço, a qualquer chuva de intensidade um pouco mais relevante, algumas das principais ruas do centro
da cidade ficam quase que totalmente cobertas pelas águas. Os bueiros
parecem ter pouca vazão, já que estão sem manutenção de limpeza por
mais de dois anos. (pág 04)

Grupo Vozes da
Cela se apresenta
no auditório JK
O Grupo Vozes da Cela do Presídio de São Lourenço, se apresentou
na última quinta-feira (13/12), no
Auditório JK, na Cidade Administrativa em Belo Horizonte. (pág 03)

Técnica, criatividade, sensibilidade,
sincronia e muita Imaginação
marcam espetáculo do Studio de
Dança Denise Fonseca (pág 08)

São Lourenciano acredita
que “Plantar Bananeira” ainda vai virar esporte olímpico (pág 09)

Novas Conselheiras
Tutelares tomaram
posse na Câmara
As cinco novas Conselheiras Tutelares de São Lourenço foram empossadas na noite desta terça-feira
(18/12). A cerimônia bastante prestigiada aconteceu na... (pág 06)

2

www.saolourencojornal.com.br

opinião

EDITORIAL
Por que tanta pressa? Tantas pessoas nas ruas correm
como você. Os shoppings estão lotados. Crianças são arrastadas pelos pais apressados, em meio ao torvelinho...
Alimentos e bebidas são armazenados. E os presentes,
então? São tantos a providenciar. Entendo que as pessoas tenham pouco tempo,
mas qual é o motivo de tanta correria? Vejo luzes nas
vitrines, ruas, casas, árvores.
Mas confesso que vejo pouco brilho nos olhares, poucos sorrisos, pouca paciência para uma conversa fraterna. É bonito ver luzes, cores, fartura... mas seria bem
melhor ver sorrisos francos,
apertos de mãos, abraços de
ternura, mais gratidão, carinho, mais compaixão. Você
já notou que há pessoas que
oferecem presentes por mero interesse? Que há abraços frios e calculados? Ódio
entre os familiares, sem a mínima disposição para a reconciliação? E em meio a agitação, um mendigo ébrio, grita: ‘’Viva! Feliz Natal’’! E os
sóbrios comentam: ‘’É louco!’’ E a cidade ...
se prepara... Afinal é Natal. Mas ouso dizer que o Natal não é apenas uma data
festiva. Natal é um modo de
viver, a cada dia do ano. Natal é a expressão da carida-

de e quem vive sem caridade desconhece o encanto da
vida. E a vida sem fraternidade é como um rio sem leito, uma noite sem luar, uma
criança sem sorriso, uma estrela sem luz. O Natal também é união! E a vida sem
união é como um barco rachado, um pássaro de asas
quebradas, um navegante
perdido no oceano sem fim.
O Natal é também pura expressão do amor. E a vida sem
amor é desabilitada para a
paz. Viver sem a paz é como

MARIANA DUTRA
Coluna da Mari
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Espírito Natalino

navegar sem bússola em noite escura. É desconhecer os
caminhos que enaltecem a
alma e dão sentido à vida.
Natal é recomeço, é reflexão.
É tempo de repensar valores, de ponderar sobre a vida e tudo o que a cerca. Natal é emanar desejo de paz
em prol de toda a humanidade. É compreender que somos interligados espiritualmente e o que fazemos e desejamos a um, reflete em todos nós. É momento de deixar nascer a criança pura, ino-

cente e cheia de esperanças
que mora dentro de nossos
corações. E quando o amor
invadir o coração, haverá mais
espaço para a vida, alegria e
felicidade. Por tudo isto, desejo que o Natal possa ser
um marco definitivo no modo de viver de cada um de
nós, conforme o modelo traduzido pelo Mestre. Neste
Natal, determine um novo começo de vida, com mais amor,
mais perdão, mais fraternidade e mais alegria. Feliz Natal!
E um feliz recomeço!

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Novamente é Natal
Chegou o Natal, festa de alegria pela chegada do Deus Menino, que vem para nos salvar!
Maria, ao tomar conhecimento dos planos de Deus para enviar seu Filho ao mundo, disse
SIM e o Verbo se fez carne em
seu puríssimo seio. “Maria concebeu por virtude do Espírito
Santo” (Mt 1,18b). Teria sido fácil para Ela, uma jovenzinha prometida em casamento a José,
dizer SIM a Deus, quando havia
dito SIM ao noivo? Onde encontrou força e coragem para dar
ao Anjo esta resposta:
“Eis aqui a serva do Senhor,
faça-se em mim segundo a tua
palavra?” (Lc 1,38). Maria, cheia
de graça, bendita entre as mulheres, feliz porque acreditou,
deixou de lado sua vontade, mudou seus planos, para fazer tão
somente a vontade de seu Deus,
que nela realizou maravilhas!
Ao receber a visita do Anjo,
Maria perturbou-se, teve medo, mas diante de suas palavras:
“Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus” (Lc
1,30), o Coração de Maria aquietou-se e ouviu a proposta que
Deus lhe comunicava através do
Anjo Gabriel.
Desapareceu o medo, Maria
confiou, teve fé, acreditou que
“para Deus nenhuma coisa era

impossível” (Lc 1,37).
Deu sua resposta, resposta
cheia de fé e coragem! Disse SIM.
Sim que nos abriu as portas da
salvação, sim que trouxe ao mundo o Salvador! Quando completaram-se os dias para Maria dar
a Luz, José e Maria, se encontravam em Belém. Batiam de porta em porta, procurando um lugar para que, Jesus, o Filho de
Deus, pudesse nascer.
Mas, para eles, não havia lugar... Para os outros talvez, mas,
para eles, não! José e Maria, já
exaustos, encontraram uma gruta, abrigo de animais. E ali, na mais
extrema pobreza, Jesus, o Filho
de Deus, Rei dos reis e Senhor
dos senhores, vem ao mundo.
Maria, em seu coração repete seu SIM à vontade do Pai.
Ainda hoje, em cada Natal que
se celebra, Jesus não encontra
abrigo nos corações. O coração
humano está repleto das coisas
do mundo: presentes, enfeites,
árvores coloridas, roupas novas,
ceias e tantas coisas mais que,
para Jesus não sobra espaço!
Digamos SIM a Jesus, abrindo para Ele as portas de nosso
coração para que, em nós, Ele
faça morada, assim, nosso Natal será bem mais feliz! Natal,
acima de tudo, é Cristo!
Feliz Natal com Ele!

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

O sentido do Natal
As vezes fico me perguntando no que temos transformado o Nascimento de
Cristo. Estamos tão afoitos
e ansiosos, tão exageradamente consumistas, que nem
mesmo esperamos o mês de
dezembro despontar e já estamos falando em Natal. Tudo é tão rápido, tão fácil que
acaba perdendo o valor. Os
sentimentos que nos invadem nesta época são vários
e se misturam, acabando por
nos confundir. Enquanto uns
adoram o Natal, pois é uma
época em que se festeja, ceia,
compra-se, vende-se, outros
ousam dizer que não gostam
do Natal porque ele traz tristes recordações. Senhor, em
que mundo estamos? O que
significa tudo isso? Até onde vai o nosso direito de falar em Natal, de sentir o Natal, desconsiderando o ator
principal de toda esta história: o Cristo que veio ao mundo para nos remir de todos
os pecados e para nos conceder a LIBERDADE? O que
estamos fazendo com este
presente, com este Dom? Na
doce ilusão de sermos os donos de nossa vida, entregamo-nos nas mãos de uma sociedade egoísta, consumista, futil. Trocamos a liberdade pela prisão. Somos reféns

de nós mesmos, de nossas
angústias, medos do futuro,
mágoas, invejas e comodismo. Vestimos uma roupa nova, damos ou recebemos um
presente caro e achamos que
a vida se resume a isso, que
assim resolvemos os nossos
conflitos e que o Natal está
acontecendo. Mas o Natal
não é o que nos está sendo
mostrado ou oferecido. Ele
é mais...mais profundo, mais
difícil, muito mais valioso!
O Natal é a festa da vida.
É Deus se rebaixando à condição de homem por amor,
se fazendo palpável, visível,
próximo, concreto a fim de
nos conquistar e nos mostrar o que realmente é importante e o que realmente
é irrelevante. É Cristo que
desce de Sua Majestade para nos provar com sua trajetória terrena que é possível
ser feliz e que o Amor é o
melhor caminho!
Experimentemos parar um
pouco diante de tanto barulho e ouvir os apelos do profeta que diz: Preparai o caminho do Senhor. Mais que comprar, vamos rever nossa vida.
Mais que beber e comer, vamos partilhar o que somos.
Mais que uma roupa nova,
vamos ser pessoas novas. Este é o sentido do Natal!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Eu me decido a não pecar!
“Não vos enganeis,
meus irmãos muito amados” (Tg 1,16).
Ceder à concupiscência qualquer um o faz.
Isso é muito fácil. Mas
aqueles que são realmente homens e mulheres
de Deus vencem a tentação movidos pela vontade de dar ao Senhor a
vitória. O inimigo de Deus
sabe que tudo está em
nossa vontade, somos
nós que decidimos; assim como sabe que somos fracos. Por isso decidiu miná-la e anular
nossa capacidade de decisão. Muitos acabaram
“indo na onda” dos outros e se afundaram.
Peça ao Senhor que fortaleça sua vontade. Abra
o coração para que o Divino Espírito Santo lhe
revele as concupiscências que pesam sobre você, fazendo esta oração:

“Eu me decido por Ti,
Senhor: Pelos teus caminhos e pelas tuas leis. Eu
me decido a não deixar
que a concupiscência seja fecundada em mim.
Dá-me, portanto, Senhor
força de vontade. Dá-me
a graça da decisão. Eu
me decido a não pecar.
Mesmo que eu sinta a
força da concupiscência
em mim, querendo me
arrastar, eu não vou ceder. Eu sou “terra boa”
e não posso produzir maus
frutos. Não posso produzir pecado em minha
vida. Só tuas sementes
podem florescer em mim.
Sei que cedi à tentação
muitas vezes, e por isso,
minha vontade se enfraqueceu. Peço: fortalece
minha vontade. Dá-me
a graça de não pecar. Senhor, eu me decido por
Ti! Amém”.
Deus o abençoe!
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ENTREVISTA Natan de Oliveira
ga a um número de 3000
presentes, porque no dia
do evento, além de atendermos as cartinhas, distribuímos bolas, bonecas
e outros brinquedos.

Há quantos anos
você apresenta o programa “O Sertão é Nosso” na
Rádio Alternativa?
Apresento o programa
o Sertão é Nosso da Rádio Alternativa há exatamente 14 anos.
E o Papai Noel do
Sertão? Como surgiu a
ideia de atender as cartinhas das crianças endereçadas ao papai Noel?
Antes, já fazíamos a Campanha de Natal com doações de cestas básicas e
em 2002 começaram a chegar as cartinhas de crianças na rádio pedindo presente, então foi neste momento que eu passei a atendê-las e hoje se tornou este sucesso todo.
Atualmente quantas cartas são atendidas
em média?
Atendemos uma média
de 500 cartas, mas o número de presentes distribuídos é bem maior, che-

Onde vai ser a entrega dos presentes este
ano? Qual o horário?
Este ano a entrega acontecerá no Salão da Igreja
Matriz, cedido gentilmente pelo Padre Afonso. A
entrega acontecerá a partir das 16h00minhs, mas
antes da entrega, à partir
das 14h00minhs já iniciaremos nossas atividades
com a “Rua de Lazer” em
parceria com a Dique Promoções.
Este ano você também estará trabalhando
em parceria com a Dique
Promoções, é a primeira
vez? Qual será a programação completa do evento?
Já é a segunda vez em
parceria com a Dique Promoções, que já promove
a chegada do papai Noel
há 26 anos em São Lourenço. Este ano nós teremos a chegada do Papai
Noel, teremos também o
Show com a cantora Natasha Mekena, apresentação de danças com o Grupo Estilo de Rua e a encenação do nascimento do
menino Jesus, que terá Na-

Radialista, ator, cineasta e produtor
do Papai Noel do Sertão

tan Gabriel no papel principal, depois teremos a distribuição de bolas e aí sim
o Papai Noel do Sertão entra em cena distribuindo
os presentes que serão
atendidos através das cartas recebidas.

Qualquer criança pode participar do evento?
Sim, qualquer criança
poderá participar, é tudo
gratuito.
Por que a parceria
com a Dique Promoções?
Porque nós devemos reconhecer este trabalho realizado pela Dique que já
acontece há 26 anos, o trabalho do Gilberto e sua
equipe é fantástico e acho
ainda que o município deveria reconhecer isso com
uma homenagem.
Fale- nos agora sobre o lançamento do filme “O rapto da Filha do
Presidente”, o que o filme tem a ver com essa
campanha do Papai Noel
do Sertão?
O Filme é um presente
para aquelas pessoas que
ajudaram a atender os pedidos das cartinhas enviadas pelas crianças. Quem
atendeu ao pedido de uma
carta ganhou o ingresso
para assistir o lançamento do filme, e quem não

pôde ir à estreia, ganha
um DVD com o Filme.

Fale- nos agora um
pouco sobre este longa
metragem:
Então, “O Rapto da filha
do Presidente”, tem duração de 85 minutos e foi
totalmente filmado aqui
em São Lourenço, com atores locais, o filme é baseado numa sátira ao Exército. Importante destacar
que São Lourenço volta a
produzir um filme depois
de 37 anos.
Após este longa metragem vocês pretendem
produzir outro?
Sim, temos mais dois filmes para produzir, “Tropa Maluca II, a visita da
Rainha”, e/ou transformar
a peça de teatro” O Velório”, escrito por José Ramos e por mim, Natan de
Oliveira e transformá- lo
em um filme dramalhão.
Considerações Finais: Queria agradecer a
todos que colaboraram
com a campanha do Natal feliz da Alternativa e
também com o filme e
aproveitar a oportunidade e desejar a todos um
Feliz Natal e um 2013 cheio
de alegria em Deus. E em
2013, a gente se vê na Alternativa.

Grupo Vozes da Cela se apresenta no
auditório JK em Belo Horizonte

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

EXPEDIENTE

O Grupo Vozes da Cela do
Presídio de São Lourenço, se
apresentou na última quinta-feira (13/12), no Auditório JK,
na Cidade Administrativa em
Belo Horizonte, durante o encerramento da Reunião Gerencial da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
A apresentação contou com
um vasto repertório da música popular brasileira. O mais
interessante, é que, as milhares de pessoas que lotavam o auditório, não sabiam
que o grupo era formado por
presidiários, o que vieram,
a saber, depois do concerto,
onde foram aplaudidos de
pé pelo público.
Neste ano o Grupo Vozes
da Cela se apresentou quatro vezes na capital. Em se-

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

Quem está causando
fim do mundo?
Se você está lendo este artigo, certamente é porque o
mundo não acabou, como
haviam previsto os intérpretes modernos do antigo calendário maia. Nossos antepassados eram diferentes de
nós, por issomuitas vezes erramos quando tentamos compreender suas coisas. Julgamos com os “olhos de hoje”
coisas que eles viram com
os “olhos de ontem”. Se eles
não eram tão avançados em
muitos assuntos, como medicina, transportes, telecomunicações etc, por outro
lado, eram mais sensíveis,
mais intuitivos, mais simbólicos e talvez até mais cuidadosos que nós.
Confesso que tive medo
de que o mundo acabasse
sim. Não necessariamente
no dia e na hora marcada.
Tive medo de que nos conflitos no Oriente Médio alguém utilizasse uma bomba
nuclear. Tive medo de que
alguma nação pobre, vítima
desse desenfreado desenvolvimento econômico dos
países ricos, quisesse acabar
com seu sofrimento elimi-

nando seus inimigos. Tive
medo de que a Mãe Terra, a
quemprovocamos tanto mal
neste ano, realizasse uma
“milagrosa” vingança de nós,
que nem sequer somos dignos de sermos chamados
seus filhos.
Mas, parafraseando um
professor meu, a pergunta
que deve ser feita não é:
quando vai acabar o mundo? Mas sim: quem está acabando com o mundo? Neste Natal nos lembraremos
do bebê santo que nasceu
perseguido pelo rei malvado. Lembraremos que Herodes quis manter o seu poder eliminando a vida do recém-nascido. E concluiremos então que quanto mais
poder o ser humano quer
ter, mais sente necessidade
de ofender a vida do irmão,
mais ofende a vida de Deus
e aos poucos acaba com a
vida do planeta.
Um santo Natal para você
e sua família! Que o Espírito do Menino Deus, que nasce rindo do poderoso rei, conceda a vocês bênçãos e vida
em abundância.

Venha conhecer a: COMUNIDADE PALAVRA DE DEUS
“Um mosteiro popular em São Lourenço”
Toda sexta-feira: 15h: Oração do Ofício Divino
16h: Lectio Divina (leitura orante da Bíblia)
19h: Missa com canto gregoriano, silêncio meditativo
eoração dos salmos
Na comunidade Palavra de Deus você encontra:
. Lugar para retiro individual;
. Celebrações comunitárias;
. Orações de cura pessoal e orientação espiritual;
. Formação bíblica e litúrgica.
Ouça na Rádio Estância o Programa da Comunidade,
aos sábados, às 12h.
Acesse o site: www.comunidadepalavradedeus.org.br
Telefone: (35) 3332-3865 Alameda Euclides da Cunha,
Solar dos Lagos

CLASSIFICADOS
DISK MARMITEX - HOTEL ESTÂNCIA - FONE: (35) 3332-2155
VENDE-SE TV PHILCO HITACHI – 14 POLEGADAS EM BOAS
CONDIÇÕES. TRATAR PELO TELEFONE (35) 3332-4772 – VALOR R$ 150,00
NEGOCIO DE OCASIÃO! VENDE-SE UMA CASA COM TERRENO DE 400 M2 (10X40) COM 02 QUARTOS, SALA, COZINHA E BANHEIRO, SENDO UM SOBRADINHO. TRATAR
DIRETAMENTE COM PROPRIETÁRIO, TEL: 35-3331-2123

tembro, durante o evento BH
na Paz, na Praça da Estação;
em outubro, apresentação
para o Governador do Estado Dr. Antônio Anastasia; em

novembro na abertura solene do Seminário Estadual de
Educação nas Prisões e encerrando, apresentação para os servidores da Seplag.

O Grupo Vozes da Cela completa em 2013 cinco anos de
fundação e promete um grande concerto de aniversário
no mês de maio.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Departamento administrativo: Flávio
Augusto de Paula Dutra, Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra, Assessor Jurídico: Leandro Scatolino de Souza.
Colaboradores: Vera M. Gannam de Castro, Hilda Pinelli, Simone Gannam L. Ribeiro, Izidoro Sant`Angelo Filho, Frei Felipe Gabriel Alves,
Heloísa M. D. de Almeida, Filipe Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha,
Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira.

OPORTUNIDADE DE EMPREGO. VAGA PARA VENDEDORA
EM LOJA. INTERESSADAS DEIXAR CURRICULO NO SHOPING
ANTÔNIO DUTRA - LOJA 10
VENDO FIORINO FURGÃO ANO 2004 GASOLINA ABAIXO
DA TABELA
VENDO MOTO CG TITAN 2000 PRETA - LIGAR 35 8817-0824

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: sljornal@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Chuva de 20 minutos alaga
ruas do centro da cidade
Está virando rotina em são
Lourenço, a qualquer chuva
de intensidade um pouco
mais relevante, algumas das
principais ruas do centro da
cidade ficam quase que totalmente cobertas pelas águas.
Os bueiros parecem ter pouca vazão, já que estão sem
manutenção de limpeza por
mais de dois anos. Quem acaba sendo prejudicado são os
pedestres, os motoristas e
comerciantes que se assustam com a subida rápida da
água. Na tarde desta quarta-feira (19/12) não foi diferente, 20 minutos de chuva
intensa foi o suficiente para
que algumas das principais
ruas do centro da cidade ficassem debaixo d’água. Neste temporal de quarta-feira,
outros prejuízos foram contabilizados pela cidade. O muro da Escola Estadual Dr. Humberto Sanches não agüentou
a força da enxurrada e acabou estourando, várias casas ficaram destelhadas e alguns carros ficaram com os
interiores encharcados.

Alagamento
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DR. ANDERSON LIMA

O que é gengivite?
Sinais e sintomas

O que é gengivite?
Gengivite - uma inflamação da gengiva - é o estágio
inicial da doença da gengiva e a mais fácil de ser tratada. A causa direta da doença é a placa - uma película viscosa e sem cor de bactérias que se forma, de
maneira constante, nos dentes e na gengiva.
Se a placa não for removida pela escovação e uso de
fio dental diários, ela produz toxinas (venenos) que irritam a mucosa da gengiva causando a gengivite. Neste estágio inicial da doença da gengiva, os danos podem ser revertidos, uma vez que o osso e o tecido conjuntivo que segura os dentes no lugar ainda não foram
atingidos. Entretanto, se a gengivite não for tratada,
ela pode evoluir para uma periodontite e causar danos
permanentes aos dentes e mandíbula/maxilar.
Como sei que tenho gengivite?
Os sintomas clássicos da gengivite incluem gengivas vermelhas, inchadas e sensíveis que podem sangrar durante a escovação. Outro sintoma de doença
é o recuo ou retração da gengiva, conferindo aos dentes uma aparência alongada. A doença da gengiva pode formar bolsas entre os dentes e a gengiva, onde
se acumulam restos de comida e placa. Algumas pessoas têm mau hálito freqüente ou sentem gosto ruim
na boca, mesmo se a doença não estiver em estágio
avançado.
Como posso prevenir a gengivite?
Uma boa higiene bucal é essencial. A limpeza profissional também é extremamente importante, pois
uma vez que a placa se acumula e endurece (ou torna-se tártaro), apenas o dentista ou um higienista podem removê-la.

Paróquia Santíssima Trindade informa
os horários das missas de Natal
24 de Dezembro / Segunda – feira
19h00 - Missa na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Bairro Nossa Senhora de Lourdes.
21h00 - Missa na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Bairro Federal.
25 de Dezembro / Terça – feira
09h30 - Missa na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Bairro Federal.
18h00 - Missa na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Bairro Nossa Senhora de Lourdes.
19h30 - Missa na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Bairro Federal.
26 de Dezembro / Quarta – feira
Bênção dos Remédios e Unção dos Enfermos
15h00 - Missa da Saúde, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Bairro Federal.
Na fragilidade de uma criança que nasce no silêncio da noite, Deus vem a nós para revelar todo o mistério do amor que se faz vida. A Paróquia
Santíssima Trindade deseja aos seus Paroquianos
um Feliz e Abençoado Natal e um 2013 repleto
da presença e do amor de Deus. Pe. André Rodrigues Vilas Boas.

Você pode prevenir a gengivite pela:
• A correta escovação e uso apropriado do fio dental para remover placas e restos, e do controle do aparecimento de tártaro.
• Alimentação correta para garantir nutrição adequada
• Evitar cigarros e outras formas de tabaco.
• Ir ao dentista regularmente.

www.saolourencojornal.com.br
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A importância das
vitaminas e dos minerais
Um erro muito comum
nas dietas é o excesso de
preocupação com a ingestão de gorduras e carboidratos, e a negligência da
ingestão correta de vitaminas e minerais, o que pode
causar a ruína de uma dieta por favorecer a perda do
equilíbrio metabólico.
Existem certas vitaminas e minerais que são essenciais para as maneiras
pelas quais nós convertemos alimentos em energia, ao invés de . Nossos
corpos correm muito mais
eficientes quando estamos
consumindo os níveis diários recomendados de vitaminas e minerais.
A nutrição adequada é a
melhor maneira de alimentar o seu corpo para obter
os melhores resultados para perda de peso. É somente através de suplementação de vitaminas e minerais que se pode oferecer
ao seu corpo uma nutrição
adequada. A ingestão generosa de vitaminas e minerais também podem reduzir o risco de doença cardíaca coronariana, câncer
e osteoporose.
A Vitamina B
O complexo da vitamina B é uma parte importante da dieta. Estas vitaminas desempenham um
papel importante no metabolismo de alimentos, e
contribuem assim para a
energia física, bem como
a velocidade em que as calorias são queimadas. A vitamina B6 se combina com
zinco para influenciar a
qualidade da digestão dos
alimentos. Quando o alimento é adequadamente
digerido, é utilizado de forma mais eficiente e menos provável que acabe
como gordura armazenada. A vitamina B2, B3 e B6
estão associados com a
função da glândula tireóide. As deficiências podem
afetar a forma como essa
glândula funciona. Um sin-

DRª LUCIANA B. VIEIRA
Queimadura solar
Uma queimadura de sol
é o avermelhamento da
pele que ocorre após exposição ao sol ou a outra
luz ultravioleta.

toma da perturbação da
função da tiróide é uma perturbação do metabolismo
do corpo, o que ajuda a determinar a taxa com que calorias são queimadas.
As deficiências em vitaminas os que formam o
complexo B podem resultar em numerosos sintomas mentais, incluindo
confusão, ansiedade, demência, depressão, paranóia, e podem até mesmo
contribuir para o desenvolvimento da psicose.
Além disso, as deficiências
em vitaminas do complexo B podem provocar insônia, o que pode fazer
qualquer um desses sintomas muito piores.
O Zinco
O zinco é um dos muitos minerais que podem
afetar o sucesso de uma
dieta. Este mineral pode
afetar a maneira de sentir o gosto de alimentos,
e também tem um papel
no controle do apetite. O
zinco também é parceiro
com vitamina A e vitamina E para produzir hormônios da tireóide.
Outro aspecto importante sobre dieta e nutrição
tem a ver com os caminhos
que a nutrição afeta o humor. Dieta pode ser emocionalmente estressante,
e deficiências em certas
vitaminas e minerais podem contribuir com a de-

pressão. Para muitas pessoas com problemas de
peso, a comida serve como um meio de auto-medicação durante momentos de estresse e depressão. Portanto, as deficiências de vitaminas e minerais que podem contribuir
para transtornos de humor
ou depressão colocam os
esforços para perder peso
em grave perigo.
A Vitamina C
A vitamina C é outra vitamina que é importante
para o humor e o sentimento de bem-estar, especialmente por seu papel na
produção de serotonina e
dopamina, e a manutenção do equilíbrio químico
no cérebro. Porque todos
os aspectos de humor estão relacionados com os
níveis de várias substâncias químicas no cérebro,
que são por sua vez, influenciadas pelos nutrientes que consumimos.
Nutrição é tudo!
A nutrição é especialmente importante para o
sucesso de qualquer dieta de emagrecimento. Suplementos dietéticos, tomados de acordo com doses aceitáveis, podem ser
uma excelente maneira de
manter os níveis de nutrientes, reduzindo a ingestão calórica.
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Considerações
Os primeiros sinais de
uma queimadura de sol
podem não aparecer por
algumas horas. O efeito
total na pele pode não aparecer durante 24 horas ou
mais. Possíveis sintomas
incluem:
- Pele vermelha, sensível e quente ao toque.
- Bolhas que se desenvolvem horas ou dias depois.
- Reações graves (às vezes chamadas de “envenenamento solar”), incluindo febre, calafrios, náusea
ou erupção cutânea.
- Descascamento da pele nas áreas queimadas pelo sol vários dias após a
queimadura de sol.
Embora os sintomas da
queimadura de sol geralmente sejam temporários
(por exemplo, pele vermelha dolorida ao toque),
muitas vezes o dano sofrido pela pele é permanente e pode ter graves
efeitos de longo prazo sobre a saúde, incluindo câncer de pele. No momento
em que a pele começa a
ficar dolorida e vermelha,
o dano foi feito. A dor é
pior entre 6 e 48 horas
após a exposição ao sol.
Em casos de queimaduras de sol graves, pode
ocorrer formação de bolhas na pele. Exposição
aguda ao sol pode causar
morte e milhões de pessoas queimadas de sol ficam temporariamente incapacitadas todos os anos.
Causas
A queimadura de sol ocorre quando a quantidade
de exposição ao sol ou outra fonte de luz ultravioleta excede a capacidade
do pigmento protetor do
corpo, a melanina, de proteger a pele. A queimadu-

ra de sol em uma pessoa
de pele clara pode ocorrer em menos de 15 minutos de exposição ao sol
de meio-dia, enquanto a
pessoa de pele escura pode tolerar a mesma exposição por horas.
Lembre-se:
- Não existe algo como
“bronzeamento saudável”.
A exposição desprotegida
ao sol provoca envelhecimento prematuro da pele.
- A exposição ao sol pode provocar queimaduras
de primeiro e segundo
graus.
- Geralmente o câncer
de pele aparece na idade
adulta, porém é causado
pela exposição ao sol e
queimaduras de sol que
já começaram na infância.
Você pode ajudar a evitar
o câncer de pele protegendo sua pele e a pele de
seus filhos dos raios prejudiciais do sol.
Fatores que tornam a
queimadura de sol mais
provável:
- Bebês e crianças são
especialmente sensíveis
aos efeitos da queimadura de sol.
- As pessoas de pele clara têm maior probabilidade de sofrer queimadura
de sol. Porém, mesmo a
pele escura e negra devem
ser protegidas.
- Os raios de sol são mais
fortes durante o horário
das 10 às 16 horas. Os raios
do sol também são mais
fortes em altitudes maiores e latitudes menores
(mais próximo dos trópicos). O reflexo da água,
areia ou neve pode intensificar os raios de sol que
queimam.
- Lâmpadas de bronzeamento artificial podem causar queimaduras graves.
- Alguns medicamentos
(como o antibiótico doxiciclina) podem torná-lo
mais suscetível a queimaduras de sol.
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Novas Conselheiras Tutelares tomaram posse
As cinco novas Conselheiras Tutelares de São Lourenço foram empossadas na noite desta terça-feira (18/12). A
cerimônia bastante prestigiada aconteceu na Câmara Municipal e contou com o a presença dos membros do CMDCA (Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente), vereadores Luis Cláudio Siqueira (Kall), Luizinho da
Oração, Dr. Abel Goulart Ferreira, Ney da Saúde e os vereadores eleitos para a próxima legislatura, Paulo Gilson
(Chopinho), Ricardo Enfermeiro e Renato da Câmara, também participaram da solenidade o presidente da casa, vereador João Bosco e a vice-prefeita Patrícia Lessa, representando o prefeito Zé Neto
que teve sua ausência justificada, pois estaria em uma formatura naquele momento.

BETO BACHA

Giro Esportivo

Conselho Tutelar

AQUI O RIO É VERDE

O ex-prefeito Tenório Cavalcanti (que estreou um visual novo, aparecendo com
um bigode muito bem aparado) e sua esposa Célia Cavalcanti também prestigiaram
a cerimônia, dentre outros.

O Grupo de adolescentes
do “Projeto Crescer” abrilhantou a noite com suas
apresentações. A partir de
agora, Paula Di Lorenzo, Luci, Bel, Sandra e Resnira, passarão a zelar pelas nossas

crianças e adolescentes que
forem porventura ameaçados ou que tiveram seus direitos violados. O São Lourenço Jornal parabeniza as
novas conselheiras e deseja
boa sorte nesta nova missão.

A equipe do Rio Verde é campeã do Campeonato Municipal de Futebol 2012. Na partida final realizada no campo
do Esporte uma vitória com garra e união da equipe da Sonda em cima do Santa Helena pelo placar de 3 a 2, com direito a três gols do meio campo Gugu, ainda teve a cara de
pau de pedir música para o Alternativa Esportes do grupo
“Chiquititas”. Parabéns ao Ramilho, ao técnico Adelmo e
aos jogadores: Quinho, Barão, Henrique, Binho, Gugu, Nandinho, Wiliam, Parafuso, Paulo, Zé Lucas, todos do banco
de reservas e o goleiro Rafael que ficou com o troféu de
destaque do campeonato. E o Gugu empatou na artilharia
com o Felipe Mulambo (Santa Helena), ambos com 6 gols
cada. Parabéns também a Liga Desportiva e toda equipe
de arbitragem em nome do trio da final: Linguinha, Lourenço do Barreiro e Eduardo.

Arbitros

Goleiro Rafael

Gugu

Paulão Capitão

Rio Verde

O MUNDO É DOS LÔCOS
Se o mundo ainda não acabou, agora realmente já pode
acabar. O Curingão foi bi do Mundial de Clubes. Em partida realizada no Japão, em Yokohama, com destaque para
a fanática torcida que tomou conta do estádio, o Corinthians do técnico Tite e dos jogadores Cássio, Emerson e
Guerrero, venceu o ex poderoso time inglês do Chelsea
com méritos, valorizado, com personalidade, suado, do jeito que a torcida Corintiana gosta. Tudo se deu início na jogada de marketing e de mestre com profissionais sérios e
competentes, na chegada do Ronaldo Fenômeno, culminando com um título invicto da Libertadores da América,
um estádio quase concluído e o Mundial de Clubes. Parabéns a nação Corintiana, principalmente de São Lourenço
que também fizeram a festa nas ruas da cidade.

www.saolourencojornal.com.br
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Moradores do Beco 901 protestam
fechando a Rua José Simeão Dutra

Os moradores do Beco 901
no Bairro Nossa Senhora de
Lourdes, fecharam a Rua José Simeão Dutra no início da
tarde desta quarta-feira (19/12),
em forma de protestar contra a administração pública
municipal. Os moradores jo-

garam no meio da rua vários
pertences estragados pela
água da chuva, foram sofás,
colchões, computadores, móveis e outros objetos que impediam a passagem de veículos automotores. A manifestação aconteceu após uma

chuva de aproximadamente
20 minutos na cidade e que
foi suficiente para alagar diversos trechos, inclusive o
Beco 901. Moradores contaram a nossa reportagem
que a água subiu muito rápido, invadindo as casas. “Nós

Protesto

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

- Pretendem se casar:

000156 - MAURICIO ALONSO ALVES, divorciado, maior, aposentado, natural de Rio de Janeiro-RJ, residência Rua Aristotelina Bittencourt, 339, São Lourenço-MG, filho de MANOEL CAETANO
ALVES e MARINA ALONSO ALVES; e LUCIA HELENA LEMOS FERREIRA, viúva, maior, aposentada,
natural de Baependi-MG, residência Rua Aristotelina Bittencourt, 339, São Lourenço-MG, filha
de ALAÔR DE SOUZA LEMOS e TEREZINHA MARCONDES DE FARIA LEMOS;
000157 - MARCOS PAULO VALLE, solteiro, maior, ajudante de queijeiro, natural de São Lourenço-MG, residência Rua São José, nº 177, São Lourenço-MG, filho de PAULO RIBEIRO VALLE e MARIA DA PENHA DOS SANTOS VALLE; e NATÁLIA PEREIRA DO CARMO, solteira, maior, do lar, natural de Taubaté-SP, residência Rua José Bernardes, 87, São Lourenço-MG, filha de NATAL PEREIRA
DO CARMO e ILDA PEREIRA DO CARMO;
000158 - JOÃO REIS DOS SANTOS, divorciado, maior, pedreiro, natural de São Lourenço-MG,
residência Estrada Jardim, S/Nº, São Lourenço-MG, filho de ANTONIO DOS REIS DOS SANTOS e
LOURENÇA ESAU DOS SANTOS; e IVONE GONÇALVES DOS SANTOS, divorciada, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Estrada Jardim, S/Nº, São Lourenço-MG, filha de JOSE
FRANCISCO GONÇALVES e ANA MADALENA DO NASCIMENTO GONÇALVES;
000159 - JOSÉ OSWALDO DA SILVA, solteiro, maior, PEDREIRO, natural de POUSO ALTO-MG, residência AV. DOM PEDRO II, 261 - APTO. 204, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ RIBEIRO DA SILVA
e JANDIRA MARIA DA CONCEIÇÃO; e ZULMIRA FERNANDES AGUIAR, viúva, maior, PENSIONISTA,
natural de SOLEDADE DE MINAS-MG, residência AV. DOM PEDRO II, 261 - APTO. 204, São Lourenço-MG, filha de FLORIVAL FERNANDES LEITE e LOURDES FERNANDES LEITE;
000160 - ELCIO ROGERIO BARRAK, divorciado, maior, Prof. universitário aposentado, natural
de SÃO PAULO-SP, residência Rua Dr. Olavo Gomes Pinto, 166 - apto. 106, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ BARRAK e NEYDE GRILLO BARRAK; e ROSELY OLIVEIRA BACHA, divorciada, maior, Assistente Social, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência Rua Dr. Olavo Gomes Pinto, 166 - apto. 106, São Lourenço-MG, filha de JOSE BACHA FILHO e LEILA LUCIA OLIVEIRA BACHA;
000161 - CAMILO CAMPOS, solteiro, maior, motorista, natural de Dom Viçoso-MG, residência
Rua José Modesto Negreiros, 115, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ GABRIEL CAMPOS e ANA NAZARÉ CAMPOS; e GISLENE MIRA LIMA, solteira, maior, auxiliar de caixa, natural de Carmo de Minas-MG, residência Rua José Modesto Negreiros, 115, São Lourenço-MG, filha de DONÁRIO FARIA LIMA e MARIA DO CARMO FARIA LIMA;
000162 - CARLOS ROBERTO GONÇALVES, solteiro, maior, serviços gerais, natural de São Lourenço-MG, residência Rua José Amancio, 89, São Lourenço-MG, filho de e MARIA APARECIDA
GONÇALVES; e RAFAELA RAMOS TAVARES, solteira, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua Tenente Jamary de Oliveira, 136, São Lourenço-MG, filha de DONIZETTE CANDIDO TAVARES e MARIA CRISTINA RAMOS TAVARES;

perdemos roupas, mantimentos, móveis e nossa casa está cheia de lama”, disse Natália, moradora do local. O
tumulto aconteceu, segundo os moradores, por causa
de uma obra mal feita pela
prefeitura no Beco 901, que
acabou resultando mais uma
vez no alagamento das residências. “O prefeito Zé Neto prometeu resolver a situação aqui para nós já tem

tempo, mas fica só na conversa, ele só aparece aqui em
época de eleição para apertar a mão do povo”, disse Dona Tereza, moradora da rua
vizinha. A Polícia Militar esteve no local para garantir a
ordem durante a manifestação e negociar a retirada dos
móveis do meio da rua. O Coordenador da Defesa Civil de
São Lourenço, Dr. Rogério
Mello, também esteve no Be-

co 901 para avaliar a dimensão dos estragos e levar ajuda aos moradores. Por volta das 19hs os manifestantes foram convencidos de liberar o trânsito, com a promessa de ajuda posterior. Logo um caminhão enviado pela prefeitura chegou para recolher os móveis do meio da
rua com a ajuda dos próprios
moradores e a manifestação
foi encerrada.
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Técnica, criatividade, sensibilidade, sincronia e muita Imaginação
marcam espetáculo do Studio de Dança Denise Fonseca
Nos dias 14 e 15 de dezembro, o Studio de Dança Denise Fonseca apresentou “Imaginação”, espetáculo que teve como pesquisa tudo que
sonhamos poder realizar, basta acreditar. O foco de 2012
foi a técnica e a sensibilidade artística dos alunos.
Segundo Denise Fonseca,
a maior conquista de 2012
foi assistir as alunas dançando com o coração, desde as
pequenas que estavam totalmente soltas no palco sem
reproduzir movimentos de
adultos até as adolescentes
que dançaram com a alma.
“Para a alegria de todos
nós do Studio Denise Fonseca, tivemos um grupo de alunos recebendo os certificados da Royal. No primeiro dia
tivemos a presença de Lianna Vasconcelos e seu partneer Luan, bailarinos da TV
Globo e bailarinos da Companhia Jovem do Teatro Municipal que dançaram um Neoclássico e Carmem”, disse
Denise.
Imaginação teve como fio
condutor o grupo de Teatro
que com uma nova lingua-

gem virtual contou todo o
espetáculo.
A primeira parte do espetáculo com números de ballet clássico, as Ninfas que são
seres mitológicos que muitas vezes representam a Imaginação, a seguir foi dançado a cores que pintaram todos os sonhos imaginados;
o reino dos animais, das águas,
dos doces, das bonecas, das
damas antigas, das estrelas,
das florestas.
A segunda parte a imaginação continuou a ser
dançado com números de
jazz, contemporâneo conjunto e masculino, sapateado, street.
O público presente interagiu e se emocionou com os
bailarinos, gostaram muito
da nova proposta do espetáculo ser exibido simultaneamente no telão. A emoção
estava presente para as alunas e familiares que fazem
parte da história do Studio
através de um vídeo que mostrou os melhores momentos
da nossa trajetória histórica.
O espetáculo foi transmitido ao vivo, os dois dias pe-

Espetáculo

lo blog do Studio.
Segundo Cris Mesquita,
que assistiu ao espetáculo,
“cada grupo que entra mais
surpresas! Lindo! Bravo, Denise e bailarinos! Maravilhoso”, disse ela.
No segundo dia o espetá-

culo contou com a presença
do primeiro professor de ballet na década de 70 aqui em
São Lourenço, José Moura,
que ficou muito feliz de saber que sua semente continua a dar frutos, gostou da
ideia do espetáculo contar

histórias imaginadas, adorou
as escolhas das músicas e a
musicalidade das alunas.
“Imaginação foi além das
expectativas, graças aos alunos, suas famílias, toda equipe envolvida e principalmente com o publico presente”,

finalizou Denise à nossa reportagem.
Imaginação Surpreendeu,
contagiou, fascinou e ultrapassou os limites. Nós do São Lourenço Jornal parabenizamos
o Studio Denise Fonseca pelo belíssimo espetáculo.

Tem uma coisa que
nunca pode faltar na
casa da dona Joana:

ÁGUA DE QUALIDADE
SAÚDE PARA TODA A FAMÍLIA
A Funasa está realizando
obras de saneamento do PAC2 em
todo o país. A vida está melhorando na
casa da dona Joana e em mais de 3 mil
municípios com até 50 mil habitantes.
Acesse funasa.gov.br ou ligue 136 e confira
se o seu município também será beneficiado
com tratamento de esgoto e abastecimento de água.
É o SUS levando saneamento básico e mais saúde para o Brasil.

AONDE A FUNASA VAI, LEVA SAÚDE,
DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL.
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São Lourenciano acredita que “Plantar Bananeira”
ainda vai virar esporte olímpico
Flávio Bananeira como é
mais conhecido, vira e mexe
aparece em algum canal de
televisão plantando bananeira (ato de ficar de cabeça para baixo sustentando o corpo nos braços esticados e mãos
apoiadas no chão, mantendo as pernas também esticadas no sentido vertical), sempre de pernas para o ar e junto a quase que fanática ideia
de tornar a corrida de bananeira em um esporte olímpico. O Flávio recentemente
apareceu plantando bananeira no Programa do Jô, na TV
Globo. Apareceu também no
Domingo Espetacular da TV
Record e outros.
Nesta semana ele teve outra ideia, classificada por alguns como “maluca”. Inaugurar o 1° Bananeiródromo
do Brasil com uma pista de
50 metros. E depois de tanta persistência ele afirma ter
encontrado o local ideal e a
TV Record/Programa Balanço Geral apresentado por
Mauro Tramonte, veio até
São Lourenço para a inauguração extraoficial do Bana-

Bananeira

neiródromo.
Perguntado pela nossa reportagem sobre a ideia do Bananeiródromo, Flávio respondeu: “Estava sentado no Calçadão do Parque das Águas
e de repente me defrontei
com um Bananeiródromo de
50 metros em minha frente,
prontinho. O Interessante é
imaginar que vários São Lourencianos passam por esse
local, inclusive eu e nunca reparamos no potencial atlético, cultural e esportivo que
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A resposta de Maria

esse precioso espaço de nosso calçadão representa. O Espaço está meio que ocioso há
mais de cinco anos e como
ninguém ainda havia plantado bananeira naquele lugar,
resolvi inaugurar esse excelente espaço para plantar uma.
O Balanço Geral MG, ao perceber a Beleza que o espaço
representa, se prontificou rapidamente para mostrar o Bananeiródromo aos 853 Municípios de Minas Gerais e
inaugurá-lo comigo. Foi tudo

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE SÃO LOURENÇO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital ficam convocados todos os associados quites e no gozo de seus direitos sindicais para a Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 27 de dezembro de 2012 às 19:30 horas em sua
sede social à Rua Dr. Melo Viana, 91, sala 605, Edifício Nacional, São Lourenço, Estado de Minas Gerais, para tratar da seguinte Ordem-do-Dia: a) Examinar, discutir e deliberar sobre as reivindicações salariais propostas pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Varginha e Região e outras entidades profissionais;
b) Examinar, discutir e deliberar sobre a delegação de poderes à Diretoria do Sindicato para entabular Negociações Coletivas de Trabalho e Termos Aditivos até 31 de dezembro de 2013, autorizando o ajuizamento de Dissídio Coletivo e outras medidas judiciais e extrajudiciais; c) Examinar, discutir e deliberar sobre outorga de poderes à Diretoria do Sindicato para negociar com a Entidade Profissional os horários de funcionamento do comércio nas datas especiais para o período de 1º de janeiro de 2013 à 31 de dezembro de
2013; e) Examinar, discutir e deliberar sobre a homologação de atos da Diretoria. Caso não haja comparecimento legal a Assembléia será instalada em segunda convocação às 20:00 H deste mesmo dia e no mesmo local com qualquer número de convocados presentes.
São Lourenço, 13 de dezembro de 2012.
Valéria Clara de Oliveira Carmo - Presidente

feito tão rapidamente num
prazo de cinco dias, que na
hora que vi, a matéria já tinha ido para o ar e, embora
tenha procurado pelo prefeito Zé Neto, não foi possível
encontrá-lo em tempo hábil
para ele participar da gravação do Balanço Geral e enfim confirmar para todos nós,
se é possível mesmo o espaço ser eternamente um monumento para o nosso único
esporte, nascido legitimamente no solo de São Lourenço/
MG, chamado Corrida de Bananeira. Mas, acredito eu,
que brevemente teremos alguma resposta favorável do
prefeito”, disse Bananeira.
De uma forma ou de outra é importante destacar a
mídia positiva e divertida da
nossa cidade em alguns dos
principais canais da TV brasileira graças à ideia do “Homem Banana”, que continua
em busca de seu sonho maior:
tornar a corrida de Bananeira em Esporte Olímpico

“Glória in altíssimis Deo,
et in terra pax homínibus
bonaevoluntátis.”(Lc2,14)
O mundo inteiro aguarda ansioso a resposta de
Maria.
Nos mosteiros beneditinos, antes da Ceia de Natal, recita-se o belo canto
da “Kalenda – In Vigilia
Nativitatis Domini”. A esperança anunciada através da memória celebrada no dia de Natal encontra-se na vinda do “Cavaleiro Branco” e o advento
pleno de seu Reino.
Maria, por que demoras
a responder e consentir o
anúncio do Anjo?
O ambiente proporcionado no seio das famílias
na lembrança da natividade de Jesus o Cristo, como
também o comportamento com os mais íntimos, fazendo lembrar que são especiais, reflete a atitude de
Deus conosco que, por considerar-nos fora do comum,
envia seu filho como o presente mais valioso.
Que a Paz, o Amor e a
Sabedoria estejam eternamente no mundo e no
coração da humanidade.
Que o Único sabedor da

“hora” console a natureza humana em sua peregrinação de sacrifício universal.
É o momento de fazer
recordar o sinal dos apurados quando bradam em
uníssono: “Adveniat regnum tuum!”
O ruído emitido mantém
a vida.
“Abre, ó Virgem santa,
teu coração à fé, teus lábios ao consentimento, teu
seio ao Criador. Eis que o
Desejado de todas as nações bate à tua porta. Ah!
Se tardas e ele passa, começarás novamente a procurar com lágrimas aquele que teu coração ama!
Levanta-te, corre, abre. Levanta-te pela fé, corre pela entrega a Deus, abre pelo consentimento. Eis aqui,
diz a Virgem, a serva do
Senhor; faça-se em mim
segundo a tua palavra”.
(Das homilias em louvor
da Virgem Mãe, de São
Bernardo, abade e Doutor
da Igreja, século XII)
Abençoando sua casa e
a todos que estiverem nela, desejo que desta forma Deus proceda.
Um Feliz Natal!
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Falecimento

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Unhas de couro

Solidariedade

O Rotary Clube de São Lourenço, através de seu Presidente, Dr. Antônio Carlos Teixeira, e de sua esposa Silvia,
promoveram uma festa de Natal para as crianças da Creche Pequeno Mundo, dia 17 pp. Foram momentos lindos
de sonhos e magias, vividos pelas crianças assistidas pela
entidade. Parabéns a todos os envolvidos!!!

Falecimento

Com pesar, comunicamos o falecimento da professora Hortencia Brandini, ocorrido no último dia 14. Grande mestra e
amiga. Trabalhou pela educação de nossa cidade, junto a seu
esposo, o saudoso Professor José Luiz Brandini, e hoje deixa
saudades nos corações de quem com ela conviveu. Enviamos
nossos sentimentos a seus familiares, em especial a seus filhos
Renato, Sônia e Neusa. Que Deus console cada coração, e dê a
nossa grande Mestra, o repouso eterno nos braços do Pai.

Feliz Natal

Causou-nos profunda tristeza, o falecimento de nosso grande amigo, Eduardo
Alencar, carinhosamente
chamado de Du Negão, ocorrido dia 11 pp. Enviamos
nossos sentimentos a todos
os familiares, irmãos, em
especial a sua mãe Isabel.
Que Deus console a todos,
e dê a nosso amigo o descanso eterno.

Memórias
A partir de nossa primeira edição do ano de 2013,
teremos um espaço dedicado a nossa história, onde reviveremos fatos, acontecimentos, personalidades
que fizeram a história de
nossa cidade. Envie fotos
com legendas, para o email:
henriqueculturamg@
hotmail.com

Desejo a meus leitores e amigos, um Santo e Abençoado Natal, rogando ao Menino Deus, muitas bençãos para
você e toda família. Que o novo ano que se aproxima seja
repleto de paz, saúde e prosperidade. (Foto: Presépio da
Igreja Matriz de São Lourenço - Artista: Gilmar Furquim)
CELEBRAÇÃO SOLENE
Na noite do dia 24, às 21:00
horas, Missa Solene do Nascimento de Jesus Cristo, na
Igreja Matriz de São Lourenço. No dia 25, as missas serão
celebradas nos horários de
10:00 / 17:00 e 19:00 horas.

AGRADECIMENTO
CELEBRANDO O NATAL!!!
Que bom seria se a cada entardecer, pudéssemos nos ajoelhar e agradecer a Deus por
nos dar a oportunidade de fazermos gestos concretos de solidariedade com nossos irmãos mais sofridos, mais humildes e carentes. Neste mundo globalizado e veloz, precisamos também globalizar e dar velocidade, à solidariedade, hoje tão esquecida!....
Mas o Natal aí está, batendo à nossa porta mais uma vez, e Jesus quer nascer na gruta do nosso coração. Com estas poucas palavras, quero levar ao coração de cada irmão,
que me estendeu sua mão com generosidade e amor, para que pudéssemos fazer daquela tarde de domingo, uma celebração de comunhão fraterna e de partilha solidária.
Se as flores falassem elas diriam, com certeza, que muitos anjos ali, estiveram numa
atitude de doação, serviço, amor e alegria. A vocês madrinhas, “Papai Noel” dos brinquedos, dos presentes e do nosso sorriso alegre, quero dizer-lhes uma coisa: vocês conseguiram colocar nos olhos de cada criança, muitas gotas de felicidade.
Que Deus as abençoe em plenitude e também a todos que estiveram conosco.
Feliz Natal e um Ano Novo repleto de paz e amor a vocês e família.
Hilda Pinelli, pela Pastoral Carcerária
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DÉBORA CENTI

Quando pensamos que todas as novidades para
deixar as unhas diferentes já se esgotaram, uma
novidade que se chama unhas de couro está fazendo sucesso no exterior e promete chegar no Brasil
com força total.
Essa novidade tem o diferencial que fica por conta
da textura das unhas, pois tem um acabamento muito semelhante ao couro. As unhas de couro já fazem
sucesso na Inglaterra e nos Estados Unidos.
Algumas marcas já começaram a lançar linhas que
apresentam algo próximo ao matte, meio craquelê.
Essa novidade faz sucesso no inverno gringo, mas você também pode conseguir o mesmo efeito é só aplicar uma camada de esmalte comum mais um de cobertura opaca.
Para obter um efeito melhor opte por esmaltes nas
cores grafite, roxo, caramelo, vermelho ou preto.
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Natal Sustentável

Prefeitura Municipal
de São Lourenço

Licitação

Processo 0443/2012 – Pregão Presencial 0109/2012 –
2ª CHAMADA - Objeto: Contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para proceder atendimentos, de forma individualizada, aos funcionários municipais encaminhados pele
Gerência de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal
de São Lourenço. Credenciamento: 16 horas do dia
09/01/2013. Sessão Pública:
16h30min do dia 09/01/2013.
Para todas as referências de
tempo será observado o horário de Brasília – DF.
Processo 0466/2012 – Pregão Presencial 0119/2012 –
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de encadernação. Credenciamento: 15 horas do dia
10/01/2013. Sessão Pública:
15h30min do dia 10/01/2013.
Para todas as referências de
tempo será observado o horário de Brasília – DF.
Processo 0467/2012 – Pregão Presencial 0120/2012 –
Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de marmitex e refeições para suprir as necessidades dos diversos setores
da Prefeitura. Credenciamen-

to: 15 horas do dia 14/01/2013.
Sessão Pública: 15h30min do
dia 14/01/2013. Para todas
as referências de tempo será observado o horário de
Brasília – DF.

Processo 0468/2012 – Pregão Presencial 0121/2012 –
Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de coffee break e lanches para atender as necessidades dos diversos setores
da Prefeitura Municipal de
São Lourenço. Credenciamento: 15 horas do dia 15/01/2013.
Sessão Pública: 15h30min do
dia 15/01/2013. Para todas
as referências de tempo será observado o horário de
Brasília – DF.
Processo 0470/2012 – Pregão Presencial 0122/2012 –
Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de pão com manteiga.
Credenciamento: 15 horas
do dia 16/01/2013. Sessão
Pública: 15h30min do dia
16/01/2013. Para todas as
referências de tempo será
observado o horário de Brasília – DF.
Processo 0472/2012 – Pregão Presencial 0124/2012 –
Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de medicamentos
similares,genéricos e de referência que não fazem par-
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Sustentabilidade

te da farmácia básica , constantes da listagem da ABC
Farma, vigente em Janeiro
de 2013, à serem usados para atender urgência e emergência dos usuários que são
atendidos pela Rede Básica
de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Credenciamento: 12h30min do dia
09/01/2013. Sessão Pública:
13h do dia 09/01/2013. Para todas as referências de
tempo será observado o horário de Brasília – DF.
Processo 0469/2012 – Pregão Eletrônico 0161/2012 Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de fraldas geriátricas.
Sessão: 10/01/2013 às 14h.
Credenciamento até as 12h
do dia 10/01/2013. Apresentação das propostas: até as
13h do dia 10/01/2013. Início dos lances: às 14h até as
14h30min do dia 10/01/2013.
Local: www.caixa.gov.br.
Para todas as referências
de tempo será observado o
horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência
de Licitações pelo telefone
(35) 3339-2781, ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br
– Juliana Rangel de Oliveira
Assis – Pregoeira Oficial e
Cássia Carneiro Mangia – Pregoeira Substituta

Um grupo de funcionários do Hospital de São Lourenço participou, no último
domingo (16/12), da colocação de enfeites de Natal
produzidos por eles próprios, a partir de materiais

recicláveis. Árvores de mesa (feitas de revistas), árvores maiores decoradas
com estrelas de rolos de papel e frascos vazios de soro (que estão nas Recepções
do Hospital e do Pronto So-

corro), além de bolas feitas
com garrafas pet, embelezaram o espaço interno do
Hospital, motivando elogios
de todos: profissionais e
usuários externos. Parabéns
ao grupo!

Hospital recebe novo aparelho de Raios-X
O Hospital São Lourenço
adquiriu, recentemente, um
moderno aparelho de raios-x-móvel e de menor dimensão (foto), para melhorar o
atendimento aos pacientes
internados nas alas localizadas no segundo pavimento
(UTI’s Adulto e Neonatal, Pediatria, Ala 1 e Maternidade).
Adquirido com recursos do

Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade
dos Hospitais do SUS/MG
(Pro-Hosp), o equipamento
(marca Philips, modelo Aquilla
Plus 300) teve o custo de R$
90 mil e irá possibilitar maior
mobilidade para a realização
de radiografias - sem haver
a necessidade de deslocar
um aparelho maior (recém-

O carro mais vendido do mundo.

-reformado pelo Hospital e
que irá atender, exclusivamente, a Ala 3/Enfermaria) ou
mesmo transportar pacientes para o setor de Raios-X,
localizado no pavimento térreo da instituição. Assim, caso precisem ser submetidos
a exames de raios-x, os pacientes poderão permanecer
em seus próprios leitos.

TAXA
A.M.

TAXA
A.M.

APROVEITE!
PRONTA
ENTREGA.

VENHA CONHECER O MÁXIMO DA TECNOLOGIA.
Ofertas Válidas até 31/12/12 ou enquanto durarem os estoques. Ford Focus Hatch 1.6l GLX Flex (cat OBB3) a partir de R$ 51.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 56% de entrada (R$29.219,70) e saldo em 24 parcelas de
R$ 990 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$ 52.824. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 30/10/2012 a partir de 0,32% a.m. e 3,91%
a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford Fusion 2.5L SEL (cat UAA2) a partir de R$ 79.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 50% de entrada R$ 39.950,00 e saldo em 36 parcelas de R$ 1.143,72 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$ R$ 81.123,92. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 02/10/2012 a partir de 0,16 % a.m e 1,99 % a.a, por meio do Programa
Ford
Credit. Esta promoção
não é válida
para•veículos
adquiridos
na modalidade
de Venda Direta por pessoa jurídica. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo
AutoOeste
Pomal
(35) 3292-5000
• Formiga
(33) 3241-2242
(37) 3322-2000
Mantena
Crevac
(38) 3690-7900
• Montes Claros
Pomal
(32) 3332-1677
• Gov. Valadares
(33) 3279-6300
Sujeito
à aprovação de crédito.
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
Santos Carvalho
(32) 3729-2400
Muriaé de composição
Vesp
(31) 3489-9000Distribuidor.
• Guanhães
(33) 3421-1713 O•valor
Ímpar
(37) 3231-7000
• Pará de Minas
Brasauto
(31) 3359-9400
• Ipatinga
(31) 2109-3003
Sanvel e no cálculo da
(31) CET)
3881-3600 a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos
• Ponte
Nova das parcelas
de acordo
com
valor
Gomes
Pereiraa UF (não incluso
(31) 2122-8000variáveis
• Itabira
(31) 3831-6221 no
Trevauto
(35) 3449-3000
• Pouso Alegre
Ímpar
(31) 3388-2020
• Itaúna
(37) 3241-7000
Delfor
(32)
3373-2000
•
São
João
Del
Rey
sólidas.Embrauto
Frete incluso. (32) 3690-3300 • Sete Lagoas
(37) 3522-1144para
• Juizcores
de Fora
Motorsete
(31) 3779-8888
(33) 3321-4311
(35) 3341-3200
(31) 3761-6000
(37) 3215-5000

• Juiz de Fora
• Lavras
• Leopoldina
• Manhuaçu

Original
Viva
Level
Diga

(32) 3236-5000
(35) 3821-6588
(32) 3441-4068
(33) 3331-1085

• Teófilo Otoni
• Texeira de Freitas
• Ubá
• Varginha

Martins Pereira
Pomal
Sanvel
Supra

Respeite os limites de velocidade.
FordCredit

Consórcio Nacional Ford

(33) 3522-2092
(73) 3292-7000
(32) 3531-2066
(35) 3223-6060

São Lourenço

(35) 3332-3444
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