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Taxista de São Lourenço
é assaltado e esfaqueado
Dois adolescentes foram os autores do crime que aconteceu no bairro Porta do Céu. (pág 07)

Assalto

Saúde

Curso para
Gestante

Veja como foi o segundo módulo do curso realizado pelo Hospital
São Lourenço em parceria com a
Unimed e o Parque das Águas. As
futuras mamães tiveram treinamentos práticos. (pág 06)

Dia Nacional
de Combate à
Pedoﬁlia
São Lourenço teve manifestação
no dia 18 de Maio organizada pelo
Conselho Tutelar em parceria com
outros órgãos e também contou com
o apoio da Polícia Militar, SL Trans
e Escola Melo Vianna. (pág 07)

Caps comemora
Dia da Luta
Antimanicomial
Leia a entrevista com
Alexandre Lima, diretor
do DPVAT (pág 03)

Inscrições para o Fenac
terminam no próximo dia
4 de junho (pág 03)

Para comemorar, foi realizada
uma caminhada com a participação dos usuários empunhando cartazes, até a Praça João Lage. Onde
teve apresentações musicais, de
danças e muito mais. (pág 06)
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

A palavra pedoﬁlia tem sua
origem etimológica advinda
do grego pedos que signiﬁca
criança e ﬁlia que signiﬁca amizade, afeição, amor, atração,
podendo então ser entendida
como “amor por crianças” e,
indo mais além, “atração por
crianças”, observando-se esse
sentido o entendimento da palavra torna-se outro.
O que se conhece como pedoﬁlia nada mais é do que uma
das doenças que faz parte do
conjunto de paraﬁlias relacionadas à idade, as denominadas cronoﬁlias.
A pedoﬁlia pode também
ser deﬁnida como sendo simultaneamente uma doenças,
um distúrbio e um desvio sexual, de acordo com a OMS
(Organização Mundial de Saúde). A existência desta se dá
através da atração sexual por
parte de um adulto para com
uma criança, o simples desejo, independente da realização
do ato sexual propriamente
dito já estará caracterizando
a pedoﬁlia, não sendo necessário portanto que ocorram
relações sexuais para que ela
se consume. Atente-se para o
fato de que um verdadeiro pedóﬁlo pode nunca haver praticado um crime sexual contra
uma criança ou adolescente,

bem como alguém que não
seja pedóﬁlo pode havê-lo praticado diversas vezes.
Há que se ressaltar que não
existe na Legislação brasileira
nenhum crime intitulado “pedoﬁlia”. O que realmente acontece é uma adoção equivocada dos termos utilizados erroneamente pela mídia televisiva e escrita para tipiﬁcar uma
espécie de crime contra crianças. Equivocado também é reconhecer igualmente a existência de ﬁguras como “roubo
qualiﬁcado” (Que não tem previsão legal), “sequestro relâmpago”, “crime organizado” (Uma
vez que não há crime desorganizado), entre outros.
Fala-se em pedoﬁlia como
crime praticado por um pedó-

DR. LUÍS PAULO DE OLIVEIRA
Coluna
Popular
Ortopedia
e Traumatologia

Câncer Ósseo
Os tumores do sistema
músculo-esquelético são pouco frequentes, correspondendo a cerca de 2 a 3% dos tumores do organismo. Se analisarmos os tumores malignos, esta prevalência é ainda
menor, em torno de 0,5%.
Devido a sua baixa ocorrência, muitas vezes o diagnóstico é subestimado, levando
a consequências catastróﬁcas que poderiam ser evitadas. Quando devemos, portanto, suspeitar de uma lesão
maligna do osso?
Existem 2 picos característicos de incidência dos
cânceres ósseos: o primeiro
nas primeiras duas décadas
de vida e o segundo acima
dos 65 anos de idade (principalmente as lesões metastáticas). Assim, toda vez que
um paciente que se encontra nestes extremos de idade apresentar queixa de dor
nos membros superiores,
inferiores ou na coluna, é
obrigatória a investigação,
fazendo-se, pelo menos, uma
radiografia. Outros sinais de
alerta, chamados de Red Flags, também devem ser considerados: dor noturna (o

paciente acorda devido à
dor), não responsiva aos tratamentos habituais, mudança na característica de dor
que o paciente sentia anteriormente, emagrecimento,
febre, tumefação articular,
fraturas ocorridas por trauma de baixa energia em locais e idade não esperadas
para a intensidade do trauma. Na suspeição ou evidência de imagem característica de lesão óssea, o paciente deve ser encaminhado
imediatamente para o médico especialista na área de
Oncologia Ortopédica. É importante salientar que a biópsia deve ser realizada para programação do tratamento, devendo ser feita pelo
cirurgião que irá conduzir o
caso, já que esta deve se adequar à incisão cirúrgica proposta para a cirurgia deﬁnitiva e sua realização de maneira incorreta pode levar a
uma amputação desnecessária de um membro.
A melhor chance para obtenção de bons resultados
de tratamento reside no diagnóstico precoce e condução
adequada do caso.
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Pedoﬁlia

ﬁlo apenas e tão somente pela assimilação do termo através do que é passado pela imprensa . Um exemplo dessa
distorção do termo, e até mesmo a notícia ou fato que culminou a utilização da palavra
pedoﬁlia para tipiﬁcar uma espécie de crime foi o que aconteceu há alguns anos com o
recém-falecido astro do Pop
Michael Jackson, onde ele em
uma entrevista declarou “gostar muito de crianças e até
dormir com elas em sua própria cama”. Isso foi um prato
cheio para os repórteres, onde um deles classiﬁcou Michael como um pedóﬁlo dando à
palavra ares de crime praticado contra menores.
Saliente-se que o que pode

ser considerado crime são as
conseqüências provindas do
comportamento de um pedóﬁlo, ou até mesmo qualquer
outra pessoa que venha a praticar ato imoral e abusivo contra crianças e adolescentes,
que ﬁram a lei penal.
A forma com que os meios
de comunicação usam o termo “pedoﬁlia” em vez de “abuso sexual contra menores” pode ter consequências muito
maiores do que simplesmente
trocar “cracker” por “hacker”,
por exemplo, uma vez que o
que se confunde é uma condição psicológica com um ato
criminoso. É bem possível que
um sujeito seja pedóﬁlo ou
possua atração “primária” por
crianças ou adolescentes, mas
que jamais tenha externado
isso, conservando o referido
fenômeno consigo. Por outro
lado, é bem possível que um
sujeito que não sofra da referida doença haja praticado um
ou mais crimes contra crianças
ou adolescentes.
Abuso sexual e qualquer outro tipo de violência contra crianças e adolescentes é crime cruel,
merecendo ser devida e severamente punido e denunciado
por quem toma ciência de tais
fatos. Quem cala é tão cruel
quanto quem abusa.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Maria em Pentecostes
A última passagem
biográfica relativa à Maria é a de Atos 1,14, onde ela aparece orante
com os Apóstolos, discípulos e irmãos do Senhor, no Cenáculo de
Jerusalém à espera do
Paráclito prometido por
Jesus: “Todos permaneciam unânimes, na
oração, com algumas
mulheres, entre elas,
Maria, mãe de Jesus,
e seus irmãos”.
A presença de Maria
no Cenáculo de Pentecostes, foi uma presença orante preparando a
Comunidade para acolher o maior dom do Ressuscitado, a saber, o Dom
do Espírito. Rogando pelos Apóstolos, com preces eﬁcacíssimas, Maria
apressa o perfeito advento do Paráclito. Na
Anunciação, Maria já tinha recebido o Espírito

Santo (Lc 1,35), que a
havia coberto com sua
sombra. Em Pentecostes, esse mesmo Espírito descendo sobre Ela
e a Comunidade, veio
conﬁrmá-la na sua missão de Mãe da Igreja,
enriquecendo-a com uma
nova plenitude de amor
e de graça.
Pentecostes foi o último momento que Maria
apareceu em público,
mas também foi o início
da Igreja Evangelizadora, que parte para o mundo. Como a Igreja parte
do Cenáculo cheia do
Espírito Santo, levando
em si a presença da Mãe,
também nós possamos
assumir nossa missão de
evangelizadores fazendo nossa caminhada de
mãos dadas com Maria!
Fonte: MARIA, APRESENTADA AOS JOVENS.
Ir. Aleixo Maria Autran

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

Referencial

Continuação...
Assim, crianças se tornam
adultos totalmente sem direção e desorientados, pois
não tem um referencial que
seja para se guiar ao longo
da vida e suas escolhas passam a ser não mais fruto de
analise, de educação e de
consideração ao outro, mas
algo totalmente individualista e vazio, gerando uma série de frustrações e uma sociedade onde ninguém sabe
persistir ou amar até o ﬁm.
Fiquei assustada dia desses...fui assistir a uns desenhos com meus ﬁlhos e comecei a questionar os personagens totalmente estranhos que tomavam conta de
todo o episódio: bicho misturado com gente, gente misturado com bicho, entre muitas outras ﬁguras exóticas.
E percebi que nada disso os
incomoda, mas é tudo o que
tem como natural. Mas não
é bem assim que a vida real
se apresenta! No entanto,

apesar de inteligentes e críticos, meus ﬁlhos ﬁzeram
questão de me dizer: Mãe,
não existe nada deﬁnido!
(Pois é essa a mensagem que
se lhes impõe como verdade
plena!) Então eu lhes expliquei, com exemplos concretos, aquilo que meus pais me
ensinaram um dia e que a
vida acaba por ensinar, por
bem ou por mail, embora
queiram abolir a todo custo o que sempre foi e sempre será em nome de uma
nova era: que, embora não
possamos jamais julgar as
pessoas e os acontecimentos e embora não tenhamos o direito de desrespeitar ninguém...embora não
exista nada pronto e acabado, mas apenas em construção...apesar disso, não
podemos jamais perder de
vista a necessidade de ﬁxar
para nós um referencial!
Pois é isso que nos faz ser
gente de verdade e dá um
sentido à nossa existência!

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Peça o Espírito Santo
por intermédio de Maria
A Igreja de Jesus, nesse
tempo, precisa ser profundamente Mariana, estar ao
lado de Maria, como estiveram os apóstolos no dia
de Pentecostes. Nós precisamos dessa vitalidade divina, a partir de Pentecostes, que se expressa com
os dons dos carismas. Por
intermédio desses dons de
Deus, a Igreja propaga o ministério salvíﬁco do Senhor.
É a realização da profecia
de Ezequiel que vê, primeiramente, ossos ressequidos,
mas o Senhor lhe diz que
faça entrar o sopro da vida
e profetize ao espírito (cf.
Ezequiel 37,1-4). A Palavra
diz que se levanta um grande exército desses ossos.
Esse é o desejo de Deus:
transformar-nos em um
grande exército. É tempo
de levarmos a sério o novo
Pentecostes, Deus é irrevogável nos dons d’Ele e esse
é o grande dom para a Igreja. Agora, cabe a nós tomarmos posse dessa graça. É

agora! Este é o tempo de
Kairos que está sobre nós.
Deus quer visitar você
por intermédio de Maria
e mudar sua vida. Acredite e receba essa graça. Jesus quer derramar o Espírito Santo sobre todos aqueles que dele precisam. Mesmo que sua situação seja
de pecado, de algum vício
do qual você não consegue
se libertar, seja de depressão, tristeza, ressentimentos, mágoas ou angústia,
pense que para tudo Deus
tem solução.
Aceite. Queira. Peça. Abra
seu coração e reze: Sim, Maria. Visita-me agora. Que
eu também ﬁque cheio do
Espírito Santo. Já o recebi
no batismo, na crisma, mas
agora sei que o Senhor quer
me dar um novo derramamento. Eu preciso! Estou
pedindo, querendo, abrindo-me ao Senhor. Peço que
esse batismo se realize também na vida de cada pessoa da minha família. Amém.
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ENTREVISTA

RITA ABBUD

Alexandre Lima

Cantinho da Poesia

Diretor do DPVAT Nacional
Ônibus, Caminhão, Trator, ou
por suas cargas), às pessoas
que estejam ou não sendo
transportadas pelos veículos
envolvidos.

O Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Via Terrestre conhecido como DPVAT,
é obrigatório desde 1974.
Todos os motoristas e motociclistas brasileiros têm de
pagar anualmente o seguro
DPVAT. A taxa é de R$ 292,01
para motos e de R$ 105,65
para carros. Mas nem todo
brasileiro sabe para que essa
taxa serve e como é utilizada.
Por isso, o Alexandre se disponibilizou para nos explicar
um pouco sobre isso.
Como funciona o
DPVAT?
O DPVAT assegura ao cidadão o direito à indenização
em caso de acidente de trânsito que resulte em morte,
invalidez permanente ou gere despesas médicas às vítimas. Ele cobre apenas os danos pessoais causados por
veículos (Carro, Motocicleta,

Qual o valor das Indenizações?
As indenizações se dividem
em três tipos de cobertura:
Nos casos de morte no trânsito, o valor da indenização
é sempre o mesmo: R$ 13,5
mil (independente de como
ou onde aconteceu o acidente). Nos casos de Lesões (Fraturas e cirurgias), o valor das
indenizações varia de acordo
com a gravidade da lesão, e
pode chegar até R$ 13,5 mil.
O reembolso de despesas
médicas e hospitalares em
decorrência do acidente pode chegar a R$ 2,7 mil.
A Indenização é paga
diretamente à vítima ou herdeiros?
Nos casos de morte, os herdeiros da vítima têm direito
a receber a indenização. Nos
demais casos, a indenização
é paga diretamente para a
vítima, e não dependem da
identiﬁcação do veículo que
causou o acidente e não importa quem foram os culpados pelo acidente ou se a vítima possui CNH ou não. Não
são cobertos pelo DPVAT da-

nos materiais, acidentes ocorridos fora do território nacional ou multas.
Qual o papel do DPVAT?
Atualmente muitas vítimas
de acidente de trânsito encontram uma enorme diﬁculdade no recebimento de
suas indenizações e isso ocorre devido ao fato de haver
pouca orientação e falta de
interesse da parte de quem
tem a obrigação de indenizar, pois o seguro DPVAT gera lucro para a Seguradora
que o administra e sendo assim quanto mais é arrecadado e menos se indeniza mais
lucro se gera para a seguradora.
O seguro DPVAT tem o objetivo social de amenizar o
momento de diﬁculdade que
a maioria das vítimas de acidente de trânsito enfrentam,
todavia diante das burocracias, muitas vítimas deixam
de recorrer ou quando chegam a receber algum tipo de
indenização, acabam experimentando uma grande demora ou recebimentos abaixo do valor que realmente
teriam direito.
Visando garantir que esse
tipo de situação não ocorra,
orientamos e prestamos assessoria às vítimas e beneﬁciários sobre o direito de so-

licitar a indenização custeada pelo seguro obrigatório
DPVAT. Executamos a parte
burocrática do processo administrativo (extrajudicial),
encaminhando toda a documentação para o recebimento desse seguro, garantindo
que a vítima ou seus familiares, venham a receber o
valor máximo que tiverem
direito no menor tempo possível, sem que tenham nenhum custo inicial, na intenção de fazer com que a indenização recebida possa
suprir parte daquilo que a
vítima de um acidente necessita, ainda durante o período de seu tratamento e
afastamento de suas atividades de rotina. Estamos à disposição de todos que tiverem
o interesse de receber suas
indenizações de maneira correta e transparente.
Onde vocês atendem?
Atendemos em todas as
regiões do Brasil para estar
mais perto de nossos clientes. Dezenas de cidades já
contam com os serviços de
consultoria do DPVAT NACIONAL. Em São Lourenço, a empresa DPVAT NACIONAL, ﬁca
localizada ao lado do estacionamento do Hospital e o
telefone para contato é o
3332-5356

Inscrições para o Fenac terminam Palestra na Faculdade Victor Hugo:
“A mente multiplicada: o entrelugar
no próximo dia 4 de junho
da inteligência na escola”

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

EXPEDIENTE

As inscrições para a participação no Festival Nacional da
Canção (Fenac), que nesse ano
terá a cidade de São Lourenço
como sede de uma das fases
classiﬁcatórias, se encerram
no próximo dia 4 de junho.
Músicos de todo o Brasil terão
até esse dia para enviarem suas canções. Para se inscrever
basta acessar o site do Fenac
(www.festivalnacionaldacancao.com.br). Nesse endereço
os concorrentes vão entender
as regras e conhecer a história
do festival, que em 2015 completa 45 anos. Depois de inscritas, as músicas vão passar
pela fase de triagem. Só em
2014 foram inscritas cerca de
3000 canções. Este ano o Fenac vai selecionar 156.
Em São Lourenço, nos dias
24 e 25 de julho, acontecerá
a primeira fase classiﬁcatória.
As outras cinco serão em Extrema (31 e 1/8), Varginha (7
e 8/8), São Thomé das Letras
(14 e 15/8), Guapé (21 e 22/8)
e Três pontas (28 e 29/8). Ca-

da cidade receberá 26 músicas
e os participantes serão colocados à prova por um júri especializado. Eles vão selecionar cinco músicas por etapa.
Um total de 30 privilegiados
vão para as semiﬁnais em Boa
Esperança (4/9 e 5/9), onde
disputam dez vagas para a grande ﬁnal (6/9).
Quem garante vaga para o
berço do festival, também garante prêmio. Em 2015, o Fenac vai distribuir 250 mil reais
em prêmios. Os últimos a levantarem o troféu Lamartine
Babo foram os músicos de Chapecó (SC).
Dos novos aos consagrados,
o Festival Nacional da Canção
é referencia para muitos músicos brasileiros. E shows com
músicos já conhecidos também
fazem parte da tradição do Fenac. Ventania será a atração em
São Thomé das Letras. Em Extrema é a vez de Alceu Valença
tomar conta do palco e Renato
Teixeira se apresenta no berço
do festival em Boa Esperança.
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A Prof. Francine Fernandes
Cruz, Pós-Graduada em Gestão de Pessoas e Projetos Sociais, Pós-Graduada em Gestão
Escolar, Psicopedagoga, Professora Universitária e Supervisora Pedagógica da Rede
Municipal de Ensino de São
Lourenço, esteve na Faculdade Victor Hugo no último dia
05, conversando com alguns
alunos do Curso de Pedagogia sobre o tema “A Mente
multiplicada: o entrelugar da
inteligência na escola”.
Durante a palestra, a professora caminhou por teorias
sobre inteligência e o seu papel na escola. Abordou com
competência as Inteligências
Múltiplas de Gardner, transitando também sobre a aprendizagem signiﬁcativa proposta por Ausubel e idéias de
importantes pensadores como Wallon e Piaget.
A conversa com os alunos
teve um enfoque pautado
na prática docente, na valo-

Árvore da Vida
Nascer, crescendo buscando a Deus, tomando decisões
a cada momento, sabedoria para cair e levantar, plantar a
toda hora e colher sem tempo, o homem controla a causa,
mas não o efeito.
Deus controla ambos ao nosso favor. Acontece que a vida não é um ensaio, mas permanente e eternamente real.
O grande segredo da vida é seguir os ensinamentos de
Deus, é o caminho para a salvação daquele que nos criou
e no deu a vida.
Não fale sem reﬂetir, obedeça!
A vida é hoje, não deixe para amanhã!

CLASSIFICADOS
PRECISA-SE: GERENTE DE LOJA; ATENDENTE;
MOTORISTA E VENDEDOR. ENVIAR CURRÍCULO
PARA O E-MAIL: contato@sampaclean.com.br
VENDO 190.000,00 - SÃO LOURENÇO - MG. EM
FRETE AO PARQUE 2. APARTAMENTO DE 1 QUARTO
E SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO,
VISTA LATERAL, GARAGEM, VENDENDO COM TUDO
DENTRO, PRÉDIO MUITO BEM CUIDADO, VALOR
DO CONDOMÍNIO R$196,00. MILTON PARENTE CRECI - RJ - 19.159 - (21) 99949-0735.
VENDE-SE CASA RUA JAIME SOTTO MAYOR, Nº
421.PRÓXIMO AO HOSPITAL.TERRENO 245,12M²
COM MINA D’AGUA. LUGAR PRIVILEGIADO PARA
COMÉRCIO OU CLÍNICA. CONTATO MARIA INÊS (35)
3332-4614 OU 8883-2847
ALUGA-SE LOJA NO ANTONIO DUTRA SHOPPING
– 2º PISO – LOJA 64.TELEFONE DE CONTATO: 353332-2092 OU 8832-8834(OI)
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE).
TRATAR (35) 8816-2486 OI / (35) 9105- 6305 - TIM.
ALUGUEL - CASA COM DOIS QUARTOS SENDO
UMA SUÍTE, SALA, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL,
ÁREA DE SERVIÇO, SEM GARAGEM. ENTRADA
INDEPENDENTE, LOCALIZADA NO ANDAR SUPERIOR
E POR ISSO POSSUI ESCADA. CONTADOS PELO
TELEFONE (19) 98802-9913 OU (19) 99265-0865.

rização pelo proﬁssional da
educação, e nas múltiplas
capacidades dos alunos e do
trabalho em sala de aula.
Durante a conversa, os futuros Pedagogos puderam
participar de dinâmicas e atividades práticas que favoreceram a compreensão do tema proposto. Foi um excelente momento de interação
e aprendizagem que certamente resultará em novas e
futuras pesquisas sobre o tema abordado pelos alunos
que estiveram presentes.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo. Jornalista Responsável: Luciana Dutra.
Designers: Lúcio Adriano e Romano Vieira. Diagramação: Marcio Vinícius Gouveia. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula Dutra.
Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Vera M. Gannam de Castro, Hilda Pinelli, Simone Gannam L. Ribeiro, Izidoro Sant`Angelo Filho, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa
M. D. de Almeida, Filipe Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario
Henrique Poli de Oliveira, Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

Edital de convocação de
Assembleia Geral Ordinária
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
São Lourenço-MG, convoca a todos os sindicalizados e
o conselho ﬁscal para a AGO.
Dia: 15/06/2015
Local: Sede do Sindicato: Rua Xv de Novembro, 199,
Centro, São Lourenço
Horário: 1ª Chamada às 16:00 hs, com número estatutário - 2ª chamada às 16:30 hs, com qualquer número.
Pauta: Prestação de contas do ano 2014, e outros assuntos.
Luiz Carlos Batista - Presidente

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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Preços válidos até 30/05/2015 ou enquanto durarem os estoques - 15 unidades. Novo Ford Ka SE 1.0L 2015 (cat KCC5) a partir de R$ 38.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,0% a.m. e 00,00% a.a, 64% de entrada (R$ 24.953,60) e saldo em 30 parcelas de R$
499,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 39.923,60. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 31/03/2015 a partir de 0,42% a.m. e 5,17% a.a., por meio do
Programa Ford Credit. Novo Ford Ka + SE 1.5L 2015 (cat ZFC5) a partir de R$ 45.190,00 à vista ou financiado com taxa de 0,0% a.m. e 00,00% a.a, 60% de entrada (R$ 27.114,00) e saldo em 30 parcelas de R$ 637,00 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$ 46.224,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 07/04/2015 a partir de 0,36% a.m. e 4,44% a.a., por meio do Programa Ford Credit. New Fiesta Hatch S 1.5L 2015
(cat RBQ5) a partir de R$ 45.790,00 à vista ou financiado com taxa de 0,0% a.m. e 00,00% a.a, 60% de entrada (R$ 27.474,00) e saldo em 24 parcelas de R$ 806,00 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$ 46.818,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 04/05/2015 a partir de 0,44% a.m. e 5,43% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ecosport SE 1.6L 2015 (cat ECG5) a partir de R$ 66.900,00 à vista ou financiado com
taxa de 0,0% a.m. e 00,00% a.a, 60% de entrada (R$ 40.140,00) e saldo em 36 parcelas de R$ 780,00 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$ 68.220,00. Custo Efetivo
Total (CET) calculado na data de 04/05/2015 a partir de 0,26% a.m. e 3,20% 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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Falecimento

A notícia é...
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DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Cuidados com a
pele no inverno

Aniversários

Algumas dicas para manter sua pele saudável enquanto
o calor não volta:
1) Não tome banhos muito quentes, eles retiram a oleosidade natural da pele
2) Evite se ensaboar demais e não use bucha, isso retira
a hidratação natural da pele. Preﬁra sabonetes suaves, “hidratante”
No dia 15 de maio, a princesa Geovanna completou
5 aninhos. Sua mãe lhe deseja muitas felicidades! Parabéns!!

Dia 10 de Maio teve comemoração dupla. Tamires Palma
fez aniversário e comemorou
seu primeiro dia das mães com
a sua princesa! Felicidades!

Música

Nascimento

4) Logo após o banho, com a pele ainda úmida, use um
hidratante nas áreas ressecadas. Procure um dermatologista para saber qual o hidratante mais indicado para sua pele

Maria Fernanda, nasceu
dia 17 último para completar
a alegria de seus pais Grazielli Aparecida Alves e Thiago Souza. Que Deus abençoe
a princesinha, dando-lhe saúde e paz. Felicidades a seus
pais e avós.

5) O sol do outono e do inverno é uma delícia, mas não
se deixe enganar, ele não é inofensivo. Nesta época, apesar de uma menor incidência dos raios UVB, responsáveis
pela queimadura solar, a radiação UVA, principal causadora do envelhecimento cutâneo, continua forte. Portanto,
apesar de você não se “queimar”, o sol daniﬁca a sua pele
e você deve protegê-la com ﬁltros solares sempre.

Aniversário
Grupo Vozes da Cela, comemorou seu sétimo aniversário
de fundação, com um belíssimo concerto na Igreja Matriz
de São Lourenço, dia 17 último. Participaram do evento o
Grupo Feminino Canto Livre do Presidio de Caxambu e o
Coral Mauricio França Mendes. A Agente Penitenciária Daniela Soliana, deu um espetáculo magniﬁco com sua linda
voz, quando interpretou junto com o coral, a música Tocando em Frente, de Almir Sater.

3) Se tomar 2 banhos por dia, ensaboe o corpo todo em
apenas 1 deles. No outro, só ensaboe as áreas de dobra
de pele (axilas, regiões inguinais e nádegas

Kelvin Rodrigo, Cerimonialista da Paróquia de São
Lourenço, comemora neste
dia 24 mais um aniversário.
Rogamos a Deus, que lhe
abençoe, e lhe conceda vida longa e feliz. Parabéns
e felicidades!!!

6) Beba bastante água e coma frutas, legumes e verduras
7) Se a pele descama ou ﬁca avermelhada na região central da face, procure um dermatologista, você pode estar
com dermatite seborreica
8) Rachaduras labiais : Em dias mais frios, use umectantes labiais várias vezes ao dia. As mulheres podem caprichar nos batons hidratantes / Não passe a língua sobre os
lábios para molhá-los, isso só vai piorar o ressecamento.
Fonte: Dra. Amanda Flauzino de Carvalho
Clinica São Lourenço

Educação Física

No dia 5 de maio de 2015 foi realizado mais um Festival de Expressão
Corporal na Faculdade São Lourenço. Organizado pelo 3° período do Curso de Educação Física e liderado pela professora Denise Fonseca, o evento
contou com participação de diversos grupos de dança de toda região, incluindo Caxambu, Soledade e Carmo de Minas. Foram várias apresentações entre: teatros, musicais e danças.
O festival foi aberto ao público, o qual lotou o auditório da Faculdade.
O empenho e dedicação de todos alunos do curso foi algo admirável, já
que a organização e atrações do evento foram impecáveis e não deixaram
nada a desejar.
Para os alunos, este é um espaço de descontração e compromisso, um
momento de arte e cultura, que visa fomentar outras iniciativas como esta. Esta união da Educação Física, cultura e arte se torna fundamental para os discentes.
A Instituição continua com o seu papel de integração com a comunidade e mais uma vez disponibiliza além de conhecimento, mais uma alternativa cultural para a cidade de São Lourenço.
Prof. Henrique Touguinha
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Caps comemora Dia da Luta Antimanicomial

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

A sarna notoédrica

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps), da Unidade de Saúde Mental de São
Lourenço, comemorou, na
segunda-feira, dia 18 de
maio, o Dia da Luta Antimanicomial. Na parte da
manhã, foi feita uma caminhada, com a participação
dos usuários empunhando
cartazes, até a Praça João
Lage. No local, eles fizeram
apresentações musicais e
de danças. Na parte da tarde, foi realizado um café em
família, na sede do Caps, na

Estação. Equipes do Caps II
e Caps ad III prepararam várias atividades. Foram preparados grupos terapêuticos
e uma assembléia com todos os usuários do serviço,
com explicações acerca da
Luta Antimanicomial. Na
quarta-feira (13), com o Caps
II, o tema foi “A produção
do sujeito no tratamento
psiquiátrico”. E, na sexta-feira (15), com o Caps ad
III, o tema foi “Além dos muros”, com o objetivo de oferecer aos usuários conheci-

mentos acerca da reforma
psiquiátrica ocorrida no Brasi,l
e seus desdobramentos.
O Dia da Luta Antimanicomial, 18 de maio, foi instituído após proﬁssionais da
Saúde Mental, cansados do
tratamento desumano e cruel
dado aos usuários do sistema, organizarem o 1º manifesto público a favor da extinção dos manicômios.
Unidade de Saúde Mental
– é a integração de uma rede de atenção às pessoas com
transtornos mentais, em subs-

tituição aos hospitais psiquiátricos. O Caps II é a porta
de entrada dos pacientes com
transtornos graves e persistentes. O Caps ad é um serviço especializado, que atende pessoas com problemas
decorrentes do uso ou abuso de álcool e outras drogas.
Ele é fundamentado no pressuposto de que o tratamento a usuários de drogas exige
condições que respeitem o
indivíduo como pessoa, possibilitando sua reinserção social, proﬁssional e familiar.

Curso para Gestantes realizou 2º módulo
Numa promoção conjunta
do Hospital São Lourenço, da
Secretaria Municipal de Saúde e da Unimed Circuito das
Águas, o segundo módulo do
Curso para Gestantes foi realizado no último dia 16, no
Parque das Águas. As gestantes e seus acompanhantes
assistiram a palestras sobre
interação mãe-ﬁlho (dra. Tânia Thereza Pereira Motta,
pediatra - PA/Unimed e Hospital São Lourenço) e shantala, massagem que amplia
os momentos de contato da
mãe com o bebê (Juliana Maria Fernandes Irineu, enfermeira/Funsaúde).
Houve, ainda, oﬁcinas sobre cuidados imediatos com
o bebê - orientações para ba-

nho/higiene; informações
sobre testes do olhinho, do
coraçãozinho e da orelhinha
etc. (equipe/Maternidade do
Hospital) - e cuidados posteriores/acompanhamento
do crescimento e desenvolvimento (equipe/Unidade

Básica de Saúde): informações sobre ações do quinto
dia; teste do pezinho; vacinação; banho de sol; cuidados com o umbigo, sinais de
alerta etc. “O curso foi excelente, trouxe muitas informações que eu não conhe-

cia”, disse a gestante Janaína
Vilela. Tadeu Vieira da Rocha,
marido da gestante Eliane
Alves da Silva, concordou dizendo que as orientações foram passadas de forma simples e objetiva.
O primeiro módulo, no dia
25 de abril, trouxe palestras/
atividades práticas abordando orientações diversas sobre o período gestacional:
importância do pré-natal e
modificações no organismo
da mulher; amamentação,
nutrição da gestante e atividade física durante a gestação. O próximo módulo
será realizado no dia 13 de
junho, também no Parque
das Águas (inscrições pelo
telefone 3332-1203).

A sarna notoédrica também conhecida como escabiose felina é uma doença altamente contagiosa
entre os gatos. O agente causador deste tipo de sarna é o ácaro Notoedres cati. A transmissão da escabiose felina também se dá por contato direto. Raramente pode ser transmitida para cães e humanos
em contato com gatos infestados. O ácaro N. cati
“cava” túneis nas regiões mais profundas da pele
ocasionando intensa coceira. Os aspectos clínicos
desta enfermidade começam com lesões papulares
muito pruriginosas nas margens auriculares. Comumente há disseminação rápida das lesões para as
pontas das orelhas, cabeça e pescoço, ocorrendo com
frequência envolvimento secundário do períneo e
das extremidades. Nas regiões acometidas podem
ser observadas crostas, escamas, escoriações e alopecia resultantes do prurido intenso e do ato de coçar. O diagnóstico é baseado no histórico clínico do
animal e confirmado através de raspados profundos
de pele, onde facilmente são observados ácaros redondos de patas curtas ou seus ovos. O tratamento
consiste na realização de banhos com produtos acaricidas ou loções de uso tópico. Medicações injetáveis também podem ser usadas se prescritas e aplicadas pelo Médico Veterinário. É recomendado também isolar o animal afetado além de higienizar objetos e o ambiente.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Taxista de São Lourenço é esfaqueado
e assaltado por adolescentes
A cidade de São Lourenço-MG amanheceu na quarta-feira, dia 20 de maio, com
uma notícia chocante. Um
taxista foi assaltado e esfaqueado por adolescentes.
Na noite de terça-feira, 19
de maio, o taxista, que estava no ponto de táxi localizado no Centro da cidade, foi
chamado por dois adolescentes, para uma corrida até o
bairro Porta do Céu. Segundo relato da vítima, ao chegar no endereço solicitado,
um dos adolescentes o esfaqueou e em seguida os dois
adolescentes fugiram levando R$ 50,00 em dinheiro e
um aparelho celular.
O taxista foi socorrido por
uma pessoa que o levou até
o Pronto Socorro Municipal.
Ele estava com ferimento no
peito e permanece internado, o estado dele é estável.
O Corpo de Bombeiros socorreu um adolescente de
16 anos que estava com um

ferimento de faca na mão.
Ao chegar no pronto socorro, a vítima reconheceu o
assaltante e a polícia foi chamada. Aos policiais, o adolescente confirmou ter esfaqueado o taxista para roubá-lo e disse ainda o nome
do outro adolescente e o

local onde estavam a faca e
o objeto roubado.
Os militares foram até o
local informado pelo adolescente, localizaram a faca utilizada, o celular e 01 camiseta, que seria do outro adolescente. Os objetos foram
apreendidos.

O assaltante foi conduzido
até a Delegacia de Polícia Civil acompanhado do seu responsável, onde foi ouvido e
liberado. A Polícia Militar ainda está à procura do outro
adolescente que participou
do roubo. O dinheiro roubado não foi localizado.
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Giro Esportivo

TUNEL DO TEMPO

O amigo Rubro Negro Claret da Pneusul disponibilizou
várias fotos antigas para a coluna do Giro Esportivo. Uma
enciclopédia de conhecimentos e causos que com certeza
irão enriquecer os leitores da coluna. Aos poucos irei colocar as fotos com seus respectivos artistas do espetáculo.
Vamos começar com a foto do Esporte campeão do Vale
do Paraíba, reparem com arquibancada lotada. Na foto Sr
Toninho Lorenzo, Dona Ercy, Dr Marcelo Prazeres, João Marcos, Evilásio, Feitiço, Hélcio, Oswaldinho, Claret, Deco, Nardo e Sargento Vasco. Agachados estão o Paulinho Caqui,
Joãozinho, Hugo, João Bosco, Cleiton, Lourenço Mendes,
Codorna e Oreco. Vale muito a pena recordar.
PAPAI BILL

São Lourenço tem manifestação
contra a pedoﬁlia
O jogador Bill de São Lourenço esta jogando no Botafogo
do Rio de Janeiro. Iniciou a competição da série B com vitória no Paysandu por 1 a 0 e no estádio Mangueirão. Boa sorte ao Fogão nesta caminhada de retorno a elite do futebol
e principalmente ao Bill. Nas fotos acima ainda garoto no
Esporte mandando ver em um sanduba e a outra com seus
ﬁlhos, agora cariocas e torcedores da estrela solitária.
REGIONAL ORGANIZADO

No dia 18 de maio de 1973,
a menina Araceli Crespo saiu
de casa para ir à escola e nunca mais voltou. Araceli tinha
apenas 8 anos e foi violentamente assassinada num
crime que chocou o Brasil.

Os acusados do crime, pertencentes a famílias inﬂuentes do Espírito Santo, jamais
foram condenados.
Em 1998, a data foi transformada no Dia Nacional de
Combate à Exploração Sexual

de Crianças e Adolescentes.
É importante também que
as crianças e adolescentes
tenham consciência do que
é a violência sexual e saibam que podem denunciar
os abusos, porque infelizmente a violência acontece
muitas vezes dentro da própria casa.
São Lourenço não ﬁcou de
fora da manifestação que
aconteceu em todo o Brasil.
O Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Ação Social, CREAS, CRAS, CMDCA,
Secretaria Municipal de Educação, Escola Dr Melo Vianna, Comissariado, SLTrans e
Policia Militar levaram às ruas o grito de DENUNCIE!
Foi distribuído às lojas

cartazes da campanha, pois
a informação é uma grande
aliada na proteção. Vizinhos,
amigos, parentes e a própria vítima podem denunciar. Não deixe passar, isso
muda uma vida!
“ A melhor forma de prevenção é a informação. A
Educação através de seus
professores, é uma grande
aliada pois a mudança de
comportamento de Crianças
e Adolescentes é notória na
Escola. A Campanha Nacional é para que as pessoas não
tenham medo de denunciar
e proteger, pois a denuncia
é anônima e garantida pela
Constituição o anonimato .
“ diz Ana Paula De Lorenzo,
Conselheira Tutelar.

O Campeonato Regional de Futebol chegando à fase semiﬁnal e a
equipe do Guiomoto
Honda enfrenta em Jesuânia neste domingo
a equipe local. O jogo
de volta marcado para
o dia 31 aqui no campo
do Esporte. Parabéns
aos jogadores, ao técnico Fernando e a equipe da ambulância da
Secretaria de Saúde, que em todos os jogos realizados aqui
em São Lourenço participam com empenho do evento.

www.sljornal.com.br
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OFERTAS VÁLIDAS DE 15 A 25 DE MAIO DE 2015, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

Imagens meramente ilustrativas

1,

Wafer
89 Biscoito
Bauducco 130g/165g

UN Sabores

7,

Brilho Fácil
49 Cera
750ml - Cores

7,

UN

69
KG

11,

Carré suíno Sadia

de Polaca
49 Filé
Megg’s - Pct 1kg
UN

2,

Condensado
49 Leite
Camponesa TP 395g

4,

UN

em Pó
29 Detergente
Surf - Sachê 1kg
UN Fragrâncias

2,

com Ovos
29 Macarrão
Santa Amália 500g

UN Cortados / Espaguete

11,

Classe A
59 Arroz
Tipo 1 - 5kg

19,

4,

9,69

2,

98

Coxao Mole
KG Friboi Reserva

Lingüiça Toscana
Congelada
KG Frimesa

UN

49 Coxa/Sobrecoxa
Congelada Quality
KG

89
UN

Pão de Forma
Tradicional
Classe A - 450g

4,

Baby Soft
69 Amaciante
2 Litros
UN Fragrâncias

37,

vinho
90 Conjunto
Salton c/02 taças
UN

1,

de Trigo
98 Farinha
Classe A sem

9,

UN Fermento 1kg

Congelada
98 Pizza
Pif Paf 460g - Sabores
UN

