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Leia entrevista com
um representante dos
Narcóticos Anônimos
de São Lourenço (pág 03)
Domingo, 24 de Agosto de 2014
Edição nº 4157 - R$ 1,00

Nestlé Waters explica
proibição da Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou no dia 15/08 que o lote nº 32966047S1 (com validade até 23/10/2014) da Água São Lourenço, fabricada pela Nestlé Waters, seja retirado do mercado em todo País. De acordo com a publicação no Diário Oficial da União, foi constatada
a presença da bactéria Pseudomonas Aeruginosa, acima dos limites permitidos por lei. (pág 05)

Polêmica!

Licitação

Mais uma fase
da licitação dos
Taxistas
A segunda fase da licitação de
serviços de taxi em São Lourenço
foi realizada na última terça-feira
(19), na Câmara Municipal. Nessa
fase, foram apresentadas propostas técnicas, contendo as qualificações dos veículos e dos motoristas,
como, por exemplo, especificação
do carro, cor, etc. (pág 08)

Começou a
Propaganda
Eleitoral Gratuita

Começouna última terça-feira
(19) e segue até 2 de Outubro a
propaganda eleitoral na televisão
e no rádio de candidatos às eleições. (pág 04)

Concurso Internacional Feira de produtos
orgânicos comemora cinco
de Corais traz grupos
anos em São Lourenço
de outros países
(pág 04)

(pág 06)

SAAE realiza
obra no Jardim
Serrano
Nas últimas semanas os moradores do Loteamento Jardim Serrano e vizinhança estão presenciando as obras do SAAE a todo vapor.
Diariamente técnicos e operários
estão trabalhando na... (pág 07)
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EDITORIAL Vivendo para
pagar impostos
Segundo o Impostômetro
da Associação Comercial de
São Paulo (ASCP), os brasileiros já pagaram mais de R$
1 trilhão em impostos, de janeiro até a primeira quinzena de agosto. O montante foi
alcançado na semana
passada, 15 dias antes da data em que foi atingida em
2013, o que demonstra aumento na carga tributária.
Esse valor contabiliza impostos, taxas e contribuições
para a União, Estados e municípios pagos a partir do primeiro dia do ano. Sabe o que
isso significa? Mais de R$ 180
milhões por hora desde janeiro. É como se cada cidadão brasileiro tivesse pago
mais de R$ 5 mil em tributos.
Conforme levantamento
do jornal “O Globo”, com
esse montante seria possível construir mais de 10 milhões de quilômetros de redes de esgoto ou mais de
28 mil casas populares. Seria possível comprar mais
de 35 mil carros populares
ou pagar mais de 66 mil meses de conta de luz para toda a população.
O pior de tudo é pagar e
não obter o retorno digno do
governo federal. De acordo
com o Instituto Brasileiro de
Planejamento e Tributação
(IBPT) nós pagamos impostos de país rico, mas não re-

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

Relógios...

(uma homenagem ao meu filho Daniel, que dia desses, me
disse que tudo seria melhor se não existissem os relógios...)

No relógio da vida, as horas se perdem...
Pela manhã, sonhos que se renovam
Pela tarde, lutas para concretizá-los, a passos lentos
Pela noite, o resultado de muitas andanças e a certeza
de que muita coisa ainda ficou pendente para as próximas horas, para o novo dia que haverá de surgir...
No relógio da vida, momentos que, sem dúvida, não
podem ser apenas momentos, mas que precisam se
eternizar em nossa memória e em nosso coração.
Horas felizes que parecem passar muito depressa
Angústias que nos dão a sensação de serem profundamente longas e inacabáveis.
No entanto, ledo engano, pois absolutamente tudo
passa e o relógio continua seguindo seu curso normal, independente de nossa vontade e de nossas
preocupações...

cebemos a assistência necessária. Uma lista do IBPT mostra a quantidade de dias de
trabalho necessários por ano
para pagar impostos em 28
países. O Brasil aparece em
oitavo lugar nessa lista. O
brasileiro deverá destinar

JOSÉ LUIZ MENDES
Coluna Popular

Você sabia?
Comer peixe pode evitar Mal de Alzheimer

Um médico da Universidade da Califórnia em Los Angeles descobriu que uma dieta à base de peixe pode tornar
o córtex cerebral mais denso, criando uma maior resistência ao Mal de Alzheimer. CyrusRaji é o diretor de uma pesquisa publicada no Diário Americano de Medicina Preventiva, que indica que para se beneficiar dos poderes do peixe contra a doença, basta comer carne de peixe uma vez
por semana. Sim, uma vez só.
De acordo com o estudo, comer peixe grelhado, assado
ou cozido está ligado a uma quantidade maior de matéria
cinza nas áreas cerebrais que cuidam da memória e da cognição em pessoas idosas e saudáveis. Comer peixe uma vez
por semana aumenta a área responsável pela memória e
pelo aprendizado, o hipocampo, em cerca de 14%. Não se
trata de um tipo específico de peixe - todos pareceram contribuir igualmente, desde que o peixe não seja frito.
Contudo, até agora nenhuma pesquisa conseguiu revelar o que, na composição do peixe, causa esse feito. Os
cientistas desconfiam de ácidos graxos omega-3, cujos
efeitos benéficos para o cérebro já são conhecidos, mas
o cientista afirmou no estudo que não observou relação
entre maiores volumes cerebrais, e níveis mais altos de
omega-3 no sangue.
Fonte: Diário Americano de Medicina Preventiva

41,37% do seu rendimento
bruto para pagar os tributos.
No ano passado, foram 41,1%.
“Cobra-se muito e retorna-se pouco”. É esse Brasil
que precisa ser repensado.
Agora é a hora de cobrar
soluções, especialmente dos

candidatos à Presidência da
República. Pagar mais de R$
1 trilhão em impostos em
oito meses e viver em um
país sem saúde, transporte,
segurança e educação dignos, é desrespeitar o cidadão brasileiro.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Oito anos de adoração
O Movimento de Adoração,
“Coroa de Amor ao Coração Eucarístico de Jesus”, celebrará,
no dia 24 de agosto, seu oitavo
aniversário! Nessa data, nossos
corações se voltam agradecidos ao Senhor por tantas bênçãos e graças derramadas sobre
nós! Para os participantes do
Movimento é uma grande alegria aguardar a chegada de cada quinta-feira, para estar na
presença do Santíssimo Sacramento em adoração! Deixamos
por uns momentos as agitações
do mundo e nos prostramos
diante d’Ele em silenciosa adoração! A paz invade o nosso coração e nem vemos o tempo
passar! É tão bom ficarmos na
presença do Senhor que nos
olha com amor e nos acolhe
com carinho envolvendo-nos
em sua santa paz! Ao celebrarmos nosso oitavo ano, constatamos com alegra o grande bem
que este Movimento tem feito
para os que dele participam pelo testemunho de várias pessoas, entre elas, Therezinha Pires Ferreira, que nos enviou sua
mensagem:
“Se não fosse o Movimento
de Adoração Coroa de Amor
ao Coração Eucarístico de Jesus, nós não estaríamos gozando da grande alegria de ter o
Cristo Hóstia exposto, para nos

alegrar e nos ajudar a sermos
pessoas melhores. Jesus Eucarístico, não teria deixado, mesmo que, somente uma vez por
semana, o sacrário frio e solitário, para ficar o dia inteiro
exposto no altar.
Não teríamos uma quinta-feira tão especial e um exército do Senhor enfeitando a cidade com a veste vermelha e,
no silêncio da estampa, o convite: “Ele está no meio de nós!
Vinde, adoremos!” Nós não teríamos a mais bela procissão
acontecendo dentro da Igreja,
onde, se abrem todas as portas
dos corações e o Santíssimo Sacramento passa diante de muitos olhares e joelhos dobrados.
Não há dúvidas: Ele está no meio
de nós! Com a exposição do
Santíssimo eu aprendi a amá-Lo ainda mais, a levá-Lo no meu
coração com muita fé e a visitá-Lo sempre que posso.
Parabéns pelos oito anos desse Movimento!”
Oito anos se passaram e permanecemos fiéis, pois temos
à nossa frente Maria Santíssima, a primeira adoradora! Com
Ela queremos caminhar ainda,
durante o tempo que nos resta, tudo fazendo para que Jesus
seja sempre e cada vez mais
amado e adorado no Sacramento do Amor!

No relógio da vida, mágoas que precisam ser deletadas
Realizações e boas surpresas que jamais podem ser
apagadas
Em minutos, perdemos pessoas, jogamos para o alto
oportunidades.
Em segundos, através de gestos simples, somos capazes de recuperar o que parecia irrecuperável.
Que horas são? Talvez não importe...
Toda hora é hora, todo dia é dia
É tempo de viver bem,
É tempo de amar
É sempre hora de ser feliz!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

O demônio quer
destruir as famílias

O objetivo do demônio não
é apenas separar casais, mas
destruir toda a sua família,
porque ele sabe que seu lar
é a arca da aliança para sua
salvação.
Deus nos revela que quer
salvar a arca da aliança, que
é a família. Há um exército
inteiro, chefiado por Asmodeu [“perdedor de lares”],
que quer fazer perecer todos
os casamentos. Ele ataca o
seu lar também. Por isso, você precisa confiar e se entregar, sem reservas, ao Senhor.
Você precisa ser como Tobit, como Sara. Deus lhe enviou um anjo de cura, Rafael, que tem um exército muito mais poderoso que o de
Asmodeu, para curar o seu

lar, o seu casamento, a arca
da aliança que o Senhor confiou a você para ser reconstruída. Portanto, você precisa obedecer o Altíssimo, abandonar a mentalidade do mundo. Deus lhe mostrará sobre
quem o demônio tem poder:
sobre os que se casam banindo o Senhor de seu coração e de sua vida”.
Não é mais tempo de pensar que basta ir à Missa ou
simplesmente orar de vez em
quando. É preciso estar com
Deus constantemente! A oração e a Missa são como âncoras para salvar você e toda
a sua família. Se você se casou e não tinha Deus, agora
já pode tê-Lo. Ele mesmo o
chama de volta.

Novena à Santa Clara

Oh! Santa Clara que seguiste a Cristo com tua
vida de pobreza e oração faze que entregando-nos confiantes a providência do Pai celeste no
inteiro abandono aceitamos serenamente Tua
divina vontade. Amém, Rezai esta oração com
9 Ave- Marias durante 9 dias com uma vela acesa na não e no último deixar queimar até o fim.
Fazer três pedidos: 1 de negócios, 2 impossíveis. Publicar no 9º dia. H.M.J. agradece Santa
Clara pela graça recebida.
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Representante dos Narcóticos
Anônimos de São Lourenço
procurar ajuda o quanto
antes. Assim como uma
doença, quanto mais rápida for descoberta, maiores
são as chances de cura.

O grupo dos Narcóticos Anônimos de São
Lourenço está reabrindo.
Explique-nos sobre isso.
O grupo funciona há 25
anos na cidade, contudo,
há um quase um ano está
fechado. A nossa proposta é reabrir, pois a cidade
precisa do grupo. Somos
uma entidade anônima de
risco e funcionamos diariamente. Eu participo a
17 anos, ajudando pessoas que tem problemas com
drogas e precisam de apoio
para se recuperar.
Como surgiu o trabalho do N.A?
Somos um grupo mundial, presente em mais de
200 países. Tudo começou
com o grupo de Alcóolicos
Anônimos. Depois, surgiu
a necessidade de ter um
grupo voltado somente
para os viciados em drogas, por que assim, os participantes poderiam se
identificar melhor. Foi aí
que apareceram os primeiros grupos de Narcóticos.
Com sua experiência no grupo, o que você
acha que leva uma pes-

soa a entrar para esse
mundo das drogas?
Em minha opinião, os
motivos que fazem as pessoa usarem drogas, assim
como qualquer outro vício, são situações da própria vida. Quero dizer que
a pessoa tem uma vida
ruim, cheia de problemas
familiares, ou profissionais.
Dessa forma, ela vai procurar uma forma de escapar dessa vida. A droga
possibilita uma falsa alegria para a pessoa, e ela
tem ilusão de que não possui mais problemas.
De que maneira a
sociedade pode ajudar
para que isso não aconteça? Principalmente em
relação aos jovens.
Existem milhares de situações que levam a pessoa a usar drogas. Os pais,
por exemplo, devem ficar
atento ao comportamento
dos filhos. Os ambientes,
amizades, lugares que frequentam, se estão com uma
vida ociosa. Tudo isso são
situações nas quais que os
responsáveis devem ficar
atentos. E caso percebam
algo de diferente, devem

Existe uma solução
para quem está nesta situação hoje?
Existe sim, mas requer
um trabalho muito grande, uma atenção especial
da família. Existe um trabalho de apoio que pode
ser feito. No nosso grupo,
temos casos de pessoas
recuperadas. Na verdade
não existe uma cura, a pessoa fica sempre em recuperação. Uma vez que é
viciada, mesmo que ela
pare, qualquer coisa que
aconteça fora do comportamento normal, como um
aborrecimento ou desilusão, faz com que ela perca seu tratamento.
Como o N.A. ajuda
essas pessoas?
Nosso grupo não faz mágica. Somos um grupo de
autoajuda. Lá não temos nome, nem profissão, somos
todos iguais. Fazemos a terapia do espelho, isto é, cada um tem um tempo para
falar o que quiser enão importa o grau de instrução da
pessoa. Ouvimos todosos
depoimentos e passamos a
vez de falar para o outro. Temos também um apadrinhamento, no qual os membros
mais antigos do grupo ajudam os novatos, e acompanham sua recuperação.
Somente um grupo
é capaz de ajudar, ou ne-

cessita de outros meios
para recuperação?
Há vários tipos de situações. Certos usuários precisam de medicamentos e
ajuda medica. Mas na maioria dos casos, o N.A. é a
melhor solução. Não precisa de remédio e sim apoio
psicológico e a vontade de
querer parar com o comportamento errado. Sabemos que o grupo pode ajudar muito, mas a ajuda vem
também do contexto em
que a pessoa vive. Por isso, temos também um grupo de ajuda destinado aos
familiares das pessoas que
usam drogas. O grupo ensina a família como se comportar com o dependente,
pois a maioria das atitudes
da família é toda errada.
Sendo assim, é importante procurar uma ajuda, para saber qual a melhor forma de lidar com isso.
Fale-nos sobre os
12 passos em que o grupo se baseia.
Os 12 passos foram criados pelos fundadores do
Alcóolicos Anônimos em
1935. São normas para nortear o comportamento do
indivíduo, que também servem para o N.A. O primeiro
passo é o mais importante,
que é a pessoa admitir que
é viciada e impotente perante as drogas. Acredito
que isso já é 90% da recuperação. Os outros passos
servem para a pessoa avaliarem sua maneira de ser.
“Preservamos a identidade de nosso entrevistado a pedido do próprio”

Homenagem
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Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Assunção de Nossa
Senhora, a Mãe de Deus
Solenemente, celebramos
o fato ocorrido na vida de
Maria de Nazaré, proclamado comodogma de fé, ou seja, uma verdade doutrinal,
pois tem tudo a ver com o
mistério da nossa salvação.
Assim definiu pelo Papa Pio
XII em 1950 através da Constituição Apostólica Munificentissimus Deus: “A Imaculada Mãe de Deus, a sempre
Virgem Maria, terminado o
curso da vida terrestre foi assunta em corpo e alma à glória celestial.”
Antes, esta celebração,
tanto para a Igreja do Oriente como para o Ocidente,
chamava-se “Dormição”,
porque foi sonho de amor.
Até que se chegou ao de
“Assunção de Nossa Senhora ao Céu”, isto significa que
o Senhor reconheceu e recompensou com antecipa-

da glorificação todos os méritos da Mãe, principalmente alcançados em meio às
aceitações e oferecimentos
das dores.
A Virgem Maria ressuscitou, como Jesus, pois sua
alma imortal uniu-se ao corpo antes da corrupção tocar
naquela carne virginal, que
nunca tinha experimentado
o pecado. Ressuscitou, mas
não ficou na terra e sim imediatamente foi levantada ou
tomada pelos anjos e colocada no palácio real da glória. Não subiu ao Céu, como
fez Jesus, com a sua própria
virtude e poder, mas foi erguida por graça e privilégio,
que Deus lhe concedeu como a Virgem antes do parto,
no parto e depois do parto,
como a Mãe de Deus.
Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós!

CLASSIFICADOS
VENDO CASA COM 4 QUARTOS CONSTRUÇÃO NOVA.
SENDO 2 SUÍTES INDEPENDENTES PODENDO ALUGAR.
PARTE SUPERIOR COM 2 VARANDAS, 2 QUARTOS, SALA, COZINHA GRANDE, BANHEIRO SOCIAL, GARAGEM
2 CARROS, VARADÃO FUNDOS E QUINTAL. NO SUB-SOLO 1 SUÍTE, SALA, COZINHA AMERICANA. EM BAIXO DA VARANDA DOS FUNDOS MAIS 1 ÓTIMA SUÍTE,
QUINTAL GRANDE COM ÁGUA NASCENTE. R$ 330,00.
VENDAS: MILTON PARENTE IMÓVEIS - TEL. (21) 99949-0735
MILTONPARENTE@GLOBO.COM - ESTUDO OFERTA.
ALUGA-SE UMA SALA COMERCIAL NA AV. D. PEDRO II,
663 – SALA 04 – CENTRO. TRATAR: (35) 8816-2486
ALUGA-SE CASA PARA FINS COMERCIAIS. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. CENTRO DA CIDADE. TRATAR PELOS TEL: 35- 99535533 (OI) 24-98139-1592 (TIM) 35-8415-0773 - (Claro)

Matheus Castilho,
Ontem um bebê... Hoje 15 anos...
É aniversário deste ser fascinante... meu amigo... meu companheiro, minha
alma gêmea !
Que os Anjos enviem do céu toda a felicidade que você merece.
Que você caminhe sempre em busca do sucesso e de teus ideais alcançando um futuro amplo e que todos os teus sonhos e desejos possam tornar-se
realidade.
Que as lágrimas sejam poucas e compartilhadas.
Que as alegrias estejam sempre presentes.
Matheus, gostaria de escrever um livro expressando em palavras tudo que
você representa para mim, mas em meu coração está registrado sentimento
de amor, doação, cumplicidade e sei que você também o sabe...
Quanta felicidade e riqueza possuo em ter você pertinho de mim.
O amor é frágil e algumas vezes te magoo por não entender certos momentos particulares, somente seus, mas conhecendo-te sei que me perdoas e sabes também que te criei para que o comando de tua vida esteja em tuas mãos.
Ninguém jamais conseguirá tirar os momentos que tivermos juntos, pois ele estará onde nós estivermos...
Obrigada, meu Deus! Pela vida do meu neto, pela sua saúde, pelas conquistas e sabedoria para tomar as decisões
certas sobre o seu futuro. Você sabe do que estou falando.
Matheus, o único legado que tenho para deixar-te é o meu amor, portanto não se esqueça: Forever! Para sempre!
Aqui mesmo, junto a você... PARABÉNS! PAZ! FELICIDADE! VIDA EM DEUS.
					
Vovó Cidinha, a bruxinha mais feliz deste planeta. 23/08/2014

Acesse nosso
site e fique por
dentro de todas
as novidades!

www.sljornal.com.br

Projeto “Vida Viva” de Varginha

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

EXPEDIENTE

“A melhor hora que podemos tomar decisões é aquela que colocamos como prioridade a “ação”. A essência do ser
humano está cada vez mais perdida, nesse mundo em que a inversão de valores está presente. Durante a minha caminhada na luta pela vida, essa Instituição me fez acreditar que existem pessoas que fazem toda a diferença.
Nunca pensei que um simples pãozinho com café seria tão importante para matar minha fome e de todos da minha
tribo. Parabéns a todos os voluntários e funcionários do projeto “Vida Viva” da cidade de Varginha.”
Muito Obrigada, Rita Abbud
Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Laura
Mathiasi Henriques, Designer: Júnior Leal, Diagramação: Marcio Vinícius Gouveia, Departamento Administrativo: Flávio Augusto de Paula Dutra,
Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra, Assessor Jurídico: Leandro Scatolino de Souza.
Colaboradores: Vera M. Gannam de Castro, Hilda Pinelli, Simone Gannam L. Ribeiro, Izidoro Sant`Angelo Filho, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa
M. D. de Almeida, Filipe Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca,
Mario Henrique Poli de Oliveira.

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

Curso aconteceu na Casa de Cidadania do bairro N. S.Lourdes

Com o objetivo de ressaltar a importância das
gestantes, valorizar a saúde e o condicionamento
psicológico/social, as Secretarias Municipais de
Desenvolvimento Social
e da Saúde estão promovendo Curso de Gestantes
nos bairros Nossa Senhora de Lourdes, Biquinha
e João de Deus.
O último encontro aconteceu no dia 14/08 na Casa da Cidadania no N.S.
de Lourdes. Na ocasião,
participaram diversas gestantes e também a equipe do CRAS do bairro e
das UBS da Biquinha e do

N. S. De Lourdes.
O secretário de Desenvolvimento Social, Ralph
Lage informou que “a intenção desta parceria deve-se ao fato de que as
gestantes são um público
prioritário das duas secretarias, e os pontos abordados pelo CRAS e pelas
UBS são complementares”.
Dentre os temas a serem tratados, constam:
Apresentação do Cras,
Creas, Bolsa Família e Benefícios Eventuais; Aspectos da Gravidez (cuidados
pessoais, humores e mudanças); Relação da Gestante com Saúde Dental;

Planejamento Familiar e
Administração Financeira; Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários; Alimentação Saudável na fase gestacional;
Chegada doBebê; Amamentação e Cuidados com
o Recém-Nascido.
A próxima reunião nesses bairros acontecerá no
dia 04/09/2014 – às 15
horas – no Posto de Saúde da Biquinha. Esse Curso de Gestante acontecerá também nos demais
bairros da cidade, sempre
em ação conjunta entre as
Secretarias da Saúde e do
Desenvolvimento Social.

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITAMENTOS
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
1º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-021/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Luis Carlos Crabi - EPP. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº.006/2013. Objeto: prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 20/08/2014 a 18/08/2015. Data da assinatura: 14/08/2014.
Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente.
4º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-031/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Raimax Internet Ltda. ME. Modalidade: Pregão Presencial Nº.009/2012. Objeto: alteração do objeto e reajuste de preços. Valor: de R$ 800,00 para R$ 909,90 o valor mensal do
contrato. Data da assinatura: 14/08/2014. Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente.
Processo: Nº.188/2014, Dispensa Nº.162/2014. Contratado: Adriana Maria Marques Amparo
Legal: Art. 24, Inciso X, da Lei Nº.8.666. Ordenador de Despesas: Adauto Lúcio Cardoso. Valor:
R$ 17.500,00. Objeto: locação de imóvel Justificativa: Dispensa de licitação fundamentada no
Art. 24, inc. X, imóvel adequado às necessidades, conforme justificativa e laudo anexos ao processo. Data da Ratificação: 18/08/2014. Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE.
Contrato nº 031/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Paulo José de Souza.
Objeto: Prestação de Serviços Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09 e
posteriores alterações. Valor: R$1.729,56 (Um mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta
e seis centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que
ocorrer primeiro. Dotação Orçamentária:17.512.028.1.0044-3.190.04. (a) Adauto Lucio Cardoso,
Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 05/08/2014.
Contrato nº 032/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: José Donato da Cunha.
Objeto: Prestação de Serviços Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09 e
posteriores alterações. Valor: R$2.583,04 (Dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e quatro
centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer
primeiro. Dotação Orçamentária:17.512.028.2.0124-3.190.04. (a) Adauto Lucio Cardoso, Diretor
Presidente do SAAE. Data da assinatura: 05/08/2014.
Contrato nº 033/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Frederico Domingos
de Albuquerque. Objeto: Prestação de Serviços Temporários nos termos da Lei Municipal nº
2.945 de 18/12/09 e posteriores alterações. Valor: R$2.170,63 (Dois mil, cento e setenta reais e
sessenta e três centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotação Orçamentária:17.512.028.2.0152-3.190.04. (a) Adauto Lucio
Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 06/08/2014.
Contrato nº 034/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Rodrigo Martins de
Carvalho. Objeto: Prestação de Serviços Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de
18/12/09 e posteriores alterações. Valor: R$1.097,25 (Um mil, noventa e sete reais e vinte e
cinco centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que
ocorrer primeiro. Dotação Orçamentária: 04.122.001.2.0123-3.190.04. (a) Adauto Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 13/08/2014.

Começou a Propaganda
Eleitoral Gratuita

Começouna última terça-feira (19) e segue até 2 de
Outubro a propaganda eleitoral na televisão e no rádio
de candidatos às eleições.
No primeiro dia de horário
eleitoral, foram transmitidos
os programas dos 11 presidenciáveis. A Coligação Com
a Força do Povo, da presidente Dilma Rousseff, candidata
à reeleição, lidera com o tempo de exposição: 11 minutos
e 24 segundos de um total
de 25 minutos destinados para os que disputam a vaga para o Palácio do Planalto. A Coligação Muda Brasil, do candidato do PSDB, Aécio Neves,
apresentou propaganda de 4
minutos e 35 segundos.
As propagandas presidenciais estão sendo exibidas
sempre às terças, às quintas-feiras e aos sábados das 13h
às 13h25 e das 20h30 às
20h55 na televisão. No rádio, os programas são transmitidos das 7h às 7h25 e das
12h às 12h25.

Foto: Divulgação

O tempo de cada coligação
é definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com base em resolução que considera o número de partidos
políticos ou coligações que
solicitaram registro de candidato a presidente da República e a respectiva representação na Câmara dos
Deputados.
Nas terças, nas quintas-feiras e nos sábados, além
dos 25 minutos destinados
aos presidenciáveis, outros
25 são usados logo em seguida para a campanha dos
candidatos a deputado fede-

ral. As segundas, quartas e
sextas-feiras são usadas para as propagandas dos candidatos a governador, senador e deputado estadual ou
distrital. Ao todo, são 50 minutos de programa, que também começa às 7h e às 12h
no rádio. Na TV, sempre a
partir de 13h e 20h.
Fora os candidatos que concorrem à Presidência da República, o tempo de propaganda para cada coligação na
disputa pelos demais cargos
eletivos é dividido conforme
resolução do Tribunal Regional Eleitoral de cada estado.
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Nestlé explica proibição da Anvisa
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou no dia 15/08 que o lote nº 32966047S1 (com validade até 23/10/2014) da
Água São Lourenço, fabricada pela Nestlé Waters,
seja retirado do mercado
em todo País. De acordo
com a publicação no Diário
Oficial da União, foi constatada a presença da bactéria Pseudomonas Aeruginosa, acima dos limites
permitidos por lei. O engarrafamento da água é feito
aqui em São Lourenço, e a
população ficou a espera de
uma resposta, visto que este produto é reconhecido
internacionalmente e leva
o nome de nossa cidade.
Em contato com a Assessoria de Comunicação da
Nestlé Waters, a empresa
divulgou uma nota a imprensa explicando ocorrido:
“Em relação à resolução da
Anvisa publicada hoje no
Diário Oficial da União, a
Nestlé Waters informa que
desde que recebeu o primeiro contato da autoridade sanitária, em fevereiro/14, informando sobre
alteração de parâmetro no
lote 32966047S1 da Água
São Lourenço Natural Sem
Gás 300 ml, produzido em
outubro de 2013, tomou a
decisão de suspender imediatamente a distribuição
e comercialização do referido lote. A medida foi to-

mada ainda que controles
internos, confirmados por
análises realizadas em laboratório certificado pelo
Inmetro, em diversas amostras do mesmo lote, não tivessem apontado nenhuma
desconformidade com a legislação vigente. A empresa reitera que a segurança
e a qualidade de seus produtos são prioridades inegociáveis, razão pela qual
adota rígidos padrões e controles em todas as etapas
dos processos de fabricação.
Para o esclarecimento de
dúvidas ou informação adicional, a empresa coloca à
disposição dos consumidores os canais do Serviço Nestlé ao Consumidor e o telefone 0800 979 1819.”
A Vigilância Sanitária de
São Lourenço também deu
esclarecimento sobre o caso:
“A Gerência de Vigilância
Sanitária de São Lourenço,
tendo em vista os recentes
fatos veiculados na mídia
nacional envolvendo um
lote da água São Lourenço
Natural sem gás 300ml, vem
a público informar que já
foram tomadas todas as
medidas cabíveis para evitar o consumo do referido
lote, bem como será realizada, através de agendamento, inspeção pelo Núcleo de Vigilância Sanitária
da SRS/Varginha, responsável pelo acompanhamento da indústria.”

Sobre a Água:

Em 1890, São Lourenço foi a primeira
água mineral da América Latina a ser
engarrafada. A marca foi adquirida pela Nestlé em 1992, que dez anos depois criou a unidade de negócios Nestlé Waters. De lá para cá, a linha de
produtos cresceu. Suas duas versões,
água mineral natural e água mineral
gasosa natural, ganharam diferentes
tipos de embalagens - em vidro e PET
(Politereftalato de Etileno) - e tamanhos, 300ml, 510 ml e 1,25 L.

Sobre a Bactéria:

Pseudomonasaeruginosa é uma bactéria Gram-negativa extremamente versátil, que pode ser encontrada em diversos ambientes, principalmente solo e água, ou ainda associada a plantas
e animais, onde pode causar infecções
oportunistas.

27 de Agosto – Dia do Psicólogo
O estudo da natureza humana sempre foi objeto de investigação do homem.
No Ocidente, na Antiguidade grega, esses estudos eram realizados pelos filósofos e teólogos e
as ciências se encontravam vinculadas à filosofia. Somente a partir do século XVII ocorreu a separação entre o conhecimento científico e filosófico, como conhecemos hoje.
O objeto de estudo das ciências humanas não é um saber acabado, pronto, completo e fechado
em si mesmo. A visão de mundo e de homem que adotamos para nortear a nossa existência é fruto do conhecimento, das conquistas e transformações políticas, econômicas e sociais de um determinado momento histórico.
É neste contexto que devemos situar e usufruir das contribuições que a Psicologia pode oferecer-nos.
Se inicialmente por influência do positivismo e para ser reconhecida como ciência, a psicologia
adotou critérios baseado na experimentação e na matematização, reduzindo sua visão em relação
ao seu objeto de estudo - o Homem – posteriormente, verificamos a necessidade de ampliarmos
cada vez mais este olhar e incluir o caráter metafísico da sua natureza humana para melhor o compreendermos.
A etimologia da palavra “Psicologia” deriva dos radicais gregos psique (alma) e logos (estudo).
Portanto, Psicologia é o estudo da alma humana, concebida como a parte imaterial do ser humano,
isto é, os pensamentos, as emoções, o desejo, a irracionalidade, etc.
Segundo o grande dramaturgo William Shakeaspere: “Há mais mistérios entre o Céu e a Terra do
que sonha a nossa vã filosofia”.
Partindo desta premissa podemos tecer algumas reflexões. O homem é uma unidade de vida e
consciência, é um ser transcendental. Em várias tradições, o homem, microcosmo, é descrito como
uma unidade reduzida do Universo, macrocosmo, indicando-nos a existência de relações recíprocas
entre ambos. A evolução do homem, assim como as respostas às suas inquietantes indagações existenciais encontra-se na sua busca pelo autoconhecimento e pelos princípios e leis que o regem.
A Psicologia é um campo de conhecimento muito amplo e diversificado.
A Psicologia é uma ciência que auxilia o homem a conhecer os mistérios à cerca da sua própria
natureza, ajudando-o a compreender a si mesmo, a lidar com as suas próprias emoções e sentimentos, a desenvolver suas potencialidades, a se relacionar melhor com as outras pessoas, a buscar a sua auto realização.
O avanço tecnológico mudou substancialmente o estilo de vida das sociedades contemporâneas. A vida moderna tem elevado o nível de competitividade no mercado de trabalho, e a agilidade exigida pelas empresas faz com que os profissionais se sintam cada vez mais pressionados,
tendo que atingir metas e objetivos no menor prazo possível. As conseqüências deste estilo de
vida costumam ser desastrosas, gerando doenças psicossomáticas, ansiedades patológicas, depressões, pânico, fobias, etc.
Ainda hoje encontramos pessoas que receiam e resistem em buscar ajuda de um profissional,
preferindo desabafar com os amigos e parentes ou até mesmo tentando resolver seus problemas
sozinhos. Porém sabemos que, nem todas as dificuldades são superadas através de um conselho.
Existem diversas situações que devem ser tratadas por profissionais da área, e que exigem conhecimentos específicos.
É com muita satisfação que convidamos você, para juntos comemoramos o “Dia do Psicólogo” e
o “Dia do Voluntariado” (28/08), assistindo a palestra sobre “Auto-Estima” que será realizada em
parceria com a Faculdade de São Lourenço, no auditório da Instituição, no dia 27/08/14 às 19h30.
Parabenizamos a todos os profissionais da área.
Contamos com a sua presença!
Rosamara Miranda de Carvalho – Psicóloga Palestrante
Maria Aparecida Pinto- Diretora da Faculdade de São Lourenço
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Feira de produtos orgânicos
comemora cinco anos em São Lourenço

Saiba mais

A feira de produtos orgânicos, naturais e integrais já
faz parte das manhãs de sábado da população de São
Lourenço. Há cinco anos a
feira está presente na Praça
Humberto Sanches (Federal)
e oferece alimentos mais saudáveis, ou seja, aqueles que
não têm acréscimo de agrotóxicos em seu plantio.
Quem realiza a feira é
APOMM (Associação Permacultural Montanhas da Mantiqueira), que existe desde
2005 e conta com a participação de produtores de várias cidades da região, como
Carmo de Minas, Lambari,
Pedralva, Maria da Fé, entre
outras. Um dos fundadores
da APOMM, Hélio Brasil, explicou que os produtores destas cidades resolveram se
unir para montar a feira com
os alimentos que produzem.
“A vantagem dos produtos
que vendemos é a qualidade
e a segurança alimentar. Todos os nossos alimentos possuem o selo ‘Produto Orgânico’ que é certificado pelo
Ministério da Agricultura.”,
completou.

Foto: Divulgação

Médico Veterinário

Viajando com seu Cão (parte 3)

Hospedagem

Produtores receberam o Certificado de Produto Orgânico pelo Ministério da Agricultura

Dentro deste contexto, houve um aumento na procura
por alimentos produzidos de
forma orgânica, isto é, livres
de fertilizantes químicos,
agrotóxicos, antibióticos, hormônios e outras drogas usualmente utilizadas. Estudos
científicos sugerem que os

alimentos orgânicos são melhores para a nossa saúde,
pois o seu valor nutricional
é maior do que aqueles produzidos convencionalmente.
Hélio explicou ainda que
a feira está sendo ampliada
e contando com a participação de mais produtores. “As

pessoas precisam ter consciência da importância da
alimentação saudável. Muitos ainda não conhecem nossa feira, por isso, queremos
convidar a todos para que
experimentem os produtos”.
A feira acontece todo sábado das 8h às 13h.

Produto orgânico é o resultado de um sistema de produção agrícola que não utiliza agrotóxicos, aditivos químicos ou modificações moleculares em sementes.
Este cultivo busca manejar de forma equilibrada, através de métodos naturais de adubação e de controle de
pragas, o solo e demais recursos naturais, preservando-os de contaminações e utilizando-os de maneira sustentável, mantendo a harmonia entre homem e natureza.
Nas últimas décadas, o uso indiscriminado de agrotóxicos e produtos químicos na produção de alimentos
vem causando preocupação em diversas partes do mundo. Um forte exemplo é a crítica ao modelo de agricultura vigente que cresce à medida que estudos comprovam que os agrotóxicos contaminam os alimentos e o
meio ambiente, causando danos à saúde.

Lousa digital na Faculdade Victor Hugo
No dia 2/8 (sábado) os Professores da Faculdade Victor
Hugo, os Coordenadores de
Cursos, os Professores que atuam no pólo da Universidade
Braz Cubas e a Direção da Instituição, reuniram-se para a
sua reunião pedagógica.
Segundo a Prof. Leila R.
Direzenchi (Diretora Pedagógica da FVH), esta reunião
inicial que sempre ocorreu
na Faculdade Victor Hugo é
fundamental, pois ali são trabalhados todos os temas pertinentes ao semestre letivo,
são repassadas as visitas institucionais que já estão definidas, as palestras que acontecerão para os alunos e aque-

DR. RODRIGO C. SANTOS

las abertas à comunidade,
assim como são apresentadas
as novidades sobre a infra-estrutura da instituição, dentre outros assuntos.
Como a Faculdade Victor
Hugo sabe de sua responsabilidade social, da mesma
forma que há anos se preocupou em instalar telefone
para deficientes auditivos,
agora afixou piso tátil para
os portadores de necessidades visuais.
Dentre as inovações deste
semestre, a Faculdade Victor
Hugo adquiriu para os Professores lousa digital.
Esta lousa, conforme Adolfo Cherman Direzenchi (Di-

retor), “é como uma grande
tela de computador, só que
muito mais inteligente, pois
ela é sensível ao toque”.
Para a Prof. Leila, “esta lousa é um agrande aliada do professor, pois ela leva a tecnologia e a linguagem que fazem

parte do universo dos alunos
ao ambiente pedagógico”.
Depois de todos terem visto como é o funcionamento
da lousa, todos os Professores com seus familiares foram convidados para um almoço no Hotel Alzira Park.

No Brasil ainda são poucos os hotéis que aceitam gatos
e cães como hóspedes. A reserva deve ser feita com antecedência a acima de tudo, a boa educação do cão é a garantia de férias bem curtidas.
Algumas dicas de bom comportamento em hotéis:
• Nunca deixe seu cão destruir coisas no apartamento.
Lembre-se que a boa impressão pode abrir portas para outros peludos e uma temporada desastrosa pode fechá-las.
• Conduza seu cão, sempre, com guia e coleira. Respeite
sempre os outros hóspedes, que podem simplesmente não
gostar de cães.
• Se o cão ficar no quarto, leve-o para fazer suas necessidades em local previamente combinado com a gerência
e RECOLHA AS FEZES de seu cão.
• Procure evitar que o seu cão arranje brigas com outros
animais do local. E nunca perca seu cão de vista. Se ele levar um coice, pode simplesmente arruinar seus planos de
férias. Os cães ´do local´ também devem ser respeitados.
Lembre-se que eles estão na própria casa e o seu é apenas
um visitante.
Outros cuidados
• Prefira sempre passear com seu cão em horários menos movimentados.
• Não leve seu cão à praia. É contrário a lei e você ainda
corre o risco de ser multado ou entrar em brigas com outros usuários da praia.
• Identifique seu cão com nome e telefone. Nunca se está livre de que ele se perca.
• Durante os passeios, leve sempre saquinhos para recolher as fezes de seu peludo.
• Acima de tudo, é importante lembrar que nem todo
mundo adora cães e que mesmo quem gosta pode não
querer brincar com o SEU cão. Evitando confusões, você
ajuda que outros cães sejam bem recebidos nos destinos.
Fim.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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SAAE realiza obras para captação e
escoamento de águas das chuvas
Nas últimas semanas
os moradores do Loteamento Jardim Serrano e
vizinhança estão presenciando as obras do SAAE
a todo vapor. Diariamente técnicos e operários
estão trabalhando na ampliação da rede de drenagem pluvial.
Estas obras estão sendo feitas para a melhoria
da captação e escoamento de águas das chuvas,
e vão beneficiar a área da
CrecheEscola Cida Costa,
parte do Loteamento Lagoa Seca e do Loteamento Jardim Serrano.
De acordo com o Diretor de Engenharia do SAAE, Hemerson Jader Cunha,
outras obras estão sendo
realizadas também na Rua
Barão do Rio Branco para
a ampliação da rede de
drenagem pluvial, também para a melhoria da
captação das águas das
chuvas de parte do bairro Porta do Céu. “Nesta
etapa, executaremos obras
no trecho compreendido
entre as Ruas XV de Novembro e Farmacêutico
Raul Ramos.”
A Prefeitura Municipal,
através da Secretaria de
Infraestrutura, fará a reforma do calçamento no
suscitado trecho.
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Fotos: SL Jornal

BETO BACHA

Giro Esportivo

MUNICIPAL DA AMIZADE

Técnicos estão trabalhando na ampliação da rede de drenagem pluvial

Rua Barão do Rio Branco também está em obra para a melhoria da captação de água das chuvas

A Liga Desportiva de São Lourenço resolveu atender as
reinvindicações das equipes e irá realizar jogos aos domingos pela manhã e também um campeonato único reunindo
os participantes da Copa da Amizade e do Campeonato
Municipal. Tudo junto e misturado, ficando com 15 equipes divididas em quatro grupos, com a desistência do Barreiro, o grupo D ficou com três equipes. Como novidades
no supercampeonato a presença no banco do novo técnico
do Santo Amaro o Maurílio Chocolate, o auxiliar técnico do
Natal no Verdão, aposentado pelo Chiquinho, o André e
também o técnico Alexandre Florarte que ficou de fora na
dança das cadeiras.Ficou definido após sorteio realizado
na Liga no último dia 13:
Grupo A: Popular - Rio Verde - Miramar e Novo Horizonte
Grupo B: Santa Helena - Santo Amaro - Jardim América
e União Verdinho
Grupo C: Cruzeirinho - Guiomoto Honda - Biquinha e
Nova Geração
Grupo D: Vila Carneiro - Verdão e Conquista.
Terá início neste sabadão, a 25ª
edição da Taça EPTV de futsal masculino, com 43 equipes na disputa.
São Lourenço no comando do técnico Renatinho Patinhas ficou no
grupo G, com as equipes de Itajubá, Baependi e Elói Mendes. A estreia será no mesmo sábado em Baependi na quadra do
Colégio Santo Inácio contra as donas da casa.

TIRANDO O CHAPÉU
Aqui na coluna do Giro Esportivo todo pedido é uma ordem. Taí uma foto da equipe do Esporte Clube São Loureço
que esqueceram o ano e dizem que era realmente imbatível.Só para ter uma ideiacom os dois goleiros de respeito
o Fubá e o Deco. Somente figurinhas carimbadas confiram:
Nardo, Monteiro, Fubá, Feitiço, Josias Jarrão, Fernandinho
Sapateiro, Vovô e Deco. Agachados estão o Tinê, Vitor, Pinica, Serginho, Lourenço, Maritinho e Cide.
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Taxistas participam de
mais uma fase da licitação

Incêndios Florestais. É bom evitar.

Imagem meramente ilustrativa

Foto: Assessoria de Comunicação

Mais uma etapa da Licitação aconteceu na Câmara Municipal

A segunda fase da licitação
de serviços de taxi em São
Lourenço foi realizada na última terça-feira (19), na Câmara Municipal. Nessa fase,
foram apresentadas propostas técnicas, contendo as qualificações dos veículos e dos
motoristas, como, por exemplo, especificação do carro,
cor, etc. Além disso, foi determinado quem ficará em
qual ponto. Dos 46 envelopes abertos, quatro foram
desclassificados.
A licitação, na modalidade
concorrência pública, tem
como objeto a permissão para exploração do serviço de
transporte remunerado de
passageiros em veículos de
aluguel – táxi.
A primeira fase, com a aber-

tura dos envelopes, aconteceu no último dia 21 de julho
e também foi noticiada pelo
SL Jornal. Na oportunidade,
foi feita a abertura dos 49 envelopes entregues pelos participantes, na presença dos
próprios. Cada concorrente,
presente à sessão, conferiu e
analisou todos os documentos em cada envelope, participando de todo o processo.
No final, 44 concorrentes foram habilitados, visto que
apresentaram a documentação correta e de acordo com
o Edital. Dos inabilitados que
entraram com recursos, dois
obtiveram êxito.
Em São Lourenço, o número de veículos de táxi fixado
no Edital, é de 56, com base
na proporção de um veículo

para cada 750 habitantes. Desse total, 11 não precisaram
participar da concorrência, por
terem iniciado as atividades
de taxistas antes do dia 5 de
outubro de 1988, data em que
foi promulgada a Constituição
Federal.Antes dessa data, a
permissão para exploração do
serviço de transporte remunerado de passageiros em veículos de aluguel era ato meramente administrativo.
Com a promulgação da
nova Carta Magna, passou
a ser exigido um contrato
entre o prestador e a administração pública, o que só
pode ser feito através de licitação. O prazo de vigência
da outorga da permissão será de 20 anos, a partir da
assinatura do contrato.

4ª Etapa Do Campeonato Mineiro
de Karatê Interestilos (FMKI)2014
A Karateca de São Lourenço, Nicole Maciel Cadeiras,
dez Anos, (Academia Rachido-Kan – São Lourenço), mais
uma vez destacou-se no dia
17 de Agosto de 2014, dando continuidade da 4ª Etapa
do Campeonato Mineiro de
Karatê Interestilos (FMKI),
realizado pela Confederação
Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI). O ocorrido evento se deu na Quadra Poliesportiva do Clube dos Bancários, na Cidade de Varginha
– MG, com a participação de
atletas de diversas delegações de várias cidades da região e de outros Estados que
disputaram nas modalidades
Kata e Kumite (luta).
Nicole possui graduação
Laranja,e competiu na categoria mirim C de 09 a 10 Anos,
sagrando-se nas premiações
como: Medalha de Bronze
na modalidade Kata (3º lugar) e Medalha de Bronze na
modalidade Kumite (3º lugar). Ela conquistoumais uma
vez 02 medalhas, somando
um total de 33 Medalhas ganhas com apenas 2 anose 2
meses de karatê. Participou
até agora de 16 Campeona-

O tempo seco é favorável
á propagação de incêndios
nas áreas florestais. É comum vermos nessa época
do ano alguns focos de incêndio que logo se propagam e se tornam incontroláveis, por muitas vezes. Os
incêndios florestais ou em

vegetação colocam em risco pessoas e bens, além de
provocar danos ambientais
irreversíveis.
A maioria desses incêndios é causada pela ação do
homem. No período de seca, com vento e baixa umidade relativa do ar, peque-

nas fagulhas podem se propagar provocando um grande incêndio, por este motivo, é preciso estar atento.
Se for realizar uma queimada, não se esqueça de solicitar autorização a um escritório do Instituto Estadual de Florestas (IEF).

O Corpo de Bombeiros dá dicas de prevenção:
- Não solte balões ou fogos de artifício perto de florestas ou áreas rurais.

- Não lance guimbas de cigarros acesos pelas janelas de veículos ou no
chão em áreas rurais ou às margens das rodovias.
- Evite o acúmulo de lixo em lotes vagos.
Os danos ambientais:
- redução da biodiversidade.
- Alterações drásticas dos biótopos, reduzindo as possibilidades de desenvolvimento equilibrado da fauna silvestre.
- Facilitação dos processos erosivos.
- Redução da proteção dos olhos d’água e nascentes.
- Perdas humanas e traumatismos provocados pelo fogo ou por contusões.
- Desabrigados e desalojados
- Redução das oportunidades de trabalho relacionado com o manejo
florestal.
Avise as autoridades quando...
- Houver lotes vagos com vegetação acumulada perto de residências.
- Notar situações que podem apresentar riscos de incêndio como fogueiras em acampamentos, dentro de parques, etc.
- Avistar inicio de um incêndio em vegetação ligue 193.

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

tos, sendo: FMKI, FMK, Mundial WUKF e Sul-Americano.
A atleta agradece ao seu
Mestre Joaquim Felício (Kiko) por sempre acreditar na
sua determinação e força de

vencer;a sua escola COC (Instituto de Educação e Cultura
– AEPA) de São Lourenço,pelo
patrocínio; ao São Lourenço
Jornal e a Rádio Alternativa
pela força de sempre.

- Pretendem se casar:

000632 - DJALMA FERNANDO CAMPOS, divorciado, maior, promotor de vendas, natural de
São Lourenço-MG, residência Rua Mozart Arcanjo da Silveira, 165, São Lourenço-MG, filho de e
SÔNIA APARECIDA CAMPOS; e SANDRA REGINA LESKOVAR DOS SANTOS, solteira, maior, analista
de qualidade, natural de São Paulo-SP, residência Rua Mozart Arcanjo da Silveira, 165, São Lourenço-MG, filha de NOEL RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA LESKOVAR DOS SANTOS;
000631 - DIOVANI BATISTA DE MORAES, solteiro, maior, operador de caixa, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua José Fontes Romero, 230, São Lourenço-MG, filho de LINDOMAR
BATISTA DE MORAES e SILVANA APARECIDA DE MORAES; e NAYARA PÂMELA COSTA, solteira,
maior, vendedora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua José Fontes Romero, 230, São
Lourenço-MG, filha de PEDRO AUGUSTO COSTA NETO e ANA DIVINA MESSIAS COSTA;
000633 - GIOVANI DE SOUZA, solteiro, maior, mecânico, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Heráclito Moreira, 1316, São Lourenço-MG, filho de e SUELI APARECIDA DE SOUZA;
e CRISTIANE DE ALMEIDA MACIEL, solteira, maior, instrutora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Jardim Nirvana, 683, São Lourenço-MG, filha de JUSTO MACIEL NETO e ANA MARIA
DE ALMEIDA MACIEL;
000634 - RAFAEL AUGUSTO COSMO, solteiro, maior, PADEIRO, natural de ITANHANDU-MG,
residência RUA DONA NENE TOLEDO, 52, ITANHANDU-MG, filho de CESAR AUGUSTO COSMO e
ORANIDES PEREIRA RAMOS COSMO; e ROSELI DO NASCIMENTO CANDIDO, solteira, maior, VENDEDORA, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA PROFESSOR MARIO NEVES, 155, São
Lourenço-MG, filha de ROSEMILDO CANDIDO e MARINA DO NASCIMENTO CANDIDO;
000636 - RICARDO ALBERTO DOS SANTOS, solteiro, maior, representante de vendas, natural
de São Lourenço-MG, residência Rua Vasco Lima, 35, São Lourenço-MG, filho de WALTER RIBEIRO DOS SANTOS e SONIA TEIXEIRA DOS SANTOS; e ROSANA APARECIDA TEIXEIRA, solteira, maior,
auxiliar de escritório, natural de Soledade de Minas-MG, residência Rua José Simeão Dutra, 393,
São Lourenço-MG, filha de MANOEL TEIXEIRA e MARIZA TEREZA DE JESUS TEIXEIRA;
000635 - EDER OLIVEIRA SILVA, solteiro, maior, GERENTE, natural de ARAÇATUBA-SP, residência AV. DANIEL DE CARVALHO, 183 APTº A, São Lourenço-MG, filho de ISMAEL RODRIGUES DA
SILVA e ANA OLGA DE OLIVEIRA; e NATALIA NAGIB ABOU HAIDAR, solteira, maior, CIRURGIA DENTISTA, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA WENCESLAU BRAZ, 844, São Lourenço-MG, filha de NAGIB KHALIL ABOU HAIDAR e ZEINA KFOURI HAIDAR;
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Concurso Internacional de
Corais movimenta São Lourenço
Esta semana São Lourenço
recebeu a quarta edição do
Ameride -Festival e Concurso Internacional de Coros
2014. A abertura aconteceu
na Igreja Matriz de São Lourenço Mártir, na segunda-feira (18/08) com uma apresentação de concerto muito
aplaudida pelo público.
Foram 19 grupos vocais
nacionais e internacionaisque participaram do encontro e fizeram apresentações
simultâneas em diversos
pontos da cidade. Os países
participantes, além do Brasil, foram Argentina, Venezuela e Uruguai.
O objetivo do Ameride é
realizar um evento competitivo e socioeducativo de alta qualidade vocal e organizacional, através de grupos

Foto: Assessoria de Comunicação

Ameride – contou com a presença de visitantes de outros países

de corais nacionais e internacionais, atuando em diversos espaços da cidade.Com

a participação ativa dentro
do Seminário Internacional,
o propósito é promover, di-

fundir e realçar a música coral entre a população de São
Lourenço.

Leilão de gado beneficia Hospital São Lourenço

Foto: Assessoria de Comunicação

O Leilão contou com a participação de moradores de Soledade e região

O último domingo (17) foi
bastante movimentado no
Parque de Exposições de Soledade de Minas, com o leilão de gado em benefício do
Hospital São Lourenço. E os
resultados do trabalho voluntário foram muito bons:
foi arrecadado o valor total
de R$ 44.000,00 - que se somará aos recursos já obtidos
desde o início da campanha
desenvolvida pela Unicred
Mineira, para renovação do
enxoval do Hospital (roupas
de cama, banho e itens ci-

rúrgicos utilizados pelos pacientes), que será concluída
em seis de setembro, através
do denominado Dia de Cooperar - Dia “C”.
Desde às 11h da manhã,
produtores rurais de Carmo
de Minas, Conceição do Rio
Verde, Cristina, Dom Viçoso, Jesuânia, Maria da Fé,
Olímpio Noronha, São Lourenço, Soledade de Minas
e São José do Rio Pardo/SP
estiveram no recinto do leilão. Além de novilhas e bezerros, outros animais fo-
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ram doados para arremate
(mulas, cabras, porcos, perus, patos e frangos), bem
como produtos diversos. No
local, havia barraca de comidas e bebidas, também
em benefício do Hospital.
“Ficamos muito satisfeitos
e agradecemos a todos os
nossos parceiros neste evento, bem como aos que vieram arrematar os animais.
Agora, queremos promover
mais leilões também em outras cidades, sempre para
colaborar com o Hospital”,

Agradecimentos

disse o coordenador do leilão de Soledade, Álvaro Luiz
Pereira Bernardes. Também
presentes ao evento, os drs.
Gabriel Dias Pereira Filho e
Eloisa Azalini Máximo se
mostraram muito gratos a
todos que atuaram no leilão. “É essencial que a comunidade de toda a região
esteja junto conosco, em
ações que possam colaborar
para que o Hospital continue prestando bons serviços
a toda a população por ele
atendida”, destacaram.

“O Hospital São Lourenço agradece a todos os que participaram das atividades do leilão, sem distinção: aos que
doaram animais; casal Álvaro/Alexandra, filha Amanda, Mariângela e Grazielle (mãe e irmã do Álvaro, respectivamente); casal Gustavo/Elisa e demais amigos do Encontro de Casais com Cristo (ECC); Hospital: Anderson Machado,
Betto, Fátima Moura, Gabriel da Silva, Geni, Hayra, Luci, dr. Luiz Carlos e grupo Vivação; Unicred Mineira (Daniela,
Claudinho e equipe); casal Eliane/Afonsinho; Delmar, Eusébio (batateiro), Glória (APAE), Jorge (“Bode”), Marcos (Correio), Marcos (Emater), Mazinho DPC (Distribuidora Porta do Céu), Toninho (carreto) e Wanderley (Açougue); leiloeiros Pedro Lúcio, Ítalo e equipe de apoio; produtores da região e demais presentes; município de Soledade de Minas
(pela cessão do Parque de Exposições). E às empresas parceiras: Bar do Iraí (Soledade); Ecobier, Paulinho da R-Bom,
RR Locações, Panificadora San Remo e Tamoio (São Lourenço). Por serem muitos a agradecer, caso tenhamos deixado de citar algum nome aqui, sinta-se você também abraçado e tenha, da mesma forma, a nossa eterna gratidão.
Muito obrigado a todos e até a próxima!”

CECÍLIA DA SILVA BRITO
Psicologia

O uso da tecnologia
na educação

O uso da tecnologia na
educação tem sido bastante
debatido há alguns anos.
Neste artigo preferi enfatizar o uso de telefones celulares e computadores, pois
tem sido alvo de grandes
controvérsias, principalmente em relação às crianças e
adolescentes.
Outro dia me perguntaram
se eu achava ruim uma criança usar celular ou computador. Eu sempre começo respondendo: Tudo na vida depende do uso que se faça das
coisas. A tecnologia está para
nos servir e não para nos escravizar, nos tornando dependentes dela. Ela é de grande
ajuda na aprendizagem, como
recurso pedagógico, mas também pode ser um fator de
aproximação ou distanciamento entre as pessoas.
Na semana passada, estava observando uma cena que
me chamou muita atenção:
uma criança de dois anos mexendo no celular, enquanto
a mãe colocava a comida em
sua boca. Em primeiro lugar,
uma criança de dois anos, já
pode pegar sua colher e comer sozinha, sob orientação
de um adulto. Então, celular
não é para ser usado na hora da refeição! As crianças

estão cada vez mais dispersivas, porque fazem tudo ao
mesmo tempo. É preciso tempo para desfrutar de uma refeição, hora para estudar, hora para conversar, brincar e
hora para mexer no computador ou no celular.
Crianças precisam se socializar, brincar, viver a infância de forma plena, onde valores são aprendidos. O que
vemos hoje é uma sociedade
robótica, pessoas individualistas, porque não aprenderem a se colocar no lugar do
outro. Estão aprendendo a
se relacionar com máquinas
e não mais com pessoas.
Os adolescentes não largam seus tablets, seus jogos
no computador e estão cada
vez mais distanciados do que
seria estabelecer relações
afetivas satisfatórias.
Precisamos ensinar a nova
geração que a tecnologia é
maravilhosa, mas que não
podemos nos distanciar do
que nos torna verdadeiramente humanizados: as relações interpessoais.
Cecília Brito
Psicóloga, pós-graduada
em educação infantil e
neuropsicologia. e-mail:
ceciliasbrito@hotmail.com
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A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Calvície

Música

Coral Feminino Cacilda Cabizuca, o mais novo coral de
São Lourenço, faz sua belíssima apresentação, durante o
Canta Brasil 2014, na cidade de Caxambu, na última semana. Parabéns as meninas da voz de ouro.

Canta Brasil

Ana Júlia Fernandes Oliveira, é nossa Bebê da Semana.
Nascida em 27 de janeiro de 2014, a garotona é filha de Gesimiel de Oliveira Silva e Sâmila Marcela Fernandes Silva.

Formatura

Para muitos homens a queda de cabelo é um grande pesadelo pois acaba mexendo com a auto-estima dos mais
vaidosos, a diminuição dos fios e a quantidade deixa visível
o couro cabeludo dando a aparência de mais idade que a
pessoa realmente possui.
1- Fotobioestimulação por meio do LED (sigla para Luz
Emitida por Diodo): é um laser de baixa potência desenvolvido para tratamento de estímulo capilar por meio do
prolongamento do ciclo de vida dos fios. É indicada para
pessoas com queda acelerada e em maior quantidade do
que o normal. É não-invasivo, indolor, com duração de apenas 20 a 30 minutos por sessão e que não apresenta efeitos colaterais.
2- Peeling Capilar: combate a descamação e oleosidade
no couro cabeludo. Após a limpeza, o resultado dos tratamentos tópicos é potencializado, além de reduzir a inflamação decorrente da oleosidade, que auxilia no processo
de perda capilar.

Coral da Policia Militar da Bahia, emocionou o público
presente no Festival Nacional de Corais “Canta Brasil”, realizado na cidade de Caxambu, no último final de semana.
Com um belíssimo repertório, o Coral da PMBA, sob a regência do Maestro Sub Tenente PM Josué Santana da Paz,
também se apresentou na cidade de Baependi, onde também aconteceram apresentações do festival.

3- Indradermoterapia: consiste em injeções de minoxidil,
D-pantenol e fatores de crescimento. Coadjuvante do tratamento clínico, por ser injetável, propicia efeito mais rápido
na interrupção da queda. O minoxidil é um medicamento
vasodilatador, que tem como efeito secundário o crescimento de pelos. Já o D-pantenol é um ativo presente normalmente na pele e no cabelo, que age fios mais espessos.

Aniversário
Bruno Castro Real Ribeiro, filho de Dr. Rogério Ribeiro e
Rosiane de Castro Real Ribeiro, formou-se no último dia
16, pela .13° Turma de Medicina da Unipac- Juíz de Fora.
Desejamos sucessos ao novo médico, e rogamos a Deus,
que ilumine seu caminho.

Minas ao Luar

Completando mais um ano de vida neste dia 24, nosso
grande amigo e conterrâneo, Padre Antônio Marcos Roque de Carvalho, residente na cidade de Boracéia, SP. Receba nossos votos de felicidades, saúde e paz. Que Deus
o abençoe sempre mais!!!

4- Xampus especiais de combate à oleosidade: são indicados para os pacientes que apresentam perda capilar associada à dermatite seborreica/caspa. Loções que trazem
em sua formulação a substância minoxidil (que prolonga a
fase de crescimento dos fios) é indicada para as pessoas
que estão no início do processo da calvície.
5- Finasterida (comprimidos à base de inibidores da enzima 5-alfa-redutase): esse medicamento de uso oral, aprovado pela FoodandDrugAdministration EUA (FDA) , evita que
os cabelos afinem e é para o tratamento da perda de cabelo
nos homens e mulheres. A enzima 5-alfa-redutase acelera a
transformação do hormônio masculino, testosterona, em Diidrotestosterona (DHT), fator principal que acelera a calvície
entre os homens, por isso a substância inibe sua ação.

Homenagem

Formatura
Flávia Rangel de Souza,
filha de João Ivan de Souza
e Maria de Fátima Rangel,
formou-se em Ciências Biológicas, pela Faculdade Federal de Juíz de Fora, no último dia 14. Desejamos a
formanda e a seus pais, milhões de felicidades. Que
Deus a abençoe!!!

DÉBORA CENTI

Bebê da Semana

O Minas ao Luar, do Sesc, oferece cultura, na forma de
apresentações musicais noturnas e ao ar livre. Sempre gratuito e itinerante, o Minas ao Luar conta com apresentação
de uma banda que promove difusão cultural e preservando a tradição seresteira, ao mesmo tempo em que cultiva
e difunde o repertório do cancioneiro musical popular brasileiro, com repertório que incluem letras e melodias de
todos os tempos. Apresentação acontecerá no dia 23 de
agosto, às 21 horas, no Parque das Águas de Caxambu, com
atração musical “Flor de Abacate”.

O Prefeito Municipal de Carmo de Minas, Exmo. Sr Guy Junqueira Villela recebeu nessa última sexta feira, dia 15 de agosto, do Instituto de Estudos Políticos, em Belo Horizonte, o
¨Prêmio Minas Melhor.” A homenagem é concedida aos Políticos, que têm em mãos o poder de realizar mudanças, personalidades que agem em prol
do coletivo e social. O “Prêmio
Minas Melhor”, tem o objetivo
de incentivar a melhoria da gestão pública, além de estimular iniciativas inovadoras e destacar programas municipais que apresentem resultados positivos para as comunidades. A pesquisa apontou o percentual de 83% de aprovação pela administração do Prefeito Guy Junqueira Villela, o que colocou Carmo de Minas, em uma das primeiras
posições do Estado.
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Preços válidos até 01/09/2014 ou enquanto durarem os estoques - 50 unidades. Ford Focus Hatch S 1.6 2015 (cat QAJ5) a partir de R$63.590 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00%
a.a, 60% de entrada (R$ 38.154,00) e saldo em 18 parcelas de R$ 1.462,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor
total a prazo de R$ 64.470,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 31/07/2014 a partir de 0,35% a.m. e 4,34% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford EcoSport SE 1.6 2015 (cat ECD5) a
partir de R$ 62.990 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 60,01% de entrada (R$ 37.800,30) e saldo em 24 parcelas de R$ 1.087,00 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$ 63.888,30. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 30/07/2014 a partir de 0,28% a.m. e 3,44%
a.a., por meio do Programa Ford Credit. New Fiesta Hatch S 1.5 2015 (cat RBB5) a partir de R$ 42.990 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 60,01% de entrada (R$ 25.798,30) e
saldo em 12 parcelas de R$ 1.492,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 43.702,30 . Custo
Efetivo Total (CET) calculado na data de 24/07/2014 a partir de 0,63% a.m. e 7,83% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford Ranger XLT Diesel 4x4 AT 2014 (cat JMK4) a partir de R$ 129.900,00 à
vista ou fi nanciamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 60,00% de entrada (R$ 77.940,00) e saldo em 18 parcelas de R$ 2.956,00 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$131.148,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 27/06/2014 a partir de 0,25% a.m. e 3,05% 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.

Respeite os limites de velocidade.
• 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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