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Reality Show: Por que assistir?

DOMINGO, 25 DE JANEIRO DE 2015
shows está, de certa forma,
nas mãos dos espectadores,
ou seja, a cada eliminação,
quem assiste tem a chance
de decidir se aquela
pessoa continua ou sai do
programa. Isso gera, ainda
que
inconscientemente,
uma
sensação
de
onipotência e onisciência: o
telespectador tem o poder
nas mãos ao acompanhar a

vida de cada um; e decide,
como em um tribunal,
quem deve seguir adiante
ou será eliminado.
Assim, o sucesso dos
reality shows seria um
reflexo de uma sociedade
vazia que se espelha em
pessoas banais, e que,
de certa forma, reflete
a própria banalidade do
espectador.

RITA ABBUD

Cantinho da Poesia

Senti na Pele
Começou mais uma
edição do reality show Big
Brother Brasil, e agora,
diariamente centenas de
pessoas irão se acomodar
diante dos aparelhos de TV
para acompanhar a rotina
de desconhecidos. Eles se
sujeitam a ficar confinados
dentro de uma casa, por
um longo período, em clima
de disputa. A cada capítulo,
os hábitos, as reações e
os comportamentos dos
participantes viram alvo
de comentários. Entrar
em um reality show, é
certeza de mudança do

anonimato à fama, mesmo
que, na maioria das vezes,
temporária.
Esta aparente encenação
da vida real, encanta os
telespectadores, afinal, são
pessoas comuns, expostas
no seu dia a dia. Gente que
poderia ser um vizinho,
um parente ou até mesmo
você. Mas a questão é: “Por
que tantas pessoas fazem
questão de acompanhar
cenas banais do cotidiano
de pessoas comuns, muitas
vezes sem nada a dizer,
como se fosse uma novela?”.
O destino dos reality

BETO BACHA
Giro Esportivo

O FREGUÊS TEM RAZÃO

Vai começar os campeonatos regionais pelo Brasil afora,
no Cariocão com 16 equipes na disputa em turno único,
a primeira fase válida pela Taça Guanabara. O início da
competição será no dia 31 de janeiro, terminando em 03 de
maio. O Flamengo faz sua estreia fora de casa contra o Macaé,
o Vasco pega a Cabofriense do goleiro de São Lourenço
Leandro Maluco, o Botafogo do atacante Bill enfrenta o
Boavista no estádio Engenhão, que enfim acabou a novela
da reforma e o Fluminense joga contra o Friburguense no
Maraca. O início da pré-temporada para os clubes não foi
muito satisfatório, o Fluzão sem a patrocinadora oficial,
vivendo um momento conturbado, cheio de incertezas, com
a possível saída dos craques para o futebol chinês, nas duas
partidas iniciais na preparação nos Estates, duas derrotas
para times alemães. O Botafogo com o técnico Renê Simões
iniciou também com derrota para um time da segundona do
Carioca o Gonçalense, o Vasco perdendo a primeira para o
Voltaço e no Torneio Super Series que acontece na Amazônia,
a equipe foi enfrentar o rival Flamengo com “sangue nos
olhos”, insuflados pelo atual presidente Eurico Miranda, mas
nada adiantou, mantendo a hegemonia Rubro Negra sem
perder por mais de dois anos para o freguês. Frustrando os
planos do presidente Cruzmaltino.

FIGURAS CARIMBADAS
No Campeonato Municipal de futebol de São Lourenço
vencido pela equipe da Guiomoto Honda, vale destacar
as figurinhas pra lá de carimbadas do espetáculo, como o
Presidente da Liga Desportiva Elson Salgado, o amigo vovô
garoto Altamiro sempre presente no futebol e também esta
foto curiosa de um jogador artilheiro da equipe do Santa
Helena do bairro São Lourenço Velho, comandada pela
técnico Crico, com o cabelo estilo Bozo.

Parecia não encontrar saída;
Dentro de mim restaurar;
Foram momentos escuros
Os traumas no meu interior;
Que por muitos anos
Sem Jesus pude carregar;
Parecia uma guerra sem fim.
Não sabia como lutar;
Eram mais palavras vazias
Que trazia tristeza e dor;
Hoje eu digo para você;
Procure Jesus, caro leitor;
A alegria, a paz ao seu lado,
Só Jesus pode presentear;
Com a vida terrena pronta;
Para o seu lado estar.

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

O SACRIFÍCIO:

Quando pensamos em sacrifício, geralmente, pensamos
em alguma coisa ruim. A idéia de sacrifício corresponde a algo
que vai nos trazer restrições, resignações. Sacrifício lembra dor,
renúnica, abdicação. Pouquíssimas pessoas estão dispostas a se
sacrificarem por algo ou alguém.Valorizamos muito a chegada e
nos esquecemos de que a vida é uma corrida em que o percurso
diário é o que vai determinar o resultado final. Não há nenhuma
conquista sem sacrifício, nenhuma glória sem esforço, nenhuma
vitória sem luta. O sacrifício faz parte da história de todas as
pessoas que se julgam verdadeiramente felizes. Não existe ganho
sem perda.
Nada se conquista sem uma dose de sacrifícios, sem
abrirmos mão de algo. Se não renunciamos, nada realizamos.
Relacionamentos exigem pequenas doses diárias de sacrifícios
para se manterem vivos.O exercício das mais variadas profissões
exige doses homeopáticas de sacrifícios. A prática de uma religião
requer a vivência de sacrifícios, pois acreditar num Deus que não
pede uma revisão constante de vida e não solicita uma mudança
de comportamento é, no mínimo, inacreditável..
Sacrificar-se é ter coragem de reconhecer seus limites e lutar
para superá-los a cada momento, a cada novo pequeno desafio.
Os feitos mais importantes não estão destinados aos preguiçosos
e acomodados, aos que só querem receber e nunca têm nada a
oferecer...As realizações mais importantes não estão reservadas
aos mais ricos, aos mais cultos, nem aos mais espertos, mas sim
aqueles que entenderam e que vivem a grandeza do sacrifício!

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Este é um tempo de graça

Nossa Senhora nos convida a viver Suas mensagens, que
são muitas, mas podemos resumi-las nas cinco pedrinhas,
para vencer nosso Golias – o demônio – que está perturbando
cada um de nós.
A 1ª pedrinha é a ORAÇÃO. Nós devemos aprender a rezar
bem, não depressa; podemos fazer um pequeno sacrifício, talvez
levantando meia hora mais cedo para nos encontrarmos com
Deus, que não se deixa vencer em generosidade. Se doarmos a
Ele meia hora de sono para rezar, para nos encontrar com Ele,
será que Deus não irá nos ajudar em nosso trabalho, na família,
nas nossas preocupações? É preciso rezar bem, sem pressa,
porque o tempo que se passa com Deus, não é tempo perdido,
torna-se ganho. Façamos esta experiência em nossa vida.
O 2º ponto que podemos vivenciar é a EUCARISTIA
COTIDIANA. Não basta a comunhão somente no domingo.
É necessária todos os dias, da mesma forma que comemos
todos os dias para sobreviver. Se temos necessidade da
comida material, nossa alma tem necessidade da comida
espiritual; entretanto deixamos a alma jejuar a semana inteira,
para comungar somente no domingo.
Nossa alma precisa alimentar-se todos os dias de Deus.
O 3º pedido de Nossa Senhora é ler a SAGRADA ESCRITURA.
Muitos cristãos não conhecem a Palavra de Deus, por isso não
sabem o que Deus deseja deles.
É preciso ler a Bíblia todos os dias. Nossa Senhora também
nos pede JEJUM. Nosso corpo deseja comodidade e nós
devemos reagir, porque não podemos ser seu escravo e da
nossa concupiscência.
Por isso, Nossa Senhora diz que devemos jejuar.
O 5º pedido de Maria é a CONFISSÃO SEMANAL. Fazer um
exame de consciência profundo, sem dizer: “Eu não tenho pecado”.
A Bíblia diz que o homem justo peca sete vezes por dia.
E nós? E ainda comungamos sem a preparação e pureza de
coração, devidos para receber o Corpo de Cristo.
Peçamos ao Senhor que nos ajude a viver as mensagens de
sua Mãe, neste tempo de graça que Ele nos concede.
Fonte: Anunciando Medjugorje.

ABANDONO DE EMPREGO
AO Sr. BRUNO ALVES GONÇALVES
Por não está apresentando ao trabalho desde 01/08/2014,
convidamos o Sr. Bruno Alves Gonçalves, portador do CPF: nº
103.562.936-45 e ID: nº MG-18.538.023, a comparecer em nosso
escritório a fim de fazer sua rescisão de contrato de trabalho, dentro
do prazo de 72:00 horas a partir desta carta, sob/ pena de ficar
rescindindo o contrato de trabalho, nos termos do Art. 482 da CLT.
SÃO LOURENÇO, 21 DE JANEIRO DE 2015.
M.GESSO COMERCIO DE PLACAS DE GESSO E DECORAÇÕES LTDA- ME
CNPJ: 05.458.530/0001-00 - Rua Ida Mascarenhas Lage, nº925
São Lourenço /MG

Crédito Fácil Sem Burocracia
DE 10 A 240 MIL - LIBERAÇÃO NO MESMO DIA

SEM CONSULTA AO SPC E SERASA. PARA
ABRIR NEGÓCIOS, COMPRAR IMÓVEL, PAGAR
DÍVIDAS, FAZER CAPITAL DE GIRO PARA
PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA TODO
BRASIL DIARIAMENTE DAS 08:00h AS 20:00h
EXEMPLO:
CRÉDITO PRESTAÇÃO
10 MIL......... RS 85.00
15 MIL........ R$104,00
20 Mll..........R$134.00
30 MIL........ RS198,00
40 MIL........ R$254.00

CRÉDITO PRESTAÇÃO
50 MIL.........R$298,00
60 MIL.........R$347,00
70 MIL.........R$426,00
80 MIL.........R$505,00
90 MIL.........R$594,00

VEDA OUTROS VALORES
PLANTÃO SÁBADO E DOMINGO
(0xx31) 3043-5167 0U (0XX31) 3588-2454
(0XX31) 9590-4678
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DOM ZECA
A notícia é...
maestromartins@yahoo.com.br

Formatura

DOMINGO, 25 DE JANEIRO DE 2015

ENTREVISTA

Formatura
Rafaela Carvalho é a
mais
nova
jornalista
sãolourenciana. Graduada
pela Universidade Federal
de Juiz de Fora, ela colou
grau na última terça-feira
(20),
naquela
cidade.
Rafaela Christine Roberto de
Carvalho é filha de Rosangela
e Luís Cláudio (ex-colunista
desse semanário, ex-locutor
da Rádio Alternativa e atual
Secretário Municipal de
Governo).

Adauto Lúcio Cardoso

Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Este é o nosso projeto para 2015
e irá durar cerca de seis meses.
Nosso objetivo é eliminar
definitivamente os alagamentos
que acontecer no local.

Casamento
Parabéns ao nosso querido amigo Hydeckel pela formatura,
na foto com os orgulhosos pais, Célia e Tenorio Cavalcanti e
sua avó Sandra Cavalcanti.

Acolhida

Belíssimo casamento de Solange de Fátima Faria e Rogel
Sales. Na foto, o pai, José Geraldo Faria acompanha a noiva
Solange. Felicidades ao casal!

Aniversário
Neste dia 24, sábado, na missa das 17h, vamos acolher o
Padre Everson Souza Marcelino, o novo Vigário Paroquial,
da Paróquia de São Lourenço Mártir.
Desejamos boas vindas, e rogamos a Deus, que ilumine seu
trabalho pastoral junto a nossos paroquianos e visitantes.

Falecimento
Heleno Junqueira Fonseca
faleceu no último dia 08, em
Santa Rita do Sapucaí, onde
residia. Aos seus filhos (Jesus
Bittencourt Fonseca; Heleno
Junqueira Fonseca; Antônio
Bittencourt
e
Luciana
Bittencourt Fonseca); esposa
Ceres Junqueira Fonseca;
seus irmãos (Luis Jose, Dila
Maria, Jesus, Dulcy, Darcílio,
Carlos Eduardo e Maria
Cristina) e todos os familiares,
deixamos registrado nossos
pêsames. Que Deus lhe dê o descanso merecido dos justos!

Parabéns para gatíssima
Danielly Carvalho que
completou 14 anos dia 22
de janeiro, felicidades e
tudo de melhor para você!

Mag, um ano, dourada,
muito dócil. Para adoção
na Veterinária Capricho,
3332-5418.

Com pesar, registramos o
falecimento de Jayme Luiz
Pereira, o conhecido Jayme
Torneiro, ocorrido dia 14/01
em Ipatinga, onde residia.
Seu corpo foi transladado
para nossa cidade, sua terra
natal. Filho de Natal Luiz
Pereira e Inêz, era casado
com a saudosa Agnes Bertão
Pereira. Nossas sinceras
condolências a todos os
familiares, em especial a
seus filhos Maria Helena,
Valéria Maria, Eliana Maria,
Giselda e Flávio José, e também a seus irmãos: Arlindo,
Celso, Helena, Vera, Natalina, Maria Ignes.

Comunicado

Dely Veiga, comunica a todos, que a RIFA DA TOALHA
BORDADA, saiu para a neta do Sr. Michel Lage, e aproveita
para agradecer a todos que colaboraram com a compra da
rifa acima citada.
EXPEDIENTE

Como está o andamento das obras do SAAE no
Centro de São Lourenço?
No Centro da cidade já
fizemos várias obras no
sentido de acabar com os
alagamentos que acontecem
sempre que cai uma chuva
forte. Foram feitas obras na
esquina da Av. Getúlio Vargas
com Av. Comendador Costa,
na Rua Batista Luzardo foram
colocadas duas bocas de
lobo. Após algumas chuvas
no local, a vizinhança já
constatou que o acumulo de
agua melhorou. O desafio
agora é uma grande obra que
será feita nas ruas Ribeiro
da Luz, Olavo Gomes Pinto e
Melo Viana. Será uma obra
de grande porte, orçada em
R$1,5 milhões, que consiste
na construção de uma
galeria subterrânea próxima
ao
Mercado
Municipal,
desembocando no Rio Verde.

E a respeito da Limpeza
Urbana, o que será feito?
O SAAE está empenhado
também quanto à varrição,
capina, poda e cuidados com
o aterro da cidade, tudo isso
é nossa responsabilidade. A
coleta de resíduos sólidos
é feita pela Conserbras.
Com relação ao aterro, já
conseguimos
melhorar
bastante a situação do
local. Agora, o trator está
à disposição, fizemos um
cercado para proteger,
enfim, está tudo bem
controlado por lá. Ainda
em relação a capina e
poda, estamos adquirindo
mais 15 roçadeiras, antes
tínhamos somente três.
Estamos fazendo de tudo
para melhorar a eficiência
do serviço, mantendo as
equipes nos bairros, fazendo
mutirões, mantendo a
limpeza na cidade.
E sobre o Concurso
Público, vai ter?
Sim, ainda no primeiro
semestre deste ano, e vai ser
bem amplo. Os interessados
podem se preparar.

Doação

Falecimento

Para anunciar:
Telefax: (35) 3332-8484
Tiragem Semanal:
8000 exemplares
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CLASSIFICADOS
LOTE EM CONDOMÍNIO FECHADO, EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, COM
3661.80M², ÁREA COMUM DE 1902.74M², ÁREA DE LAZER 16000M², COM
PISCINA, SAUNA A VAPOR, QUIOSQUE COM CHURRASQUEIRA E FOGÃO A
LENHA, QUADRA DE VOLEY E FUTEBOL, LAGO DE PEIXES, POMAR E NASCENTE
DE ÁGUA MINERAL. CONTATO PELO TEL: 035 9992-6789
BENZEDEIRA CÍNTIA PRADO – AJUDA VOCÊ A TRAZER O SEU AMOR.
SERIEDADE E SIGILO ABSOLUTO. ATENDE DE 2ª A SÁBADO, DAS 8H ÀS 21H.
35-8886-1705(OI) 35-9257-4182(TIM)
ALUGA-SE LOJA NO ANTONIO DUTRA SHOPPING – 2º PISO – LOJA 64.
TELEFONE DE CONTATO: 35-3332-2092 OU 8832-8834(OI)
ALUGA-SE CASA RESIDENCIAL OU COMERCIAL NO CENTRO. TRATAR (35)
8817-7800.
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR (35) 8816-2486
OI / (35) 9105- 6305 - TIM
ALUGA-SE SALA COMERCIAL NO CENTRO.TRATAR PELOS TELS: 35-88416889(OI) OU 8817-7800(OI).
ALUGA-SE CASA NO CENTRO PARA FINS COMERCIAL OU RESIDENCIAL.
TRATAR PELOS TELS: 35-8841-6889(OI) OU 8817-7800(OI).
VENDO ÓTIMO APTO CENTRO DE SÃO LOURENÇO EM ED. TORRE DE SÃO
LOURENÇO. 1 QUARTO, 2 BANHEIROS, SALA, COZINHA, ÁREA E VAGA NA
GARAGEM. ARMÁRIOS NO QUARTO, BANHEIRO E COZINHA. DIRETO COM
PROPRIETÁRIO. CONTATO: MARIA TEREZA (21)988925071. VALOR R$260.000,00.

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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Secretário de Governo de São Lourenço visita
Secretário de Estado de Governo

O Secretário Municipal
de Governo, Luís Cláudio de
Carvalho, visitou, na última
segunda-feira (19), em Belo
Horizonte, o Secretário de
Estado de Governo, Odair
Cunha. Segundo o Secretário
Municipal, foi apenas uma
visita de cortesia, visto
que o mesmo foi à capital

mineira para uma reunião
na Secretaria de Estado de
Turismo e Esportes. “Aproveitei
a oportunidade e, mesmo
sem agendar, fui à Secretaria
de Estado de Governo
cumprimentar o deputado
federal Odair Cunha pela
nomeação ao mais importante
cargo do governo estadual,
ocorrida
recentemente”,
disse Luís Cláudio. Ele ainda
acrescentou que foi muito
bem recebido, ficando clara
a deferência que o Secretário
tem por São Lourenço. “Nosso
conhecido de longa data,
Odair foi muito atencioso e
demonstrou seu carinho pela
cidade de São Lourenço, se
colocando à disposição do

governo municipal”, completou
o Secretário Municipal. Luís
Cláudio disse ter ficado
satisifeito com o resultado da
visita, declarando que “isso
já era de se esperar, visto que
Odair Cunha é um político
republicano, e, independente
de posições partidárias, nós
dois estamos representando
instituições públicas e não
partidos políticos”. Entre
os assuntos tratados na
rápida conversa, a Comenda
Estância Hidromineral de São
Lourenço foi um destaque. Eles
articularam a possibilidade da
pariticipação do governador
Fernando
Pimentel
na
cerimônia de entrega da
honraria, em março.

Calor forte e a falta de chuvas tornam o esgoto
mais visível no Ribeirão São Lourenço

Com a forte onda de calor
que têm feito nas últimas
semanas, somado ainda à
falta de chuvas, o esgoto no
Ribeirão São Lourenço está
com cheiro mais acentuado.

Localizado em frente ao
principal ponto turístico
da cidade, o ribeirão vem
recebendo esgoto de vários
bairros, causando desconforto
à população local por causa

do mau cheiro frequente.
O Serviço Autônomo de
Água e Esgoto (SAAE) já
informou, em entrevista,
que já foram retirados mais
de 80% do esgoto que era
lançado no Córrego da
Miguela, que passa nos
bairros São Lourenço Velho
e Santo Cruzeiro e encontra
com o Ribeirão, mas ainda
é preciso dar continuidade
a esta obra. Na última
semana, um caminhão e um
trator da limpeza urbana do
SAAE, fizeram uma limpeza
no local, retirando o mato
alto que estava acumulado
nas margens do Ribeirão.

Confira a tabela do IPVA 2015

O prazo para pagamento à vista com desconto de 3%, ou da primeira parcela é de 19 a 30
de janeiro, conforme final de placa e escala de vencimentos abaixo:

Errata:
Na edição anterior
onde se lê, Edição
nº 4177 de 18 de
janeiro de 2015, leiase Edição nº 4178 18
de janeiro 2015

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

- Pretendem se casar:

000762 - EDILSON JOSE PRINCE PEREIRA, solteiro,
maior, COMERCIANTE, natural de CARMO DE MINASMG, residência AV DOM PEDRO II - 388 AP 104, São
Lourenço-MG, filho de ADILSON PEREIRA DE CASTRO e
ANA MARIA PRINCE PEREIRA; e LUCIANA CRISTINA DA
SILVA, solteira, maior, COMERCIANTE, natural de SÃO
LOURENÇO-MG, residência RUA CAMBUQUIRA 245,
São Lourenço-MG, filha de e MARIA INÊS DA SILVA;
000763 - DANIEL FERNANDES ALVES, solteiro, maior,
CONSULTOR DE VENDAS, natural de SAO LOURENÇOMG, residência RUA DR. RIBEIRO DA LUZ, 735, São
Lourenço-MG, filho de MARCUS ANTONIO ALVES e
ROSELY FERNANDES ALVES; e TAYNAH FERNANDES
PIANTINO, solteira, maior, GERENTE DE VENDAS, natural
de ANGRA DOS REIS-RJ, residência RUA DO CARMO, 45,
São Lourenço-MG, filha de SILVIO OLIVEIRA DE MELLO
PIANTINO e MÔNICA SOUSA FERNANDES PIANTINO;

30 de Janeiro é a nova data para implantação do SAMU
Segundo o Consórcio
Intermunicipal de Saúde
da Macrorregião do Sul de
Minas, a nova data definida
para a implantação do
serviço na região é dia 30
de Janeiro. Esta é a terceira
data definida e tudo indica
que agora será definitivo. A
cerimônia de inauguração
acontece às 11h do dia
30 de janeiro na sede do

consórcio, em Varginha. Os
trabalhos começam no dia
31 de janeiro.
O serviço deveria estar
atendendo 153 cidades do
Sul de Minas desde outubro
do ano passado. Contudo, a
inauguração não aconteceu,
segundo
o
Consórcio,
primeiramente por problemas
com convênios e com o
governo estadual, e depois

porque faltavam médicos
para o quadro de serviços.
Esta demora causou
transtornos também para
os profissionais que foram
aprovados no concurso, e
chamados para assumirem
o cargo. Isto é, muitos
acabaram
deixando
o
emprego que estavam na
expectativa de começar a
trabalhar no SAMU.
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Promoção “Na Ford o ano ainda não virou” válida até 31/01/2015 ou enquanto durarem os estoques – 10 unidades considerando oferta válida para unidades faturadas com alíquota de IPI referente a Dezembro de 2014. Ford EcoSport SE 1.6 2015
(cat ECD5) a partir de R$ 64.670,00 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 60% de entrada (R$ 38.802,00) e saldo em 24 parcelas de R$ 1.117,00 na modalidade CDC com 90 dias de carência para pagamento da 1ª parcela,
incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 65.610,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 12/01/2015 a partir de 0,29% a.m. e 3,51% a.a., por meio do Programa Ford Credit. New Fiesta Hatch S 1.5 2015 (cat RBB5)
a partir de R$ 43.990,00 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 60% de entrada (R$ 26.394,00) e saldo em 12 parcelas de R$ 1.530,00 na modalidade CDC com 90 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo
tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 44.754,00 . Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 12/01/2015 a partir de 0,66% a.m. e 8,21% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford Focus Hatch S 1.6 2015 (cat QAJ5) a partir
de R$ 65.200,00 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 60,03% de entrada (R$ 39.139,56) e saldo em 18 parcelas de R$ 1.499,00 na modalidade CDC com 90 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas,
custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 66.121,56. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 12/01/2015 a partir de 0,37% a.m. e 4,51% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford Fusion 2.5 Flex 2014 (cat UCB4) a partir de R$
104.000,00 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 60% de entrada (R$ 62.400,00) e saldo em 12 parcelas de R$ 3.558,00 na modalidade CDC com 90 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos
e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 105.096,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 13/01/2015 a partir de 0,40% a.m. e 4,94% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ranger XLT 2.5 FLEX Cabine Dupla 4X2 (JSA5) a partir de R$
92.900,00 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 60% de entrada (R$ 55.740,00) e saldo em 18 parcelas de R$ 2.150,00 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$ 94.440,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 12/01/20154 a partir de 0,31% a.m. e 3,73% 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 a aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, na 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 do CET) e 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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Polícia Militar está atenta aos
assaltos e roubos em São Lourenço

O ano de 2015 começou
com alguns crimes que estão
deixando a população e a
Polícia Militar em alerta no
que diz respeito à segurança.
Apesar de, segundo a Polícia
Militar de São Lourenço

informar que os números
de ocorrências ainda estão
menores do que o ano
passado, a preocupação com
o bem estar dos moradores é
constante.
Nas últimas semanas

aconteceram roubos em
residências, um deles no
bairro Solar dos Lagos, onde
os ladrões invadiram uma
casa durante o dia, levando
vários
equipamentos
eletrônicos e o carro
que estava na garagem.
Outro roubo que assustou
moradores foi no bairro
Vila Nova, no qual uma
família foi pega de surpresa
e teve uma boa quantia em
dinheiro levada, objetos
pessoais, e o carro, que foi
encontrado após o crime.
De acordo com informações
do 57ºBPM de São Lourenço,
a Polícia tem trabalhado firme
para identificar quem são os
autores. Segundo o Major
Paulo, que cedeu entrevista ao
São Lourenço Jornal e Rádio
Alternativa, esta é uma época
de temporada e a cidade
recebe não somente turistas,
mas também criminosos, que
vem para a cidade com más
intenções. “É natural esta
preocupação das pessoas, e

isso pode nos ajudar muito,
pois a população começa a
tomar atitudes mais seguras.
Ou seja, pequenas ações
inibem muito.”
Uma das dicas destacadas
pelo Major, que podem
colaborar com a ação da
Polícia e prevenir este tipo de
situação, é a mobilização entre
vizinhos. Isto funciona através
de uma rede integração dos
moradores, que estão sempre
alerta e em comunicação,
e alguns bairros já estão
adotando, assim como o
comércio da cidade.
O Major Paulo ainda
destaca
que
toda
informação é válida para
a Polícia, e as pessoas
devem sempre entrar
em contato através dos
números 190 ou 181. “A
Polícia está interessada
em saber. Trabalhamos
em conjunto também com
a Polícia Civil e já temos
estratégias para serem
aplicadas”, concluiu o Major.
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DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Escovar dente de cão é frescura?
(parte 1)

Não. Claro que não é todo o cão que irá permitir a
escovação e nem todo o dono tem tempo ou se dispõe à
escovar os dentes de seu animal 3 vezes por semana.
O tártaro acumula nos dentes dos cães da mesma
forma que com que se acumula nos nossos. Quando os
cães eram animais selvagens e caçavam seus alimentos,
eles mastigavam pelos, matéria fibrosa como pulmões e
roíam muito osso. Além disso, viviam livres e sem cuidados
médicos obedecendo somente às leis da natureza: presa/
predador e a lei do mais forte. Ou seja, o tempo médio de
vida de um animal era muito menor que hoje e muitos dos
problemas ligados ao tempo de vida, como o acúmulo de
tártaro em questão aqui, muitas vezes nem chegavam a
aparecer. Agora que são animais domésticos, de estimação
e possuem donos preocupados com a sua saúde, tornamse necessários cuidados antes ignorados.
Para retardar o acúmulo de tártaro que irá desenvolver
uma série de doenças orais e infecções em outros locais do
organismo, a escovação se faz necessária.
Como acostumar seu cão a escovar os dentes em 1 mês:

Semana 1
Procure um local calmo, na sombra e sem maiores
distrações para seu cão. Sente-se com seu cão e enquanto
fala com ele e faz carinho, passe seu dedo indicador por
sua gengiva. Filhotes costumam estranhar mas logo se
acostumam. Lembre-se a chave de qualquer treinamento
ou condicionamento está em uma só palavra: persistência.
Comece com seções breves de 2 minutos 4x/dia por 3 dias
e depois aumente o tempo para 5 minutos e continue a
agradá-lo com muito carinho e petiscos se ele permitir que
vc passe o dedo em sua gengiva e dentes.
Continua ...

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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