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Crise no Hospital
de São Lourenço

Cerca de 400 funcionários do Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço estão desesperados com a falta de
pagamento dos salários que completou dois meses neste dia 20 de janeiro. (pág 06)

Crise

Acidente

Acidente com
van cargo
Por volta das 07:00hs dessa segunda-feira (20/01), um veículo Fiat
Ducato com placas de São Lourenço, trafegava pela Alameda Maria Lucília da Costa Ribeiro no bairro da
Vila Carneiro, quando perdeu o freio,
atravessou a Avenida Getúlio Vargas, bateu no muro de uma residência e invadiu o terreno da casa que
fica abaixo do nível da rua. (pág 07)

Chuva volta a
alagar ruas e
avenidas da cidade
As principais ruas e avenidas do
centro de São Lourenço voltaram a
ficar alagadas no final da tarde dessa segunda- feira (20/01). Meia hora de chuva foi o suficiente para deixas os comerciantes e trabalhadores apreensivos... (pág 09)

Teste do coraçãozinho: Gomes supermercados
mais segurança para o inaugura estação de reciclagem
em sua loja matriz
recém-nascido
(pág 07)

dutrasom@dutrasom.com.br

(pág 08)
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Caxambu recebe
Maurício do vôlei
Na sexta-feira (17/01), o ex-jogador de vôlei, medalhista olímpico pela Seleção Brasileira, Maurício Lima,
foi recebido com muito entusiasmo
por autoridades, empresários e cidadãos de Caxambu. (pág 09)
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Comemore...

tam. Agora mesmo, a anunciada mudança no comando
do Ministério da Educação poderia ser marcada pela retomada do interesse do governo em facilitar a vida dos estudantes e de suas famílias.
Independentemente das
articulações políticas, porém,
os cidadãos devem fazer o
que está ao seu alcance para não serem explorados na
compra do material solicitado pelas escolas. A Associação Brasileira de Defesa dos
Consumidores alerta para
uma legislação recente que
proíbe os estabelecimentos
escolares de incluírem na lista itens de uso coletivo, co-

mo copos descartáveis, papel higiênico, álcool, material de escritório e produtos
de limpeza. Segundo a Lei Federal 12.886/13, que entrou
em vigor há cerca de um mês,
cabe à escola custear tais artigos. Também é dever dos
pais e responsáveis conferir
para que a taxa de material
escolar, que muitas instituições cobram, seja acompanhada da relação dos itens
que serão efetivamente adquiridos. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, as famílias têm o direito de conhecer a lista atualizada de material ou mesmo a relação do ano ante-

Exame reprova 60% de
médicos formados em SP
seja se inscrever no Conselho Regional de Medicina
de São Paulo (CRM) e atuar no Estado. A prova foi
aplicada no dia 3 de novembro em nove cidades paulistas, além da capital. O registro no CRM, entretanto,
não depende do desempenho ou da aprovação nas
provas.
Por força de lei, o Cremesp
não pode condicionar o registro à aprovação em um
exame. Isso exigiria uma lei
federal, assim como acontece com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Também participaram do
Exame do Cremesp 485 recém-formados que se graduaram em escolas médicas fora do estado de São
Paulo. Entre eles, 350 ficaram abaixo do índice mínimo exigido pelo exame. Os
formados fora do estado
são provenientes de 78 cursos de diferentes unidades
da federação.

rior, para poder planejar os
seus gastos. De outra parte,
a escola não pode obrigar
alunos a adquirirem produtos de determinada marca.
Há, portanto, dois aspectos a serem observados: a
ganância tributária do governo, que pode ser atenuada
com pressão sobre o Congresso para que dê andamento aos projetos de desoneração, e as exigências descabidas de algumas escolas,
que também podem ser questionadas pelos pais e adequadas aos interesses dos estudantes. Só não pode é faltar
caneta para que o país escreva o seu futuro.

VERA GANNAM

ESPAÇO LIVRE

Dos 2.843 recém-formados em medicina que fizeram o exame do Conselho
Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp)
em 2013, 59,2% foram reprovados. O índice é maior
do que o registrado no ano
passado, quando 54,5% não
acertaram 60% das questões e foram reprovados.
Com abstenção de apenas 2,8%, o número de participantes em 2013 é o maior
desde que o exame é aplicado, há nove anos. O percentual de reprovados ficou
4,7 pontos acima de 2012.
No ano anterior, foram 2.411
participantes, com 54,5%
de reprovação.
O exame de 2013 apontou também que a reprovação foi maior entre os
egressos de instituições de
ensino privadas (71%), entre os alunos de escolas públicas o índice foi 33,9%.
O exame do Cremesp é
obrigatório para quem de-

SIMONE GANNAM

O imposto da caneta

Maria Nossa Mãe

MENSAGEM DE
NOSSA SENHORA
Queridos filhos!
Com alegria no meu coração, Eu chamo a todos
vocês a viverem e a testemunharem a sua fé com
o coração e com o seu
exemplo, em todas as circunstâncias. Decidam-se,
filhinhos, a fugir do pecado e da tentação. Que possa haver, em seus corações, alegria e amor pela
santidade. Eu os amo, filhinhos, e os acompanho
diante do Altíssimo com
minha intercessão.
Obrigada, por terem correspondido ao meu apelo. (25-07-2013)
MENSAGEM DE
REFLEXÃO
Decidam-se a fugir do
pecado e da tentação.
Diante de qualquer situação, que dependa de
nós, a decisão é sempre
pessoal, é nossa e não de
outra pessoa. Por essa razão, não podemos nem devemos atribuir culpa a nin-

guém nem às circunstâncias nem ao lugar nem ao
tempo, com a alegação de
que fomos vítimas e não
culpados por uma decisão
errada...
Todos, de uma forma ou
outra, somos tentados pelo inimigo do homem. Mentiroso, ardiloso, cruel, aproxima-se do ser humano
(principalmente daqueles
que desejam servir a Deus
em espírito e verdade), e
começa por tentá-lo, oferecendo-lhe prazeres e felicidade, que, segundo ele,
se encontram no dinheiro, no prazer da carne, na
fama e nas honras mundanas. O convite é por demais tentador: o brilho e
a fascinação das coisas, que
nos rodeiam, são irresistíveis. É disso que Nossa Senhora nos quer livrar, porque toda tentação, se não
for superada, com a ajuda
da graça, leva-nos fatalmente ao pecado. E, quando se trata de um pecado
grave, corremos o risco de
perder-nos para sempre.
Fonte: Informativo RAINHA DA PAZ

"Recorte este anúncio, apresente e ganhe 10% de
desconto. Promoção não é válida para o delivery"

RUA JC SOARES, 88 - CENTRO

www.facebook.com/haneiculinariajaponesa

Levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário mostra que o
peso dos impostos sobre materiais essenciais à atividade escolar, como canetas, réguas e apontadores, chega
a quase metade do preço cobrado ao consumidor. Uma
simples caneta leva 47% de
seu valor em tributos _ um
verdadeiro absurdo num país que luta para colocar todas as crianças na escola e
para dar-lhes condições de
aprendizagem. No momento em que as famílias brasileiras preparam-se para o início de mais um ano letivo,
este é um tema que merece
atenção dos governantes, das
lideranças políticas do país
e de todos os envolvidos no
processo educacional.
Embora tramitem no Congresso algumas propostas de
redução de tributos que poderiam provocar queda significativa nos preços do material escolar, não se observa por
parte do Planalto qualquer interesse em aprová-las. O projeto de lei 6.705 de 2009, por
exemplo, já está há quatro anos
no Legislativo e, embora tenha sido aprovado pelo Senado, ainda não foi analisado pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, na qual
se encontra parado. Oportunidades para tocá-lo não fal-
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Faça de sua vida uma
eterna celebração, desde
os mínimos detalhes até
as maiores conquistas.
Coloque música e poesia em tudo a sua volta,
ouça mais a voz do seu
coração.
Não ignore seus bons
sentimentos. Eles são a
melhor de todas as armas.
Não profira sentenças sem
possibilidade de recurso.
Não hesite em pedir desculpas. Ao contrário do
que se imagina, v ocê nunca sairá perdendo se agir
assim.
Navegue, mas não se deixe levar pela correnteza.
Dirija seu barco, mas permita que Deus seja sempre o comandante maior.
Desça do pedestal de
seu orgulho e tenha coragem de pedir ajuda aos
outros quando precisar.
Seja humilde, em todas
as circunstâncias, pois o
mundo gira rápido demais.
Contemple a natureza,
o cantar dos pássaros, o
desabrochar das flores, o
pôr do sol...deixe o vento lhe trazer as respostas

que procura.
Escreva na areia as suas tristezas e na rocha as
suas alegrias.
Não tenha medo nem
vergonha de ser feliz! Dance, sem se preocupar se
os outros estão achando
feio ou bonito. Cante, mesmo que você desafine.
Exercite-se! Trabalhe suas potencialidades para
que tudo o que fizer seja muito bem feito! Realize muito, mas relaxe o
suficiente para não se tornar escravo...
Viaje, nem que seja para dentro de si mesmo!
Leia, estude, aprenda,
mesmo com as pessoas
mais simples, pois talvez
elas sejam as que mais
têm a lhe ensinar.
Resgate o brilho no olhar,
o prazer do novo. Volte a
namorar seu marido, sua
esposa. Case-se de novo,
mas com o mesmo par.
Seja fiel. Se não puder
cumprir, não prometa.
Enfim, comemore a alegria do existir e faça de sua
história uma festa sem dia
nem hora para terminar!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

O maligno só ressalta
o que é negativo
O Senhor nos olha
com grande misericórdia e amor. Ele sabe
que somos um povo
sofrido, pisado por satanás como se fôssemos barro. Ele sabe
que o inimigo de Deus
tem nos submetido
ao seu trabalho infame e sujo.
Talvez, exatamente
por sermos tão pisados por ele, pensamos
que a vida seja assim
mesmo, sem alegria
de sentir o amor de
Deus, sempre com a
sensação de sermos
rejeitados, esquecidos
e marginalizados, julgados, acusados e condenados. Habituamo-nos de tal forma a es-

sa vida de miséria espiritual que isso parece ser algo normal.
O maligno só ressalta o que é negativo e
põe perante nossos
olhos os erros, a sujeira, as infidelidades,
os pecados, fazendo
com que nos afundemos na lama de um
passado irreal e inexistente. Ele faz questão de agir assim.
Mas o Senhor se compadece de Seus filhos
e não quer que soframos dessa forma. Jesus está em nosso meio
se condoendo da nossa situação. Não se trata de ter dó, e sim de
sentir a nossa dor.
Deus o abençoe!
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ENTREVISTA Almir Barbassa

Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Diretor Financeiro da Petrobras

dade produtiva da Companhia”. Na entrevista abaixo,
Barbassa fala mais sobre essa e outras possíveis captações. Confira:

A Petrobras realizouneste
mês uma emissão de títulos
em Euros (€) e em Libras Esterlinas (£) que, em apenas
um dia, captou um volume
de€3,05 bilhões e £600 milhões. Segundo o diretor Financeiro e de Relações com
Investidores, Almir Barbassa, essa foi a maior emissão
de uma empresa operacional oriunda de um mercado
emergente na Europa, em toda a história: “Este resultado mostra que o investidor
de renda fixa confia nos projetos da Petrobras, pois entende que estamos captando para aumentar a capaci-

Como surge a decisão do
momento em que deve ser
feita uma emissão? Por que
a Petrobras optou por fazer
a captação agora? Por que
em Euros?
Estamos sempre analisando oportunidades. A opção
por acessar o mercado de euros deveu-se ao momento
do mercado europeu, que
apresentou custos menores
que o em dólar. Além disso,
geralmente no início do ano
os mercados apresentam
maior liquidez, o que se confirmou, com a demanda três
vezes maior que a captação.
Qual a avaliação que a
Petrobras faz a respeito do
resultado da oferta? A que
o senhor atribui esse resultado?
A captação foi um sucesso. A operação foi realizada
em apenas 1 dia e o volume
captado foi de €3,05 bilhões

e £600 milhões com 3 prazos diferentes para o Euro (títulos com vencimento em
2018, 2021 e 2025) e um prazo para os títulos em libras
esterlinas (vencimento em
2034). Essa foi a maior emissão de uma empresa operacional oriunda de um mercado emergente na Europa,
em toda a história. Tivemos
mais de 1.300 ordens, principalmente da Inglaterra
(23,5%), Alemanha (18,3%),
Suíça e França. Este resultado mostra que o investidor
de renda fixa confia nos projetos da Petrobras, pois entende que estamos captando para aumentar a capacidade produtiva da Companhia.
Essa emissão afeta a percepção de risco da companhia?
Não, pelo contrário, o sucesso da operação contradiz
certo pessimismo em relação à Petrobras.
Qual o impacto da operação no endividamento? Há
previsão de quando esse ce-

nário começa a se reverter?
No curto prazo, irá impactar o endividamento bruto,
mas a dívida líquida não se
altera enquanto este dinheiro estiver no caixa. A perspectiva é que, a partir de
2016, a empresa terá menor
necessidade de captação,
com fluxo de caixa livre positivo.
A Petrobras pretende realizar novas captações? Quando? Em que moedas?
Nossa estratégia é fazer
uma grande operação por
ano em cada mercado (americano e europeu). Então, há
previsão de uma captação
em dólar ainda esse ano.
Essas captações que a Petrobras faz já são previstas
no Plano de Negócios. Quanto a Petrobras pretende captar em média para fazer frente aos investimentos programados para os próximos anos?
O valor de captação para
os próximos anos será anunciado na divulgação do novo Plano de Negócios e Gestão, para o período 2014-18.

Prefeitura prepara a entrega
dos carnês de IPTU

A Diretoria de Fazenda está preparando a entrega dos
carnês de IPTU. Eles já foram
confeccionados e entregues
na agência dos Correios, que
farão a distribuição. No início da próxima semana, eles
começarão a chegar nos endereços. Nesse ano, o contribuinte irá deparar com uma
novidade. A taxa de coleta
de lixo não será cobrada junto com o IPTU. Ela está sendo cobrada na conta de água.
Para adequar o sistema municipal à legislação federal, que
prevê a elaboração do Plano
Municipal de Saneamento Básico, o Serviço Autônomo de
Água e Esgoto (Saae), amparado pela Lei Municipal nº

3.130, está responsável pela
coleta de lixo. A taxa não sofreu reajuste, apenas foi corrigida pelo IGPM (5,51%), assim como os impostos, as outras taxas e os salários dos servidores públicos. A diferença
é que ela foi dividida em 12
parcelas mensais.
Em atendimento à legislação, a Diretoria de Fazenda
emitiu, nesta quinta-feira
(23/01), o seguinte Edital de
Lançamento:
O Município de São Lourenço, através da Diretoria
de Fazenda, torna público
aos proprietários, titulares
de domínio útil ou possuidores a qualquer título de
imóveis deste município, con-

tribuintes do Imposto sobre
a Propriedade Predial e Territorial e Urbana (IPTU) e da
Contribuição para o Custeio
do Serviço de Iluminação Pública, nos termos da Constituição Federal, art. 156, I, art.
149-A e 149-A parágrafo único, da Lei 5172/1966 (Código Tributário Nacional), art.
32 e 77 e da Lei Complementar 001/2010 (Código Tributário Municipal), art. 8º, 127
e 169, que foram emitidos
os carnês de recolhimento
de IPTU e Taxas referentes
aos imóveis situados no município de São Lourenço. Na
hipótese de não recebimento dos carnês no prazo de 15
dias a contar desta publica-
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ção, fica o contribuinte cientificado de que deverá retirá-los na Diretoria de Fazenda, localizada na Praça Duque de Caxias, 61, Centro,
São Lourenço, não servindo
a falta de recebimento dos
carnês como escusa para o
não pagamento dos tributos.
A eventual impugnação ao
lançamento dos tributos constantes no carnê deverá ser
feita pelo contribuinte, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do carnê
ou da data desta publicação,
à Diretoria de Fazenda, com
respeito aos termos dos arts.
6º e 13 do Decreto 4008/2010
e art. 27, II do Código Tributário Municipal.

Novos rumos...
Ressoam em meus ouvidos
até hoje, com força total, as palavras do Santo Padre, o papa
Francisco, aqui no Brasil, àquela multidão sedenta que ao seu
redor se reuniu. Quanta maravilha! Não disse nada novo, pois
fez eco às palavras de Jesus...
A novidade estava no seu jeito de falar: simples e acessível,
mostrando a todos o rosto misericordioso e amável de Deus.
Novos rumos observamos
em nossa Igreja e com renovado ardor queremos anunciar Jesus Cristo, vivo e presente em nossa história, com
um único objetivo: dar sentido à vida humana. Os cristãos
são chamados a descobrir um
novo jeito de viver a fé, pautado no modo como viviam os
primeiros cristãos, reunidos
em pequenas comunidades,
celebrando e vivendo o mistério de Cristo, na fração do
pão, assíduos na oração em
comum e na partilha de seus
bens, para que não ajam necessitados... (At 2, 42-47)
A Igreja entende a necessidade de renovar as Paróquias
e revigorar as suas comunidades, fazendo de cada Paróquia,
comunidade de comunidades.
Isso muda muita coisa, pois
tornam-se oportunas à vivência da fé os pequenos grupos,
a setorização, em que existam
hospitalidade e acolhida, fraternidade e comunhão...
A comunidade eclesial se baseia na perfeita comunidade:
a Santíssima Trindade, em que
fica latente o amor das pessoas e o elo forte que as une. Embora o Pai seja diferente do Filho e do Espírito Santo, o Filho
diferente do Pai e do Espírito
Santo e o Espírito Santo diferente do Pai e do Filho, a diferença não é fator de exclusão,

mas de comunhão. Nossas comunidades podem formar um
só corpo, percebendo a individualidade de cada membro como fator que acrescenta.
Com base nisso, a renovação paroquial sugere uma mudança daquela antiga mentalidade de que as pessoas devem ir até a matriz para participar da missa e voltar para
suas casas, sem compromisso. Claro que devem ir à matriz, pois ela é a Igreja Mãe da
Paróquia, mas também, nas
próprias comunidades, os fiéis são convocados ao comprometimento, criando laços
de verdadeira fraternidade.
É preciso fortalecer as comunidades e para isso temos
um projeto a iniciar já no primeiro dia de fevereiro, com
missas semanais em todas as
comunidades de nossa Paróquia de São Lourenço Mártir.
Deixo aqui os novos horários de missas na Paróquia São
Lourenço Mártir, a partir do
dia 01 de fevereiro, lembrando que os horários da matriz
se conservam inalterados:
COMUNIDADE SÃO FRANCISCO: DOMINGO, ÀS 09:30
COMUNIDADE SÃO PEDRO:
DOMINGO, ÀS 17:00
COMUNIDADE SANTO EXPEDITO: TERÇA-FEIRA, ÀS 19:30
COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA SAÚDE: QUARTA-FEIRA, ÀS 19:30
COMUNIDADE SANTA CLARA: QUINTA-FEIRA, ÀS 19:30
COMUNIDADE SANTA MÔNICA: SEXTA-FEIRA, ÀS 19:30
COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA SALETE: SÁBADO, ÀS 19:00
Organize-se e vamos formar
comunidade, no Corpo do Senhor, a Igreja. Com meu abraço, uma bênção especial a vocêe à sua família.

CLASSIFICADOS
Imóveis a Venda

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

EXPEDIENTE

S.Lço - Apto Centro 2 qts c/armários, demais dependências, garagem. Prédio pequeno, sem elevador, claro, c/vista. 98,75m2. R$ 230mil.
S.Lço - Casa carioca 2 suítes demais dependências. Novinha, ótima localização no bairro. R$ 160mil
S.Lço - Casa excelente próx. Polivalente 3qts suíte, garagem, quintal c/269m2. R$ 350mil
Dom Viçoso - terreno rural 10.000m2, água da
serra encanada, todo cercado, próx. povoado R$85mil.
Dom Viçoso - 3ha, 400mts do asfalto, 11km S.Lço,
casa 3qts c/suíte (precisando modernização),área
de lazer,animais.R$200mil.
Tenho outros ótimos imóveis.
Leônidas Bastos – Creci 24195
Tels: (35) 9179-4209 (TIM)
(35) 8869-8956 (OI).
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Preços válidos até 30/01/2014 ou enquanto durarem os estoques - 30 unidades. Ford Focus Hatch S1.6L Flex (cat. QAL4) a partir de R$ 60.990 à vista. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso. O CONPET é um Programa
do Governo Federal vinculado ao Ministério de Minas e Energia - MME e executado com o apoio técnico e administrativo da Petrobras. New Fiesta Hatch 2014 1.5 S à partir de R$ 39.890,00 à vista. Ford EcoSport SE 1.6L 2014
(cat ECO4) a partir de R$59.960,00 à vista. 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. 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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O que é Alzheimer?

No Brasil, existem cerca de
15 milhões de pessoas com
mais de 60 anos de idade. Seis
por cento delas sofrem do
Mal de Alzheimer, segundo
dados da Associação Brasileira de Alzheimer (Abraz). Em
todo o mundo, 15 milhões de
pessoas têm Alzheimer, doença incurável acompanhada de graves transtornos às
vítimas. Nos Estados Unidos,
é a quarta causa de morte de
idosos entre 75 e 80 anos.
Perde apenas para infarto,
derrame e câncer.
O Alzheimer é uma doença
neuro-degenerativa que provoca o declínio das funções intelectuais, reduzindo as capacidades de trabalho e relação
social e interferindo no comportamento e na personalidade. De início, o paciente começa a perder sua memória mais
recente. Pode até lembrar com
precisão acontecimentos de
anos atrás, mas esquecer que
acabou de realizar uma refeição. Com a evolução do quadro, o alzheimer causa grande
impacto no cotidiano da pessoa e afeta a capacidade de
aprendizado, atenção, orientação, compreensão e linguagem. A pessoa fica cada vez
mais dependente da ajuda dos
outros, até mesmo para rotinas básicas, como a higiene
pessoal e a alimentação.

Perguntas frequentes
1) Por que interditar a pessoa portadora da doença de
Alzheimer?
Um dos grandes problemas
causados pela doença de Alzheimer é a redução da capacidade de discernimento, isto é, o doente não consegue
entender a consequência dos
seus atos, não manifesta a sua
vontade, não desenvolve raciocínio lógico por causa dos
lapsos de memória e perde a
capacidade de comunicação,
impossibilitando que as pessoas o compreendam. Por isso, a lei o considera civilmente incapaz.
A interdição serve como medida de proteção para preservar o paciente de Alzheimer
de determinados riscos que
envolvem a prática de certos
atos como, por exemplo, evitar que pessoas “experientes”
aproveitem-se da deficiência
de discernimento do paciente para efetuar manobras desleais, causando diversos prejuízos, principalmente, de ordem patrimonial e moral.
Como exemplo, podemos
citar a venda de um imóvel
ou de um veículo, retirada de
dinheiro do banco, emissão

de cheques, entre outros. A
interdição declara a incapacidade do paciente de Alzheimer que não poderá, por si
próprio, pratica ou exercer pessoalmente determinados atos
da vida civil, necessitando, para tanto, ser representado por
outra pessoa. Esse representante é o curador.

2) Como interditar o paciente de Alzheimer?
A interdição do paciente de
Alzheimer é feita através de
processo judicial, sendo necessário, para tanto, a atuação de um advogado. Entretanto, em alguns casos específicos, o Ministério Público
poderá atuar, sendo, nesse caso, desnecessária a representação por advogado. No processo de interdição, o paciente será avaliado por perito médico que atestará a capacidade de discernimento da pessoa. O laudo emitido servirá
de orientação para o juiz decidir pela intervenção, ou não.
Além disso, o paciente deverá ser levado até a presença
do juiz (se houver possibilidade) para que este possa conhecê-lo.
3) Quem é o curador?
Curador é o representante
do interditado (no caso, o doente de Alzheimer) nomeado
pelo juiz, que passará a exercer todos os atos da vida civil
no lugar do paciente interditado. Irá administrar os bens, assinar documentos, enfim, cuidará da vida civil do paciente
de Alzheimer.
Para facilitar a compreensão, é só imaginar a relação
existente entre os pais e o filho menor de idade. A criança não pode assinar contratos, quem os assina em seu
lugar são seus pais. A criança
também não pode movimentar conta no banco, necessitando da representação dos
seus pais para tanto. Com a
interdição, podemos comparar o paciente interditado como sendo a criança, e os pais,
o curador.
4) E a “procuração de plenos poderes”, não possui a
mesma finalidade da interdição?
Não, a interdição é mais ampla. Se o paciente de Alzheimer não for interditado, todos os atos praticados por ele
serão válidos, a princípio. Ao
passo que, se ele for interditado, seus atos serão NULOS.
A procuração, por sua vez, não
tem esse “poder”, apenas confere ao representante o direi-

to de atuar dentro dos limites a ele conferido na procuração, geralmente administrar
patrimônio e assinar documentos - o paciente poderia praticar atos autônomos causando uma série de prejuízos. Atos,
estes, que serão tidos como
válidos, se praticados com boa-fé. Muitas vezes, a procuração se torna inviável porque
o paciente não consegue assiná-la.
5) O que é o auxílio-cuidador pago pelo INSS?
É o acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria quando
o segurado, aposentado por
invalidez, necessita de assistência permanente de outra
pessoa. Muitas confusões são
feitas em relação a este benefício.
Ele não é devido a quem necessita de um cuidador permanente, mas, sim, a quem
se aposentou por invalidez devido a uma doença que precisa de cuidador em tempo integral.
6) O que é o benefício da
prestação continuada paga
pelo INSS?
É a garantia de um salário
mínimo mensal, pago pelo
INSS, à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso com 65
anos ou mais, que comprove
não possuir meios de prover
a própria manutenção, nem
de tê-la provida por sua família. Para ter direito a esse benefício, o idoso não precisa ter
contribuído à Seguridade Social, mas precisa provar que
sua família possui renda mensal per capta (por pessoa da
família) inferior a 1/4 do salário mínimo. Exemplo: um
idoso com mais de 65 anos
que resida na casa de sua filha, com o genro e mais dois
netos. No caso de somente o
genro trabalhar e ganhar R$
1.000,00 por mês. Dividiremos
R$ 1.000,00 por cinco pessoas (casal, dois filhos e o idoso), obteremos R$ 200,00 por
pessoa - valor menor que um
salário mínimo. Assim, nesse
exemplo, o idoso tem direito
ao benefício.
Causas
A causa do Alzheimer é desconhecida, mas seus efeitos
deixam marcas fortes no paciente. Normalmente, atinge
a população de idade mais
avançada, embora se registrem casos em gente jovem.
Os cientistas já conseguiram
identificar um componente
genético do problema, só que
estão longe de uma solução.
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DRª LUCIANA B. VIEIRA
Esclerodermia

O que é?
É uma doença auto-imune (o próprio organismo agredindo suas estruturas) na qual
ocorre o endurecimento da
pele, que se torna espessada, lisa e sem elasticidade. O
nome esclerodermia deriva-se do grego, que significa “pele dura”. Existem variedades
que acometem somente a
pele e uma forma que acomete a pele, vasos sanguíneos e órgãos internos.
Manifestações clínicas
A esclerodermia pode se
manifestar de mais de uma
forma. Os tipos que apresentam somente alterações cutâneas recebem denominações
de acordo com o formato e
extensão das lesões. As lesões formam áreas de pele
endurecida, de superfície lisa, sem pêlos e cor de marfim. Localizam-se no tronco,
nos membros superiores ou
nos membros inferiores. Podem se manifestar das seguintes formas:
- em gotas: as lesões são
bem pequenas, do tamanho
de gotas.
- em placas ou morfea: as
lesões são maiores, arredondadas ou ovais.
- linear ou em faixa: as lesões são alongadas e unilaterais. A esclerodermia linear
que ocorre na fronte e couro
cabeludo é conhecida como
esclerodermia “em golpe de
sabre” devido à descrição histórica da semelhança com a
cicatriz de um ferimento provocado por um sabre.
- segmentar: também é unilateral, porém áreas maiores são acometidas. A pele
fica aderida às estruturas profundas, com comprometimento do músculo, provocando deformidade na região
afetada, que pode ser a face, membros superiores ou
inferiores.

- generalizada: cursa com
diversas lesões distríbuidas
pela pele.
O tipo que acomete a pele e órgãos internos é conhecido como Esclerose Sistêmica Progressiva. Além do endurecimento difuso da pele
ocorrem alterações dos vasos sanguíneos, dos músculos, das articulações, do tubo gastro-intestinal, do coração, dos pulmões e dos rins.
O endurecimento progressivo da pele pode levar à dificuldade de realizar movimentos simples, como fechar as
mãos ou dobrar os braços.
Uma manifestação clínica
bastante característica desse tipo é a coloração violácea que ocorre nas mãos e
nos pés, devido a diminuição da irrigação sanguínea,
conhecida como Fenômeno
de Raynaud.
Tratamento
O tratamento das formas
restritas à pele é realizado
com a aplicação de medicamentos locais através de massagens ou infiltrações. Nas
formas que apresentam deformidades é importante a
fisioterapia para evitar o comprometimento dos movimentos. Nas formas generalizadas são necessários medicamentos orais.
A Esclerose Sistêmica Progressiva geralmente é tratada pelo reumatologista ou
clínico geral devido ao envolvimento dos órgãos internos.
São empregados medicamentos de uso interno, que podem acarretar efeitos colaterais importantes e que exigem um médico com experiência no seu uso.
Para evitar o Fenômeno de
Raynaud deve-se manter as
extremidades aquecidas com
luvas e meias e evitar lavar
as mãos com água fria.
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Funcionários do Hospital de São Lourenço
continuam com os salários atrasados
Cerca de 400 funcionários
do Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço estão desesperados
com a falta de pagamento
dos salários que completou
dois meses neste dia 20 de
janeiro. Além dos 2 meses
de atraso no pagamento, eles
alegam que também não receberam nenhuma parcela
do 13º salário.
Com o atraso, diversos funcionários do Hospital estão
passando dificuldades para
honrar compromissos básicos como: pagamento de aluguel, luz e água. Em algumas
situações, alguns deles estão com dificuldades de alimentação e estão sobrevivendo à base de doações de
cestas básicas oferecida por
familiares.
“Estou sem comida em casa, meu gás de cozinha acabou, tive que recorrer aos
meus familiares e amigos como pedinte, estou passando
dificuldades para dar o que
comer aos meus filhos, a situação é muito humilhante”,
disse uma funcionária que
preferimos não identificá-la.
Os problemas no Hospital
de São Lourenço não param
por aí, fornecedores também
reclamam que não recebem
há mais de 5 meses.

Funcionários cogitam a
paralisação dos serviços
Durante esta semana, recebemos na redação do São
Lourenço Jornal diversos funcionários pedindo ajuda para comprargás de cozinha e
cesta básica, durante a con-

versa com a nossa reportagem eles também cogitaram
uma paralisação dos serviços em breve, caso o problema não seja resolvido até o
início da próxima semana.

Hospital de São Lourenço
proíbe a entrada da
imprensa e de vereadores
na instituição
Para piorar ainda mais a
situação, o Hospital de São
Lourenço proibiu a entrada
da imprensa e de vereado-

res em suas dependências.
Tentamos falar com a diretoria do Hospital, mas fomos
barrados na portaria, o silêncio dos controladores da instituição é absoluto, o que
causa mais aflição nos funcionários, que sem previsão
de quando saíra o pagamento, se afundam em empréstimos e terão que pagar juros altos por atraso de pagamentos. “Infelizmente tem
comerciante que acha que
somos “caloteiros”, que não

queremos pagar nossas contas, mas na verdade não é
isso, se não recebemos pelo nosso trabalho, como podemos pagar a quem devemos?”, desabafou outro funcionário da instituição.
Alguns dos trabalhadores
também nos declararam que
estão sofrendo por problemas psicológicos e que a qualidade do serviço está sendo
afetada por conta da falta do
pagamento e da honra dos
compromissos firmados.

BETO BACHA

Giro Esportivo

APITA O ÁRBITRO
A bola volta a rolar
pelos deficitários e enfraquecidos estaduais
pelo Brasil afora. Muitas equipes optando
pelo elenco reserva
neste início de temporada, exemplo copiado do Atlético PR, bem
sucedido no ano passado. Ainda acredito
que a melhor fórmula para o retorno do
sucesso nos estaduais,
seria uma competição
antecipada (iniciando-se em Dezembro), com os considerados “pequenos” e uma disputa final entre os quatro melhores juntando-se aos “grandes”, como por exemplo, no
Rio (Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense) e em São
Pulo (Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos). Percebe-se que a parte física dos jogadores que retornaram de
férias e também o entrosamento entre os contratados, levaram as equipes do Fluminense, São Paulo, Vasco e Botafogo estrearem sem vitória nesta primeira rodada. Nos times cariocas o Fluminense conseguiu o retorno do bom jogador Conca e a contratação doGordinho Walter (destaque
do Brasileirão de 2013), uma incógnita sobre o seu real futebol. Mas a defesa ficou a mesma do ano passado, impossível confiar em Gum, Euzébio, Diguinho e Valencia. O Vasco fez contratações pontuais, necessitava com urgência de
uma debandada geral na equipe. Veio o Everton Costa, Aranda, o bom goleiro Martim Silva, mas continua com o técnico de segunda, o Adílson Batista. O Botafogo atual campeão carioca perdeu a referência de Seedorf, que foi para
o comando técnico do Milan da Itália, mas com um time
certinho ainda trouxe o atacante Ferreyra, Bollati e o volante Ayrton. No Flamengo a continuidade dos trabalhos
do técnico Jaime, o imbróglio sobre o jogador Elias quanto à liberação pelo Sporting, emperrando o negócio. Chegando como reforços Elano, Erazo do Equador, Everton retornando, o lateral Léo e o Alecsandro (cara do Vasco). Boa
sorte as equipes de todos os estaduais, neste ano da Copa
do Mundo e pedir ao papai do céu suas bênçãos para que
não tenhamos brigas entre as torcidas e sucesso no acolhimento de todos os torcedores e delegações do mundo.

NA TABELINHA ENTRE
DONDINHO E DOCA

Seleção de futebol da cidade vizinha de Três Corações de
1941, formada pela Liga Esportiva Tricordiana,e mesclada
por atletas cedidos pelos demais setores esportivos da cidade. O campeonato na época foi dividido em duas zonas:
Vale do Sapucaí e Vale do Rio Verde, sendo a equipe do Yuracan de Itajubá, campeão pelo Sapucaí e o LET de Três Corações, campeã pelo Rio Verde. Houve uma melhor de três
entre as equipes campeãs. O primeiro jogo foi na cidade
de Itajubá, vitória do Yuracan pelo placar de 2 a 1. O segundo jogo em Três Corações, vitória do LET pelo mesmo
placar. No desempateem 17 de Dezembro de 1941 a equipe de Três Corações sagrou-se campeã geral depois da vitória maiúscula por 4 a 1, com o Dondinho pai do Rei Pelé
fazendo três gols de cabeça. Na seleção campeã: Rosca,
Gomes, Otto, Dondinho pai do Pelé, Vavá e o Doca pai do
amigo Adauto e do Moby. Agachados, Dunga, Oscar, Quintino, Zanoli, Zé da Bola, Zezinho, Fuad, Galé e Nozinho.
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Teste do coraçãozinho:
Acidente com van
cargo em São Lourenço mais segurança para o bebê

Por volta das 07:00hs dessa segunda-feira (20/01), um
veículo Fiat Ducato com placas de São Lourenço, trafegava pela Alameda Maria Lucília da Costa Ribeiro no bairro da Vila Carneiro, quando

perdeu o freio, atravessou a
Avenida Getúlio Vargas, bateu no muro de uma residência e invadiu o terreno da casa que fica abaixo do nível
da rua.
Com o forte impacto, o mo-

tor da van se desprendeu do
veículo. O muro da residência ficou totalmente destruído, por sorte, o motorista
sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Acidente com vítima fatal
na BR- 460 em Lambari

Um grave acidente na tarde de segunda- feira (20/01),na
BR-460, altura do Km 10, próximo ao Parque Nova Baden
em Lambari, terminou com
uma vítima fatal.

De acordo com testemunhas, o condutor d o Fiat/
Uno com placas de Lambari
tentava realizar uma ultrapassagem perigosa em faixa
contínua, quando perdeu o

controle do veículo, capotou
e caiu em uma ribanceira.
Durante a capotagem, o motorista foi arremessado para fora do carro e faleceu na
hora. Fotos: Mayara Santos.

A Maternidade do Hospital São Lourenço - sempre em
sintonia com os mais modernos procedimentos assistenciais - oferece, desde outubro passado, um novo serviço: o teste do coraçãozinho,
recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Trata-se de um teste simples, indolor e capaz de diagnosticar possíveis doenças cardíacas em recém-nascidos nas
primeiras 48 horas de vida.
De acordo com o pediatra
Rubens Almeida Ayres, responsável pela implantação
do teste no Hospital, um ou
dois em cada mil neonatos
manifestam tais cardiopatias,
que podem levar a óbito se
não tratadas a tempo e de

forma adequada. “Recém-nascidos apresentam poucas manifestações clínicas
nesse período da vida. Assim, se possuírem complicações mais sérias no coração,
estas podem ser detectadas
pelo teste”, explica. A realização do procedimento não
descarta o exame físico detalhado antes da alta.
Segundo as enfermeiras
Ana Maria Junqueira e Gislene Nogueira, responsáveis
pela Maternidade, o teste
consiste na aferição da oximetria de pulso (mede a saturação de oxigênio no sangue), através da colocação
de um sensor no membro superior (mão) direito e em um
dos membros inferiores (pé)

do bebê, acomodado em uma
incubadora aquecida. Se a
oximetria for menor que 95%
em qualquer dos membros
ou a diferença entre o membro superior direito e outro
qualquer for maior que 3%,
deve-se suspeitar da patologia. Nestes casos, o pediatra
responsável pelo bebê no
Hospital solicitará um ecocardiograma, exame que confirmará ou não a cardiopatia. “Achei o teste muito bom,
porque com ele é possível tomar providências logo depois
que o bebê nasce”, afirmou
Cristiane Aparecida de Castro, mãe do bebê que aparece nesta matéria (foto acima) - que felizmente, teve
resultado normal no teste.

Devido à globalização, os avanços das tecnologias da comunicação e da informação e também o
risco do desemprego que a atual crise econômica gerou em todo o mundo, o mercado de trabalho vem se
tornando cada vez mais competitivo, dinâmico e exigente. A área de
Assistencia Social é bastante abrangente e possui diversas áreas de atuação, consequentemente, o número de profissionais disponíveis no
mercado também é grande.
A busca por profissionais mais qualificados, com maior conhecimento na sua
área de atuação, faz da pós-graduação um diferencial devido à maioria dos profissionais que terminam a graduação não dão continuidade aos estudos. Por isso se
tornou imprescindível, uma obrigação, passando a integrar um dos principais itens
que compõe um currículo bem construído.
Atualmente quem faz um curso de Especialização, orientados especialmente às
demandas do mercado, tem mais chances de ascensão profissional. A especialização é bastante valorizada, além de abrir novas oportunidades para alavancar a carreira em relação à questão salarial, na troca de empregos ou conquistar uma vaga
melhor. Além disso, a pós-graduação amplia a rede de contatos, proporciona o desenvolvimento profissional e a maturidade à carreira, serve de base para tomar decisões, para enfrentar novos desafios e ampliar o conhecimento.
Os gerentes de RH hoje em dia valorizam os currículos que apresentam continuidade dos estudos, pois demonstra o interesse no aprimoramento do conhecimento, fator fundamental para a melhoria do trabalho, visando um atendimento qualificado na prestação de serviço aos clientes.
Assim, aFaculdade de São Lourenço, inova mais uma vez, e abre agora inscrições
para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Seguridade e Serviço Social, com o
objetivo de capacitar e especializar profissionais e também ex-alunos, visando propiciar o aprimoramento teórico-metodológico e técnico-operativo de todos que
possuem interesse na área da seguridade social e suas dimensões constitutivas:
saúde, previdência e assistencial social.
Além de uma troca de saberes teóricos na área de Seguridade Social, favorecendo o exercício da pesquisa social aos participantes e ampliação dos conhecimentos
teóricos e metodológicos, capazes de contribuir para a consolidação de competências no planejamento e gestão de ações e projetos sociais.
As aulas serão ministradas quinzenalmenteaos sábados, durante 18 meses, com
início previsto para fevereiro 2014. Para maiores informações entrem em contato
pelo e-mail serviço.social@faculdadesaolourenco.com.br ou pelo site
www.faculdadesaoloureco.com.br. O sucesso depende de você e o grupo UNISEP
esta sempre à frente para te ajudar!
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Gomes supermercados inaugura estação Cansadas de esperar pela
de reciclagem em sua loja matriz
prefeitura, moradoras arregaçam

as mangas e capinam a rua

Em consonância com os
tempos atuais, em que sustentabilidade é uma das palavras de ordem, a rede Gomes Supermercados dá um
importante passo rumo às
práticas ecologicamente corretas que norteiam o consumo consciente, trazendo vantagens para seus clientes e
também para a cidade de São
Lourenço, que assim como
a maioria dos municípios brasileiros vem tendo que lidar
com a grave questão da devida destinação de seus resíduos sólidos.
A empresa firmou parceria
com cooperativas de catadores e triagem de recicláveis da
cidade, para onde é destinado tudo que for recebido no
posto de coleta localizado na
loja matriz do grupo. Ali há a
estrutura para recebimento
do lixo reciclável levado pelos
clientes e demais interessados, com cabines específicas
para cada tipo de material aceito: plásticos, papeis, metais e
óleo de cozinha.
As únicas exigências que

são feitas para os interessados em depositar seus resíduos recicláveis no posto de
coleta Gomes Supermercados são a atenção para a necessidade de separação prévia de cada tipo de material
que, por consequência, devem ser colocados em seus
respectivos contêineres e
quanto ao óleo de cozinha,
que deve ser levado em garrafas plásticas tipo PET.
A iniciativa vem sendo bem
recebida pelo público da cidade, o que anima os responsáveis pela administração da rede Gomes Supermercados. Com base no volume de material já recebido, pode-se dizer que a empresa vem prestando um
grande auxílio na redução do
volume de lixo destinado ao
aterro sanitário da cidade de
São Lourenço, já bastante sobrecarregado.
Serviço:
Estação de reciclagem Gomes Supermercados
Endereço: R. Coronel José Justino, número 334 – lo-

ja matriz
Telefone: (35) 3339-3400
E-mail: contato@gomessupermercados.com.br
Página de Facebook da empresa: https://www.facebook.
com/GomesSL

Com a ausência do poder público para cuidar da
limpeza e da capina das
“vias públicas”, moradoras
se unem para limpar e fazer o trabalho que cabe à

Prefeitura Municipal. Umdetalhe que chamou nossa atenção é que, ambas são
hipertensas, uma sofre de
diabetes e a outra padece
de problemas de coluna.

Ambas trabalharam por horas debaixo de um sol escaldante e “de graça”. Tudo por amor a ordem da
nossa abandonada cidade
de São Lourenço.
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Chuva volta a alagar as principais
ruas e avenidas do centro da cidade

As principais ruas e avenidas do centro de São Lourenço voltaram a ficar alagadas no final da tarde dessa
segunda- feira (20/01).
Meia hora de chuva foi o
suficiente para deixas os comerciantes e trabalhadores

apreensivos com a subida rápida da água que chegou a
invadir algumas lojas do centro. Com a enxurrada forte
que descia da parte alta da
cidade, vinha também muitos sacos de lixo que estavam empilhados nas sarje-

tas esperando o caminhão
de coleta passar.
Trabalhadores que estavam encerrando o expediente ficaram ilhados no trabalho. A água baixou cerca de
40 minutos depois que o temporal cessou.

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

- Pretendem se casar:

000483 - WASHINGTON LUIS TITO, solteiro, maior, padeiro, natural de Carapicuiba-SP, residência Rua Antonio Cordeiro Junior 150, São Lourenço-MG, filho de e ROSANA TITO; e ANA CAROLINA MAXIMO DA SILVA ANDRADE, solteira, nascida em 1 de dezembro de 1997, estudante, natural de Pouso Alegre-MG, residência Rua Antonio Cordeiro Junior 150, São Lourenço-MG, filha de
CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE e ALESSANDRA ELOISA MAXIMO ALFREDO;
000484 - CLAUDIO CRISTIANO DE SOUZA, solteiro, maior, autonomo, natural de São Lourenço-MG, residência Travessa Henrique Isac Alzemar, casa 4, São Lourenço-MG, filho de PAULO CARMELINO DE SOUZA e ALVARINA SILVA DE SOUZA; e SHEILA DE ASSIS SILVA DA HORA, solteira, maior,
do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Joaquim Cardoso, 88, São Lourenço-MG, filha de FRANCISCO DE ASSIS DA HORA FILHO e MARIA APARECIDA DA SILVA;
000485 - JOEL DE SOUZA, solteiro, maior, servente, natural de São Lourenço-MG, residência
Rua Angelo da Veiga, 242, São Lourenço-MG, filho de e NATALINA DE JESUS DE SOUZA; e VALNICE MILHOMENS DA SILVA COSTA, solteira, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência
Rua Angelo da Veiga, 242, São Lourenço-MG, filha de FRANCISCO DE ASSIS COSTA e MARIA DO
CARMO DA SILVA COSTA;
000486 - CÉSAR CECÍLIO DE JESUS MACHADO, divorciado, maior, Funcionário Público Federal,
natural de São Carlos-SP, residência Rua Clóvis Reis, 295, São Lourenço-MG, filho de e ELZA MACHADO; e MAGNÓLIA PEREIRA NUNES, solteira, maior, Comerciante, natural de Guanambi-BA,
residência Rua Clóvis Reis, 295, São Lourenço-MG, filha de JOSÉ FRANCISCO NUNES e OLIVIA PEREIRA NUNES;
000488 - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA, solteiro, maior, DESIGN, natural de Cruzeiro-SP, residência Av. Antonio Junqueira de Souza, 571, São Lourenço-MG, filho de DANIEL DA SILVA e MARCILIA RABELO DA SILVA; e GEOVANA BERNARDES TOMÉ, solteira, maior, Assistente Social, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Mario Neto, 311, São Lourenço-MG, filha de JOÃO EDUARDO TOMÉ e GLORIA BENEDITA BERNARDES TOMÉ;
000487 - ALEXANDRE DOS REIS SILVA, solteiro, maior, autonomo, natural de Taubaté-SP, residência Rua Deputado Manoel Costa, 160, São Lourenço-MG, filho de BENEDITO SILVA e MARIA
DOS REIS SILVA; e RAQUEL RAMOS TAVARES, solteira, maior, serviços gerais, natural de São Lourenço-MG, residência Tenente Jamari de Oliveira, 136, São Lourenço-MG, filha de DONIZETTE
CANDIDO TAVARES e MARIA CRISTINA RAMOS TAVARES;
000490 - LUCAS ROSSI, solteiro, maior, ENGENHEIRO MECÂNICO, natural de LONDRINA-PR, residência RUA DOS ANDRADAS, 337, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ DOMINGOS BARBOSA ROSSI e CLEUSA MARIA ROSSI; e MARIANA GORGULHO GANNAM, solteira, maior, ENGENHEIRA AMBIENTAL, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA DOS ANDRADAS, 337, São Lourenço-MG, filha de ANTONIO NACLE GANNAM e MARIA IMACULADA GORGULHO GANNAM;
000489 - MARLON GARCIA DE OLIVEIRA, solteiro, maior, MOTORISTA, natural de CARMO DE
MINAS-MG, residência RUA JOAQUIM ALVES PRADELA, 106, São Lourenço-MG, filho de MOISÉS
GARCIA DE OLIVEIRA e CARMEM LUCIA NERI DE OLIVEIRA; e PRISCILA LIMA DE FREITAS, solteira,
maior, ENFERMEIRA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA JOAQUIM ALVES PRADELA,
106, São Lourenço-MG, filha de EDSON ALVES DE FREITAS e NATALIA DE LIMA FREITAS;

Anuncie aqui: (35) 9983-1054 Oi
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Caxambu recebe Maurício
do vôlei com muita alegria

Na sexta-feira (17/01), o
ex-jogador de vôlei, medalhista olímpico pela Seleção
Brasileira, Maurício Lima, foi
recebido com muito entusiasmo por autoridades, empresários e cidadãos de Caxambu.
A visita foi promovida pelo Banco do Brasil, em parceria com o Caxambu Convention e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer,
através do projeto Embaixadores do Esporte.
O Projeto denominado Embaixadores do Esporte, foi
criado em 2003. Um programa que patrocina campeões
olímpicos. Como embaixadores, os campeões participam de diversos eventos
promovidos pelo Banco do
Brasil, como visitas de relacionamento do banco, coletivas de imprensa, palestras motivacionais, jogos de
exibição, sessões de autó-

grafos, cessão de imagem
para campanhas e ações promocionais.
O atleta almoçou no Hotel Caxambu com diversos
convidados, em seguida visitou a agência do Banco do
Brasil da cidade e logo após
encontrou-se com crianças
e adolescentes de escolas,
da Casa da Criança e da Apae,
na quadra de vôlei do Parque das Águas, participando de sessão de fotos e autógrafos, além de aproveitar
para bater uma bola e dar
algumas dicas de como jogar vôlei.
Na sequência Maurício foi
conhecer a prefeitura acompanhado do Secretário de Esportes e Lazer, André Brazolin, sendo recebido calorosamente pelo Prefeito Jurandir Belini, o Vice-Prefeito Beto da Nazira, a Secretária de
Assistência e Promoção Social Néia Belini, o Chefe de

Gabinete Claudinei Bruno e
demais funcionários.
Encerrando sua agenda,
o atleta ministrou palestra
no auditório do Palace Hotel, destacando os benefícios
que o esporte proporciona
para as pessoas e relatando
várias histórias que fazem
parte de sua carreira de sucesso. Mauríciorespondeu a
perguntas e finalizou deixando uma mensagem aos presentes: “Ser atleta é maravilhoso e ninguém ganha nada
sozinho. Como na vida, a gente precisa da ajuda de todos.
Nunca desistam dos seus sonhos. O esporte é uma grande ferramenta de promoção
social. Tudo que sou consegui foi por meio do vôlei. Considero muito importante representar o Brasil pelo mundo. Mas estar aqui com vocês hoje é muito bacana para mim. Agradeço o carinho
de todos”, finalizou Maurício.
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Tendências de Outono
Inverno 2014

Falecimento

Hoje, mostramos a bonequinha Luiza Bacci Bittencourt
Ferreira, seis meses de idade, filha de Martha Bacci e Eduardo Bittencourt Ferreira.

Aniversário

“A morte não é nada, apenas passamos para o outro lado da estrada!!!” Renata Teixeira, partiu no último dia 20,
deixando um grande vazio no coração de todos que com
ela conviveu. Sempre alegre, dona de um sorriso encantador, foi uma mulher de fibra durante toda sua caminhada
entre nós. Deus em Sua infinita misericórdia a levou, e hoje ela descansa na eternidade. Nosso abraço de solidariedade e pesar, a todos os familiares, família Furtado e Teixeira, em especial a seus pais Jeorgina e Maritinho Teixeira, suas irmãs Roberta e Andrea. Que Deus console cada
coração desta família.

Ronaldo Guida, comemorando neste
dia 26, mais um aniversário. Enviamos
ao nosso grande amigo, milhões de felicidades, rogando a
Deus muitas bençãos
para sua vida.

Falecimento

Acolhida

Neste domingo, dia 26, às 19:00 horas, na Igreja Matriz
de São Lourenço, nossa Paróquia estará acolhendo seu novo Vigário Paroquial, Padre André Rodrigues Vilas Boas, que
durante três anos, foi o Administrador Paroquial da Paróquia Santíssima Trindade, no Bairro Nossa Senhora de Fátima (Federal). Está apenas mudando de bairro, mas seu
coração já é são lourenciano. Seja bem vindo Padre André.
Que Deus o abençoe nesta nova missão, e que possas junto com nosso Pároco Pe. Bruno César, conduzir com maestria, o povo de Deus a vocês confiado.

Causou-nos profundo pesar, o falecimento do grande amigo Renato Paulino, ocorrido dia 18 último. Renatão, como
era carinhosamente chamado pelos amigos, partiu sem se
despedir, uma partida sentida por todos que o amava. Calou-se a voz do samba.... calou-se hoje, a bateria do Grupo Fava. Nosso carnaval está de luto. Descanse em paz Renato. Que Deus o receba em Sua glória. Que os anjos sejam seus companheiros. Faça a festa no céu. Agora, ele é
todo seu. Nossos sentimentos a todos os familiares, em especial para sua mãe, D. Cida, seus irmãos Tânia, Cláudia,
Patricia e Nenzinho.

Aniversário

Falecimento
É com pesar que participamos o falecimento de
Terezinha de Toledo Dantas, ocorrido dia 19 último, deixando saudades à
seus filhos: Francisco, Guaracy e Lucimar. Netos: Júnior, Marcos e Rafael. Noras: Vera Dantas e Sueli.
Que sua alma encontre o
descanso eterno, ao lado
de Jesus e Maria.

Aparecida Penedo, reuniu seus familiares, filhos, netos
e bisnetos, para comemorar dia 18 último, seu aniversário.
Feliz e abençoado 80 anos de vida. Enviamos a aniversariante, nossos votos de felicidades, e pedimos a Deus que
lhe conceda muita saúde e paz. Parabéns!!!

Anuncie
aqui!!!
9983-1054
55

3332-8484

Como era de se esperar as novidades e próximas tendências para o inverno 2014 já estão aparecendo nos desfiles
de moda. Algumas prometem bombar durante a temporada mais glamurosa e requintada do ano. As maquiagens
apresentadas nos desfiles do SPFW para outono inverno
2014 apareceram bem democráticas, algumas bem parecidas entre si, já outras nem tanto.
O que podemos usar no dia a dia durante o outono inverno 2014 que também marcou presença nas passarelas
foi uma pele bem elaborada , aveludada, delicada e sem
brilho. Apostar em uma pele mais natural para o próximo
inverno foi praticamente o que todos os maquiadores fizeram. O uso de produtos mais leves, pouco ou nenhum corretivo e apenas uma leve camada de pó — para tirar o brilho já podemos dizer que é tendência certa.
Outra forte tendência que promete conquistar as ruas é
o batom e gloss que aparecem nas cores Nude, coral, rosa
claro e caramelo.O destaque da make para outrono inverno 2014 ficou por conta dos olhos, esses sim apareceram
bem marcados com sombras bem pigmentadas , sombras
pretas e coloridas, bastante delineador e máscara para
cílios.A volta do delineador gatinho para outono inverno
2014 também surpreendeu com uma pegada mais retrô e
promete agradar em cheio as fashionistas de plantão. Com
tantas tendências é possível sim abusar de várias cores e
estilos durante o inverno 2014 sem cair na monotonia.
Para aprender o passo-a-passo destas dicas, conhecer as técnicas corretas de automaquiagem, os truques, os pincéis, a diversidade de produtos, texturas, r utilizar as cores corretas, as
combinações e ficar muito chicosa, faça o meu CURSO DE AUTOMAQUIAGEM. Vagas abertas para o dia 22/02/2014, no Shopping Bavaria. Entre em contato pelo telefone 8853-5251 ou
pelo Facebook. Vagas limitadas. Espero você, chicosa!!!
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17ª RPM inaugura curso de
Pronatec oferece cursos
profissionalizantes em Caxambu Operações de Controle de Distúrbios
Na segunda-feira, 20 de janeiro, a 17ª Região de Polícia Militar deu início ao Curso de Operações de Controle de Distúrbios-Módulo Copa. O treinamento tem por
objetivo habilitar e capacitar militares para as missões
específicas de unidade de
choque, como controle de
distúrbios e policiamento em
eventos.
Participam das aulas 40
policiais militares voluntários. Os alunos pertencem
às 17ª e 18ª Regiões de Polícia Militar e irão passar uma
semana por um treinamento intensivo , com professores policiais do Batalhão de
Polícia de Eventos de Belo
Horizonte.
17ª Cia de Missões
Especiais
A Prefeitura de Caxambu
em parceria com o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS),
traz para o município, por
meio do Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico
(PRONATEC), diversos cursos
profissionalizantes.
Serão abertas 110 vagas
distribuídas entre os seguintes cursos: Agente de Informações Turísticas; Inglês Aplicado a Serviços Turísticos; Espanhol Aplicado a Serviços
Turísticos e Auxiliar Administrativo. Para a Secretária de
Promoção e Assistência Social, Néia Belini “É de funda-

mental importância que os
usuários da política de assistência social tenham acesso a cursos, pois é mais uma
forma de ampliar as possibilidades de inserção no
mercado de trabalho, melhorar a inclusão social, a
renda e garantir a cidadania para pessoas que estão
em situação de risco ou vulnerabilidade social”.
O candidato que deseja fazer sua matrícula deve estar
cursando ou já ter cursado
o ensino fundamental ou médio – dependendo do curso
escolhido – e estar inserido
no Cadastro Único para Programas Sociais (CADÚNICO).

A motivação principal para a vinda do curso foi a criação da 17ª Cia de Missões
Especiais, na17ª Região de
Polícia Militar, como explica
o Comandante da 17ª RPM,
Cel Wagner Mutti Tavares.
“Uma Cia de Missões especiais prevê dentro de sua estrutura, um pelotão de choque, que atua diretamente
no controle de distúrbios em
eventos especiais, então queremos capacitar nossa tropa para fazer frente a eventos em que haja essa necessidade.”, comentou.
A realização da Copa do
Mundo no Brasil este ano
também é motivo de atenção da Polícia Militar em to-

Os cursos oferecidos serão
ministrados em período noturno, de segunda a sextafeira, totalmente gratuitos
e contando com material
didático fornecido aos alunos matriculados. O candidato interessado deve procurar o CRAS DE CAXAMBU,
que fica na Avenida João
Pessoa, 186 - Centro, ao lado da rodoviária – de segunda a sexta-feira no horário de 8h às 10h e de 13h
as 17h, apresentando os originais da carteira de identidade, CPF, comprovante de
residência e de escolaridade. Mais informações pelo
telefone: (35) 3341-1681.

das as regiões do estado. O
Comandante da 18ª RPM,
CelEdilson Ivair Costa, destacou a importância das equipes policiais estarem preparadas para lidar com multidões. “Em face dos movimentos coletivos ocorridos
no ano passado, percebemos que precisávamos dar
uma capacitação específica
para esses militares”.
O curso
Com duração de 66 horas,
o curso passará através de
teoria e prática, noções históricas de Operações de Choque, Técnica, Tática e Legislação Aplicadas às Operações de Controle de Distúrbios, Defesa Pessoal, Instrumentos de Menor Potencial
Ofensivo, Treinamento Físico de Choque e Policiamen-

to de Eventos.
O Comandante do Batalhão de Policiamento de Eventos em Mina Gerais, TenCel
Robson José de Queiroz, apontou as características que os
alunos vão adquirir depois
de formados. “Queremos garantir o desenvolvimento das
competências técnicas para o policial ser um operador de choque, vamos treiná-los também para ter resistência a fadiga emocional
e incentivar o uso da inteligência, já que a atuação de
uma tropa de choque não é
simplesmente o uso de força. O papel de um operador
de choque é garantir que as
pessoas que vão se manifestar o façam dentro dos
limites que a própria constituição impõe e que a manifestação seja feita de maneira pacífica.”, explicou.

UMA LINHA INTEIRA DE CARROS
COMPLETOS QUE CABEM NO SEU BOLSO.
E, O MELHOR, O IPI CONTINUA REDUZIDO EM ATÉ 5%. APROVEITE.

NOVO UNO VIVACE 1.0 EVO
FLEX 4P 13/14
de

R$ 32.900

por

R$ 28.990

ou entrada + 48x de R$ 465/mês
KIT CELEBRATION 5

R$ 32.990

por

R$ 29.990

agencia2013.com.br

de

ou entrada + 48x de R$ 481/mês
PRÉ-SOM e PINTURA METÁLICA

SIENA EL 1.0 FLEX 4P 13/14
de

R$ 37.900

ou entrada +

por

R$ 32.990

48x de R$ 529/mês

PRÉ-SOM, KIT CELEBRATION 1 e PINTURA METÁLICA

Av. Damião Junqueira de Souza, 1.222 | São Lourenço | (35) 3332-7000
Av. Gabriel Alves Fernandes, 720 | Caxambu | (35) 3341-2211

ÚLTIMAS UNIDADES COM IPI REDUZIDO.

Esclarecimentos ao Consumidor: Novo Uno Vivace 1.0 Evo Flex 4P, ano/mod. 2013/2014 com Kit Celebration 5, a partir de R$ 28.990,00 ou 40% de entrada mais 48 parcelas mensais de R$ 465,00. Novo Palio Attractive 1.0 Evo Flex 4P, ano/mod. 2013/2014 com pintura metálica
+ pré-disposição pra rádio a partir de R$ 29.990,00 ou 40% de entrada mais 48 parcelas mensais de R$ 481,00. Siena EL 1.0 Flex 4P, ano/mod. 2013/2014. Kit Celebration 1 - Pintura metálica + pré-disposição pra rádio a partir de R$ 32.990,00 ou 40% de entrada mais 48 parcelas mensais
de R$ 529,00. Grand Siena Attractive 1.4 Evo Flex 4P, ano/mod. 2013/2014 com KIT EMOTION 1 – ar-condicionado, pré-disposição pra rádio, roda liga leve, a partir de R$ 38.990,00 ou 40% de entrada mais 48 parcelas mensais de R$ 625,00. Seguro Auto válido para São Lourenço e região.
Financiamentos sujeitos a aprovação de crédito Banco FIAT. TC de R$ 580,00 e SPF de 3,80% do valor ﬁnanciados não inclusa na parcela. Promoção válida até 31/01/2014 ou até o término do estoque na concessionaria IDEAL FIAT. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de
venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições. Os veículos FIAT estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Imagens ilustrativas.

Respeite os limites de velocidade.

facebook.com/idealﬁat
idealﬁat.com.br

agencia2013.com.br

NOVO PALIO ATTRACTIVE
1.0 EVO FLEX 4P 13/14
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