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Serviço de Coleta Seletiva será
intensiﬁcado em São Lourenço
A ampliação começa pelo Solar dos Lagos e em breve atingirá toda a cidade. (pág 07)

Reciclagem

Leia a entrevista com
Alunos da Faculdade
Serviço de iluminação
os presidentes do SindiVictor Hugo visitarão GM pública pode ser pedido
comércio e Convention (pág 03) e Shopping Centervalle (pág 05) pela internet (pág 06)
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EDITORIAL O perigo da ﬂexibilização
jornalismo@portalalternativa.com.br

Vimos nos últimos dias longos debates sobre a ﬂexibilização do trabalho terceirizado. Se esse projeto for totalmente aprovado, será permitido que as empresas contratem colaboradores terceirizados, independentemente da sua função ou cargo
dentro da empresa.
Por conta dos diversos impostos e da alta burocracia
que temos no nosso querido
Brasil, muitas empresas já
terceirizam algumas funções,
como limpeza, segurança, recepção e etc. Com a aprovação dessa nova lei, a tendência é o aumento signiﬁcativo
do número de colaboradores
terceirizados.
Toda decisão vem acompanhada de vantagens e desvantagens. Enquanto a ideia
da ﬂexibilização é trazer competitividade e gerar mais empregos (o que é legítimo e
extremamente importante),
do ponto de vista da GESTÃO
dos negócios, isso será muito perigoso.
Explico. Um dos grandes
problemas nas empresas é
o famoso alto turn over (rotatividade de colaboradores).
E um dos principais causa-

dores da alta rotatividade é
justamente a adaptação à
cultura e à realidade daquela empresa.
Uma das maiores queixas
das empresas brasileiras é
que os colaboradores não
são engajados. Como é que
um colaborador que trabalha na sua empresa e, teoricamente, nem da sua empresa é (juridicamente falando),

da terceirização

poderá estar engajado no seu
propósito?
A terceirização das funções
não pode, nunca, ser acompanhada da terceirização da
responsabilidade pelo desenvolvimento desse proﬁssional. E essa é, infelizmente, a
realidade de muitas empresas brasileiras!
Para conseguir manter uma
imagem forte, que ultrapassa

VERA GANNAM

DR. LUÍS PAULO DE OLIVEIRA
Coluna
Popular
Ortopedia
e Traumatologia

Síndrome Fibromiálgica
A Fibromialgia, apesar de
ser uma patologia já bem descrita, com critérios deﬁnidos
para o seu diagnóstico, consiste num paradoxo no meio
médico: muitas vezes é vista
com ceticismo por parte dos
colegas que não acreditam na
doença, e por outras é superestimada, notando-se atualmente excesso de diagnósticos
errôneos do quadro.
A Fibromialgia é deﬁnida como um distúrbio no mecanismo de processamento da dor
no Sistema Nervoso Central.
O indivíduo passa a ter tolerância diminuída ao estímulo
doloroso e dor espontânea,
mesmo que não haja alteração funcional de nenhuma estrutura anatômica do organismo. Acompanhando o quadro
de dor os pacientes apresentam distúrbios do sono, depressão, distúrbios gastrointestinais, sensação de cansaço
constante e outros. Devido à
diﬁculdade quanto ao diagnóstico diferencial com outras
patologias como a Síndrome
Dolorosa Miofascial e a Síndrome da Fadiga Crônica (que
podem até mesmo coexistir
no paciente), é fundamental
uma história clínica e exame

físico minuciosos. Atualmente
utilizamos também o exame
de Termograﬁa (diagnóstico
por infravermelho) para deﬁnição da patologia e dos diagnósticos associados.
O tratamento da doença é
essencialmente multidisciplinar,
devendo abordar aspectos psicoterápicos, ﬁsioterápicos, dieta balanceada, exercício físico
e analgesia. Os medicamentos
de primeira linha são os antidepressivos tricíclicos (principalmente a Amitriptilina) e os
anticonvulsivantes (em especial
a Pregabalina). Devemos ainda
atentar para o controle do sono e a abordagem das relações
familiares, já que estes pacientes frequentemente são vítimas
de segregação familiar e social,
piorando seu estado depressivo
e, portanto, sua dor.
Concluímos, portanto, que
o tratamento da Sd Fibromiálgica é desaﬁante, exige abordagem multidisciplinar e uma
equipe treinada no seu manejo. O paciente deve entender
sua doença e ser orientado
que sua participação ativa é
fundamental em sua recuperação, e que o resultado do
tratamento não deve ser esperado a curto prazo.

os muros da organização, os
colaboradores precisam estar
em total sintonia com a cultura da empresa, ou ela não
será praticada por eles. Uma
organização, com missão deﬁnida, que cria processos condizentes com ela, ganha credibilidade com o seu time,
pois terá mais do que um discurso, terá ações reais que
provam o que ela fala.

Maria Nossa Mãe

Mensagem de
Nossa Senhora
Queridos ﬁlhos! Neste
tempo de graça, convido-os todos a rezarem mais e
falarem menos. Busquem
na oração a vontade de Deus
e vivam-na, segundo os mandamentos, aos quais Deus
os convida. Eu estou com
vocês e rezo por todos.
Obrigada, por terem correspondido ao meu apelo.
25-02-2015
Mensagem
em reﬂexão
Muitas vezes nos queixamos, porque não somos
ouvidos e muito menos
atendidos, apesar de nossas numerosas orações,
muitos terços, novenas e
outras formas de preces.
Nossa Senhora, em Medjugorje, fez uma observação: “Eu não preciso que
vocês rezem muitas Ave-Marias e Pai-Nossos. Rezem bem um Pai-Nosso e
uma Ave-Maria, com recolhimento, com fervor,
com o coração e serão bem

ouvidos”. Nossa Senhora
não está condenando as
múltiplas orações e variadas preces que seus ﬁlhos
lhe fazem, aos santos ou
ao Nosso Pai Celeste.
Ela deseja que rezemos
mais, principalmente nestes tempos, em que o mundo se está paganizando,
porém que sejam orações
feitas com o coração, com
sentimento filial, pedindo
ao Senhor que tenha misericórdia de seus filhos,
principalmente dos extraviados, que correm o risco de se perderem eternamente.
E, como sabemos a Virgem Santíssima, em Medjugorje, insiste que nós nos
convertamos que nos voltemos para Deus, enquanto é tempo, pois Satanás
está atento, querendo, por
todos os meios ao seu alcance, destruir o seu plano, e levar, pelo caminho
da perdição, nossos irmãos
mais afastados de Deus.
Portanto, rezemos mais
e falemos menos!
Fonte: Informativo
RAINHA DA PAZ

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

Um dia que ﬁcou na história
No dia 21 de abril em
nossa casa, sempre celebremos um acontecimento muito importante, desde de que me entendo
por gente: o dia do meu
batismo. Neste dia, todos
os anos, rezamos e agradecemos pela graça de
ter recebido o Espirito
Santo e ter me tornado
filha de Deus, membro
da Sua Igreja.
Meu pai conta que quando ele foi batizado, houve
uma grande festa na família e quis repetir isso
com os ﬁlhos (depois com
os netos), para deixar registrada a importância deste Sacramento, através do
qual passamos a fazer parte da família de Deus. E
assim fez comigo e com
meu irmão. Ele fez questão que eu fosse batizada
na Ermida Bom Jesus do
Monte, na mesma pia ba-

tismal que ele, pelo primo
tão saudoso Monsenhor
Fuhad Lage. E houve depois uma festa que dizem
ter sido muito bonita. A
partir de então, a medida
em que fui crescendo, iam
falando sobre aquela data
de um modo tão especial
que não havia como eu
não compreender, apesar
de criança, a profundidade de ser batizada e a necessidade de ser sinal de
luz para o próximo.
Aprendi no seio de uma
família cristã que o dia
do batismo é tão relevante quanto o dia do nosso
nascimento e procuro
transmitir isso a meus filhos, assim como me foi
ensinado.
Para mim este dia sempre será especial, e literalmente ﬁcará marcado
como um dia que ﬁcou na
história!

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Aprenda o segredo
para a santidade
Santidade não é coisa complicada, é buscar o Senhor

Nós fomos feitos para Deus.
Santidade não é coisa complicada, é buscar o Senhor.
Precisamos buscá-la e almejar o céu continuamente. Podemos ser santos quando damos um ‘não’, todos os dias,
ao pecado, sendo dóceis ao
Senhor e O adorando sempre. A partir disso, estamos
chegando ao segredo da santidade: a adoração. Cremos
que a Pessoa de Jesus [o Corpo, o Sangue, a Alma e a Divindade] está totalmente presente na hóstia consagrada.
O saudoso Papa João Paulo
II, deitava-se no chão de sua

capela particular e repetia: “Eis
o nada diante do Tudo. Eis o
nada, meu Senhor”. Esse foi
o segredo da santiﬁcação desse grande homem de Deus, e
é o segredo de todo aquele
que quer se santiﬁcar.
E eu louvo muito a Deus
por ter colocado essa realidade na vida da Canção Nova desde 1978, quando o Senhor nos revelou que queria
que fôssemos uma comunidade de amor e adoração.
Graças a Ele nós o somos, e
você é testemunha disso.
Louvado seja Nosso Senhor
Jesus Cristo!
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São Lourenço Jornal
abre espaço para o Presidente da Convention e para a Presidente do Sindicomércio/Slço
anunciarem uma parceria inédita em São Lourenço
Realmente é uma parceria
inédita e que já está produzindo ótimos resultados para
a cidade de São Lourenço.
O que as entidades
que vocês presidem tem em
comum?
As duas entidades são muito diferentes na sua constituição, na sua representação, mas
convergem no ponto que é a
busca do desenvolvimento de
São Lourenço.
Sabemos que acontecerá um evento no dia 1° de

maio, trazido por essas entidades. Que evento é este?
No dia 1° de Maio teremos
o “Chorinho e Samba na Praça”. Além desse, o Sindicomércio de São Lourenço trará
para nossa cidade este ano
vários eventos que virão através do SESC/MG e SENAC/MG,
todos vinculados a Fecomércio/MG da qual o Sindicomércio/Slço é conveniado.
Esses eventos terão
algum custo?
Todos esses eventos, o Sindicomércio em parceria com
a Fecomércio/MG, trará a custo zero. Porém a contrapartida (hospedagem e alimentação das equipes do SESC/MG)
serão patrocinadas pelo Convention Bureau.

DOM ZECA
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Mauricio de Sousa Morais: Diretor Presidente do Convention Bureau e Valéria Clara de
Oliveira Carmo: Presidente do Sindicomércio Slço
Quais são os eventos
já agendados?
O Sistema Fecomércio/MG e
Sindicomércio/Slço já trouxe o
‘’ Minas ao Luar’’. No próximo
dia 01/05/2015 teremos ‘’ Chorinho e Samba na Praça’’ com
participação especial da Escola
Erich Mathias que fará a abertura do evento. No dia 04/06/2015
na Ilha, teremos ‘’ Rua de Lazer’’ que será um mega evento.
Estamos ainda em fase de aprovação de mais três ou quatro
eventos até o ﬁnal do ano.
E para 2016, existe algo já programado?
Não. Este ano será um ano
de experiências. Tudo dependerá de como o empresariado
de nossa cidade irá colaborar.
Como os empresários
podem colaborar para que
sempre tenhamos esses eventos em nossa cidade?
Todos já devem ter visto ou
participado de um evento do
SESC e/ou do SENAC. São eventos de grande qualidade técnica. Esses eventos vêm através do Sindicomércio/Slço gratuitamente para nossa cidade.
Estes eventos têm custo altíssimo e são custeados pelo Sistema Fecomércio. Portanto, é

indispensável o recolhimento
das contribuições sindicais.
Por falar em Contribuição Sindical, como foi o recolhimento deste ano?
Apenas 10% dos empresários que deveriam recolher a
contribuição o fez. Teremos
que partir para ações mais efetivas, ou o Sindicato poderá
até ser fechado. Com relação
ao Convention está sendo feita pela Diretoria uma revitalização da Entidade e esperamos um maior comprometimento de todos.
Para Finalizar, deixem
uma mensagem aos empresários do comércio, hotéis, bares,
restaurantes de nossa cidade.
Estamos mais uma vez atravessando uma crise econômica
no país. Estamos passando por
situações conturbadas. São Lourenço sempre superou com muita força essas adversidades, basta lembrar a enchente do ano
de 2000. O Sindicomércio/Slço
e o Convention se uniram para
abrir um novo caminho para nossa cidade e aguarda, de portas
abertas, todos que queiram colaborar. Participem, ajudem nossas entidades a trazer mais brilho ao turismo de São Lourenço.

Aniversário

RITA ABBUD

Cantinho da Poesia

“Seja Justo”
Não precisamos de vãs justiﬁcativas quando
somos naturalmente justos. Em nosso caminhar e conviver na conﬁança de nosso Senhor
Jesus Cristo aprendemos a ter palavras sábias
que ediﬁcam nossa alma.
Seus ensinamentos nos apontam o caminho
certo das palavras que consolam aqueles que
delas tanto necessitam, fortalecendo os fracos e encorajando os fortes.
Qual o valor das palavras?
Elas valem tanto quanto possam proclamar
pelo justo e pela justiça que nos é trazida pelo
intermediário de Deus na intercessão de seu
ﬁlho Jesus.
Sejamos justos agora e sempre!

CLASSIFICADOS
VENDO 190.000,00 - SÃO LOURENÇO - MG. EM FRETE AO
PARQUE 2. APARTAMENTO DE 1 QUARTO E SALA, COZINHA,
BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, VISTA LATERAL, GARAGEM,
VENDENDO COM TUDO DENTRO, PRÉDIO MUITO BEM CUIDADO,
VALOR DO CONDOMÍNIO R$196,00. MILTON PARENTE - CRECI
- RJ - 19.159 - (21) 99949-0735.
ALUGA-SE CASA COM 4 QUARTOS, 3 SALAS, 2 BANHEIROS,
GARAGEM COBERTA PARA DOIS CARROS E CANIL NO BAIRRO
SANTA MÔNICA. CONTATO: (35) 8835-4565 OU (35) 9807-8515

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

VENDE-SE CASA RUA JAIME SOTTO MAYOR, Nº 421.PRÓXIMO
AO HOSPITAL.TERRENO 245,12M² COM MINA D’AGUA. LUGAR
PRIVILEGIADO PARA COMÉRCIO OU CLÍNICA. CONTATO MARIA
INÊS (35) 3332-4614 OU 8883-2847

Música

ALUGA-SE LOJA NO ANTONIO DUTRA SHOPPING – 2º PISO
– LOJA 64.TELEFONE DE CONTATO: 35-3332-2092 OU 88328834(OI)
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR
(35) 8816-2486 OI / (35) 9105- 6305 - TIM.

Está marcado para o próximo dia 17 de maio, às 20:00
horas, na Igreja Matriz de São Lourenço, o Concerto Musical em comemoração ao sétimo aniversário de fundação
do Grupo Vozes da Cela do Presídio de São Lourenço. O
Grupo Vozes da Cela, se apresentou no último dia 17, no
Palácio das Artes em Belo Horizonte, durante o Seminário
Estadual de Proﬁssionalização nas Prisões.

Nossa Senhora

ALUGUEL - CASA COM DOIS QUARTOS SENDO UMA SUÍTE,
SALA, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, ÁREA DE SERVIÇO, SEM
GARAGEM. ENTRADA INDEPENDENTE, LOCALIZADA NO ANDAR
SUPERIOR E POR ISSO POSSUI ESCADA. CONTADOS PELO
TELEFONE (19) 98802-9913 OU (19) 99265-0865.
Nosso amigo e colunista esportista deste semanário,
Beto Bacha, comemorou juntamente com sua esposa Danielle, 30 anos de feliz união, no último dia 20. Deus abençoe esta linda família, em especial seus filhos Thiago, Gabrielle e Thassiane, e suas netas Luna e Valentina. Parabéns e felicidades!!!

Adoção

Fotograﬁa

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

EXPEDIENTE

No próximo dia 30,
quinta-feira, às 18:00
horas, no Aeroporto
de São Lourenço, vamos receber a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima,
onde logo após, acontecerá a celebração
da Missa na Igreja Matriz de São Lourenço.

É neste domingo, dia 26, no horário das 09:00 às 17:00
horas, na Pousada Montanhas do Sol, CURSO DE FOTOGRAFIAS. Se você gosta de fotograﬁa, venha participar e aprender como melhorar as suas fotos e utilizar os recursos de
sua máquina. Faça lindas fotos, utilizando a máquina que
você possui. Informações pelo telefone 3332-2922.
Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Luciana Dutra,
Designer: Lúcio Adriano, Diagramação: Marcio Vinícius Gouveia, Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula Dutra, Departamento
Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra, Assessor Jurídico: José Manoel Pereira, Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Vera M. Gannam de Castro, Hilda Pinelli, Simone Gannam L. Ribeiro, Izidoro Sant`Angelo Filho, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa
M. D. de Almeida, Filipe Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario
Henrique Poli de Oliveira, Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

Cães para adoção responsável, saudáveis e castrados! 3332-5418

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Preços válidos até 30/04/2015 ou enquanto durarem os estoques - 15 unidades. Novo Ford Ka + SE 1.5L 2015 (cat ZFC5) a partir de R$ 45.190,00 à vista ou financiado com taxa de 0,0% a.m. e 00,00% a.a, 60% de entrada (R$ 27.114,00) e saldo em 30 parcelas de R$
637,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 46.224,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 07/04/2015 a partir de 0,36% a.m. e 4,44% a.a., por meio do
Programa Ford Credit. New Fiesta Hatch S 1.5L 2015 (cat RBQ5) a partir de R$ 45.790,00 à vista ou financiado com taxa de 0,0% a.m. e 00,00% a.a, 60% de entrada (R$ 27.474,00) e saldo em 18 parcelas de R$ 1.072,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para
pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 46.770,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 27/03/2015 a partir de 0,55% a.m. e 6,86% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ecosport SE 1.6L 2015 (cat ECG5)
a partir de R$ 66.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,0% a.m. e 00,00% a.a, 60% de entrada (R$ 40.140,00) e saldo em 36 parcelas de R$ 780,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF).
Valor total a prazo de R$ 68.220,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 27/03/2015 a partir de 0,26% a.m. e 3,20% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Focus Sedan S 2.0L 2015 (cat RCM5) a partir de R$ 76.200,00 à vista ou financiado com taxa de 0,0%
a.m. e 00,00% a.a, 60% de entrada (R$ 45.720,00) e saldo em 36 parcelas de R$ 887,00 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$ 77.652,00. Custo Efetivo Total (CET)
calculado na data de 27/03/2015 a partir de 0,25% a.m. e 3,09% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação
de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor
das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

Na cidade, somos todos pedestres.
• Caxambu
• Itajubá
• São Lourenço

(35) 3341-3200
(35) 3629-9100
(35) 3339 -2450

www.mandalaford.com.br
www.facebook.com/mandalaford

www.sljornal.com.br
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Notícias da Faculdade Victor Hugo
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Irresistível mundo da beleza
Alunos da Faculdade Victor Hugo na General Motors e no Shopping
Centervalle (Centro comercial administrado pela Ancar Ivanhoe empresa pioneira em gestão de shopping centers no brasil)
Dicas de maquiagens que serão

Inverno Quente

No dia 12 de maio (3ª f), os
alunos da Faculdade Victor
Hugo estarão na parte da manhã conhecendo o complexo
industrial da General Motors
em São José dos Campos, no
Vale do Paraíba que foi inaugurado em 1959 pelo Presidente Juscelino Kubitschek.
Os alunos visitarão a área
administrativa e a fábricas
de motores, de transmissões
e a linha de montagem da
S10 e Trailblazer.
Na parte da tarde os alunos serão recebidos pelos
diversos setores que integram
e administram este Shopping
que foi Inaugurado em 1987
e que mudou a realidade do
comércio no Vale do Paraíba,
pois foi o 1º grande centro
comercial da região.
No Shopping os alunos co-

sensação na estação mais fria do ano

nhecerão este grande Centro Comercial que é administrado pela Ancar Ivanhoe,
empresa pioneira em gestão
de importantes shoppings
centers pelo Brasil.

Como em todos os Cursos
oferecidos há disciplinas como: Empreendedorismo,
Gestão de Pessoas, Gestão
da Qualidade, Pedagogia Empresarial etc..os alunos dos

diversos cursos da FVH se
beneﬁciam destas visitas técnicas, pois aliam os conhecimentos adquiridos em sala de aula com a prática cotidiana.

Comunicado! Curso de Gestão de Recursos Humanos
Com satisfação a Faculdade
Victor Hugo comunica que
obteve autorização para funcionamento do Curso de Ges-

tão de Recursos Humanos.
O Curso que terá duração
de 2 anos, com aulas presenciais, é fruto da competência

do corpo docente, do comprometimento dos funcionários
e da conﬁança depositada pelos alunos da Instituição.

Na oportunidade a Faculdade Victor Hugo agradece
o apoio que possui da Sociedade onde está inserida!

“Entrevista de emprego” é tema de palestra na Faculdade Victor Hugo
A Faculdade Victor Hugo
trouxe para seus alunos a
Prof. Angélica Rennó (Itajubá) que conversou com
um grupo de alunos ingres-

santes sobre “Entrevista de
Emprego”.
Nesta explanação foram
abordados diversos temas,
desde tipo de vestuário pa-

ra se apresentar em uma entrevista, dinâmicas de grupos etc..
Os alunos participaram de
um intenso debate e a Prof.

Leila R. Direzenchi (Diretora
Pedagógica da FVH) já aﬁrmou que em breve trará outra Palestra sobre Currículo
Vitae, como faz anualmente.

A maquiagem deve seguir o seu estilo, mas não
deixe de ousar e soltar a sua criatividade. Suave
ou impactante, você quem decide!
Make Diva: use uma sombra marsala (vinho) e
um batom vinho para deixar o look soﬁsticado;
Make Chicosa: o atemporal olhos pretos, combinados com um batom nude, é o protagonista
mais chicoso para festas e baladas;
Make Cara de Rica: uma maquiagem cara limpa, com uma pele bem feita e iluminada;
Make Fun: uma make divertida e colorida, brincando com as cores;
Não importa qual o seu estilo, sempre haverá
uma maquiagem para deixá-la chicosa e poderosa. O importante é você se sentir bem e feliz com
o que usa!

Faculdade São Lourenço - visita o
Departamento Geral de Ações
Socioeducativas – DEGASE- Rio de Janeiro

No dia 17/04/2015, os alunos do curso do Serviço Social da Faculdade São Lourenço acompanhadas da professora Beatriz Rezende Rocha, realizaram uma visita
técnica a unidade do DEGASE- Departamento Geral de Ações Socioeducativas na cidade do Rio de Janeiro. Esta instituição é responsável pela execução das medidas
socioeducativas, previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), aplicadas pelo Poder Judiciário aos jovens em conﬂito com a lei.
Na oportunidade os alunos conheceram a Escola de Gestão Socioeducativa Paulo
Freire - ESGSE além de realizar cursos de capacitação para os adolescentes, garante
a formação e capacitação de Servidores do DEGASE, Concursados e Terceirizados,
seus familiares, estagiários e comunidade externa (parceiros). Conheceram também
duas outras unidades, sendo elas: a unidade de triagem e a unidade que atende exclusivamente as adolescentes.
Para os alunos foi o momento de conhecimento da realidade. Como futuros assistentes social são necessárias experiências deste tipo para o fomento da criticidade
e reﬂexão da ação cotidiana proﬁssional.
Contato: Coordenação do curso Professora Eliete Lourdes de Almeida Augusto
e-mail: servico.social@faculdadesaolourenco.com.br - Tel: (35) 3332-3355
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Alunos do Colégio Laser E. M. são
classiﬁcados no Canguru de Matemática
Dois alunos, atualmente
cursando o segundo ano no
Colégio Laser Ensino Médio,
conquistaram medalhas na
mais importante competição
mundial de matemática: o
Canguru de Matemática. Giovana Rafael Ferreira, 16, conquistou a medalha de Prata
e João Pedro Coli Ferreira
Dias, 17, ganhou a medalha
de Bronze. Ambos disputaram as provas na categoria
J (alunos de 1ª e 2ª séries do
Ensino Médio) e foram preparados pelo professor de
Matemática, Luciano dos Reis
Bento, através do TOM (Treinamento para as Olimpíadas
de Matemática). Este ano, o
evento reuniu mais de 126
mil alunos, representantes
de várias escolas espalhadas
por todo o país. No total, na
categoria J, foram entregues
209 medalhas de Ouro, 425
de Prata e 676 de Bronze.
O Colégio Laser Ensino Médio parabeniza todos os alunos participantes deste importante evento, com destaque para os medalhistas e
o professor Luciano dos Reis
Bento que, através de seu
dedicado trabalho, contribuiu
de forma signiﬁcativa para o
bom êxito dos alunos na competição.
O Canguru de Matemática
Idealizado há 24 anos pelos professores franceses André Deledicq e Jean Pierre

Os alunos João Pedro (medalha de Bronze) e Giovana (medalha de Prata),
participantes premiados do Canguru de Matemática 2015

Boudine, o Canguru de Matemática é uma das maiores
e mais importantes competições cientíﬁcas do mundo.
A iniciativa surgiu inspirada
pela competição australiana
e pelo trabalho de vários países europeus que, ao ﬁnal
do século passado, começaram a promover competições
matemáticas com o objetivo
de estimular, atrair e popularizar a Matemática entre
os estudantes.
O primeiro torneio, realizado em 1991 com o nome
de Canguru Matemático, apresentou aos alunos questões
simples e atrativas de Mate-

mática, na forma de testes
de múltipla escolha. Foi um
grande sucesso. E a partir de
então, o torneio ganhou proporções mundiais atraindo
sempre um número cada vez
maior de participantes em
todos os países.
Este ano, o Canguru de Matemática registrou mais de seis
milhões de competidores.
Atualmente, 52 países integram a Associação Canguru Sem Fronteiras (AKSF, em
francês). Este ano, no encontro anual em Chipre, três novos membros serão admitidos: Gana, Panamá e Peru.
Os países membros são: Ale-

manha, Armênia, Áustria,
Bélgica, Bielorrússia, Brasil,
Bulgária, Canadá, Catalunha/
Espanha, Cazaquistão, Chipre,
Colômbia, Costa Rica, Costa
do Marﬁm, Croácia, Equador,
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia,
Finlândia, França, Geórgia,
Grécia, Holanda, Hungria, Indonésia, Irã, Itália, Lituânia,
Macedônia, México, Moldávia, Mongólia, Noruega, Paquistão, Paraguai, Polônia,
Porto Rico, Portugal, Quirguistão, Reino Unido, República
Tcheca, Romênia, Rússia, Sérvia, Suécia, Suíça, Tunísia,
Ucrânia e Venezuela.

Serviço de iluminação pública
pode ser pedido pela internet
O Consórcio Intermunicipal Multiﬁnalitário da Microrregião do Circuito das Águas
(Cimag), responsável pela
mediação com a empresa
prestadora do serviço de iluminação pública, criou um
site especíﬁco. Agora o consumidor pode solicitar o serviço pela internet: www.iluminacaopublicacimag.com.
br. Ele poderá ser utilizado
para comunicação de defeitos, bem como para solicita-

ções de serviços, como a troca de lâmpadas.
O site é apenas mais um
canal de comunicação, visto
que, desde o início de março,
o telefone 0800 033 7623 está disponível para atendimentos sobre iluminação pública.
O contribuinte tem ainda a
possibilidade de entrar em
contato pelo telefone da Associação dos Municípios da
Microrregião do Circuito das
Águas (Amag). O Cimag reco-

menda que o consumidor,
sempre que for utilizar o site
ou os referidos números, passe o maior número de informações possíveis sobre o local onde o serviço deverá ser
prestado. Para facilitar o trabalho dos funcionários da empresa e agilizar a prestação
dos serviços, é necessário que
seja informado precisamente
o endereço, o número do qual
o poste se encontra mais próximo, um ponto de referência

e o número do telefone do
solicitante.
O serviço de iluminação pública em São Lourenço está
sendo prestado pela empresa
Selt Engenharia Ltda. A empresa foi a vencedora da licitação promovida pelo Cimag,
criado pela Amag, com a participação de 28 dos 32 municípios ﬁliados à entidade. Destes, São Lourenço é o que tem
a maior demanda, com 5.040
pontos de iluminação pública.

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Plantas Tóxicas para
cães e gatos - Parte 1

Os animais podem ter acesso a plantas tóxicas em vários lugares; elas podem estar dentro de casa, no quintal, em terrenos onde o animal vai passear. Por isso é
importante conhecer as plantas que colocamos em casa,
pois muitas delas são comuns
e muito bonitas, mas quando ingeridas pelo animal podem ter efeitos nocivos.
Os sintomas mais comuns
de intoxicação são inespecíﬁcos, como vômitos, diarréia
e salivação intensa. Mas também podem ocorrer queimaduras, convulsões e alterações cardíacas, renais e hepáticas graves.
A ingestão de plantas é
comum em cães e gatos. Filhotes de cães são curiosos
e tem o hábito de morder
tudo o que encontram. Alguns cães ingerem plantas
por estarem “entediados”,
outros mantêm na idade
adulta o hábito destrutivo.
As causas de ingestão variam, mas o cão não consegue discernir entre a planta
tóxica e a não tóxica.
Os gatos ingerem plantas
para facilitar a eliminação de

pêlos engolidos na higiene
do corpo, seja através do vômito, seja pelas fezes.
Caso ocorra a ingestão e o
animal comece a apresentar
qualquer sintoma de intoxicação, ele ser levado a um
médico veterinário para que
seja instituído o tratamento
o mais rápido possível. Não
é recomendado medicar o
animal em casa, nem induzir
o vômito. Embora isso seja
feito com boa intenção, muitas vezes pode agravar o quadro. Também não se deve “esperar para ver se melhora”.
Em alguns casos é necessária a monitoração do coração, lavagem gástrica, indução segura do vômito, e outros procedimentos que somente o médico veterinário
pode fazer. Além disso, quanto mais rápido o tratamento
maiores as chances de boa
recuperação do animal.
Evitar que o animal ingira
uma planta tóxica nem sempre é possível, mas algumas
medidas simples podem evitar a intoxicação. A primeira
delas é saber se as plantas que
temos em casa são tóxicas.
Continua

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Serviço de coleta seletiva
será intensiﬁcado na cidade

O serviço de coleta seletiva feito pela Cooperativa
dos Recicladores de São
Lourenço (Coopreci) será
intensiﬁcado. Em parceria
com o Serviço Autônomo
de Água e Esgoto (Saae) e
com a Associação Terra das
Águas, serão realizados por
bairros. A ampliação do trabalho teve início pelo Solar
dos Lagos, no dia 23 de abril,
e, aos poucos, será expandido para outros bairros.
Há algum tempo os catadores da Coopreci, com o
apoio da prefeitura, da Nestle e da Cempre, fazem a
coleta seletiva na cidade.
Atualmente, o caminhão
passa somente por algumas
ruas da cidade. Isso não
atende a contento a demanda da população e nem cobre os custos da cooperativa. No Solar dos Lagos, por
exemplo, o caminhão da
coleta seletiva só passa em
algumas ruas, nas segundas, quartas e sextas-feiras.
Do dia 23 em diante, o caminhão da coleta seletiva
começará a passar nas terças e quintas-feiras, isto é,
em dias alternados da coleta de lixo.
A primeira fase do projeto está sendo a de melhorar as estruturas da Coopreci. Mas, para que esse projeto dê certo, é preciso, inicialmente, a colaboração
de todos os moradores do
bairro Solar dos Lagos. E,
posteriormente, de toda a
população de São Lourenço. Para participar basta separar o lixo seco (plástico,
papel, papelão, vidro, alumínio e aço) do lixo úmido.
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BETO BACHA

Giro Esportivo

ARENA CARVALHO?

Muito boa iniciativa do amigo “Curintiano” Júlio em construir uma quadra de areia para a prática do vôlei e futevôlei. A quadra ﬁca localizada no bairro da estação bem ao
lado do campo do Walter Clube. Os campeonatos terão
outra opção além do São Lourenço Country Clube tão bem
organizados pelo Renato Motta. E com promessa de torneio de disputa de pênaltis com a presença dos jogadores
Elias e Petros do Corinthians.
TUDO VERDE

O Rafael Bacha esta mais feliz que pinto no lixo com a
classiﬁcação do Palmeiras para a disputa da ﬁnal do Paulistão 2015. Uma equipe toda reformulada pela nova diretoria e com o técnico Oswaldo de Oliveira com apenas um
problema para resolver: Valdívia é realmente craque, mas
o Verdão já cansou de seus “pitis”. Rafael visitou a nova
Arena do Palmeiras que ﬁcou muito bonita e na espera do
primeiro título.

JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA- COMARCA DE SÃO LOURENÇO- SECRETARIA DA 1ª VARA – EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM PRAZO DE 20
DIAS- Saibam todos quantos o presente Edital virem que perante
a 1ª Vara Cível da Comarca de São Lourenço- MG, corre uma Ação
de Alteração de Regime de Bens entre Cônjuges, Processo nº 637.14
003599-8, requerido por: César Eduardo Teixeira Fleming Ferraz e
Daniele Fernandes Conde Ferraz e, pelo presente dá ciência a quem
interessar que foi deferido o pedido, autorizando a alteração de regime de bens do casamento dos autores, passando do regime de
separação total de bens para o da comunhão universal de bens,
ressalvados direitos de terceiros, a partir do trânsito em julgado. E
para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido
o presente que será publicado através do Diário do Judiciário Eletrônico (Dje), com acesso através do Portal do TJMG (www.tjmg.
br), em jornal de circulação local e aﬁxado no saguão do fórum.
São Lourenço, 07 de abril de 2015. Eu Flávio Roberto F. De Oliveira,
Oﬁcial de Apoio Judicial do digitei. Eu Rosemary Aparecida Bittencourt, Diretora da 1ª secretaria o subscrevo. Eu Drª Cecília Natsuko
Miahira Goya, Juíza de Direito e Titular da 1ª Vara Cível, o assino.
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OFERTAS VÁLIDAS DE 24 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2015, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

Imagens meramente ilustrativas
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Bebida a base de
Soja Sollys 1 litro
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Original e Zero)

2,

de Tomate
79 Extrato
Elefante
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2,

Condensado
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1,
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