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População quer redução do
salário dos vereadores

Assinaturas estão sendo colhidas no Shopping Antônio Dutra para protocolar um projeto de lei inédito, de inciativa popular,
com o objetivo de reduzir o valor do subsídio dos vereadores.

Câmara

(pág 07)

Eleição para o
Conselho Tutelar de
São Lourenço

Será no próximo domingo (4),
das 9h às 17h, na Escola Municipal
Melo Viana, a eleição para o Conselho Tutelar de São Lourenço. Estão aptos a votar todos os eleitores
que estiverem em dia com a Justiça
Eleitoral e possuírem domicílio
eleitoral no município.
(pág 06)

Semana da Nutrição
na Faculdade
São Lourenço

A Nutrição é uma ciência da
saúde que estuda os alimentos,
seus nutrientes, bem como a sua
ação, interação e balanço em
relação à saúde e doença.
Tendo em vista uma alimentação saudável e funcional, a nutrição assume um papel de grande
importância.
(pág 05)

Insuficiência Renal
Crônica em Cães I

Hospital comprou
equipamentos com renda de
show e recursos próprios
(pág 07)

Leilão regionalizado de
veículos das Polícias
Militar e Civil

(pág 06)

A insuficiência renal crônica
é uma desordem causada pelo
mau funcionamento gradual dos
rins ou pelas consequências de
longo prazo de uma insuficiência
renal aguda. Os rins têm algumas
funções essenciais à sobrevivência tais como a excreção, a reabsorção de fluidos e alguns processos endócrinos.
(pág 06)
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Vida Saudável

Adotar um estilo de vida
saudável é mais fácil do que
você imagina.
O primeiro passo é dizer SIM
a famosa pergunta “Você
quer ter um corpo saudável
com mais disposição?”.
É possível fazer grandes
mudanças com pequenas
ações no seu dia-a-dia.
A primeira medida é
adotar uma alimentação
balanceada. Variar a cor, o
repertório dos cardápios
e fazer lanches saudáveis
entre as refeições são
formas fáceis de garantir

a ingestão de todos os
nutrientes necessários para
a boa saúde.
Outra dica importante
é manter o corpo bem
hidratado,
bebendo
bastante líquidos, seja na
forma de água mineral,
chás ou sucos de fruta sem
açúcar.
Para garantir a conquista
de um corpo saudável, é
fundamental aliar a prática
de atividade física de
uma forma regular à boa
alimentação.
Um bom estilo de vida deve

DR. LUÍS PAULO DE OLIVEIRA
CIRURGIA DA COLUNA

Cervicalgia

Uma das queixas mais comuns relacionadas às patologias musculoesqueléticas é a dor na região cervical. Comumente localiza-se na área suboccipital, cervical e da cintura
escapular, correspondendo à queixa de um grande número
de pacientes que procuram atendimento.
A causa mais comum de dor nesta região é a dor miofascial
(mais de 80% dos casos). A região cervicoescapular é submetida a estresse constante no dia a dia, principalmente no
grupo de indivíduos que trabalham sentados, utilizando computador ou telefone. A musculatura da região (em especial
os músculos trapézio e levantador escapular) assume uma
condição de contração continuada, em posição desfavorável
do ponto de vista biomecânico, levando a microlesões das
fibras musculares, distúrbio do mecanismo habitual de contração e relaxamento e consequente disfunção de estruturas
musculares, tendinosas e ligamentares locorregionais. Outro
fator importante associado a dor nesta região, nos dias atuais, é o uso do telefone celular. Trabalhos recentes mostram
que, além dos problemas relacionados à sobrecarga muscular / ligamentar, a posição de flexão cervical e protrusão da
cabeça leva a um processo de sobrecarga do disco, acelerando seu processo degenerativo e aumentando a incidência de
patologias relacionadas ao mesmo.
Além da dor cervicoescapular, é importante observarmos
que uma série de outros sintomas habitualmente acompanham o quadro. Queixas como dor de ouvido, retrocular,
dor de cabeça, tontura e zumbido são comuns, e devem ser
diferenciadas da enxaqueca e da labirintite.
Na próxima postagem falaremos sobre a abordagem e
tratamento.

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

PARALELO...

nos proteger de doenças,
e ajuda a impedir que as
doenças crônicas piorem.
Isto é importante, porque
à medida que o corpo
envelhece,
começa-se
a notar alterações nos
músculos e nas articulações
e um declínio na sensação
de “força” física. Um estilo
de vida saudável inclui
a saúde preventiva, boa
nutrição e controle do
peso, recreação, exercícios
regulares,
e
evitar
substâncias nocivas ao
organismo.

Você já imaginou como seria o mundo se as pessoas dessem à Bíblia o mesmo valor que dão ao seu celular?
Imagine as pessoas consultando a Bíblia de minuto em
minuto assim como verificam suas mensagens de e-mails,
facebook e watzap?
Já imaginou se de meia em meia hora as pessoas ouvissem o que Deus tem a lhes dizer através de Sua Palavra
viva?
O que seria da sociedade se as pessoas levassem a Bíblia
no coração da mesma forma como levam seus celulares
para todas as partes?
E se recarregássemos nossas almas com os ensinamentos contidos na Bíblia com a mesma intensidade e rapidez
com que carregamos as baterias de nossos celulares. Certamente todos os combates seriam vencidos!
Se atendêssemos aos chamados de Deus para amar e
servir com a mesma disponibilidade com que atendemos
nossas ligações ?
Se respondêssemos aos apelos da Biblia com a mesma
velocidade com que respondemos nossas mensagens de
watzap?
Você consegue imaginar a vida sem celular, watap,
e-mails, internet e redes sociais? Parece algo impossível!
Muito mais impossível e complexa é a vida sem Deus, sem
Seus ensinamentos, sem Suas exortações, sem Seus conselhos para ser feliz contidos na Bíblia Sagrada, que, ao contrário do que se pensa, mesmo não tendo uma tela plana,
mesmo não tendo aplicativos vários, tem completa aplicabilidade em nossos dias!
Reflitamos sobre este paralelo e valorizemos a Bíblia
como deve ser: muito mais que todas as outras coisas!

VERA GANNAM

DÉBORA CENTI

ser desenvolvido o mais
cedo possível em sua vida quanto mais jovem melhor;
estes hábitos devem ser
mantidos durante a vida
adulta e na idade madura.
Fatores modificáveis do
estilo de vida são a causa de
50% das mortes (entre as 10
causas mais importantes),
incluindo:
Doenças
cardíacas, Câncer, Derrame
cerebral,
Acidentes
e
Doença pulmonar crônica.
Uma vida saudável ajuda a
manter o corpo em forma
e a mente alerta. Ajuda a

Maria Nossa Mãe

Maria nos ensina
Em nossa vida espiritual, temos alguém que nos conduz
pela mão, que nos ensina a fazer a vontade do Pai: Maria!
Mãe de Deus e nossa Mãe! Mãe da Igreja, Mãe de todos
nós, que nos leva a Jesus e nos ensina a amar seu Filho mais
que tudo, mais que todos. Sempre tive muito amor à Mãe
do Céu e com Ela aprendi a caminhar na fé. Há 30 anos,
chegou às minhas mãos um livro precioso que, desde o
momento em que tive a felicidade de tomar conhecimento
de seu conteúdo, nunca mais dele me separei, meditando
diariamente em suas mensagens e procurando colocá-las
em prática. Trata-se do livro, “Aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora”, destinado não somente aos
sacerdotes, como também aos religiosos e fiéis que amam
Maria Santíssima. Como diz a Mãe, em uma de suas mensagens, muitos recebem o livro, não se interessam por ele
deixando-o esquecido em uma gaveta. Felizmente isso não
ocorreu comigo.
Aprendi com Maria a buscar Jesus na Eucaristia, a falar
com Ele através da oração e a ouvi-Lo falar comigo através
da leitura da Bíblia.
Maria tem me mostrado o caminho que devo seguir para
ser feliz. Segura-me pela mão e me conduz, sustentando-me e animando-me a dar um passo após o outro, assim
como a mãe com seus filhinhos. Quantas vezes tomou-me
em seus braços. Após alguma queda; quantas vezes cuidou
de minhas dolorosas feridas e fortaleceu-me em minha fraqueza!
A minha Mãe querida com quem tenho aprendido tanto
ofereço o meu coração repleto de gratidão!

Irresistível mundo da beleza

Maquiagem Contemporânea
Muitas vezes gostaríamos de reproduzir uma make igual à de
determinada famosa e por isso me inspirei em Cara Delevingne
para contar como fazer uma maquiagem supernatural e moderna, que ao mesmo tempo é chique, sensual e poderosa.

>Aplique o primer em toda a pele e em seguida corrija as
olheiras com o corretivo Yellow Mary Kay. Aplique a base
em todo o rosto com um pincel.
>Aplique o blush nas laterais da face, na diagonal, sentido
das têmporas (pó bronzeador Mary Kay Medium Dark) e o
iluminador em pó na região acima das maçãs do rosto.
>Preencha as sobrancelhas com um lápis apropriado para
sobrancelha e penteie com uma escovinha para esfumar. O
importante é o aspecto natural.
>Nos olhos você deverá a sombra preta Coal da Mary Kay
em toda a pálpebra, inclusive na região do côncavo. Esfume
todo o côncavo com uma sombra bronze e ilumine o cantinho dos olhos com uma sombra cintilante. Contorne todos
os olhos com lápis preto e capriche na máscara para cílios.
Aplique um lindo cílios postiços e arrase, chicosa!
Mais dicas é só curtir a fanpage https://www.facebook.
com/deboracenti
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ENTREVISTA Michele Faria
tempo estudando. Na época
meu instrumento era o órgão.
Aos 14 anos me apaixonei
pelo piano, e apesar de não
ter o instrumento eu estudava
tudo que era coisa relacionada
ao piano.

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

EXPEDIENTE

Conte-nos sobre sua
história com a música.
Tenho 28 anos, a música
está dentro de mim desde
os sete anos de idade, quando
meus pais me apresentaram
a oportunidade de estudar.
Comecei os estudos para tocar
na igreja, era o sonho dos
meus pais e bem depois se
tornou o meu também. Quando
somos crianças não entendemos
muito bem as coisas, se não
tivermos as devidas instruções
ficamos perdidos, sem saber
o que fazer. Aos oito anos,
bem pequena, comecei a
tocar na igreja. Meu pai já
era músico, sempre gostou
de violino, e ele foi o grande
incentivador de todos em
casa. Tanto que somos em
4 irmãos, e todos tocam
instrumentos. Estudava muito,
não tinha muitas responsabilidades,
então eu aproveitava meu

Quais instrumentos você
toca? E por que os escolheu?
Eu toco atualmente órgão
eletrônico, teclado e piano.
Na verdade eu comecei
estudando em um teclado,
bem simples e depois passei
para o órgão, instrumento
que toco na igreja até hoje,
com a ajuda de Deus. Alguns
anos depois comecei o estudo
do piano que é a minha paixão.
Quando criança eu ia pra
escola, e no caminho havia
uma casa de uma pianista, e
toda vez que eu voltava eu
sentava na janela do lado de
fora e ficava ouvindo aquela
senhora tocar o piano, aquele
som me encantava e eu dizia
que um dia sentaria num
piano daquele e tocaria para
as pessoas ouvirem também!
Sempre que eu ouvia o som
do piano, alguma coisa mudava
dentro de mim, e a vontade
de tocar invadia ainda mais o
meu ser. Hoje quando estou
abatida, triste com alguma
coisa, o que às vezes é inevitável,
eu toco, mando a tristeza
embora. Dizem que quem canta

Professora de música
seus males espanta, digo o
mesmo para quem toca...
Você ganhou o Primeiro
Lugar, na categoria C, no
Sexto Concurso de Piano, no
Conservatório de Música
Marciliano Braga, em Varginha
em Outubro. Como foi essa
conquista? Conte-nos sobre
o concurso.
O concurso foi agora no
final do mês de Outubro. Os
alunos participantes do
conservatório e dos conservatórios
vizinhos participaram. A
disputa foi dividida em cinco
categorias: a, a1, b, c e d.
Na minha categoria foram
inscritas seis pessoas. E eu
tive a oportunidade de vencer
em primeiro lugar. Fomos
julgados por três brilhantes
pianistas. Fiquei muito feliz
com essa conquista e no ano
que vem irei participar do
sétimo concurso na categoria
D, que é a última.
Você já participou de
muitos concursos?
Esse foi o primeiro que
participei no conservatório.
Quais os projetos
relacionados à música
você possui?
Atualmente dou aulas
particulares. E no ano que

vem, com a ajuda de Deus,
vou dar aulas de música em
uma escola numa cidade
próxima a São Lourenço.
Considerações finais.
A música nos transforma,
é uma forma de nos aproximar
de Deus, de dizer o que sentimos
não em palavras, mas com
sentimento. O músico toca
o coração das pessoas, esse
é o motivo pelo qual tanto
batalhamos, pois não basta
só saber, ter técnica, anos e
anos de estudo, se não
conseguirmos tocar o coração,
estamos fazendo errado! A
música é a arte de expressar
todo o nosso sentimento
através do som.
E eu agradeço a Deus por
ter me dado essa oportunidade,
de poder levar música aos
corações! Agradeço por ter
sido incentivada desde
pequena pelos meus pais.
Agradeço pela paciência do
meu esposo por me levar a
Varginha toda semana, por
acreditar no que eu faço, e
principalmente, pelo filho
lindo, que agora em dezembro
faz três aninhos. Inspiradores
da minha vida!
Michele Faria
Telefone de contato (35)87041456
oi (35)91190338 tim

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Henriques, Designer / Diagramação: Equipe São Lourenço Jornal, 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: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, 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.

CLASSIFICADOS
VENDO- Apartamento, arejado, com sala ampla,cozinha,área,banheiro,dois
quartos e mais um quarto na área comum, vaga na garagem. Terraço, horta,
piscina, churrasqueira. Ambiente tranquilo. São Lourenço Velho, próximo
a APAE. Contato: 35-3332-2092/ 35-8832-8834.
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR (35) 8816-2486 OI
/ (35) 9105- 6305 - TIM
ALUGA-SE CASA NO CENTRO PARA FINS COMERCIAL OU RESIDENCIAL.
TRATAR PELOS TELS: 35-8841-6889(OI) OU 8817-7800(OI).
-“A Nestle Waters, engarrafadora de aguas minerais, está recrutando
pessoas que queiram trabalhar conosco em nossa unidade de São Lourenço,
inclusive com vagas para portadores de necessidades especiais. Os interessados
devem entregar seu currículo na Rua Eurípedes Prazeres, nº 15 – na portaria
da fabrica enfrente a Ilha Antônio Dutra, aos cuidados de Andrea Figueiredo
– Recursos Humanos”

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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EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO CONTINUADO 2016 / 1º SEMESTRE
O Diretor da Faculdade Victor Hugo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com o § 3º do art. 32 da PN nº 40/2007, torna público que se acha instituído o Processo
Seletivo com a finalidade de ocupação das vagas para o 1º Semestre letivo de 2016 que
será realizado em uma única etapa, sendo ao mesmo tempo qualificatório e classificatório,
dando acesso ao curso de Pedagogia com 90 vagas, com duração de 7 semestres, ao curso de
Administração com 50 vagas, com duração de 8 semestres e ao curso de Gestão Comercial
com 50 vagas, com duração de 4 semestres, Curso de Recursos Humanos com 50 vagas, ou
ainda algum novo curso que possa ser autorizado neste período, todos no período noturno,
cuja primeira avaliação acontecerá no dia 03 de outubro de 2015 às 9h. Caso as vagas não
sejam preenchidas será aberto o Processo Seletivo Continuado, cujas inscrições podem ser
feitas a partir de 05 de outubro, através do site www.victorhugo.edu.br ou na secretaria
da Faculdade, cujas avaliações poderão ser agendadas, a partir desta mesma data, com
exames de segunda a sexta feira nos horários de 9 horas, 14 horas e 20 horas, ou ainda nos
sábados e domingos, sempre às 9 horas, em datas previamente divulgadas em nosso site,
na Faculdade Victor Hugo, à Avenida D.Pedro II, 135 – São Lourenço. Para inscrever-se o
candidato deverá preencher formulário disponível no site, pagar a importância de R$ 30,00
e apresentar um documento original (Cédula de Identidade, Carteira de Trabalho ou Carteira
Nacional de Habilitação). Não haverá devolução da taxa de inscrição exceto quando não
formar turma. O aluno inscrito em um curso terá o outro curso automaticamente inscrito
como segunda opção. Não haverá revisão de provas. O candidato deverá apresentar o
comprovante de inscrição e o documento de identidade utilizado no ato da inscrição. As
matrículas dos candidatos classificados serão sempre imediatamente após o resultado,
tendo até 24 horas após o mesmo para efetuá-la, sendo que esgotado este prazo, a Faculdade
poderá convocar novo candidato. As matrículas não efetuadas dentro do prazo previsto
não garantem a vaga do candidato em data posterior, estando este sujeito a novo processo
seletivo. A secretaria da Faculdade efetuará matrículas das 8h e 30 min. às 21h., onde o aluno
apresentará obrigatoriamente os documentos constantes no Edital de Processo Seletivo
2016/1º Semestre disponibilizado na íntegra no site www.victorhugo.edu.br . A utilização
de documentos falsos como meio comprobatório de Conclusão do Ensino Médio anulará, a
qualquer tempo, todos os atos escolares publicados no nome do interessado. As matrículas
que se façam por determinações judiciais, ficarão na dependência do que venha a decisão
final pelo Poder Judiciário. A inscrição ao Processo Seletivo implicará na aceitação plena das
normas estabelecidas no presente Edital, na legislação específica e do Regimento da Faculdade
Victor Hugo. O cancelamento da matrícula pela não apresentação dos documentos exigidos
para a mesma no período fixado para a entrega destes não dará direito a reembolso dos
valores pagos e abrirá vaga para o candidato classificado seguinte, conforme o resultado do
Processo Seletivo. A Faculdade Victor Hugo reserva 40% (quarenta por cento) de suas vagas,
respeitadas as vagas de cada curso, para os inscritos pelo ENEM. A Mantenedora reserva-se
o direito de não iniciar turmas com menos de 25 alunos matriculados pagantes, sendo que
nesta hipótese, serão reembolsados pelo valor pago na inscrição. São Lourenço, MG, 25 de
setembro de 2015. Adolfo Cherman Direzenchi - Diretor da Faculdade Victor Hugo.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL
PRATICIDADE E SEGURANÇA
CADA VEZ MAIS PERTO DE VOCÊ.
Para simpliﬁcar o acesso à certiﬁcação digital, o Governo de
Minas Gerais, em parceria com a PRODEMGE, está ampliando o
serviço em todo o Estado. Agora, emitir ou renovar seu certiﬁcado
digital ﬁcou ainda mais fácil: pelo site, adquira seu certiﬁcado e faça
o agendamento da validação presencial. Dirija-se ao posto UAI mais
próximo na data e horário marcados. Isso é garantia de mais
agilidade e segurança pra você.

Com a certiﬁcação
Com a certiﬁcação
digital,
você pode:
digital, você pode:

Emitir
nota ﬁscal eletrônica
Emitir nota ﬁscal eletrônica

Acessar
serviços
dada
Receita
Federal,
Acessar
serviços
Receita
Federal,
como
e-CAC
como
e-CAC

Realizar
transações
dodo
FGTS
Realizar
transações
FGTS
Acessar
serviços
dodo
DETRAN-MG
Acessar
serviços
DETRAN-MG
Assinar
documentos
eletrônicos
Assinar
documentos
eletrônicos

IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO NA UAI DE VARGINHA: DIA 14/9.

com
validade
jurídica
com
validade
jurídica

PARA SABER MAIS E FAZER SUA SOLICITAÇÃO, ACESSE WWW.PRODEMGE.GOV.BR

E muito
mais
E muito
mais
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SEMANA DA NUTRIÇÃO NA
FACULDADE SÃO LOURENÇO

A Nutrição é uma ciência da saúde que estuda os alimentos, seus
nutrientes, bem como
a sua ação, interação
e balanço em relação à
saúde e doença.
Tendo em vista uma
alimentação saudável
e funcional, a nutrição
assume um papel de
grande importância na
promoção, prevenção
e tratamento das patologias nas diferentes
fases da vida.
Na Faculdade de São
Lourenço, o futuro

nutricionista adquire
conhecimentos diversificados, que abrange
as várias áreas da Nutrição, com valores
humanitários extensos
e diferenciais a serem
aplicados em sua vida
profissional.
O mercado de atuação do nutricionista
vem crescendo consideravelmente e este
profissional ganha cada
vez mais importância na promoção do
bem-estar e saúde da
população.

Aconteceu entre
os dias 31 de agosto
e 02 de setembro,
a Semana da Nutrição, em comemoração ao dia do
Nutricionista, organizada pela coordenação e professores,
o evento teve como
objetivo a troca de
experiências e conhecimentos na área
da nutrição, além de
mostrar aos alunos
os avanços e perspectivas para o futuro da área.
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III Semana da Biomedicina
2015 da Faculdade de
São Lourenço

Doação de Alimentos ao Orfanato Lar Bom Samaritano de São Lourenço

Com o intuito de realizar um projeto beneficente dentro de nossa
semana acadêmica, foi
proposto aos alunos
da Biomedicina que na
inscrição do evento que
doassem 1Kg de alimento não perecível. Nossa
iniciativa foi um sucesso!
Conseguimos arrecadar

aproximadamente 200
Kg de alimentos. Estes,
foram doados ao Orfanato Lar Bom Samaritano
na cidade de São Lourenço – MG., no dia 15 de
agosto de 2015. Para a
confraternização levamos
para as crianças, adolescentes internos e para os
funcionários um lanche,

que foi realizado com
muita música e dança.
Os adolescentes internos fizeram aos alunos
uma apresentação de
dança.
Profª Ms. Lilian de
Oliveira Nunes – Biomédica, Coordenadora do Curso.

Cartório de Reg. Civil e Notas da Comarca de São Lourenço
Tabelião: Cecil Domingos J.Póvoa - Pretendem se casar:
000919 - BRUNO ASSIS GUEDES, solteiro, maior, DOMADOR, natural de SÃO LOURENÇOMG, residência ALAMEDA SILVIO DE OLIVEIRA MOTA 335, São Lourenço-MG, filho de
FRANCISCO DE ASSIS GUEDES e CIOMARA MARIA GUEDES; e JAQUELLINE CRISTINA
MADELLA DA SILVA, solteira, maior, PROFESSORA, natural de VOLTA REDONDA-RJ,
residência ALAMEDA SILVIO DE OLIVEIRA MOTA 335, São Lourenço-MG, filha de LUIZ
CLÁUDIO MENDES DA SILVA e CÉLIA DE ASSIS MADELLA DA SILVA;
000921 - CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA PINTO, divorciado, maior, COMERCIANTE, natural
de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA PREFEITO MARIO MASCARENHAS DE OLIVEIRA
75, São Lourenço-MG, filho de FRANCISCO CLAUDIO TEIXEIRA e BENEDITA PINTO
TEIXEIRA; e IONÁ CRISTINA RIBEIRO TORRES, solteira, maior, PSICOPEDAGOGA, natural
de RIO DE JANEIRO-RJ, residência RUA PREFEITO MARIO MASCARENHAS DE OLIVEIRA 75,
São Lourenço-MG, filha de JOSÉ RIBEIRO TORRES e IRACEMA INÊS DE LIMA;
000920 - ANDERSON FONSECA RODRIGUES, solteiro, maior, SEGURANÇA ELETRONICA,
natural de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, residência RUA FREI AYMORE, 150, São LourençoMG, filho de JORGE ANTONIO RODRIGUES e IZILDINHA FONSECA; e LUCIANA PEREIRA
SILVERIO, solteira, maior, CONFEITEIRA, natural de VIRGINIA-MG, residência RUA FREI
AYMORE, 150, São Lourenço-MG, filha de SEBASTIÃO SILVERIO e MARIA RITA SILVERIO;
000923 - LUCIANO RIBEIRO SIMÕES, solteiro, maior, PORTEIRO, natural de JACAREÍ-SP,
residência RUA GETULIO VARGAS, 1331, São Lourenço-MG, filho de CARLOS DEIZ SIMÕES
e IRACILDA ISABEL RIBEIRO SIMÕES; e RENATA BARBOSA DE OLIVEIRA, solteira, maior,
PROMOTORA DE VENDAS, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA JOAQUIM
ALVES PRADELA, 237, São Lourenço-MG, filha de JOSE DONIZETE DE OLIVEIRA e MARIA
DAS DORES BARBOSA DE OLIVEIRA;
000778 - FRANCISCO JHONATA DOS SANTOS, solteiro, maior, ENCANADOR, natural
de OLIMPIO NORONHA-MG, residência JOAQUIM ALVES PRADELA JUNIOR 323, São
Lourenço-MG, filho de FRANCISCO DONIZETTI GONÇALVES DOS SANTOS e MÔNICA
BENEDITO SANTOS; e ALESSANDRA DE ANDRADE LOUZADA, solteira, maior, DO LAR,
natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência JOAQUIM ALVES PRADELA JUNIOR 323, São
Lourenço-MG, filha de GILBERTO MACIEL LOUZADA e ROSELI DE ANDRADE;
Os contraentes apresentaram os documentos exigidos pelo art.1525 do Código Civil
Brasileiro. Se alguém souber de algum impedimento, que os impeçam de se casar, que o
faça na forma da Lei.
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BETO BACHA
Giro Esportivo

É SÓ PARABÉNS !

Para a equipe de futebol da cidade vizinha de Dom Viçoso, que conquistou o caneco no campeonato municipal da
cidade. Além do goleiro Marcelo, Fábio Augusto, Abimael,
Igor, Maquel, Dimas, Dunguinha, Ariel, Alefe, Jonas, Edson
e Thiago Lima.
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Leilão regionalizado de veículos das
Polícias Militar e Civil
No dia 21 de Outubro de 2015, quarta-feira, a Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), em parceria
com a Polícia Militar de Minas Gerais, realizará na cidade de
Pouso Alegre, Leilão Regionalizado de veículos das Polícias
Militar e Civil.
O evento será realizado na sede do 20º Batalhão de Polícia
Militar, situado à Rua João Batista Piffer, nº 02, Bairro São
Cristóvão/Pouso Alegre/MG, a partir das 10 horas e contará
com 193 lotes de veículos de várias marcas/modelos.
A data da visitação dos veículos acontecerá na terça-feira,
dia 20 de outubro de 2015, das 08 às 17 horas, na sede da
17ª Companhia de Missões Especiais, localizado na Avenida
Ayrton Senna, S/N – (lagoa da banana) - Bairro São Geraldo/Pouso Alegre-MG.
O valor dos lotes serão conforme Tabela Fipe Atual (- 50 %
+ valor atribuído de 1 a 10 avaliado os quesitos de funilaria,
motor, pneus, etc), sendo a forma de pagamento através de
Documento de Arrecadação Estadual – DAE.
A retirada dos veículos será nos dias 21 e 22 de Outubro
de 2015. Maiores informações pelos telefones: (35) 2102
8126, 2102 8128, 2102 8108, 2102 8111, 3429-6707 e
3429-6736.
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL DA 17ª RPM

Na dedicação ao trabalho
da enfermeira Cleuza e do
motorista João Grandão da
Secretaria de Saúde, nos jogos do campeonato de Veteranos e do Municipal.

Ao amigo Moby, que depois
que colocou a Cruz de Malta no peito, peitão mesmo,
na aposta com o Zezinho da
Barbearia, só deu sorte ao
Machão da Gama, que com
certeza irá sair da Zona.

As meninas do Sub 17 de Basquete de São Lourenço, comandadas pelo técnico Paturi, que depois de muitos obstáculos e dificuldades, venceram todos os jogos da fase final
na cidade de Juiz de Fora válidos pelo Campeonato Mineiro.

Eleição para o Conselho Tutelar de São Lourenço

DR. RODRIGO C. SANTOS

Médico Veterinário

Insuficiência Renal Crônica em Cães I

Descrição
A insuficiência renal crônica é uma desordem causada
pelo mau funcionamento gradual dos rins ou pelas consequências de longo prazo de uma insuficiência renal aguda.
Os rins têm algumas funções essenciais à sobrevivência tais
como a excreção, a reabsorção de fluidos e alguns processos endócrinos. Eles filtram os resíduos da corrente sanguínea, de forma a excretá-los do corpo através da urina.
Os rins também produzem hormônios como eritropoietina,
que estimula a medula óssea a produzir novas hemácias
(glóbulos vermelhos). Os sintomas da insuficiência renal
crônica geralmente aparecerão quando setenta e cinco por
cento do rim de um cão já estiverem comprometidos.
Os sinais mais comuns da doença, como o aumento do
consumo de água e a urina em grandes volumes, são tentativas do organismo de compensar a perda das funções renais, eliminando resíduos que se acumularam na corrente
sanguínea.
A insuficiência renal crônica pode afetar cães de qualquer
raça, sexo e idade. A idade média em que ocorre maior
incidência de insuficiência renal crônica em cães é sete
anos. A insuficiência renal crônica de origem genética (hereditária) costuma ocorrer nas seguintes raças: Basenji,
Beagle, Bull Terrier, Cairn Terrier, Chow Chow, Cocker Spaniel, Dobermann Pinscher, Pastor Alemão, lhasa Apso, Shih
Tzu, Maltes, Schnauzer, Norwegian Elkhound, Rottweiler,
Samoieda, Shar Pei e Poodle.

Será no próximo domingo (4), das 9h às 17h, na Escola
Municipal Melo Viana, a eleição para o Conselho Tutelar
de São Lourenço. Estão aptos a votar todos os eleitores
que estiverem em dia com a Justiça Eleitoral e possuírem
domicílio eleitoral no município. Cada eleitor poderá escolher apenas um candidato, dos 16 classificados nas etapas
anteriores do processo seletivo. Os cinco mais votados
serão eleitos conselheiros tutelares, bem como os cinco
seguintes na classificação, também pelo número de votos,
serão suplentes.
O voto é secreto e o eleitor deverá comparecer munido de
Título de Eleitor e um documento de identidade com foto.
Embora o voto seja facultativo, é importante a ampla participação da população na escolha dos conselheiros, que
terão atribuições e competência para promover, defender
Sinais Clínicos
e proteger as crianças e adolescentes que estão com seus
direitos violados. Os direitos das crianças e dos adolesOs sinais clínicos mais comuns de insuficiência renal crônicentes são assegurados pela Constituição, pelo Estatuto da ca são, aumento do consumo de água, micções mais freCriança e do Adolescente e demais leis infraconstitucionais. quentes, letargia, anorexia, perda de peso, vômitos, diarreia,
Confira a relação dos candidatos:
úlcera gástrica e/ou intestinal, mau hálito, fraqueza e intolerância ao exercício, ou inabilidade de se exercitar normalmente sem se cansar. Se associada à hipertensão (pressão
02
ELINE MAIA
alta), a insuficiência renal crônica pode levar à cegueira.
03
SUELI SARMENTO DE SOUZA
04
BEL
06
WANDERLEIA TEIXEIRA
08
SANDRA SILVA NASCIMENTO
09
RODRIGO LOPES DO AMARAL
10
ANA PAULA DE LORENZO
13
VERA JUNQUEIRA LOPES
14
LEANDRO RODRIGUES
16
SILVANA CAMPOS RIBEIRO
Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
21
VERA MACIEL
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
24
FRANCISMARA
25
MARISTELA FORASTEIRO
28
MARCELA PRAZERES
31
JORDANA COCCO
32
PAULA CASTRO
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Hospital comprou equipamentos com
renda de show e recursos próprios
Graças à renda do show
beneficente realizado em
março deste ano pela Kadu
Eventos e, também, a recursos próprios do Hospital
São Lourenço, a instituição
adquiriu importantes equipamentos para o Centro
Cirúrgico e outras Unidades
de Atendimento. Foram
comprados três carrinhos
(sistemas) de anestesia; 12
monitores multiparâmetro;
uma mesa cirúrgica, um bisturi elétrico e uma lavadora
ultrassônica para a Central
de Materiais Esterilizados/
CME (que funciona anexa
ao Centro Cirúrgico). Outras
melhorias envolveram a troca dos componentes de 12
focos cirúrgicos, a aquisição
de dois eletrocardiógrafos
para atender o Pronto Socorro e os novos leitos do
Carnê, além da compra de
duas mesas auxiliares, três
suportes para soro e três escadinhas para leitos/macas.
Ao todo, o valor aplicado
foi de R$ 625.912,00 - sendo R$ 211.225,00 do show
beneficente. Com tal investimento, foi possível reequipar as três salas cirúrgicas
já existentes, ativar uma
quarta sala (permitindo que
o Hospital realize, agora,
mais 130 cirurgias mensais)
e, ainda, outra sala para
casos de urgência. No último dia 29 de setembro, o
empresário Carlos Eduardo
da Silva (Kadu) esteve na
instituição, quando recebeu
(da Diretoria/Administração
do Hospital) a prestação de
contas do show e visitou
uma das salas do Centro
Cirúrgico equipadas com
aparelhos comprados com
a verba do evento. “Tivemos a grata participação de
diversas empresas, personalidades e da comunidade
em geral de São Lourenço
e região”, destacou o presidente do Conselho Diretor
do Hospital, Márcio José
Santiago Alves.
Obrigado por tudo, Kadu
Eventos e equipe! Deus o

abençoe, por demonstrar
enorme atenção e carinho
pelo Hospital São Lourenço,
instituição de sua terra que
tanto precisa de apoio como
o que você ofereceu. Agradecemos, também, todos
os artistas que se apresentaram no show beneficente
de março: Munhoz e Mariano; César Menotti e Fabiano; João Bosco e Vinícius;
Lucas Lucco; Thaeme e
Thiago; Humberto e Ronaldo; Zé Henrique e Gabriel;
Don e Juan; Paulinho Reis;
Otávio Augusto e Gabriel;
Lisboa e Diego; Mariana
Fagundes; Gustavo Miotto;
João Victor e Greg, Laura da
Viola e Tonho Prado, bem
como os vereadores Luiz
Cláudio Siqueira e William
Rogério de Souza. Valeu,
São Lourenço e região! Gratos pela participação de todos conosco. Até a próxima,
ou melhor, até o próximo!

Veja, a seguir, a descrição
de cada equipamento adquirido.
CARRINHO (SISTEMA) DE
ANESTESIA:
equipamento através do qual o paciente - enquanto recebe
anestésicos - respira e é
inteiramente monitorado.
Os fluxos de gases e vapor anestésico no circuito
respiratório são medidos
com precisão, podendo ser,
inclusive, umidificados e/
ou aquecidos. Monitores
computadorizados mostram,
continuamente, números e
curvas que refletem o estado
fisiológico do paciente e o desempenho do equipamento,
garantindo que o processo
seja bastante seguro.
MESA CIRÚRGICA: interage
com outros equipamentos
(raio-x, arco cirúrgico etc.)
durante as cirurgias, permitindo movimentos de
forma eletrônica e sem a necessidade de deslocamento
do paciente, proporcionando-lhe maior conforto e, aos
profissionais, mais precisão
e comodidade no trabalho.

BISTURI ELÉTRICO: realiza
cortes e/ou coagulação dos
tecidos de maneira rápida
e segura, contribuindo para
melhorar a visualização do
campo cirúrgico e reduzir a
perda de sangue pelo paciente.
LAVADORA ULTRASSÔNICA: faz a limpeza profunda
de instrumentais cirúrgicos,
atingindo locais não alcançados pela limpeza manual, oferecendo maior eficiência, segurança e menor
tempo na lavagem dos materiais.
MONITOR
MULTIPARÂMETRO:
monitora,
permanentemente, os sinais
vitais do paciente (frequências cardíaca e respiratória,
temperatura, pressão arterial, saturação de oxigênio do
sangue etc.), alertando - através de alarmes - a equipe
médica e de enfermagem
quando ocorre alguma situação adversa.
FOCO CIRÚRGICO: garante
a adequada iluminação do
campo cirúrgico. A constante atualização tecnológica
do aparelho colabora para
melhorar a eficiência, a confiabilidade e a segurança
dos procedimentos.
E L E T RO C A R D I Ó G R A FO
(OU ECG): registra a atividade elétrica cardíaca do
paciente, representada de
forma gráfica. O aparelho
capta os sinais elétricos
através de eletrodos colocados na pele do paciente,
permitindo diagnosticar o
estado cardíaco geral, bem
como doenças cardíacas,
infartos, embolia pulmonar etc. É um equipamento
de suma importância em
unidades de pronto atendimento e nas alas de internação, pois possibilita o diagnóstico - de forma rápida
e precisa - de uma condição
grave do paciente.
MESA AUXILIAR, SUPORTE
PARA SORO e ESCADINHA
PARA LEITOS/MACAS: equipamentos voltados ao apoio
a procedimentos assistenciais.
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População quer redução do salário
dos vereadores de São Lourenço

No início do mês uma novidade foi instalada no Shopping Antônio Dutra em São
Loureço. Uma mesa onde
pessoas estão assinando para
solicitar a redução do salário
dos vereadores. Algumas pessoas tomaram a iniciativa e
começaram uma mobilização
com a finalidade de colher assinaturas para protocolar um
projeto de lei de iniciativa popular na Câmara Municipal da
cidade.
O projeto dispõe sobre a
redução do salário dos vereadores, atualmente, gira em
aproximadamente R$ 5.300,00,
estabelecendo um teto para
o subsídio mensal no valor
equivalente e igual a um salário
mínimo e meio, R$ 1.182,00,
tomando por base o valor do
salário mínimo vigente no município.
A mobilização a favor dessa
redução fundamenta-se no fato
que ser político não é profissão
e enaltece que no Cadastro Brasileiro de Profissão o cargo de
vereador, deputado ou prefeito
não está regulamentado como
tal, além do salário a maioria
dos vereadores retiram milhares de reais com as famosas
diárias de viagem.
A justificativa do projeto de
lei explica: “ser político é ter um
encargo passageiro para quem
se compromete a servir a sua
comunidade, a representar e
respeitar a vontade popular e,
dessa forma, colaborar com os
destinos do nosso município”.
Na opinião de alguns ver-

eadores, inclusive do presidente da Câmara João Bosco de
Carvalho, tal projeto não melhoraria em nada a situação do
município, nem do país, caso
contrário a iniciativa seria dos
próprios vereadores. Inclusive
alguns já manifestaram toda
sua indignação diante da iniciativa como o vereador Luís
Cláudio Siqueira, o Kall, que
deu entrevista na Radio Alternativa, alegando inconstitucionalidade.
Segundo ele, a Câmara Municipal recebe do município 7%
das despesas correntes líquidas, baseadas no orçamento do
ano anterior. Desses 7% saem
todas as despesas da Casa,
incluindo o subsídio dos vereadores, investimentos, salário
de funcionários, aplicações, etc.
Os edis alegam que suas
obrigações vão além das “ Reuniões Ordinárias semanais”
e que participam de várias
comissões, buscando resolver
as demandas vindas da sociedade, nos diferentes setores.
“O subsídio foi criado para
cobrir as despesas que os vereadores têm para cumprir as
demandas da sociedade”, disse
o presidente.
Para os populares a devolução
do dinheiro ao município é essencial para ser investido em
outros setores mais necessitados e a redução do subsídio
repassado aos vereadores aumentaria ainda mais o valor restituído ao município.
A iniciativa do projeto de lei,
segundo os representantes do

projeto, não tem vínculo com
partido político, comércio, ONG
ou outra entidade ou setor. É
uma iniciativa popular que, segundo eles, poderá gerar um
efeito dominó, discutindo projetos com assuntos correlatos.
São necessários 5% do eleitorado de São Lourenço para que
o projeto de iniciativa popular
possa ser levada a plenário.
Segundo dados disponíveis no
Tribunal Superior Eleitoral, São
Lourenço tem hoje 32.127 eleitores. Para atingir os 5% exigidos pela Lei Orgânica Municipal
são necessárias pouco mais de
1600 assinaturas.
Para os organizadores, essa
meta já foi atingida, apesar de
ainda não ter uma contabilização oficial, uma vez que ainda estão colhendo assinaturas
em diferentes partes da cidade.
Ainda assim acreditam conseguir obter mais de 2 mil participações.
O presidente da Câmara Municipal diz que aguardará o
projeto de lei chegar a Casa e
enalteceu o fato de que nunca
entrou nenhum projeto de iniciativa popular na Câmara Municipal e que nenhuma pessoa
procurou os vereadores ou a
Casa para informar-se sobre a
questão dos subsídios. Por fim,
lembrou que a Casa e as Reuniões Ordinárias são abertas
para a participação popular.
Projetos de redução de salário
dos vereadores tramitam em
Poços de Caldas, Andradas, Alfenas e na cidade de Perdões o
salário foi reduzido.
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