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Sãolourenciano morre
em acidente na MG 347
Motorista dirigia uma van, quando perdeu o controle e caiu em ribanceira. Ele morreu no local
do acidente; não havia passageiros no veículo. (pág 07)
Foto: Luciano Lopes

Acidente

Obras

Obras de
drenagem pluvial
Com o objetivo de resolver os
problemas de alagamento no centro
da cidade, foram iniciadas as obras
que devem durar 180 dias. (pág 07)

Homem é
encontrado morto
em Carmo de Minas
Vítima de 30 anos era de Marília, SP, e tinha sinais de espancamento. Polícia investiga causa do
crime registrado perto de parque
de exposições. (pág 04)

Foi realizada a
X Conferência
Municipal de
Assistência Social
Leia a entrevista com o Ten.
Polícia Civil cria nova metodologia
Cel. Oterson, Comte. do 57° BPM para agilizar perícia em drogas
(pág 03)

(pág 05)

Com o tema “Consolidar o SUAS de Vez, Rumo a 2025”, a conferência debateu os assuntos relacionados à área em São Lourenço e
elegeu delegados para o encontro
regional. (pág 06)
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

Métodos modernos de locomoção realmente mudaram o mundo. Percursos que
levavam dias agora levam
horas; os que levavam horas
agora podem levar minutos.
Nossos métodos de locomoção progrediram: primeiro,
andávamos a pé, depois passamos a andar em cavalos ou
burros ou em veículos puxados por esses animais, a pedalar bicicletas e a dirigir ou
andar em veículos motorizados como motocicletas, carros, ônibus ou caminhões.
Juntamente com todos esses
veículos vieram às ruas e estradas para comportá-los.
Vários veículos compartilham as vias modernas, dependendo de onde você vive.
Em alguns países podemos
ver automóveis, ônibus, caminhões, carroças puxadas
por cavalos ou bois, motocicletas, scooters, bicicletas e
riquixás usando as mesmas
vias. E, obviamente, pessoas
andando. Todos os veículos
se movem a diferentes velocidades, a menos que estejam presos em um congestionamento. Cada motorista
vê a via e os veículos ao seu
redor sob seu ângulo de vi-

são e sua perspectiva na via.
E, na maior parte do tempo,
cada veículo está se dirigindo a um destino diferente.
A combinação desses fatores
transforma o uso das vias
modernas em desaﬁo.
À medida que o trânsito
se tornou mais complexo, foram desenvolvidas regras para controlar a localização e
a direção dos veículos. Sinais
e placas controlam o ﬂuxo
do tráfego. Contudo, nem todos observam as regras ou
obedecem aos sinais e placas. Quando as pessoas não
cooperam, elas colocam outras pessoas em risco, além
de si mesmas. Além disso,
podem surgir várias situações
que simplesmente não são
cobertas por essas regras.

DR. LUÍS PAULO DE OLIVEIRA
Coluna
Popular
Oncologia
Ortopédica
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Segurança no trânsito

Vários fatores podem deixar
o tráfego mais difícil: projetos ruins de vias e estradas,
veículos sem manutenção
adequada e mau tempo, tudo isso pode criar vários tipos de perigos.
O grande perigo: colisões
entre veículos, com pedestres ou com objetos parados
ao longo da via. Um acidente pode causar graves lesões
e até a morte dos motoristas
dos veículos envolvidos, seus
passageiros e até pessoas em
veículos ou na pista que não
estejam diretamente envolvidas no acidente. Construções à beira da via também
podem sofrer danos.
Melhores equipamentos
de segurança para motoristas, passageiros e veículos

combatem esse problema.
Ao longo dos anos, itens como faróis, luzes de freio, limpadores de para-brisas e desembaçadores de vidros facilitaram a visão do motorista. Pneus melhores ou especiais para certas condições
climáticas, como neve, freios
antitravamento e tração nas
quatro rodas ajudam os motoristas a evitar acidentes no
mau tempo. Quando um acidente ocorre, equipamentos
como cintos de segurança,
apoios de cabeça e airbags,
além de capacetes para ocupantes de motocicletas e bicicletas, fornecem uma proteção ainda maior para as
pessoas envolvidas.
A história do automóvel é
uma boa forma de analisarmos a segurança no trânsito.
À medida que os veículos ﬁcaram maiores, mais rápidos
e mais potentes, melhores
equipamentos de segurança
se tornaram necessários para proteger motoristas e passageiros. Mas o comportamento de motoristas, passageiros, pedestres, ciclistas e
motociclistas contribui para
a manutenção da segurança
no trânsito.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Metástase Óssea

Mãe da Eucaristia

A metástase óssea é o tumor maligno mais frequente do osso, acometendo principalmente a coluna vertebral, a região da bacia e do
fêmur proximal. Em pacientes acima dos 60 anos, sempre deve ser considerada na
ocorrência de lesões tumorais ósseas. Pode ocorrer
isoladamente em um determinado osso ou em vários
locais simultaneamente, sendo esta definição fundamental no tratamento que deverá ser instituído.
Os tumores que mais frequentemente se disseminam
para o osso são o câncer de
mama na mulher, o câncer
de próstata no homem, o
câncer de pulmão, o câncer
do rim e da tiroide. Em geral, a disseminação ocorre
por via hematogênica (sanguínea), podendo ocorrer
também por via linfática ou
por contiguidade. Em pacientes que apresentam fraturas não justificadas pela
intensidade do trauma (exceto no caso da fratura osteoporótica) devemos sus-

Como Mãe, estou sempre
junto do meu Filho. Como
estive junto dele na terra,
assim estou agora no Paraíso, pelo privilégio da minha
Assunção corpórea ao Céu;
junto a cada Tabernáculo da
terra, onde Jesus está presente, Eu também lá estou.
Do mesmo modo como o
seu Corpo glorioso, estando fora dos limites do tempo e do espaço, lhe permite permanecer diante de
vós no Tabernáculo de uma
Igreja, e ao mesmo tempo
estar presente em todos os
Tabernáculos espalhados
em todo o mundo, assim
também a vossa Mãe do
Céu, com o seu corpo glorioso, está de verdade junto a cada Tabernáculo onde
é guardado Jesus.
O meu Coração Imaculado
Lhe faz às vezes de Tabernáculo vivo, palpitante e materno, Tabernáculo de amor,
de adoração, de ação de graças e de perene reparação.
Eu sou a Mãe jubilosa da
Eucaristia.
Sabeis, ﬁlhos prediletos,
que onde se encontra o Fi-

peitar de lesão tumoral óssea. No caso de suspeita,
deve-se realizar uma radiografia do lado contralateral
para comparação, Tomografia ou Ressonância e o paciente deve ser encaminhado para um ortopedista especializado na área. É importante salientar que a lesão não deve ser tratada por
médico não especialista, sob
risco de levar a uma amputação desnecessária de um
membro.
O tratamento fica na dependência de uma série de
critérios como condições
clínicas gerais do paciente,
expectativa de vida, localização da lesão, tipo de câncer, caracterização da lesão
como única ou múltipla e
envolvimento de estruturas
nervosas e vasculares. Pode-se fazer a ressecção total da lesão com ou sem
substituição por próteses,
fixação profilática ou terapêutica de fraturas ou apenas tratamento paliativo
com Radioterapia e controle da dor.

lho, aí estão sempre, também,
o Pai e o Espírito Santo.
Como, na glória do Paraíso, Jesus está sentado à direita do Pai, intimamente
unido ao Espírito Santo. Assim, quando é chamado pelos sacerdotes, faz-se presente na Eucaristia e é colocado na custódia do Tabernáculo, circundado pelo meu
coração de Mãe. Junto do
Filho está sempre à presença real do Pai, a presença
real do Espírito Santo, está
sempre a divina e Santíssima Trindade.
Mas, como acontece no
Paraíso, assim junto de cada
Tabernáculo está também à
presença extasiada e jubilosa de vossa Mãe do Céu.
Estou continuamente presente junto a cada Tabernáculo. Minha presença tece
um novo e amoroso Tabernáculo para a presença solitária do meu Filho Jesus;
constrói um jardim de amor
à sua perene permanência
entre vós.
Fonte: “Aos Sacerdotes,
ﬁlhos prediletos de
Nossa Senhora”.

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

Nas ondas da vida
Todos nós gostamos de acordar, abrir a janela e olhar um
lindo dia de Sol e um céu azul,
mas apenas quando chegam
os vendavais e as tempestades valorizamos as belas paisagens! As vezes nossos dias
são de bonança: saúde, paz,
tranquilidade, rotina estável
e ainda assim nos queixamos
tanto! Mas quando surgem os
problemas inesperados, sobretudo a doença e o que não
estava em nossos planos, é que
nos damos conta do quanto
estava tudo bem, no cotidiano, na simplicidade e no encanto dos momentos mais corriqueiros!
Seguir a Cristo, ao contrário do que muitos imaginam,
não é sinônimo de certezas
deﬁnitivas. Muitos acreditam
que ter uma religião os protegerá de todos os perigos e
que assim nenhum mal cairá
sobre si ou sua casa. No entanto, quando vem as horas
difíceis, se a fé não está madura, as pessoas se perdem,
pois se decepcionam e mudam
seus rumos, acreditando que
Deus deixou de velar por elas

e por isso vieram a dor, a doença e a adversidade. Mas estar com Ele signiﬁca chama-lo
diariamente, tanto nos bons
quanto nos maus momentos...
signiﬁca saber que as coisas
passam e que hoje estamos
de um jeito e amanhã poderemos não mais estar...mas
signiﬁca principalmente, acreditar na Sua Presença, na Sua
proteção e no Seu poder de
fazer com que as águas se acalmem e manter sempre acesa
a esperança de que o Sol voltará a surgir!
Conta uma linda passagem
do Evangelho que enquanto Jesus “dormia” na barca, sobreveio uma tempestade e os discípulos ﬁcaram com medo e O
acordaram. Imediatamente Jesus ordenou ao vento e ao mar
que se acalmassem e assim se
fez! A barca é nossa vida. Ele
está conosco, em todas as circunstâncias e não permitirá que
afundemos! Nas ondas da vida,
deixemos que Jesus comande
nossos gestos, palavras, pensamentos e sentimentos, pois assim cainharemos sempre na
melhor das direções!

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Deus está convocando
os homens para a oração

Quando o homem se dispõe a interceder, ele liga a
terra ao céu. O homem é a
“cabeça” da família, é o primeiro que precisa tomar posse do plano de salvação que
o Senhor lhe conﬁou para a
ediﬁcação do Reino.
Os homens são escolhidos por Deus para serem
dirigentes, governantes e
administradores, aqueles
que têm nas mãos as decisões, que fazem chegar a
transformação na política,
na administração, na economia e na saúde.
Deus está convocando os
homens para que eles sejam
de Deus, sejam de oração,
para que as decisões d’Ele
se realizem aqui na terra.

O Senhor precisa de homens que rezem pelo país,
pela sociedade e pelas famílias. Ele precisa de você. Então, peça a Ele essa graça:
“Senhor, eu me rendo diante da Tua palavra de ordem.
Quero que os homens orem
em toda a parte e ergam mãos
santas para o céu. Eu aceito
ser homem de oração. Sei da
minha fraqueza, mas, diante
da Tua ordem, quero ser intercessor. Na minha família,
vou ser o primeiro orante.
Dá-me a graça. Eu aceito
aprender tudo de novo. Ensina-me a orar. Perdão pelos
meus medos, pela minha vergonha e covardia. Eu quero
ser um homem novo, um homem de Deus e de oração.”
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RITA ABBUD

Ten. Cel. Oterson

Comandante do 57° BPM
nho convicção que alcançaremos esse objetivo com muito
trabalho e dedicação, apesar de
conhecemos o tamanho de nossos desaﬁos. A segurança pública está entre as principais reivindicações e necessidades da
população hoje em dia, se não
for a maior, superando a saúde.
Precisaremos ainda do apoio e
participação comunitária, do envolvimento dos setores organizados, pois segurança não se faz
só com polícia.
Conte um pouco da sua
história proﬁssional, para que
os sãolourencianos possam te
conhecer.
Sou natural de Juiz de Fora/MG,
tenho 44 anos e ingressei na carreira policial militar em 1991,
quando fui aprovado no concurso público para o Curso de Formação de Oﬁciais. Me formei em
1994 e de lá para cá trabalhei em
diversas funções e cidades em
Minas Gerais, entre elas, Barbacena, Juiz de Fora, Ubá, Cataguases, Itajubá, Pouso Alegre e, agora em São Lourenço.
O senhor assumiu o comando do 57º BPM esse ano,
quais as suas expectativas?
A expectativa é que eu possa
atender às expectativas das pessoas. Do comando da Instituição
que nos deu esse voto de conﬁança, dos policiais militares que
servem na Unidade e da população em geral, incluindo os demais órgãos públicos, entidades
e segmentos da sociedade. Te-

Falando em desaﬁos,
quais os principais que o senhor
imagina encontrar?
Hoje, falando em segurança
pública, um assunto tão amplo
e tão complexo, tudo é desaﬁo.
Os indicadores de segurança pública estão em alta na maioria
das regiões, inclusive em Minas
Gerais. Pesa em desfavor o desequilíbrio sócio econômico, o
avanço das drogas, a quantidade de armas de fogo em circulação, a situação dos menores
infratores, falta de vagas no sistema carcerário, enﬁm, isso uma
amostra das questões que inﬂuenciam na criminalidade e
que a solução passa longe de
uma atuação isolada da Polícia
Militar. Então, nossos desaﬁos
estão em minimizar tudo isso
com uma gestão inteligente e
eﬁcaz dos nossos recursos, com
uma parceria e integração com
a sociedade em geral e com os
demais órgãos públicos, só venceremos esta guerra com envolvimento de todos!

DOM ZECA

Quais os principais projetos do senhor à frente do Batalhão?
Temos vários projetos a serem implementados com o tempo, que vão desde a estruturação logística da Unidade até a
mudança do conceito de policiamento da cidade. Em rápidas
palavras, podemos dizer que a
essência dos nossos projetos
que estão voltados para a operacionalidade são os de aproximar a Polícia Militar do cidadão,
torna-la mais acessível e visível
para todos. Hoje temos bons indicadores criminais, se comparado com o restante do Estado
ou com outras cidades da região. Mas, nossa preocupação
é com a sensação de segurança,
queremos que a população se
sinta mais segura, que conﬁe
mais em nossos serviços. Para
isso temos algumas estratégias
e caminhos a percorrer, que já
estão em andamento inclusive.
O senhor assumiu o Batalhão há três meses, no que diz
respeito ao policiamento, o senhor já tem retorno, em termos
de resultados, de alguma mudança que o senhor tenha feito?
A principal mudança que implementamos até o momento
diz respeito ao foco do policiamento, estamos mais voltados
para a prevenção e ostensividade, criamos uma patrulha preventiva com atuação no centro
comercial da cidade, voltada para proteção dos comerciantes,
da população que circula diaria-
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mente por ali, e os turistas. Estamos fazendo análises criminais
mais apuradas para lançamento
do policiamento e dias, locais e
horários que temos maiores demandas. Estamos investindo
também no trabalho de inteligência, com identiﬁcação e acompanhamento dos principais infratores da lei no município, o
que nos possibilita uma repressão mais qualiﬁcada quando da
eclosão de um crime. Estamos
preocupados com o tráﬁco e uso
de drogas, principalmente nas
praças e portas de escolas. Só
a título de exemplo, em um período de uma semana prendemos três pessoas por tráﬁco no
Calçadão II, e mais uma com
material de pichação. Aquele
local, que foi feito para as famílias, estamos dando prioridade,
não podemos admitir que pessoas mal intencionadas tomem
conta desses locais, não podemos recuar. Enﬁm, estamos muito satisfeitos com os resultados
até o momento, e sabemos que
podemos e devemos avançar e
muito, mas, mais uma vez, conclamo a todos a participar, seja
denunciando, seja sugerindo,
seja nos dando o feedback para
que possamos a cada dia aprimorarmos nossos serviços. Estaremos sempre a disposição e
de portas abertas no 57º BPM!!
Tudo isso já está trazendo bons
resultados operacionais, estamos vivenciando uma diminuição nos crimes e uma Polícia
Militar mais presente, mais ostensiva na cidade.

Música

A notícia é...

Cantinho da Poesia

“Minha Voz”
Voltando no tempo, ouvimos através de uma canção que diz:
- Brasil, mostra a sua cara! Atualmente o que vemos é
um Brasil de corpo inteiro mostrando o bolso e tomando
banho no lava jato.
Olhando pelo TV a cidade esta alerta, as pessoas enfurecidas sem nenhuma explicação, violando as leis precárias
ultrapassadas impostas pelo nosso Brasil urgente...
O que parece entretenimento já não faz sentido, sem
conteúdo não é mais fantástico. Ainda neste contexto, a
paixão nacional, o futebol sem garra não faz mais o domingo espetacular. Preciso para por aqui, o papel não merece
uma ﬁcha extensa, a caneta acabou a tinta e a mão cansou.
Só resta a minha voz!
O Brasil precisa ser real, não como uma moeda de troca
que não Faz a diferença!
Queremos um país mais justo para todos.

CLASSIFICADOS
VENDA - UM APARTAMENTO, AREJADO, BEM CONSERVADO,
SALA, COZINHA ESPAÇOSA,BANHEIRO,DOIS QUARTOS E MAIS
UM NA ÁREA COMUM,VAGA NA GARAGEM.TERRAÇO,HOR
TA,PISCINA,CHURRASQUEIRA. AMBIENTE TRANQUILO. SÃO
LOURENÇO VELHO, PRÓXIMO A APAE.CONTATO: 35-33322092/ 35-8832-8834.
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR
(35) 8816-2486 OI / (35) 9105- 6305 - TIM.
ACEITO DOAÇÕES. MOVÉIS E OUTROS; ROUPAS – UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS E ANTIGUIDADES EM BOM ESTADO. RETIRO
NO LOCAL TEL: (35)9753-6121 / 3332-8671 - FALAR COM
TANIA. END. ALAMEDA JOSÉ TEIXEIRA FAGUNDES Nº 60
JARDIM SERRANO

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento

Falecimento
Com pesar registramos o falecimento de José Pinto França, conhecido como Sr. França,
ocorrido dia 22 último. Quantas e inúmeras vezes, todas as
manhãs, faça chuva ou faça
sol, encontrava com Sr. França, com seus passos largos, ora
sozinho, ora acompanhado de
um de seus ﬁlhos, indo em
direção à Igreja Matriz, bater
um papo com Jesus, e visitar
sua querida Santa Rita, a qual
era seu grande devoto, e nome dado a seu saudoso hotel,
localizado na Av. Getúlio Vargas, hoje Alzira Plaza. Conversar com Sr. França, era ganhar
grandes conhecimentos e conselhos. Dono de um sorriso largo e de um semblante sereno, agora deixa a saudade nas páginas de nossa história.
Filho da cidade de Itanhandu, cidade que agora recebeu
seus restos mortais, Sr. França foi casado com a saudosa
Cacilda Martins França, onde desta união vieram seus ﬁlhos: Antonio, Rosa, Rafael, Manoel, Afonso Henrique e Rita. Expressamos nossos sentimentos a todos os familiares,
genros, noras, netos e bisnetos, e rogamos a Deus o descanso merecido para nosso amigo. Paz a sua alma!!!

Aniversário

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

EXPEDIENTE

Comemorando mais um
aniversário neste dia 28,
nosso amigo Diovani Mangia Maciel, para quem enviamos nossos votos de felicidades, saúde e paz, rogando a Deus que lhe conceda vida longa e feliz!

Aconteceu no último dia 20, no Auditório do Colégio Imaculado Coração de Maria, o Festival da Canção Prisional,
FESTIPRI, que contou com a participação de várias Unidades Prisionais da região. O prêmio de primeiro lugar, ﬁcou
para o Presidio de Varginha. O Coral Vozes da Cela do Presidio de São Lourenço recebeu dois prêmios, segundo lugar
e melhor intérprete. Os detentos classiﬁcados, receberam
como prêmio, um violão e um troféu, ofertados pela comunidade local. Autoridades locais e de Belo Horizonte estiveram presentes no evento, bem como os familiares, esposa e ﬁlhos do homenageado do evento, Dr. Celso de Magalhães Pinto, Diretor do Conselho de Criminologia e Política Criminal de Minas Gerais, falecido em abril último.

Nossas sinceras condolências aos familiares de Luciano
Claudino, falecido no último dia 24. Que Deus conforte o coração de sua esposa Janaina e ﬁlhos, e dê paz a sua alma.

Nascimento

Gastronomia
Vamos saborear a melhor
feijoada de S.Lourenço aos sábados e domingos, montando
ao seu gosto com os seguintes
ingredientes: paio, lombo, costela, carne seca, calabresa,
bacon, pé, orelha, rabo, torresmo, farofa, arroz, feijão,
couve e laranja. Feijão com as
carnes em embalagem a parte. Não cobramos taxa de entrega. Funcionamos das 11:00
às 14:00 hs. Faça sua encomenda pelos tels 3332-5825 8896-7809 (Oi ) 9137-6959 ( Tim ).

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo. Jornalista Responsável: Luciana Dutra.
Designers: Lúcio Adriano e Romano Vieira. 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.

Lucas Flore Paulino nasceu dia 22/06/15, sua mãe Paula
Flore Paulino e os avós Pedro e Helena Flore estão babando por ele. Felicidades e muita saúde ao Lucas!!!

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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Homem é encontrado morto na saída
de rodeio em Carmo de Minas, MG

Redução de 12,5% na quantidade de
mortes no trânsito no Sul de Minas

Na manhã do último sábado (20), o corpo de um homem de 30 anos foi encontrado em uma estrada próximo ao Parque de Exposições
de Carmo de Minas (MG).
Segundo a Polícia Militar, o
corpo de Edmilson Diegues
apresentava sinais de espancamento e foi encontrado já
sem vida por populares. Ele
era natural de Marília (SP),
mas residia em São José dos
Campos (SP).
Conforme a PM, a suspeita é de que a vítima foi atacada na saída de um show
de rodeio, que acontecia no
parque. A empresa que organiza o evento informou
que o homem não era funcionário, mas que teria ido
ao parque de exposições com
uma barraca de pipoca. A

Motoristas sul-mineiros tiveram trânsito mais tranquilo nos quatro primeiros meses deste ano. O número de
acidentes caiu 9,4%, passando de 9.413 para 8.530 se
comparado com o mesmo
período do ano passado. A
redução de acidentes em Minas foi de 8,2% nas ruas e estradas administradas pelo Governodo Estado. Os dados são
do anuário de trânsito publicado pela Secretaria de Estado de Defesa Social (Sedes).
A Região Integrada de Segurança Pública (RISP) de Lavras registrou a maio redução
de acidentes, 18,75%. A RISP
de Pouso Alegre teve queda
de 12,24%. Na de Poços de
Caldas, a redução foi de 8,51%.
O número de mortos da
região Sul caiu 12,5%, de 128
para 112. Já no Estado, a redução foi maior, 17,3%, 854

organização também disse
que trabalha com policiamento e seguranças contratados e reiterou que o crime
não aconteceu dentro do
espaço do rodeio.
A perícia da Polícia Civil esteve no local. O corpo foi en-

caminhado para Marília depois de passar pelo Instituto
Médico Legal (IML) de São
Lourenço (MG). Até esta publicação, nenhum suspeito
havia sido localizado. A polícia investiga o que poderia
ter motivado o crime.

Centro de Especialidades Odontológicas
tem nota máxima no PMAQ
O Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO) obteve
certiﬁcação máxima do Ministério da Saúde, que realiza avaliação por meio do Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade (PMAQ). Com
esse resultado, o município
receberá repasse de verba
extra, que, de acordo com legislação especíﬁca, terá uma
parte destinada a investimentos na Saúde Bucal e a outra
distribuída entre os proﬁssionais da equipe avaliada.
A apresentação dos resultados e dos valores a serem
recebidos, e que serão repassados aos membros da equipe, foi realizada na tarde da
última sexta-feira (19), na sala de reuniões do Centro Viva

Vida. Com a presença do prefeito, de vereadores e de membros do governo municipal,
o Secretário Municipal de Saúde apresentou detalhes do
PMAQ e os critérios e as fases
de avaliações. Eles agradece-

ram o empenho de cada proﬁssional e da equipe, bem como enalteceram o trabalho
geral realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. No
ﬁnal, cada proﬁssional recebeu um certiﬁcado.

AGRADECIMENTO
A equipe do “2º Encontro Para Maiores de 30, 40, 50” agradece a TODOS
que, de uma forma ou de outra, contribuíram para o sucesso do evento.
Em especial agradece o apoio dos Doutores Romeu, Andyara, Beatriz da
Clínica São Lourenço e Dr. Wilton da Centermed e também ao Sacolão Rio
Verde, Lanches Kero Mais e Óticas Precisão. Deus abençoe a todos!
Comunicamos que o “3º Encontro Para Maiores de 30, agora: Juntos
e Misturados!” se realizará nos dias 23; 24 e 25 de outubro de 2015.
Informações pelos telefones:
(35) 88362-5667; (35) 8426-7679 ou (21) 99231-7085.

pessoas perderam a vida no
trânsito de janeiro a abril de
2014. Este ano, no mesmo
período, foram registradas
706 mortes.
Para o Comandante da 18ª
Região de Polícia Militar, Coronel Edilson Ivair Costa, a
intensiﬁcação das blitze é o
principal motivo destas reduções. “As operações de Lei
Seca foram um dos motivos
da redução da violência no
trânsito. Ao coibir o condutor que dirige embriagado,

muitos motoristas não se arriscam. Nas cidades, a melhoria da sinalização e a instalação de radares favorece
a segurança”, comenta.
Anuário de Trânsito
A publicação foi feita pela
primeira vez este ano por técnicos do Centro Integrado de
Informações de Defesa Social
(Cinds). O estudo contém informações sobre quantidade
e gravidade de acidentes nos
últimos anos.

Cartório de Reg. Civil e Notas da Comarca de São Lourenço
Tabelião: Cecil Domingos J.Póvoa - Pretendem se casar:
000847 - FELIPE LUIS MELO DE SOUZA, solteiro, maior, psicólogo, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua dos Manacás, 250, São Lourenço-MG, ﬁlho de LUIZ ANTONIO MENDES DE SOUZA
e MARIA APARECIDA MELO MAURO; e MICHELLE VAZ ANTUNES, solteira, maior, comerciante,
natural de São Lourenço-MG, residência Rua dos Manacás, 250, São Lourenço-MG, ﬁlha de LUIZ
CARLOS ANTUNES e VANIA HERCILIA VAZ DE MELLO;
000850 - RUAN VINICIUS GOMES DE CARVALHO, solteiro, maior, ajudante de marceneiro, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Dr. Arthur Francisco Póvoa, 210, São Lourenço-MG,
ﬁlho de CLAUDINEI AFONSO DE CARVALHO e LUCIMAR APARECIDA GOMES DE CARVALHO; e JESSICA MATIAS DE OLIVEIRA, solteira, maior, atendente, natural de São Lourenço-MG, residência
Rua Dr. Arthur Francisco Póvoa, 210, São Lourenço-MG, ﬁlha de IVAN BARBOSA DE OLIVEIRA e
EDILENE MATIAS DE OLIVEIRA;
000852 - FABIO FERREIRA GONÇALVES, divorciado, maior, técnico em mecânica, natural de São
José dos Campos-SP, residência Rua Coronel José Justino, 446 - apto 101, São Lourenço-MG, ﬁlho de VITOR FERREIRA GONÇALVES e MARIA DA GLORIA VELOSO GONÇALVES; e LUANA LIMA
RIBEIRO DA SILVA, solteira, nascida em 6 de agosto de 1998, estudante, natural de Carmo de
Minas-MG, residência Rua Coronel José Justino, 446 - apto 101, São Lourenço-MG, ﬁlha de MAXIMIANO JOSÉ DA SILVA NETO e MARIA DE LOURDES RIBEIRO;
000851 - ABRHAAN NORONHA DE ASSIS, solteiro, maior, músico, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua José Bernardes, 355, São Lourenço-MG, ﬁlho de OSMAR JORGE DE ASSIS e DEBORAH NORONHA DE ASSIS; e PÂMELA PAULA DE SOUZA, solteira, maior, secretária, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua José Bernardes, 355, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOSE LAERCIO DE
SOUZA e MARIA IOLANDA DE PAULA;
000853 - JHONATAN DOS SANTOS, solteiro, maior, balconista, natural de Suzano-SP, residência
Rua dos Manacás, 245, São Lourenço-MG, ﬁlho de e KATIA APARECIDA DOS SANTOS; e RITA DE
CÁSSIA SILVA, solteira, maior, vendedora, natural de Cruzeiro-SP, residência Rua Isidoro Machado, 365, São Lourenço-MG, ﬁlha de OSMIR LUCIANO DA SILVA e ANGELA MARIA DOS REIS SILVA;
000855 - BENEDITO DIONISIO, divorciado, maior, militar reformado, natural de São Paulo-SP,
residência Rua Dr. Antônio Carlos, 263, São Lourenço-MG, ﬁlho de MANOEL DIONISIO e IZABEL
JUSTINA; e ANA MARIA MARQUES PATRÃO, solteira, maior, psicóloga aposentada, natural de Rio
de Janeiro-RJ, residência Rua Dr. Antônio Carlos, 263, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOAQUIM MARQUES PATRÃO e ROSA MARQUES PATRÃO;
000854 - TIAGO DA SILVA CLEMENTINO, solteiro, maior, servente de pedreiro, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua Barbara Heliodora, 505, São Lourenço-MG, ﬁlho de DONATO CLEMENTINO e DENISE RIBEIRO DA SILVA; e SIMONE APARECIDA BOREGAS, divorciada, maior, garçonete, natural de São Paulo-SP, residência Rua Barbara Heliodora, 505, São Lourenço-MG, ﬁlha
de JOÃO DOS SANTOS BOREGAS e INEZ ARANTES DOS SANTOS BOREGAS;
000856 - VALDECIR VIEIRA DA SILVA, solteiro, maior, AUX. FISCAL, natural de SAO LOURENÇO-MG,
residência RUA JOSE SIMEÃO DUTRA, 330 FUNDOS, São Lourenço-MG, ﬁlho de VALDOMIRO BENTO
DA SILVA e FATIMA SUELI VIEIRA DE AQUINO DA SILVA; e MARIA CRISTINA DA SILVA, solteira, maior,
MANICURE, natural de SANTANA DO CAPIVARI-MG, residência RUA JOSE SIMEÃO DUTRA, 330 FUNDOS, São Lourenço-MG, ﬁlha de FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA e GILDA FERNANDES DA SILVA;
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Polícia Civil cria nova metodologia
para agilizar perícias em drogas
A Polícia Civil de Minas
Gerais está otimizando procedimentos no Instituto de
Criminalística (IC) com objetivo de agilizar e aprimorar os exames periciais preliminares de constatação de
drogas. Com isso, uma demanda reprimida superior
a seis mil perícias foi reduzida a quatro mil e deverá
ser estancada nos próximos
meses, principalmente a partir da nomeação dos 112 novos peritos que atualmente
participam do curso de formação na Academia de Polícia Civil (Acadepol).
O diretor do IC, Marco Paiva, explica que uma nova regra agiliza as perícias em drogas. Apenas uma pequena
poção do material apreendido será levado ao órgão
para realização de prova e
contraprova.
Segundo ele, essa alteração
garante mais segurança na
guarda do material apreendido, evitando a pesagem e
contagem de grandes volumes que até então eram feitos na unidade responsável
pela operação e, depois, no
IC, no momento do recebimento. “Esse novo procedimento cumpre protocolos internacionais e dá garantia às
autoridades policial e judiciária para a imediata destruição da droga remanescente”,
acrescenta o diretor do IC.

Mais agilidade
Marco Paiva destaca ainda
que um pequeno remanejamento interno dos peritos
permite que quatro regiões
do estado já não tenham mais
que encaminhar as drogas
para perícia em BH. A medida aliviou a demanda na capital e agilizou a emissão dos
laudos no interior do Estado,
facilitando o processo da investigação policial.
“A perfeita integração entre a Superintendência de
Policia Técnico-Cientifica (SPTC) e a Superintendência de
Investigação e Polícia Judiciária (SIPJ) tem permitido
essa mudança importante
para a Polícia Civil e princi-

palmente para a sociedade”,
afirma o diretor do IC.
Atualmente a Polícia Civil
conta com 629 peritos criminais. A equipe de constatação de drogas, com 14
integrantes, realiza, em média, 3.600 pericias mensais.
Dos 112 novos peritos, 16
serão designados para atuar nessa especialidade, mais
que dobrando o efetivo atual na área.
“Com esse reforço, vamos
criar 14 novos postos para
constatação de drogas, descentralizando o atendimento na capital e garantindo
eﬁcácia e eﬁciência dos trabalhos em todo o Estado”,
assinala Marco Paiva.

O diretor lembra que o remanejamento possível com
a chegada dos novos proﬁssionais ainda vai representar
economia para os cofres públicos, já que não será mais
necessário o deslocamento
de material apreendido das
diversas regiões do estado
para a capital.
Além da equipe de peritos
especializados em constatação de drogas, o Instituto de
Criminalística da Policia Civil
possui proﬁssionais responsáveis pelas perícias de trânsito, de crimes contra a vida,
contra o patrimônio, informática, engenharia, balística
e genética, dentre outras especialidades.
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DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Make para ir à escola

A primeira coisa a fazer é a limpeza da pele. Lave o rosto
com um sabonete especíﬁco para o seu tipo de pele, em
seguida toniﬁque e hidrate. Agora é a vez de aplicar o ﬁltro
solar por todo o rosto para proteger dos raios solares.
A correção da pele com um corretivo bem suave apenas
para disfarçar as olheiras e dar aquela uniformizada na pele ou esconder aquela espinha, mas atenção nada em exagero! Agora é a vez de usar a base. Dê preferência a produtos que não contenham óleo ou base mineral, pois os
adolescentes em geral tem a pele bastante oleosa , escolha
uma base na mesma tonalidade da sua pele .
No make para ir à escola não existe a necessidade do uso
do pó compacto. Para colorir os olhos, use uma sombra
clara iluminadora apenas na pálpebra superior e canto interno dos olhos. O destaque do olhar ﬁca por conta da
máscara para cílios essa sim você pode caprichar em generosas camadas nos cílios superiores e inferiores.
Nas sobrancelhas use o rímel incolor apenas para penteá-las e dar um acabamento bonito aos ﬁos. O lápis deve
ser usado nos olhos com cuidado e sem marcar demais e
as cores devem ser o preto ou marrom.
O blush deve ser bem suave, aplicado apenas nas maçãs
do rosto para dar um ar de saúde. Para terminar, nos lábios
um batom rosa ou até mesmo um gloss incolor apenas para dar um leve brilho.

Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de São
Lourenço contabiliza ações do 1º semestre de 2015

O curso de Ciências Contábeis da Faculdade de São Lourenço contabilizou as ações
implementadas no primeiro semestre de 2015 e o resultado foi positivo. O II Ciclo
de Palestras em Ciências Sociais Aplicadas proporcionou ao público presente o privilégio em participar da palestra “Gestão, Cenários e Oportunidades” ministrada
pelo renomado Cristiano Lopes e “Desenvolvimento de Liderança” proferida por
Isabel Levenhagen, ambas em parceria com o SEBRAE MG e SENAC.
Acontece desde o ﬁnal de maio e se estenderá durante o mês de agosto, o Curso
de Extensão em “Excel para Gerentes” ministrado pelo Professor Pedro Bernardes.
O curso de Excel para Gerentes (Níveis Básico, Intermediário e Avançado) reúne técnicas e recursos do Microsoft Excel como criação de modelos, uso de espaços de
trabalho e macros, proteção de pastas e exibições personalizadas. Os alunos que
utilizam o software obterão conhecimentos de referências e auditoria de fórmulas,
organização, importação e análise de dados, dinamização de planilhas e funções.
O Coordenador do Curso vem publicamente informar que estão abertas as inscrições para o Exame de Suﬁciência 2015.2 entre 10/06/15 e 09/07/15 para bacharéis
em Ciências Contábeis e alunos que estejam cursando o último ano do curso ou que
tenha, efetivamente, concluído o curso de graduação em Ciências Contábeis. As inscrições poderão ser feitas somente nos sites da Fundação Brasileira de Contabilidade (www.fbc.org.br) e ou do CFC (www.cfc.org.br). A taxa de inscrição será de R$100,00,
devendo ser recolhida em guia própria, em favor da Fundação. A aplicação da prova
para bacharéis em Ciências Contábeis será no dia 20 de setembro, das 9h30 às 13h30,
horário de Brasília-DF.
Prof.Nei Domiciano da Silva – Coordenador do Curso de Contábeis
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Conselho Diretor do Hospital tem novos integrantes
Neste mês, houve três mudanças na composição do
Conselho Diretor do Hospital
São Lourenço. Em virtude de
licença médica do presidente Márcio José Santiago Alves, assumiu temporariamente a função o secretário Jair
Pereira de Carvalho. As outras alterações, em caráter
deﬁnitivo, foram na provedoria - cargo assumido pelo dr.
José Eduardo de Carvalho - e
na diretoria ﬁnanceira, que
passa a ser exercida por Paulo Sérgio Maciel. Todos os novos ocupantes das funções
citadas são, também, membros do Conselho Curador (órgão máximo do Hospital).
Para comunicar as mudanças, no último dia 24 foi convocada uma reunião da Diretoria com os coordenadores setoriais do Hospital. Na
oportunidade, o presidente
do Conselho Diretor em exercício, Jair de Carvalho, expli-

cou que assumiu a função
por ser secretário do órgão
(primeiro cargo a substituir
o presidente). “Desejamos
pronta recuperação ao Márcio e, enquanto estivermos
na Presidência, continuaremos buscando o equilíbrio
das contas do Hospital. Para
isto, contamos com a participação de vocês”, aﬁrmou.

Jair destacou a atuação, desde outubro passado, dos novos administradores do Hospital (empresa Aliance - Assessoria Técnica em Saúde),
que já apresenta resultados
bastante signiﬁcativos, como
a sensível diminuição do déﬁcit ﬁnanceiro mensal da instituição. Além disso, mencionou também algumas medi-

das pontuais a serem buscadas ainda neste ano, como
credenciamento do setor de
Oncologia junto ao SUS; pintura externa do prédio do
Hospital; negociação com
prefeitos de municípios da
região para regularizar o repasse de subvenções e busca de recursos para instalação das novas autoclaves,
recebidas da CEMIG.
Também participaram da
reunião o novo diretor ﬁnanceiro, Paulo Maciel e os seguintes membros do Conselho Curador: dr. Luiz Carlos
Junqueira de Castro (representando o provedor dr. José Eduardo, que não pôde
estar presente); Hélio Antônio Maduro, Rodolfo Anderson Andrade Alves, Alvarim
Augusto Machado (estes três
são, também, do Conselho
Fiscal) e José Lúcio Peres,
além do administrador Eustáquio Tarcísio Silva.

X Conferência Municipal de Assistência
Social é realizada em São Lourenço

O Conselho Municipal de
Assistência Social realizou na
quinta-feira (25/06), na Câmara dos Vereadores, a X
Conferência Municipal de Assistência Social. Com o tema
“Consolidar o Sistema Único
de Assistência Social (SUAS)
de Vez, Rumo a 2025”, a con-

ferência debateu os assuntos
relacionados à área em São
Lourenço e elegeu delegados
para os Encontros Regionalizados da XI Conferência Estadual de Assistência Social.
Participaram da Conferência o Presidente do Conselho
Municipal de Assistência So-

cial, Wanderlei José da Silva,
o Secretário Municipal de
Governo que representava
o prefeito municipal, Luís
Cláudio de Carvalho, o Presidente da Câmara dos Vereadores, João Bosco de Carvalho e o Secretário Municipal de Desenvolvimento So-

cial, Ralph Éboli Lage.
A solenidade foi marcada
pela execução do Hino Nacional e, em seguida, foram realizados os trabalhos. Na abertura, senhoras que participam
do Grupo Viver, da Casa da
Cidadania, apresentaram números de dança cigana.

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Alergias alimentares
A alergia alimentar não é um distúrbio só dos seres humanos.
Quando não é diagnosticada com precisão, ela também pode causar problemas aos nossos animais de estimação como cães e gatos, que podem ter sintomas de ordem dermatológica ou gastrintestinal.
Os cães e os gatos também podem ter alergias alimentares?
Como e por que elas ocorrem?
Sim. Ela ocorre quando uma parte do alimento (as proteínas)
é reconhecida como um corpo estranho (um antígeno) pelos anticorpos (sistema imunológico) do animal.
Existe diferença entre intolerância e alergia nesses casos?
A intolerância alimentar é o nome dado a todas as dermatoses
ou sintomatologias gastrintestinais causadas pela ingestão de um
alimento, podendo estar ou não o sistema imunológico envolvido. Alergia alimentar ocorre necessariamente se os anticorpos (sistema imunológico ou sistema de defesa) estiverem envolvidos. Neste caso, quando a proteína do alimento é absorvida pelo intestino
do animal, rapidamente os anticorpos a reconhecem como um
corpo estranho e então o processo alérgico é desencadeado.
Quais são os grupos de alimentos ou rações mais suscetíveis
de causarem alergias?
As alergias são causadas geralmente pelas proteínas do alimento. Não existem grupos de alimentos mais susceptíveis. O que
ocorre é que normalmente os alimentos disponíveis no mercado
são produzidos com as mesmas fontes de proteína, e os animais,
dessa forma, acabam entrando em um processo alérgico desencadeado por essas fontes.
Quais costumam ser os sintomas da alergia alimentar nos
animais?
Os animais podem apresentar prurido (coceira), urticária e alguns
problemas de queratinização. Em alguns casos a sintomatologia apresenta-se como desordens gastrintestinais. É essencial a ajuda de um
médico-veterinário para chegar ao diagnóstico de alergia.
Como é feito o diagnóstico nesses casos?
O diagnóstico é baseado primeiramente na eliminação de outras causas de prurido (picada de pulga e carrapato) ou dos sintomas gastrintestinais, seguido pelo início de uma dieta de eliminação que deve ser recomendada e seu uso acompanhado pelo
veterinário.
Se o meu gato ou cão possui alergia a alguns alimentos, qual
deve ser o procedimento? Como deve ser a dieta?
Após o diagnóstico de alergia alimentar, o médico-veterinário
deverá recomendar o uso de uma dieta mais adequada ao animal,
levando em consideração todos os fatos estudados para determinação do diagnóstico (histórico, testes e análises laboratoriais).
Existe algum tipo de tratamento para a alergia em cães e gatos? Ela tem cura?
O uso de uma dieta adequada para o animal, recomendada pelo médico-veterinário, auxilia no tratamento, mas a necessidade
de uso de medicamentos não é substituída. Portanto, faz-se necessária a recomendação e acompanhamento do médico-veterinário durante todo o período de utilização do alimento e, havendo necessidade, medicamentos serão prescritos. Em alguns casos
a utilização do alimento pode ser recomendada por toda a vida
do animal.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Homem morre ao cair em ribanceira
na MG-347 em Cristina, MG

Fotos: Luciano Lopes

Um homem morreu em um
acidente no km-26 da MG347, entre Cristina (MG) e Pedralva (MG), na tarde desta
quarta-feira (24). De acordo
com a Polícia Rodoviária Es-

tadual de Itajubá (MG), o motorista dirigia uma van quando perdeu o controle ao fazer
uma curva e caiu em uma ribanceira de cerca de 20 metros. Em seguida, ele bateu

em uma árvore e foi arremessado para fora do veículo.
Luciano Claudino era de
São Lourenço e tinha 37 anos.
Ele dirigia a van e morreu no
local. Ainda segundo a polí-

cia, o veículo seguia sentido
Pedralva e não havia passageiros. A van pertencia a uma
empresa privada e foi liberada para o proprietário após
a perícia.

Obras de drenagem pluvial foram
iniciadas no centro da cidade

BETO BACHA

Giro Esportivo

VISITA ILUSTRE
O ex-jogador, meio campo Elzo Aloísio Coelho,
54 anos, natural de Serranias MG, esteve em São
Lourenço com uma equipe de futebol para enfrentar a Pneusul. Falou
com os ouvintes da rádio
Alternativa em uma entrevista bem descontraída. Elzo foi jogador do Galo mineiro, Palmeiras e o Benﬁca de
Portugal. Convocado pelo técnico da Seleção Brasileira Telê Santana em 1986, disputando a Copa do Mundo no México como
titular e acabou eleito um dos melhores do mundial. A partida
amistosa foi realizada no campo do Trinta e Quatro, jogo de
“cumpades”, terminando em 6 a 6. A equipe da Pneusul contou
com Marcelo, Claret, Batata, Paulo Henrique, Pri, Felipe, Robô
e Bianquine. No apito, que ninguém notou, o Everaldo.

RECORDANDO
Sr Roberto Barros, goleiro Jorge, Vereador Kall, Paulinho Bicudo, Sr Celestino, Lourenço do Barreiro, João Luiz, João Turco e Gílson Belém. Agachados estão o Chocolate, Jato, Queiróz, Nelsinho Rangel, Chiquinho Maradona e Tião Peixeiro.

Claret, Zé Carlos
e Emilinho.

Foram iniciadas as obras
de drenagem pluvial no centro da cidade. O objetivo é
resolver o problema dos
alagamentos na região central, próxima do Mercado
Municipal, em dias de chuvas fortes. Serão colocadas
manilhas de 1,5m de diâmetro, para dar maior vazão às águas das chuvas
Com o início na rua 7 de
Setembro, próximo ao Teleférico, elas se estenderão

pela av. D. Pedro II, até a
esquina com a Dr. Ribeiro
da Luz. Posteriormente, em
outra etapa, o serviço seguirá até a rua Cel. José Justino. O serviço está sendo
realizado pela empresa Construtora HM Ltda, vencedora do processo licitatório e
contratada pelo Saae. A obra,
com extensão de 1.528m,
está orçada em R$ 1.297.133,00
e tem prazo de 180 dias para ser executada.
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Na próxima edição tudo
sobre mais um caneco conquistado pela equipe do
Verdão, campeão da Copa
União de futebol.
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