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Mais um ano de sucesso

Papai Noel do Sertão - Natal Feliz Rádio Alternativa

(pág 07)

Solidariedade

Câmara Municipal
elege nova mesa
diretora para 2015
Na última reunião da Câmara
Municipal de São Lourenço,
que aconteceu no dia 22/12
os vereadores realizaram a
votação para a escolha do novo
Presidente, Vice, 1º e 2º Secretários
que compõem a mesa diretora
da Câmara.
(pág 04)

Oficina In Concert
apresenta sua 12º
edição com 43 bandas

A Oficina de música Erich
Mathias apresentou nos
dias 19 e 20 de dezembro
a 12º edição do Oficina in
Concert, na Ilha Antônio
Dutra. Foram 43 bandas e
ainda os shows com o cantor
Kamy e Wilson Sideral.
(pág 07)

Associação Comercial e CDL
apostam nas vendas de fim de
ano e alertam para segurança

Leia a entrevista com Peregrino viaja todo
o Tenente Coronel ano 5 mil km para
Paulo Valério da PM agradecer cura
(pág 03)

(pág 04)

Fim de ano, época de Natal,
férias e grande movimento no
comércio de São Lourenço. A
Associação Comercial e CDL
apostam em um número
maior de vendas este ano,
com relação a 2013. (pág 07)
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LAURA MATHIASI
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CECÍLIA DA SILVA BRITO
Psicologia

jornalismo@portalalternativa.com.br

Que ano!

FAZER O CERTO, MESMO QUANDO O ERRADO
PARECE SER O CAMINHO MAIS FÁCIL.

Já tornou-se um “lugar-comum” desejarmos um “Feliz
Natal e Próspero Ano Novo” às pessoas que nos cercam e
até aos desconhecidos. Entra ano, sai ano e esta é a frase
popular mais utilizada quando cumprimentamos alguém
nesse período do ano.
Mas antes de dizer isso, sabemos que 2104 foi o ano de
muitas notícias, tragédias, felicidades, desilusões em todos
os aspectos da vida do nosso País. Mas como tudo passa, já
está indo embora também todo aquele sentimento de dever
cumprido para uns, ou de promessas não realizadas para
outros. Foi um ano de Copa do Mundo no Brasil, Eleições
Presidenciais, crise política, acidentes trágicos, e nós, como
brasileiros, não desistimos, pois novas expectativas estão
por vir. Afinal, o ano que nos aguarda vem com várias metas
a serem conquistadas, não é mesmo?
O que podemos afirmar é que o São Lourenço Jornal
continuará fazendo seu papel de informar à população
sobre os principais acontecimentos da nossa cidade, assim
como, as reivindicações dos moradores.
Agora sim, Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

JOSÉ LUIZ MENDES
Coluna Popular

FELIZ NATAL

O Natal costuma ser sempre uma ruidosa festa;
entretanto se faz necessário o silêncio, para que se consiga
ouvir a voz do Amor.
Natal é você, quando se dispõe, todos os dias, a renascer
e deixar que Deus penetre em sua alma.
O pinheiro de Natal é você, quando com sua força, resiste
aos ventos e dificuldades da vida.
Você é a decoração de Natal, quando suas virtudes são
cores que enfeitam sua vida.
Você é o sino de Natal, quando chama, congrega, reúne.
A luz de Natal é você quando com uma vida de bondade,
paciência, alegria e generosidade consegue ser luz a
iluminar o caminho dos outros.
Você é o anjo do Natal quando consegue entoar e cantar
sua mensagem de paz, justiça e de amor.
A estrela-guia do Natal é você, quando consegue levar
alguém, ao encontro do Senhor.
Você será os Reis Magos quando conseguir dar, de
presente, o melhor de si, indistintamente a todos.
A música de Natal é você, quando consegue também sua
harmonia interior.
O presente de Natal é você, quando consegue comportarse como verdadeiro amigo e irmão de qualquer ser humano.
O cartão de Natal é você, quando a bondade está escrita
no gesto de amor, de suas mãos.
Você será os “votos de Feliz Natal” quando perdoar,
restabelecendo de novo, a paz, mesmo a custo de seu
próprio sacrifício.
A ceia de Natal é você, quando sacia de pão e esperança,
qualquer carente ao seu lado.
Você é a noite de Natal quando consciente, humilde,
longe de ruídos e de grandes celebrações, em silêncio
recebe o Salvador do Mundo.
Um muito Feliz Natal a todos que procuram assemelharse esse Natal.
Papa Francisco

Parece que hoje em dia, a maldade, a impunidade e “dar àquele
jeitinho brasileiro” virou moda. Essas coisas vão fazendo parte da vida
das pessoas com tamanha naturalidade, que muitos pensam não valer
à pena ser correto e lutar pelo que é verdadeiramente certo.
Ser honesto, ter compaixão pelo sofrimento alheio, ser gentil
e ser ético virou raridade, mas precisamos urgentemente rever
nossos valores e a sociedade no qual estamos inseridos.
Precisamos ficar atentos ao que assistimos na televisão,
aos noticiários, ao que lemos e principalmente as mensagens
subliminares, que sem nos darmos conta, vão sendo impressas
no nosso subconsciente, e que de repente começam a fazer
parte dos nossos sentimentos, pensamentos e comportamentos.
Essas mensagens subliminares são somente uma das facetas
que precisamos reavaliar no nosso dia a dia. Há algo muito mais
profundo e anterior até chegarmos ao ponto da banalidade do
mal, é isso mesmo, estamos vivendo uma época de terror, de
violência, de roubalheira por todos os lados.
No Brasil há muitas famílias e crianças em situação de risco,
isto é, famílias desestruturadas por várias razões, desde questões
relacionadas à falta de apoio emocional, até questões de ordem
econômica e falta de oportunidade de resignificar suas histórias
de vida, marcadas pela violência, pelo alcoolismo, pelas drogas
e pela falta de respeito das pessoas que ocupam posições de
poder, usurpando do povo o que de direito lhe pertence: saúde,
educação, moradia, oportunidade de trabalho e lazer.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), foi
diagnosticado que, um dos fatores mais estressantes na vida
dos seres humanos é a falta de dinheiro e de oportunidades,
acarretando sérios distúrbios psicológicos, psiquiátricos e físicos,
como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, pressão alta,
entre outras doenças. A desigualdade social é enorme, ao ponto
de acreditarmos que tudo é natural.
Já está mais do que na hora de revermos nossos valores para
podermos fazer melhores escolhas: Fazer o certo, mesmo quando o
errado parece ser o caminho mais fácil! Desejo a todos que este final
de ano seja um ano de reavaliações internas e grandes mudanças.
Feliz Natal e um Ano Novo pleno de realizações!

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

NOITE SANTA

Como Mãe vos conduzo a compreender o grande dom desta Noite
Santa.
O Pai amou tanto o mundo, que lhe deu o seu Filho Unigênito,
para sua salvação.
O Espírito Santo tornou fecundo o meu seio virginal porque o
Filho nascido de mim é somente fruto precioso da sua divina ação
de amor.
A vossa Mãe Celeste deu o seu consentimento materno, para que
se pudesse cumprir o divino prodígio desta noite santa.
O Filho que nasce de mim é também o meu Deus.
No meu seio virginal aconteceu a sua humana concepção.
E na Noite Santa nasce de Mim em uma Gruta pobre e
desadornada; foi colocado em uma fria manjedoura; é adorado
por sua Mãe e por seu pai legal; é circundado pela humilde
presença dos pastores; é glorificado pela fileira celeste de anjos,
que cantam o hino de glória a Deus e Paz aos homens por Ele
amados e salvos.
Inclinai-vos Comigo para adorar Jesus menino apenas nascido: é o
Emanuel. É o Deus conosco.
- É o Deus conosco, porque na pessoa divina de Jesus estão unidas a
natureza divina e a natureza humana. No Verbo encarnado se realiza a
união substancial da divindade e da humanidade.
Como Deus, Jesus está acima do tempo e do espaço; é imutável,
é impassível.
Mas como homem, Jesus entra no tempo, traz o limite do espaço,
sujeita-se a toda a fragilidade da natureza humana.
- É o Deus conosco que se faz homem para nossa salvação. Nesta
noite santa nasce para todos o Salvador e o Redentor.
A fragilidade deste divino Menino torna-se remédio para toda
fragilidade humana: o seu choro é alívio para toda dor; a sua
pobreza é riqueza para toda miséria; a sua dor é conforto a todos
os aflitos; a sua mansidão é esperança para todos pecadores; a
sua bondade torna-se salvação para todos os perdidos.
É o Deu conosco, que se faz redenção e refúgio para toda a
humanidade.
É o Deus conosco, porque também na sua fragilidade humana,
Jesus é verdadeiro Deus. Jesus Cristo é Deus, está fora das mudanças
do tempo e da história: é o mesmo ontem, hoje e sempre.
(Aos Sacerdotes, Filhos prediletos de Nossa Senhora)

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

FELIZ ANO NOVO...

Todo final de ano a mesma história se repete: ficamos nos preparando
para a chegada do Novo. Neste contexto, é como se nos permitíssemos fazer
algo que talvez tenhamos deixado de fazer durante todo o ano: sonhar e,
principalmente, acreditar.
As mesmas forças sociais, a mesma mídia sufocante, a mesma sociedade
consumista, o mesmo noticiário deprimente que todos os dias invadem a
nossa casa e principalmente o nosso coração mostrando tragédias, crises,
violência, opressão e injustiças, agora mudam de cara, melhor dizendo,
trocam de máscara, invertem a estratégia. De repente, num passe de
mágica, tudo parece possível, a começar pela aquisição disto ou daquilo,
com o oferecimento de múltiplas e absurdas propostas de empréstimos e
pagamentos a perder de vista que iludem a maioria das pessoas sedentas pelo
“ter”, transformando o que aparentemente seria uma ajuda em um problema
ainda maior. De repente, num passe de mágica, vemos imagens de pessoas se
abraçando, recebemos mil e uma mensagens positivas, e começamos a fazer
planos e renovar esperanças já perdidas.
Assim, na noite de 31 de dezembro, estamos a postos, com uma garrafa nas
mãos (seja do que for), uma taça, uma roupa branca (almejando paz), ou uma
roupa amarela (almejando riqueza), brilhos, e principalmente muitos sonhos.
Alguns, menos preparados ou ainda mais crentes, ousam fazer “simpatias” no
intuito de conseguir isto ou aquilo para o próximo ano. E ficamos olhando no
relógio, na contagem regressiva para a meia noite, quando então soltamos o
grito entalado na garganta: Feliz Ano Novo! E nos abraçamos, nos beijamos,
fazemos declarações e promessas, emitimos votos de felicidade e realizações.
Geralmente, vamos dormir bem tarde e o dia primeiro de janeiro desponta,
trazendo consigo um novo horizonte. Mas ele é apenas mais um dia que,
como todos os outros, pode ser O DIA...O DIA DA MUDANÇA, DA VIDA, DO
AMOR, DA VITÓRIA SOBRE NÓS MESMOS.
No dia primeiro de janeiro, quando você acordar, não se assuste se tudo
continuar igual: provavelmente você estará na mesma casa, com as mesmas
pessoas, sentado à mesma mesa. Mas isto não é um pesadelo. Ao contrário,
é um sonho, mas um sonho concreto, palpável, não uma mera ilusão como
aquela que a televisão mostra, em que do dia para a noite tudo se transforma.
As mudanças podem e devem acontecer, mas elas se fazem aos poucos, dia
por dia. É preciso apenas começar.
Imagine que você comprou uma passagem para Paris. O que isso significa?
Apenas o primeiro passo: você tem grandes chances de chegar até lá. O
percurso e a chegada não vêm no pacote, como algo já determinado, mas
dependem de você.
Quando os fogos anunciarem a chegada do Ano Novo, não desista de ser
feliz. Continue sonhando, mas sonhe acordado, correndo contra a correnteza
que prega que não vale a pena acreditar em nada nem em ninguém. Deixe que
a luz de Cristo se acenda dentro de você e batalhe para ser uma pessoa nova,
com um olhar novo diante de tudo e de todos. Assim, milagres acontecem.
Assim, temos condições de viver e de fazer um Ano verdadeiramente Novo...

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Precisamos assumir a
nossa vida cristã
“Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um
hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente,
sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os
fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas
e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro
e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos
haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas
Paulo bradou em alta voz: ‘Não te faças nenhum mal, pois
estamos todos aqui’. Então o carcereiro pediu luz, entrou e
lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois, os conduziu para fora e perguntou-lhes: ‘Senhores, que devo fazer
para me salvar?’. Disseram-lhe: ‘Crê no Senhor Jesus e serás
salvo, tu e tua família’” (At 16,31). Meus irmãos, o Espírito
de Deus nos liberta!

Hoje é o dia de assumirmos que
cremos no Senhor Jesus
Precisamos assumir a nossa vida cristã e vivê-la com radicalidade. Se você aguentar firme, meu filho, aquilo que está
prometido por Deus acontecerá na sua vida. Assuma isso,
porque muitos ficam preocupados pela salvação dos seus,
mas a grande garantia para que eles, e também nós, sejamos salvos é a nossa vida cristã assumida para valer. Quanto mais você lutar para viver a santidade, mais garantirá a
salvação para você e para toda a sua família.
Senhor, eu assumo essa responsabilidade. Sei que a minha
salvação e a salvação da minha família dependem da qualidade da minha vida cristã. Senhor, eu quero e preciso ser
salvo com toda a minha família.
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ENTREVISTA

Tenente Coronel Paulo Valério

Como você avalia o
trabalho da Polícia Militar
no ano de 2014 em São
Lourenço?
As ações desenvolvidas em
São Lourenço e região foram
muito positivas. Realizamos
inúmeras as ações tanto no
campo operacional quanto
administrativo. Ganhamos
mais viaturas, fizemos ações
comunitárias,
tivemos
ingresso dos funcionários
civis no ceio da polícia na
cidade, o que possibilitou a
liberação dos policiais nas
ruas. Realizamos diversas
ações conjuntas e fechamos o
ano com resultado favorável.
Tivemos casos de
roubos, furtos e tráfico de
drogas na cidade durante
o ano. O que a polícia mais
combateu em 2014?
Roubos, furtos, homicídios
e tráfico é uma questão

de
âmbito
nacional.
Sabemos que a droga é um
grande combustível para
outras práticas ilegais. Por
isso, combatermos a droga
com objetivo de reduzir os
homicídios, furtos, roubos e
afins. Dessa forma, buscamos
campo preventivo ao realizar
ações sociais nos bairros.
Criamos o Projeto Fênix que
atende as comunidades em
risco, temos também o Proerd,
sempre visando o futuro.
Com o fim de ano e
as férias, o movimento da
cidade aumenta muito.
Como será feito o esquema
de segurança da cidade?
Por estarmos em uma cidade
turística, em uma época de
grande movimento nas ruas,
há uma necessidade de ter
uma atenção especial sobre
a segurança. Nos reunimos
com nossos comandantes, e
mostramos que temos um
grande número de pessoas
nas ruas e comércio, uma
grande circulação de dinheiro
na cidade. Estamos atuando
mais efetivamente em prol
da segurança dos moradores
e turistas. Aproveito a
oportunidade para dizer que,
em breve, aumentaremos
nosso efetivo em mais 11
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policiais militares. E um
número razoável, mas que
possibilitará mais operações
e atividades.
Qual o recado que a
Polícia Militar gostaria de
passar para os moradores
de São Lourenço?
Gostaria de agradecer a
todos indistintamente (as
autoridades,
imprensa,

munícipes, órgãos, etc) pela
atenção que nos foi dada
durante o ano, pela parceria,
e envolvimento nas causas
da segurança pública. Quero
desejar um Feliz Natal repleto
de felicidades. E que em
2015 esse trabalho conjunto
continue, e principalmente,
possamos aumentá-los visando
a melhoria da qualidade de
vida de nossa população.

RITA ABBUD

Cantinho da Poesia

E tempo?

Passamos o tempo acumulado.
Coisas materiais para sobreviver;
E o tempo? A vida é assim.
Temos que desta forma agir;
Chega uma doença. E o tempo?
Não tem quem recorrer;
Ás vezes somos apegados.
E não queremos gastar;
E o tempo? No final da vida.
Perdemos ou não o ter;
Passa de mão e mão.
E no final quando partir;
Perdemos tudo. E o tempo?
A “ação” vai ficar;
Faça a reflexão de sua vida.
A nossa existência vai passar;
Veja o tempo que você perdeu.
O mais importante foi o tempo de sonhar.

Bebê da Semana

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Bodas de Ouro

Fechando nossa última edição
do ano de 2014, trazemos
nosso Bebê da Semana, Davi
Cottini de Carvalho Sales.
Davi nasceu no dia 19
de novembro último, no
Hospital Maternidade da
Unimed, em Belo Horizonte,
e é filho de Carlos Alfredo
Sales e Paula Cottini Sales.
Recebam meu abraço de
felicidades. Que Deus abençoe
o garotão Davi, concedendolhe vida longa e feliz.
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Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br
MAIS UMA VEZ É NATAL...

O ano se encerra e mais uma vez voltarão os rituais de final de ano: compras, visitas,
ceias, celebrações, abraços, presentes, presenças... O tempo avança e leva consigo
histórias e vidas, sentimentos e moções. É mais um Natal! Mais um Ano Novo!
A rotina dá mais um passo, salta um pouco mais. Parece que as coisas não mudam
nunca e tudo retorna. Datas especiais apenas se repetem como tradições incorruptíveis.
Por que não deixar de celebrar tantas datas que muitas vezes são lembradas apenas para
cumprir o itinerário determinado pelo calendário?
E no que se refere às motivações... O que dizer das pessoas que passam por
festividades como a Páscoa, sem nem mesmo fazerem valer uma oportunidade ímpar
de mudança de vida, ou passam pelo Sete de Setembro sem nenhum sentimento
nacionalista ou de pertença à pátria? As situações e dias uma vez chamados “especiais”,
hoje se mostram como mais uma data, em que talvez ou certamente até se trabalhe
como em dias normais.
Mais uma vez será Vinte e Cinco de Dezembro. Mais uma vez celebrar-se-á o
nascimento de Jesus. Os cristãos mais uma vez entoarão hinos e louvores a Deus nas
alturas. As casas novamente se encherão de luzes e símbolos. Serão muitas as árvores
de Natal luxuosamente ornadas ou talvez recatadas, presépios deixarão as caixas e serão
colocados na sala das casas; até mesmo Papai-Noel, que não é um símbolo cristão, mas
do mercado, lembrará a chegada daquele dia. Mais uma vez será Natal... E as motivações?
Serão muitos os discursos e textos, falas e cartões que nesta época falarão de vida,
de felicidade, de amor e paz. Muitos abrirão os armários para partilhar com os que têm
pouco. Muitos aliviarão suas consciências distribuindo alimentos, presentes... Creches,
asilos, comunidades pobres serão visitadas, certamente recordando a estes necessitados
e menos favorecidos a visita de Deus por meio de Jesus.
Que bom! Muita gente terá um bom Natal! Mas pena que o dia Vinte e Cinco como
todos os outros vai passar e a rotina impelirá as pessoas aos mais diversos lugares e
situações. As atenções mais uma vez se desviarão da grande verdade de amor: Jesus que
nasce não é um Deus que vem à Terra para realizar uma visita de veraneio, mas vem para
não mais voltar, vem para ficar... Então... Todo dia é Natal!
Por isso, as motivações em torno das celebrações de Natal deveriam ser nada
mais senão tornar visível o mistério do amor divino que se expressa, sobretudo, pela
solidariedade: Deus, sendo absoluto e eterno se fez finito e se esvaziou, assumindo a
dimensão criatural, para que a criatura chegasse ao “status” divino.
Ora, todos os homens são atingidos profundamente por esse mistério, o que faz
com que também sejam sinais da presença divina junto aos demais. No Natal, que
afinal é todo dia, deve-se deixar claro, através de gestos concretos, a vinda e amorosa
permanência de Deus junto aos seus. Esse mistério aniquila a rotina, o que dá a esta
festa o estatuto de riquíssima em significado, pois concerne à do mais precioso tesouro
que um homem pode receber, que é o próprio Deus, que faz da vida de quem o recebe,
eterno dinamismo.
As confraternizações que acontecem nesta época são vazias se não forem capazes
de se estender no dia-a-dia em solidariedade total aos irmãos, sobretudos, aos
empobrecidos.
Há mais de dois mil anos Jesus nasceu. Veio ser e trazer vida em plenitude e até
hoje, são muitos os que não usufruem a dignidade de vida por Ele oferecida. É grande
a incoerência!
São duas as posturas que se pode assumir diante do nascimento de Jesus: rejeitar seu
concreto ato de amor ou aceitar. A recusa desvencilha a pessoa de qualquer compromisso
com quem quer que seja, mas a aceitação impele ao compromisso incondicional com
a vida e a sua promoção. Não há meio termo... E fica a questão: “porque ainda há
quem não tenha com que se alimentar ou vestir? Por que ainda há quem não consiga
posicionar-se no mundo como pessoa e tenha que sobreviver às margens da sociedade?”
O presépio questiona às mais torpes consciências, pois ali se vê claramente que de
muito pouco se precisa para viver, e uns acumulam tanto. No silêncio, a figura do menino
grita... Não são os grandes da sociedade que a ele acorrem por primeiro, mas antes de
todos, os pastores, marginalizados da sociedade, têm a noticia de seu nascimento.
A novidade da presença de Deus entre os homens não deve ser algo assumido apenas
no âmbito da interioridade, mas experiência que suscita deve levar à concretude das
ações, a partir da promoção de cada pessoa em sua dignidade, e isto vai além dos simples
abraços, sorrisos, cartões e presentes que se distribuem em dezembro, mas estende-se
por todos os dias como interesse pelo bem do outro... Porque Deus se interessou pelos
homens, abriu mão de sua grandeza, chegando à radicalidade de doar-se inteiramente.

Enem Prisional
Emilce Póvoa e Villela, comemorando suas Bodas de Ouro
de matrimônio, dia 19 último.
Parabéns ao casal...parabéns a suas filhas Simone e Daniele
por mais esta conquista em suas vidas.
Deus abençoe a todos!!!

CLASSIFICADOS

Bodas
Mariângela e José Francisco
da Silveira, comemorando
com seus filhos e familiares
e amigos, dia 20 último, 50
anos de feliz união.
Desejamos
felicidades,
e que Deus continue
abençoando ricamente esta
família maravilhosa.

Música

Grupo Vozes da Cela
do Presidio de São
Lourenço, fez no último
dia 14, na Igreja Matriz
de São Lourenço, um
lindo concerto natalino,
fechando com chave de
ouro sua turnê 2014.

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

EXPEDIENTE

O Grupo, criado em 2008, registra com este evento, quinhentas
apresentações.

LOTE EM CONDOMÍNIO FECHADO, EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, COM 3661.80M², ÁREA
COMUM DE 1902.74M², ÁREA DE LAZER 16000M², COM PISCINA, SAUNA A VAPOR, QUIOSQUE
COM CHURRASQUEIRA E FOGÃO A LENHA, QUADRA DE VOLEY E FUTEBOL, LAGO DE PEIXES,
POMAR E NASCENTE DE ÁGUA MINERAL. CONTATO PELO TEL: 035 9992-6789

Mais de seis mil presos participaram nos dias 09 e 10,
do Enem Prisional. Desses, cinco mil tentam a prova com
o intuito de obter a certificação do Ensino Médio. Com
a nota, eles podem ainda ter acesso ao ensino superior
através do Sisu e outros programas voltados à educação.
No Presídio de São Lourenço, oitenta jovens privados de
liberdade, participaram das provas.

Bazar

Continua nosso Bazar de Natal
do Conselho da Comunidade da
Execução Penal de São Lourenço.
Roupas novas e semi novas a
preços excelentes.
Aceitamos doações!!!
Cripta da Igreja Matriz ( em frente
a Casa Paroquial ) das 08:30 às
18:30 horas.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Laura Mathiasi
Henriques, Designer: Júnior Leal, Diagramação: Lúcio Adriano, 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.

“BENZEDEIRA CÍNTIA PRADO – AJUDA VOCÊ A TRAZER O SEU AMOR. SERIEDADE E SIGILO
ABSOLUTO. ATENDE DE 2ª A SÁBADO, DAS 8H ÀS 21H. 35-8886-1705(OI) 35-9257-4182(TIM)”
VENDO LOTE DE 320M² LOCALIZADO NO FINAL DA RUA CASSIMIRO DE ABREU, ESQUINA
COM A RUA MIGUEL COUTO FILHO, NO BAIRRO PORTA DO CÉU. CONTATO PELO TEL: (35)
8855-2168
ALUGA-SE CASA PARA FINS COMERCIAIS. OTIMA LOCALIZAÇÃO – CENTRO DA CIDADE.
TRATAR PELOS TELEFONES: (35) 9977-4115 (OI) OU (35) 8415-0773 (CLARO)
ALUGA-SE CASA RESIDENCIAL OU COMERCIAL NO CENTRO. TRATAR (35) 8817-7800.
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR (35) 8816-2486 – OI / (35) 91056305 - TIM
VISTA MAR DE COPACABANA
VENHA CONHECER O RIO DE JANEIRO E SE HOSPEDAR EM APTOS DE TEMPORADA DE
FRENTE AO MAR DE COPACABANA, POSTO 5.
LINDOS APTOS FINAMENTE MOBILIADOS, NO MELHOR PONTO DE COPACABANA, A PREÇOS
INCRÍVEIS. CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO.
TEMOS PACOTES PARA FIM DE SEMANA, FÉRIAS, TRABALHO, PASSEIO, ETC...TEL: (21) 994479352 OU E-MAIL: VISTAMARCOPACABANA@GMAIL.COM

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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Confira a 2ª edição da Revista
Mais Sul de Minas
Leia e compartilhe
Por Luciana Dutra
Já está em circulação a
segunda edição da Revista
Mais Sul de Minas, uma
edição especial de fim
de ano com conteúdo
diferenciado e muitas dicas
para as festas deste período.
A Revista Mais Sul de
Minas é a mais completa
da região, pois oferece um
conteúdo de qualidade para
todos os públicos.
Confira nessa edição:
Moda Praia: o tipo de
biquíni mais adequado para
cada corpo

Saúde e Estética: dicas sobre
procedimentos dermatológicos
Fitness: decretando fim
ao sedentarismo, veja qual
o melhor exercício para você
Nutrição: pratos gostosos
em versões saudáveis
Culinária: cardápios perfeitos
para os dias quentes de verão
Pet: dicas de tratamentos
e técnicas para o equilíbrio
dos animais
Casa: as tonalidades mais
adequadas para cada espaço
Guia Hi-Tech: veja as
novidades tecnológicas
Turismo: um roteiro das
melhores cachoeiras da

Visita Ilustre

Movido pela fé: Peregrino viaja todo ano 5 mil km para agradecer cura

região, além de uma matéria
sobre turismo histórico.
Entrevista: com a atriz mineira
Isis Valverde, protagonista da
novela Boogie Oogie.
E muito mais!!
A Revista Mais Sul de Minas
faz parte do Grupo Acyr Dutra
de Comunicação que é um
dos maiores grupos de mídia
do Sul de Minas, com veículos
em circulação há mais de
80 anos que movimenta o
mercado com credibilidade
e
reconhecimento
do
público e parceiros.

Nesta semana próxima
ao Natal, que as esperanças
são renovadas, trouxemos
aqui nesta edição uma
história de fé, que serve
de exemplo para muitas
pessoas em todo o Mundo.
Nossa redação recebeu
a inesperada visita do
senhor Antônio Pereira. Ele
tem uma história peculiar,
movida pela fé em Nossa
Senhora Aparecida. Ele viaja
a pé, 5 mil quilômetros,
entre Porto Velho (RO) e
Aparecida (SP), fazendo
um roteiro alternativo que
passa pelo Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Paraná,
Argentina, Paraguai, Bolívia,
Minas Gerais, Goiás até
chegar a São Paulo. Este ano,
ele chegou em Setembro na
Basílica de Aparecida.

Essa tem sido a rotina
do romeiro, de 69 anos,
como pagamento de uma
promessa feita a Nossa
Senhora pela cura de um
câncer. Ele prometeu que
se fosse curado, faria um
grande trajeto durante
22 anos sem utilizar
qualquer veículo, ou seja,
caminhando. Agora, depois
de todo esse tempo, ele
está voltando para casa
com a promessa cumprida,
pronto para descansar.
Esta semana, ele chegou a
São Lourenço, como parte
do roteiro de retorno à
Rondônia.

Muita história para
contar

Senhor Antônio tem
muita
história
para
contar, ele começou esta
peregrinação aos 45 anos
de idade no início da década
de 90. Ele conta que esta
é a última viagem. “Não
vou fazer mais isso, pois
a promessa era de fazer o
trajeto por 22 anos. Agora
vou descansar”, destacou o
trabalhador rural.

Andando aproximadamente
46 mil quilômetros em cada
peregrinação, ele destaca que
gasta algo em torno de 60
pares de tênis. A ajuda maior,
além de algumas pessoas que
dão pequenas colaborações,
é
de
igrejas.
“Tenho
conseguido muito apoio
de comunidades católicas.
Conheci mais de 650 padres
e 20 bispos através dessas
peregrinações”, informou.
São cerca de seis meses
para fazer esse trajeto a
pé e ele sempre carrega a
imagem de Nossa Senhora
Aparecida, que vem de
família. O produtor rural
não tem patrocínio e nem
dinheiro, faz tudo contando
com a ajuda das pessoas.
Ele espera que a volta para
Rondônia aconteça logo,
pois depende das pessoas
para conseguir os recursos
para a passagem. Aqui em
São Lourenço, ele contou
com apoio da Secretaria
de Assistência Social, que
providenciou
albergue,
banho,
alimentação
e
passagem para que ele
seguisse o caminho de casa.

Câmara Municipal elege nova mesa
diretora para 2015
Na última reunião da
Câmara Municipal de São
Lourenço, que aconteceu
no dia 22/12 os vereadores
realizaram a votação para a
escolha do novo Presidente,
Vice, 1º e 2º Secretários que
compõem a mesa diretora
da Câmara.
Os nomes mais votados
foram do Ver. João Bosco de
Carvalho, eleito Presidente;
Ver. Agilsander Rodrigues,
eleito Vice-Presidente; Ver.
Luizinho da Oração, eleito
1º Secretário e Ver. Evaldo

Ambrósio, eleito 2º Secretário.
Em entrevista exclusiva
à Rádio Alternativa, o novo
Presidente, Vereador João
Bosco, afirmou que está à
disposição do povo e que
pretende agir de forma
transparente com apoio
de todos os vereadores.
“Quando fui eleito em
2012
ganhei
muita
experiência, agora quero
fazer ainda melhor. Quero
ajudar no que for preciso
na cidade”, completou o
Presidente.

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

CAMINHÃO TOMBA EM RODOVIA

- Pretendem se casar:

000746 - VANDER PEREIRA DA COSTA, solteiro, maior, MECANICO, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA BARTOLOMEU DE GUSMAO, 139, São Lourenço-MG, filho de JOÃO SIMÃO DA COSTA e VERA
MARIA PEREIRA DA COSTA; e JANETE FIRMINO DE OLIVEIRA, solteira, maior, BABA, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA LUIZ FERREIRA DE SOUZA, 20, São Lourenço-MG, filha de SEBASTIÃO FIRMINO DE
OLIVEIRA e IRENE GUERRA DE OLIVEIRA;
000747 - DOUGLAS NEDER, solteiro, maior, AUX. ADMINISTRATIVO, natural de SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ-MG, residência RUA DR. PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 462, São Lourenço-MG, filho de NAGIB NEDER
e AURENTINA MARTINS NEDER; e MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO, divorciada, maior, DO LAR, natural de
ITAJUBA-MG, residência RUA DR. PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 462, São Lourenço-MG, filha de JOAQUIM
CASTRO RUAS e CONCEIÇÃO PEREIRA DE CASTRO;
000748 - LUIZ FERNANDO DE CARVALHO FERNANDES, solteiro, maior, auxiliar de produção, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua Atilio Rodrigues, 90, São Lourenço-MG, filho de JORGE LUIZ FERNANDES e ANDREA MACIEL DE CARVALHO FERNANDES; e THAINARA DOS SANTOS GONÇALVES, solteira, maior, estudante,
natural de São Lourenço-MG, residência Av. Manacás, 292, São Lourenço-MG, filha de VALDECI GONÇALVES
e ANGELA MARIA DOS SANTOS GONÇALVES;
000749 - RAFFAELE DE PLATO NETO, divorciado, maior, GESTOR DE SERVIÇOS, natural de SAO PAULO-SP,
residência RUA COMENDADOR SILVA SIMOES, 130, São Lourenço-MG, filho de GIUSEPPE DE PLATO e IVONE
FILOMENA THERESA CARPINELLI DE PLATO; e WAGNÉA FERREIRA, solteira, maior, TEC. DE ENFERMAGEM,
natural de SOLEDADE DE MINAS-MG, residência RUA COMENDADOR SILVA SIMOES, 130, São Lourenço-MG,
filha de ATAGIBES FERREIRA e WANUSA VIEIRA FERREIRA;
000751 - LUIZ CLÁUDIO DINIZ NOGUEIRA, solteiro, maior, ADMINISTRADOR, natural de ANDRELANDIA-MG,
residência RUA CORONEL JOSE JUSTINO, 105, São Lourenço-MG, filho de LUIZ MAURO NOGUEIRA e MARIA
TEREZA DINIZ NOGUEIRA; e ÉRICA MARIA DINIZ, divorciada, maior, SECRETARIA, natural de AIURUOCA-MG,
residência RUA CORONEL JOSE JUSTINO, 105, São Lourenço-MG, filha de JOSÉ HERCULES DINIZ e IDÊ DE CARVALHO DINIZ;

Um acidente envolvendo
uma carreta na BR 354 KM
711 em Caxambú, assustou
motoristas que passavam
pelo local, no último
sábado dia 20/12/14.

O
veículo
estava
carregado com perfil de
aço, quando o motorista
perdeu o controle da
direção em uma curva e
acabou tombando.

De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal de
Caxambú o acidente não
teve vítimas e o veículo foi
retirado na parte da manhã
de sábado.

000750 - NATHAN MELLO CHAVES, solteiro, maior, operador de call center, natural de São Lourenço-MG,
residência Av. Getulio Vargas, 1051, São Lourenço-MG, filho de SILVINO NELSON DE SOUZA CHAVES e KATIA
CILENE RIBEIRO DE MELLO; e AMANDA DE ALMEIDA TEPEDINO, solteira, maior, estudante, natural de São
Lourenço-MG, residência Av. Getulio Vargas, 1051, São Lourenço-MG, filha de RAFAEL TEPEDINO FILHO e
SUSANA REGINA DE ALMEIDA TEPEDINO;
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:
São Lourenço , 26/11/2014 - CECIL DOMINGOS JUNQUEIRA PÓVOA -Oficial do Registro Civil
Cartosoft - Automação de Cartórios do Registro Civil www.cartosoft.com.br
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O Centenário do Tenente
Coronel Leonel Junqueira
Por José Henrique Martins

Parabéns ao grande amigo,
Tenente Coronel Leonel
Junqueira, que neste dia 18
de dezembro, comemora seu
centenário de nascimento.

Sua História
Nasceu em São Paulo
Capital, no dia 18 de
dezembro de 1914. É filho
de Eugênio Junqueira e
Carolina Reale Forastieri.
Seu curso primário foi
realizado em uma Escola
Municipal e no Grupo
Escolar Dr. Melo Viana, em
São Lourenço, MG.
Estava cursando o Ginásio
São Sebastião, em Cruzília,
MG, quando foi convocado
para a prestação do Serviço
Militar. Preferiu servir numa
das Unidades do Rio de Janeiro,
para continuar seus estudos,
à noite, no I.S.P. (Instituto
Superior de Preparatórios).

Foi incorporado no 3º
RI, em 1º de novembro de
1933. Tomando gosto pelas
Armas, fez diversos cursos,
que lhe deram acesso aos
quadros de hierarquia
militar, tendo atingido, ao
longo de sua carreira o
posto de Tenente Coronel.
É Veterano da 2ª Guerra
Mundial, tendo embarcado
no 2º Escalão da FEB, em
20 de Setembro de 1944.
Encerrou a carreira Militar,
a pedido, aos 30 anos de
efetivo serviço, em 26 de
abril de 1963. Tendo saído
relativamente moço do
serviço ativo do Exército,
dedicou grande parte de
sua vida, a São Lourenço,
comunidade que o acolheu
na infância. Aqui, exerceu
várias atividades, de cunho
estritamente social, entre as
quais: Provedor do Hospital
“Casa de Caridade de São
Lourenço”, Presidente do
Conselho da “Sociedade São

Vicente de Paulo”, fundador
do Serviço de Obras Sociais–
SOS, do qual foi também
Presidente. Foi um dos
fundadores do 1º Grupo
de “Alcoólicos Anônimos
de São Lourenço”. Na
década de 70, elegeu-se
vereador, tendo recebido
uma expressiva votação,
que o colocou em 2º lugar
entre os eleitos. Mais
recentemente, dedicou-se
à Literatura e como ensaio
escreveu “!Pouso Alto,
Sua Gente e sua História”
1992. ““Genealogia das
Famílias
Junqueira
e
Forastieri”” – 1994. ““Força
Expedicionária
Brasileira
- Fragmentos de História”
– 1995 e ““Exaltação a São
Lourenço”” – 2000.
Títulos honorários: em 1992,
recebeu da Rádio Cruzeiro do
Sul, de Passa Quatro, o título
de “Personalidade do Ano”, na
área de Literatura. Em 1993,
recebeu o Diploma de Sócio
Correspondente do Instituto
Histórico e Geográfico de
Campanha. Agraciado: em
1996, com a Medalha Marechal
Mascarenhas de Moraes”; em
2000 com o título de Cidadão
Honorário de São Lourenço”, e
em 2001, “Cidadão Honorário
de Pouso Alto.
Receba o abraço de toda
cidade de São Lourenço!
São os votos de toda a
equipe da Rádio Alternativa
e São Lourenço Jornal.

FACULDADE SÃO LOURENÇO PRESENTE NO
1º CONGRESSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO
INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS

Entre os dias 30 de outubro e 01 de
novembro foi realizado o 1º Congresso
de Educação Física de Muzambinho. A
tradicional faculdade de Educação Física
de Muzambinho realizou o evento com o
apoio da Sociedade Brasileira de Atividade
Física e Saúde – SBAFS e buscou discutir
aspectos pedagógicos e socioculturais da
educação física, a biodinâmica do exercício
físico e a promoção de saúde através de
mesas-redondas, mini-cursos, palestras e
apresentações de trabalhos orais e pôsteres.
Acompanhados pelo professor Henrique
Touguinha os alunos do curso de educação
física da Faculdade São Lourenço
marcaram presença e participaram em
todos os eixos do congresso. Um evento
como esse se faz de grande valia para os
graduandos uma vez que tiveram contato
com grandes nomes da área, assim como
a vivencia acadêmica e a interação com
alunos de outras instituições.
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Retrospectiva 2014

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Fim de ano é tempo de relembrar. Foram muitos os acontecimentos que viraram notícia.
Por isso, com intuito de ressaltar alguns eventos de destaque em São Lourenço durante
o ano de 2014, fizemos uma breve retrospectiva.

Carnaval
Cerca de 20 mil foliões
participaram do tradicional
Bloco do Pijama em São
Lourenço. O evento reuniu
moradores, turistas e foliões
das cidades vizinhas. Em
2014, depois de 28 anos
saindo da Praça Humberto
Sanches, o bloco fez a
concentração
na
Ilha
Antônio Dutra, e a multidão
se arrastou pela Av. Dom
Pedro II, retornando para a
Ilha. Outros blocos também
levaram à população às ruas,
celebrando o sucesso do
carnaval na cidade. Quem
encerrou a festa foi o cantor
de Funk Buchecha, reunindo
milhares de foliões.
87 Anos de Emancipação
1º de abril é o dia da
Emancipação
de
São
Lourenço. O Parque das
Águas ficou liberado para
os moradores da cidade,
que aproveitaram o feriado
para passear com a família,
amigos
e
namorados.
Todos os anos nessa data,
o Parque das Águas de São
Lourenço recebe cerca de
10 a 11 mil visitantes.
Megacycle 2014
O
Megacycle
São
Lourenço foi um grande
sucesso. O maior evento
motociclístico do Hemisfério
Sul reuniu empresas, público

e, claro, muitas motocicletas.
Neste ano o Megacycle
chegou a sua 30ª edição
e recebeu convidados de
todos os Estados. Motos de
todas as cilindradas também
desfilaram nas ruas da cidade.
Os motociclistas curtiram
diversas atrações como shows
de rock, manobras radicais,
praça
de
alimentação,
exposição de motos, testrides, competições e muita
gente bonita.
Festival da Cachaça
O Xº Festival da Cachaça
aconteceu
no
Espaço
Cultural Vila Verde Feirart.
Além dos stands para
exposição e degustação, o
evento contou com praça de
alimentação e a realização
de shows todas as noites.
Peregrinos rumo ao
“Santuário de Nhá Chica”
Mais de dois mil peregrinos
saem, anualmente, de
São Lourenço na manhã
1° de maio, com destino à
Capela de Nossa Senhora
da Conceição de Nhá Chica
em Baependi. Esta foi a
16ª edição da caminhada,
que leva milhares de
devotos a percorrer mais
de 30 km em busca de um
milagre ou como forma de
agradecimento por graças
alcançadas em uma grande
demonstração de fé.

Copa do Mundo
São Lourenço participou
com muita alegria dos
jogos da Copa do Mundo
2014. Mesmo não tendo
o resultado que o Brasil
todo esperava da seleção, a
torcida foi intensa. O pessoal
se reuniu nas ruas, nos bares
e restaurantes com muita
euforia. Alguns moradores
não resistiram e foram até os
estádios para acompanhar
de pertinho o grande evento.
Festa de Agosto
A Festa de Agosto 2014
contou com a participação
efetiva da população de São
Lourenço e região. Mantendo
a tradição, o Parque Municipal
Ilha Antônio Dutra ficou
repleto de barracas, com
os mais variados tipos de
produtos. Além do parque
de diversões, outras atrações
também foram oferecidas a
moradores e turistas, como
shows com grandes artistas
nacionais. Na Igreja Matriz a
festa também foi animada.
O público assistiu aos shows
locais, e aproveitou a variedade
de pratos oferecidos.
Concerto de Arthur
Moreira Lima – Um Piano
Pela Estrada
O músico, maestro e
pianista Arthur Moreira
Lima celebrou o concerto
de número 500 do projeto

“Um Piano na Estrada”
criado em 2003 pelo artista,
e que leva música clássica a
diferentes regiões do Brasil.
A apresentação aconteceu
ao ar livre, na Praça Brasil,
onde aproximadamente 4
mil pessoas prestigiaram
as
apresentações.
Participaram do Concerto
o Grupo Vozes da Cela
e o Coral Infanto Juvenil
Unimed-SOS.
Outubro
Rosa
Novembro Azul

e

A cidade entrou no clima das
campanhas contra o Câncer
neste fim de ano. Os meses
de Outubro e Novembro
foram marcados pelas
campanhas de prevenção
ao Câncer de Mama e de
Próstata , respectivamente.
Várias ações de prevenção
foram feitas na cidade com
a participação efetiva da
população.

Verminose em cães e gatos (parte 2)
Os vermes adultos de
Ancylostoma spp causam
fezes com sangue devido à
sucção de sangue na mucosa
intestinal, provocando lesões
no trato gastrintestinal e
anemia severa que, em
ninhadas
jovens,
pode
levar a mortes súbitas já
na segunda semana de
idade. O Toxocara canis
e o Toxocara cati podem causar ruptura ou obstrução
intestinal decorrente ao enovelamento dos vermes em
altas infecções. As proglotes do Dipylidium caninum, em
formato de grão de arroz, causam intensa coceira na região
anal de cães e gatos, fazendo-os arrastar a parte traseira no
chão para aliviar a coceira.
Os animais podem se infectar de diferentes formas:
- ingestão de ovos ou larvas no solo ou ambiente
contaminado por fezes;
- ingestão de hospedeiros (pulgas, piolhos, roedores)
contendo larvas;
- penetração ativa de larvas através da pele do animal;
- passagem de larvas da fêmea para os filhotes pela
placenta ou leite materno.
Os vermes de cães e gatos são responsáveis por várias
zoonoses, provocando graves danos à saúde do homem.
Uma zoonose muito conhecida é a Larva Migrans Cutânea
ou “Bicho Geográfico”, dermatite causada pela penetração
ativa e migração de larvas de Ancylostoma braziliense
e Ancylostoma caninum através da pele. A infecção do
homem se dá pelo contato direto da pele com as larvas,
que causam erupções tortuosas de prurido intenso. Os
focos de infecção mais comuns são areias de praias e
parques contaminadas por fezes de animais.
No homem, larvas do Toxocara canis atingem fígado,
sistema nervoso central, pulmões, rins e olhos, causando
sérias lesões na chamada Larva Migrans Visceral. O
Echinococcus granulosos é responsável pela zoonose
conhecida por hidatidose cística. As larvas desse parasita
formam um cisto hidático no homem, podendo se localizar
em diversos órgãos como fígado, pulmões, baço, sistema
nervoso central e os sintomas da doença dependem da
localização do cisto, chegando a ser fatal em alguns casos.
Adultos e crianças podem se infectar através da ingestão de
alimentos contaminados por fezes de animais ou contato com
os animais infectados. As crianças são muito susceptíveis,
uma vez que levam a mão à boca com freqüência.
Continua ....

Papai Noel do Sertão
A Campanha Papai Noel
do Sertão – Natal Feliz
Alternativa desde 2001,
pensando em proporcionar
um Natal mais digno às
famílias
carentes.
Em
todos esses anos já foram
entregues mais de 18.500
presentes. Hoje, esta é a
maior campanha de Radio
realizada na Região. Já virou
tradição em São Lourenço.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Mais um ano de sucesso

BETO BACHA

Papai Noel do Sertão - Natal Feliz Rádio Alternativa
No
último
Domingo
(21/12), no Salão da Igreja
Matriz, foi feita a entrega dos
presentes para as crianças
carentes da cidade, que
escreveram suas cartinhas
ao Papai Noel. Foram mais
de mil presentes entregues,
além de cestas básicas,

Pensando em proporcionar um Natal mais digno
às famílias carentes, o Locutor
Natan de Oliveira, em parceria
com a Rádio Alternativa, criou
esta campanha solidária que
já se tornou tradição em São
Lourenço. A Campanha Papai
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material escolar, e etc, que
chegam a somar mais de R$1
milhão de reais arrecadados
e transformados em doações.
Para Natan de Oliveira
“A lição que tiramos dessa
campanha é nó nos tornamos
felizes a medida que fazemos
os outros felizes.”

Giro Esportivo

ANesta
BOLA
DA SOLIDARIEDADE
época do ano os jogadores abraçam a causa para
arrecadar alimentos às famílias carentes de São Lourenço.
No jogo entre os amigos Purguinha e Fabinho Marrento, a
partida contou com a participação do atacante Bill e com
dois gols do Marcão da Prefeitura. No amistoso entre os
amigos Valmir e Demian, um empate de 1 a 1 com sabor de
“cumpades”. Parabéns a todos.

Noel do Sertão – Natal Feliz
Rádio Alternativa criada em
2001 já distribuiu mais de
19 mil presentes e em 2014
fecha mais uma edição de
sucesso. Hoje, esta é a
maior campanha de Radio
realizada na Região.

Oficina In Concert apresenta sua 12º edição com 43 bandas
A Oficina de música Erich
Mathias apresentou nos dias
19 e 20 de dezembro a 12º
edição do Oficina in Concert,
na Ilha Antônio Dutra.
Foram 43 bandas e ainda os
shows com o cantor Kamy

e Wilson Sideral. O público
compareceu efetivamente e
prestigiou o evento nos dois
dias de apresentações.
Já reconhecido por seu
público e renomado por
tanto empenho em prol

da arte e cultura de São
Lourenço, Oficina in Concert
já faz parte do calendário
oficial do município. As
apresentações
foram
variadas, reunindo músicas
de muitos estilos, do Rock

à MPB, do regional ao
internacional, atuais ou
inesquecíveis, românticas
ou das baladas. Isto é,
música para todos os gostos,
interpretadas pelos alunos, e
também grandes artistas.

Valmir e Demian

Marcão, Bill e Léo

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza
Associação Comercial e CDL apostam nas vendas de fim de ano e alertam para segurança
Fim de ano, época de
Natal, férias e grande
movimento no comércio de
São Lourenço. A Associação
Comercial e CDL apostam em
um número maior de vendas
este ano, com relação a 2013.
A Presidente da Associação,
Cláudia Pimentel, afirma que
a cidade tem um comércio
diversificado, que atende a

outras cidades da região, e
a expectativa de vendas é
muito favorável.
Contudo, pensando na
segurança dos lojistas, com
o aumento do número de
consumidores nas lojas,
todo cuidado é pouco.
Constantemente acontecem
casos de golpes, cheques
sem fundo, notas falsas,

furtos e etc. Neste contexto,
Cláudia conta ainda que a
Associação faz um trabalho
de alerta muito importante
nesta época, e que, junto
com a Polícia Militar,
desenvolve
uma
ação
conjunta, para que os lojistas
fiquem protegidos.
“Temos um canal aberto de
proteção ao crédito. O lojista

deve consultar cheques,
CPFs e ficar muito atento.
Além disso, deve tomar
cuidados básicos, como por
exemplo, o caixa nunca deve
estar perto da porta, não
deixar muito dinheiro no
estabelecimento, qualquer
movimento suspeito entrar
em contato com a Polícia”,
ressaltou Cláudia.
Os penteados mais despretensiosos, também chamados de
podrinhos, estão super em alta e podem ser ótimas opções
para o nosso dia a dia neste verão, principalmente aqueles
momentos em que estamos com uma certa preguicinha de
arrumar os cabelos. Esses penteados são mais desajeitados
e informais, mais largadinhos. Agora vamos conhecer quatro
modelos para apostar nesta temporada:
Coque podrinho – Cada vez mais usado pelas mulheres
no dia a dia, nos momentos de trabalho ou de lazer. Essa
versão combina muito mais com as ocasiões informais e
despretensiosas. O coque podrinho é muito fácil de fazer,
basta que você puxe os cabelos para o alto da cabeça e
enrole, sem muita preocupação, depois prenda usando
elástico ou grampos.
Ondulado podrinho – os cabelos com ondas naturais
estão super em alta há algum tempo, principalmente agora
nesta época de verão, pois com o calor ninguém merece
ficar se preocupando se a escova está bem feita. Por isso,
os fios com ondas naturais estão entre as tendências e vale
apostar. Você pode obter o cabelo assim de várias maneiras,
entre elas, usando um baby liss para cachear os fios, depois
usar os dedos para soltar os cachos; ou também pode
enrolar os cabelos em um coque e soltar depois de horas
para que eles fiquem ondulados.
Rabo de cavalo bagunçado – o rabo de cavalo é um dos
penteados mais simples usados pelas mulheres. Ele é quase
sempre a primeira opção nos momentos em que desejamos
prender os fios de forma rápida e prática. E é exatamente
assim, de forma despretensiosa, que queremos usá-lo nesse
verão. Para fazer isso, deixe os cabelos naturais ou faça uma
escova rápida. Depois use um pente para desfiar uma mecha
na raiz da parte de trás da cabeça, o que dará volume ao
penteado. Puxe os fios para trás e prenda com um elástico.

8

www.sljornal.com.br

DOMINGO, 28 DE DEZEMBRO DE 2014

