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Souza, Diretor Presidente
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do Brasil – Região de
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Natal Feliz da Rádio
Alternativa FM

Na última sexta-feira (21/12), no salão de festas Dom Frei Diamantino, aconteceu o Natal Feliz da Alternativa
com o Papai Noel do Sertão. Cerca de 500 cartas foram atendidas e mais mil (1.000) brinquedos entre bolas, carrinhos, bonecas e outros, foram distribuídos. (pág 09)

Natal

Caos

Trânsito de São
Lourenço cada
dia mais caótico
A Reportagem do São Lourenço Jornal, trafegou durante meia
hora nas principais ruas e avenidas do centro da cidade e viu vários motoristas que não respeitam
as placas de sinalização. (pág 04)

Moradores da
Rua Capitão José
reclamam da falta
de capina
Os moradores da Rua Capitão José Pedro da Costa, no Bairro Porta do Céu, reclamam constantemente sobre o mato alto
que toma conta de toda extensão da rua. (pág 12)

Papai Noel da “Dique”
fez a alegria da criançada
em São Lourenço
(pág 07)

Árvore cai sobre
carro em Capivari

(pág 09)

Caminhão da coleta de lixo deixa
comerciantes do
centro na mão
Nossa reportagem recebeu reclamações de comerciantes do centro da cidade no final da tarde desta quarta-feira (26/12). (pág 11)
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SIMONE GANNAM

EDITORIAL

Receita de Ano Novo

Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

Não deixe o amor morrer...

(Nesta data, em que completamos dezoito anos
juntos, publico, em louvor pela trajetória, estas palavras dedicadas ao amor que Deus me predestinou, em junho de 1995, desejando que elas continuem tão fortes quanto o sentimento que nos une)

Para você ganhar belíssimo Ano Novo
cor do arco-íris, ou da cor da sua paz,
Ano Novo sem comparação com todo
o tempo já vivido
(mal vivido talvez ou sem sentido)
para você ganhar um ano
não apenas pintado de novo, remendado às carreiras,
mas novo nas sementinhas do vir-a-ser;
novo
até no coração das coisas menos percebidas
(a começar pelo seu interior)
novo, espontâneo, que de tão perfeito
nem se nota,
mas com ele se come, se passeia,
se ama, se compreende, se trabalha,
você não precisa beber champanha ou
qualquer outra birita,
nãoprecisaexpedirnemrecebermensagens
(planta recebe mensagens?
passa telegramas?)

Não precisa
fazer lista de boas intenções
para arquivá-las na gaveta.
Não precisa chorar arrependido
pelas besteiras consumadas
nem parvamente acreditar
que por decreto de esperança
a partir de janeiro as coisas mudem
e seja tudo claridade, recompensa,
justiça entre os homens e as nações,
liberdade com cheiro e gosto de pão matinal,
direitos respeitados, começando
pelo direito augusto de viver.
Para ganhar um Ano Novo
que mereça este nome,
você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre.
Carlos Drummond de Andrade

Que o sentimento seja eterno,
Que jamais sejam esquecidas as palavras doces
Que as juras se cumpram
Que os sonhos dêem lugar a realidade.
Que nosso amor cresça aos poucos e dê asas ao
coração
Assim como a criança que conta apenas com a
sábia ação do tempo
Que ele produza respeito, fidelidade, alegria,
Que nos incentive a olharem frente,
A nos aventurar conscientes,a acreditar.
Que nosso amor seja sempre diferente.
Que nosso amor não se desgaste, não se esgote
Que nosso amor não passe, que fique.
Que nosso amor nos renove a cada dia.
Que nosso amor não morra,mas nos aproxime
cada vez mais da vida.
E que ao morrermos nós, que seja desprendendo-nos de nós mesmos,
E que ao morrermos nós, que seja esperando,
acreditando,
E que ao morrermos nós, que seja amando.
Feliz Ano Novo!

MARIANA DUTRA

VERA GANNAM

MONS. JONAS ABIB

Coluna da Mari

Maria Nossa Mãe

Sagrada Família
A festa da Sagrada Família, fixada pela Liturgia em
pleno clima natalício, põe em
evidência que o Filho de Deus,
vindo ao mundo, quis inserir-se, com todos os homens,
em um núcleo familiar, embora, pelas condições singulares das relações entre Maria e José, fosse sua família
totalmente excepcional, no
bom sentido. Fazendo-se homem, quis seguir o caminho
de todos: ter uma pátria e
uma família terrena. Esta,
porém, tão simples e humilde, que não se distinguia em
nada, exteriormente, das outras famílias israelitas. Todavia, refere o Evangelho alguns episódios que põem em
relevo sua inconfundível fisionomia espiritual.
É a Sagrada Família proposta pela Igreja como modelo
de toda família cristã. Primeiramente, pela supremacia de
Deus profundamente reconhecida: na casa de Nazaré,
Deus está sempre em primeiro lugar, tudo lhe é subordinado! Nada querem, nada fazem fora sua vontade. O sofrimento é abraçado com profundo espírito de fé: veem
em cada circunstância a ma-

nifestação de um plano divino, embora, muitas vezes, envolto em mistério. As vicissitudes mais ásperas e duras
não perturbam a harmonia,
justamente porque tudo é
considerado à luz de Deus,
porque Jesus é o centro dos
afetos, porque Maria e José
gravitam em torno dele, esquecidos de si, totalmente associados à missão dele.
Se não estiver a família alicerçada no amor cristão, é
bem difícil que persevere na
harmonia e na unidade dos
corações.
Tudo superam e aceitam
os que se querem bem mutuamente. Ao passo que tudo se torna profundamente
pesado, quando se esfria o
amor mútuo. O único amor
que perdura, apesar dos contrastes possíveis, mesmo no
seio da família, é o que se
baseia no amor de Deus.
Fundada assim no Evangelho é realmente, a família
cristã, o primeiro núcleo da
Igreja: na Igreja e com a Igreja colabora para a obra da
salvação.
Fonte: Intimidade Divina –
Gabriel de Santa Maria Madalena, O.C.D.

Reflexão

Abra-se ao Espírito
Santo de Deus
Suponhamos que haja
alguém doente, e essa doença esteja atrapalhando
sua caminhada. O Senhor,
que ama essa pessoa e
quer tirá-la dessa situação
dolorosa, usa de alguém
repleto do Espírito Santo:
quem cura não é a pessoa
em quem o Espírito se manifesta, mas o próprio Espírito, por meio dela [pessoa]. Alguém desorientado precisa da condução de
Deus. O Senhor ama essa
pessoa, quer vir em seu
auxílio, então se manifesta em alguém repleto do
Divino Amigo, para comunicar a palavra de sabedoria, de discernimento,
para resolver a situação
de ansiedade.
A eletricidade, por exemplo, se manifesta de diversas maneiras, gerando luz,
som, calor, gelo... Mas ela
não anda sozinha por aí;

são necessários fios condutores. Se desligarmos a
tomada, acabará a energia elétrica. Acontece o
mesmo com o Espírito Santo, que se utiliza de uma
rede de pessoas repletas
d’Ele, as quais manifestam
os dons: ora é uma palavra de sabedoria, ora de
profecia; ora é uma cura;
ora é um milagre; ora é
discernimento; ora é ciência.... de acordo com a vontade do Senhor e a necessidade do povo d’Ele.
Por isso é importante
participarmos de um grupo de oração para rezarmos uns pelos outros. Ele
[grupo de oração] é como uma piscina cheia de
água, cheia do Espírito
Santo, onde nos joagamos
de cabeça, para ser mergulhados no amor e nos
dons d’Ele.
Deus o abençoe!
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ENTREVISTA Eduardo Rodrigues de Souza

Diretor Presidente da União dos Escoteiros
do Brasil – Região de Minas Gerais

tado), dando apoio, promovendo atividades para jovens
e adultos e eventos de Capacitação de Adultos. Hoje
tenho a tarefa de acompanhar mais de 100 Grupos Escoteiros espalhados no Estado de Minas Gerais, tendo cerca de 6.500 associados.

Há quanto tempo você faz parte do Movimento
Escoteiro (Escotismo)?
Estou no escotismo desde
1988, quando ingressei como
Escoteiro (jovem de 11 a 15
anos), no 17º/MG Grupo Escoteiro São Francisco de Assis, aqui da cidade de São Lourenço, e lá estou até hoje.
Atualmente qual é
sua função no Escotismo?
Atualmente estou finalizando o mandato de Diretor
Presidente da União dos Escoteiros do Brasil – Região
deMinas Gerais (2010 a março de 2013). No 17º/MG Grupo Escoteiro São Francisco
de Assis dou suporte e apoio
a equipe de adultos. Por várias oportunidades também
trabalhei e comissões de trabalho a nível nacional. Também faço para da Equipe Nacional de Formadores de Chefes Escoteiros.
Qual é a função do
Diretor Presidente da Região
Escoteira de Minas Gerais?
Bom à função de um Diretor Presidente de Região, como assim definido, é gerir e
fiscalizar o Escotismo dentro
da sua área de atuação (Es-

Como você disse é o
final do seu mandato existe reeleição e pretende concorre-la?
Sim existe reeleição, para
os Cargos Eletivos Regionais
o associado pode-se reeleger para mesma função por
mais um mandato. Não colocarei meu nome a esta função novamente porque irei
concorrer à outra função a
Nível Nacional.
Outrafunção?NívelNacional? Pode nos falar qual é.
Sim claro, estarei concorrendo auma das 7 vagas do
Conselho de Administração
Nacional, este conselho é o
órgão diretivo nacional, com
membros com mandato de
quatro anos, eleito pela Assembleia Nacionalda União
dos Escoteiros do Brasil. A
principal tarefa deste conselho, que é formada por 14
associados de diversos Estados é de promover o desenvolvimento do Escotismo Brasileiro, ainda estabelecer a
política, as diretrizes e avaliar a implementação do Movimento Escoteiro no Brasil,
em poucas palavras o Conselho é um órgão diretivo de
nossa instituição, que conta
com uma Diretoria Executiva Nacional, escolhida por

este conselho, que coordena o Escotismo a Nível Nacional.
Como é essa eleição
e quando acontecerá?
A eleição é realizada na Assembleia Escoteira Nacional,
que é realizada anualmente, e a cada2 anos 50% dos
Conselheiros são trocados
não podendo haver reeleição . Esta assembleia é composta de 1 delegado por cada 1000 escoteiros de cada
estado mais seu Diretor Presidente Regional. Estarei concorrendo na próxima Assembleia que acontecerá de 26
a 28 de abril em Recife – PE.
Todas as funções no
Movimento Escoteiro são
remuneradas?
Não, todos os adultos, tanto a nível local (grupos escoteiros das cidades), Regional
e Nacional são voluntários,
sendo ainda que os custos
para eventos e formação pessoal muitas das vezes são pagas pelo próprio adulto.
Você nos disse bastante sobre você e sua vida
no Movimento Escoteiro, e
a criança e jovem, qual o diferencial do Escotismo na vida deles?
Sim, todas essas funções,
cargos e tarefas descritas acima nós assumimos afim de
criar políticas de evolução da
formação de crianças e jovens, seja ela através de uma
simples tarefa de casa como
uma ação junto da Comunidade. No escotismo tem como missão Criar um Mundo
Melhor, os jovens apreen-

dem desde cedo sua responsabilidade na participação
comunitária e que suas ações
devem refletir para convivência harmoniosa. Também as
crianças e jovens aprender
a ser responsáveis pelo seu
próprio desenvolvimento,
aprendem o trabalho em equipe. Escotismo evolui muito
desde a sua criação em 1907,
pois nossos jovens estão em
constante evolução.
Eduardo, para finalizar deixe sua mensagem ao
leitor do São Lourenço Jornal.
A mensagem que deixo é
aos pais, não chega ser uma
mensagem e sim um convite, para que possa dar oportunidade aos seus filhos(as)
de conhecer o Movimento
Escoteiro, para isso basta leva-los(as) na sede do Grupo
Escoteiro São Francisco de Assis, que fica na Rua Maria da
Glória Ensá, 110 (Próximo ao
Quartel da PM no São Lourenço Velho) nossas reuniões
são sempre aos sábados a partir das 14:30. O Grupo Escoteiro encontra-se de férias de
fim de ano e retornaremos
no dia 2 de fevereiro. Obrigado pela oportunidade da
entrevista, despeço me com
o lema dos Escoteiros do Brasil, Sempre Alerta.
Contatos com Grupo Escoteiro: 9829-8158 (Wagner)
Conheça mais do escotismo
na internet:
Escoteiros de São Lourenço
17º/MG – www.escoteirosdesaolourenco.com.br
Escoteiros de Minas Gerais
– www.escoteirosmg.org.br
Escoteiros do Brasil – www.
escoteiros.org.br

Banda se apresenta na praça
Apresentação
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Pe. Alex José Adão
Paróquia
em Ação
alexajoseadao@hotmail.com

Retrospectiva de
coisas boas

Como a maioria das
pessoas que conheço,
gosto muito de fim de
ano. Uma das coisas que
só acontecem nesta época e que me chamam
muita atenção são as retrospectivas. Sejam as
que são feitas individualmente ou em grupo,
sejam as que nos vem
pela tv, pela internet,
por jornais e revistas. Infelizmente, nas retrospectivas da mídia, não
são os fatos mais importantes que aparecem,
os que aparecem são os
que mais foram noticiados. E muito se fala dos
acontecimentos ruins.
Aproveito esse fim de
ano para partilhar com
você alguns fatos bons
que considero importantes em 2012 e que talvez não apareçam desta forma em alguns balanços.
A nível de sociedade
em geral, recordo que
2012 começou com o
Fórum Social Temático,
em Porto Alegre. Nele,
os movimentos se comprometeram em buscar
soluções para “a democratização da comunicação, a violência contra
as mulheres, o desenvolvimento sustentável
e solidário, a reformaagrária, a agricultura familiar, o trabalho decente, a luta pela educação
e pela saúde. (fonte: site da ebc.com.br). Recordo a resistência dos
indígenas Guarani-Kaiowá do Mato Grosso do
Sul, que mobilizou milhares de pessoas em
sua defesa, contra as
ameaças de expulsão
dos mesmos de suas ter-

ras. Recordo também a
Rio +20, que dentre outras novidades, deu muita importância à erradicação da miséria em relação ao desenvolvimento sustentável.
A nível eclesial, recordo-me com satisfação
a abertura que o Papa
Bento XVI demonstrou
na dimensão do diálogo da Igreja com os “diferentes” dela. Foi o
que se percebeu em sua
visita a Cuba e ao Líbano. Lembro-me do reconhecimento do governo e da sociedade
do trabalho do bispo
Dom Pedro Casaldáliga, diante das ameaças
de morte que vem sofrendo devido a sua defesa do povo Xavante.
Lembro-me também das
diversas manifestações
dos jovens católicos diante dos preparativos para a Jornada Mundial da
Juventude, que ocorrerá em 2013, no Rio. Por
fim, lembro-me do anúncio da beatificação de
Nhá Chica, de nossa Diocese: uma leiga, mulher,
afro-descendente, que
teve sua importância
reconhecida pelo Vaticano.
Essas são algumas das
lembranças boas que
quero levar para 2013.
Quanto às ruins, deixo
que sejam reapresentadas à nós pelos demais
veículos de comunicação. Um feliz ano novo
para você e para sua comunidade ou grupo de
trabalho (caso ainda não
participe de algum, vale a pena começar a participar neste ano que se
aproxima!)

CLASSIFICADOS

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

EXPEDIENTE

A Sociedade Musical Antônio Di Lorenzo se apresenta no próximo domingo (30/12), às 19:30hs, no Calçadão I, próximo ao chafariz. A apresentação tem como objetivo já ir animando o final de 2012 em São Lourenço.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Departamento administrativo: Flávio
Augusto de Paula Dutra, Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra, Assessor Jurídico: Leandro Scatolino de Souza.
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.

OPORTUNIDADE DE EMPREGO. VAGA PARA VENDEDORA
EM LOJA. INTERESSADAS DEIXAR CURRICULO NO SHOPING
ANTÔNIO DUTRA - LOJA 10

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: sljornal@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Trânsito de São Lourenço cada dia mais caótico
A Reportagem do São Lourenço Jornal, trafegou durante meia hora nas principais
ruas e avenidas do centro da
cidade e viu vários motoristas que não respeitam as placas de sinalização.
Foram flagrados diversos
carros em lugares proibidos,
caminhões e caminhonetes
que faziam descarga de produtos parados no meio da
Av. Dom Pedro.
A Reportagem do São Lourenço Jornal rodou dia 26 de
dezembro por volta das 14
horas até às 14 e 30 horas e
não foi visto nenhum Agente de Trânsito.
Será que todos Agentes estão de folga?
Flagramos uma charrete
que não respeita a passagem de pedestre entre a
Praça Brasil e Av. Comendador Costa.
Também foi flagrado uma
prática comum em nossa cidade, comerciantes que “apo-

Caos

Dr. e Mestre em Implantodontia

O que são implantes dentários?
Implantes dentários são
suportes ou estruturas de
metal (normalmente de titânio) posicionadas cirurgicamente no osso maxilar abaixo da gengiva para substituir
as raízes dentárias. Uma vez
colocados, permitem ao dentista montar dentes substitutos sobre eles.
Como funcionam os implantes dentários?

deram-se” do estacionamento em frete ao seu comer-

cio, colocando cones, assim
proibindo o estacionamen-

to de veículos. Fica a pergunta: Isso pode?

17ª RPM realiza reunião do IGESP
Reunião

A 17ª RPM, a Polícia Civil
e a Seds, realizaram na segunda-feira (03/12) mais
uma reunião de Integração
da Gestão em Segurança Pública (IGESP), um modelo
implementado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, que visa a realização de
diagnósticos de criminalidade violenta na área de atuação da Região Integrada de
Segurança Pública (RISP) e
o estabelecimento de metas e estratégias específicas
de combate à violência.
A reunião contou com a
presença do Coronel Wagner Mutti Tavares, Comandante da 17ª RPM e da cúpula do sistema de Defesa
Social, formada pelo Secretário de Estado de Defesa
Social Rômulo de Carvalho
Ferraz, pelo Chefe do Estado Maior da Polícia Militar,
Coronel Divino Pereira de
Brito, que representou o Comandante-Geral da Polícia
Militar, pela Chefe Adjunta
da Polícia Civil de Minas Ge-

DR. WALTER RODRIGUES JR.

rais Maria de Lurdes Camilli,
pelo Chefe do 17º DPC João
Euzébio Cruz; além de Comandantes de Unidades da
Polícia Militar, representantes do Ministério Público e
da Polícia Civil.
No encontro, foram anunciadas medidas importantes para a Segurança Pública da região, entre elas, a
possibilidade do aumento
das viaturas para patrulhamento da área rural. De acordo com o Chefe do Estado
Maior da Polícia Militar, Coronel Brito, a expectativa é
de que pelo menos oito viaturas sejam trazidas para as
cidades de Pouso Alegre, São
Gonçalo do Sapucaí, Extrema, Pedralva, Camanducaia,
Ouro Fino, Itajubá e São Lourenço para esse fim. O investimento também será para o aumento da segurança
na Rodovia Fernão Dias, para onde deve ser disponibilizada uma viatura do grupo tático da PM.
O Secretário também apon-

Novena à Santa Clara

Oh! Santa Clara que seguiste a Cristo com tua
vida de pobreza e oração faze que entregando-nos confiantes a providência do Pai celeste no inteiro abandono aceitemos serenamente Tua divina vontade. Amém! Rezai esta oração com 9 Ave-Marias durante 9 dias com uma
vela acesa na mão e no último dia deixar queimar até o fim. Fazer três pedidos: 1 de negócios, 2 impossíveis.
Publicar no 9º dia.

tou para a importância de
se fazer um investimento em
câmeras de monitoramento. Segundo a Seds, já foram disponibilizados pelo
Estado mais de um milhão
de reais para a compra desses equipamentos em toda
Minas Gerais. “Esse sistema
é uma forma estratégica de
prevenção e onde foi implantado, reduziu o crime em
uma ordem de 30 a 40%,

além de reduzir os esforços
das forças policiais. Ao todo 18 municípios foram identificados para contemplação
em razão da criminalidade.
Nenhum dos municípios da
17ª RISP se encontra no rol
dos 18 relatados. Há ainda
uma margem de câmeras
para casos de municípios
que embora não tenham criminalidade exaltada, necessitam do sistema.

Por serem integrados ao
osso, os implantes oferecem
um suporte estável para os
dentes artificiais. Próteses
parciais e totais montadas
sobre implantes não escorregarão nem mudarão de posição na boca, um grande benefício durante a alimentação e fala. Esta modalidade
de prótese é chamada “protese sobre implante” e confere ao paciente mais segurança em todas as funções
bucais proporcionando uma
situação mais natural do que
pontes ou dentaduras convencionais.
Para algumas pessoas, as
próteses e dentaduras comuns
são simplesmente desconfortáveis ou até inviáveis, devido a pontos doloridos ou falta de adaptação a estes aparelhos. Além disso, as pontes
comuns devem ser ligadas aos
dentes em ambos os lados do
espaço deixado pelo dente
ausente. Com a colocação de
implantes não é necessário
preparar ou desgastar um dente natural para apoiar os novos dentes substitutos no lugar como é feito em pontes
fixas convencionais.
Para receber um implante, é preciso que você tenha
gengivas saudáveis e ossos
adequados para sustentá-lo.
Você também deve comprometer-se a manter estas estruturas saudáveis. Uma higiene bucal meticulosa e visitas regulares ao dentista
são essenciais para o sucesso a longo prazo de seus implantes.
Os implantes são, em geral, mais caros que outros
métodos de substituição de
dentes e a maioria dos con-

vênios não cobre seus custos.
O tipo de implante mais recomendado na atualidade é
o ósseo integrado que se mostrou uma revolução no tratamento de pacientes parcial
ou totalmente desdentados.
Implantes ósseo integrado: — são implantados por
meio cirúrgico diretamente
no osso maxilar. O período
da osseointegração (integração ao osso) leva em média
4 a 6 meses dependendo da
região a receber o implante.
Após este período, uma segunda cirurgia é necessária
para ligar o implante ao meio
bucal, nesta fase o cirurgião
dentista remove a gengiva
que está recobrindo o implante e finalmente, um dente artificial (ou dentes) é conectado ao implante, individualmente, ou agrupado em
uma prótese que pode ser
de dois tipos:
Prótese Protocolo: — Prótese total implantosuportada e implantoretida, fixada
sobre 4 a 8 implantes em média, este tipo de prótese é
parafusada e retirada apenas pelo seu dentista, é uma
prótese que confere boa estética e é uma ótima opção
para quem pretende fugir da
dentadura, o único incoveniente é que este tipo de prótese é mais difícil de ser higienizada pois todos os detes são conectados entre si,
exigindo bastante cuidado
do paciente. Pode ser feita
em resina ou porcelana.
Prótese Overdenture: —
Prótese total removível sobre implante, este tipo de
prótese é mais barata que a
prótese protocolo porque
exige menos implantes (2 a
6 em média) e é confeccionada em resina. Esta prótese é como uma dentadura,
porém, tem um encaixe em
uma barra que conecta os
implantes à prótese, conferindo a esta mais estabilidade e retenção. Esta prótese
pode ser retirada pelo paciente e por isto a sua higienização é facilitada.

www.saolourencojornal.com.br

saúde

DOMINGO, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

Insônia
Insônia se caracteriza pela dificuldade em iniciar e/
ou manter o sono ou ainda
a percepção de um sono não
reparador, com prejuízo na
atividade social e/ou profissional. Para serem considerados clinicamente significativos, esses sintomas devem
ocorrer pelo menos três vezes por semana por um período mínimo de um mês.
Insônia não é a quantidade de horas de sono que uma
pessoa consegue ter e sim a
capacidade do sono ser restaurador. Algumas pessoas
naturalmente dormem menos que outras, mas isso não
significa ter insônia.
É o transtorno do sono mais
comum, respondendo por
cerca de 25% das buscas em
clínicas especializadas em
tratamento de problema do
sono. É mais frequente na
mulher e tem um desenvolvimento crônico e recorrente. A prevalência da insônia
aumenta com a idade. Cerca de metade dos pacientes
com insônia também tem depressão maior.
As queixas diurnas relacionadas à insônia incluem fadiga, indisposição, piora da
atenção e concentração, alteração do humor, sonolência diurna, motivação reduzida, aumento de erros ou acidentes, tensão, dor de cabeça, sintomas gastrointestinais.
A insônia está presente quando todos os três critérios a seguir são encontrados:
1- Dificuldade de iniciar e/
ou manter o sono, despertar muito cedo, sono cronicamente não restaurador,
qualidade do sono ruim,
2- A dificuldade do sono
ocorre apesar de circunstâncias e oportunidade adequadas para o sono,
3- O sono comprometido
produz queixas diurnas.
A grande maioria dos casos de insônia pode ser classificada como insônia inicial,
que se caracteriza pelo aumento da latência do sono,
ou seja, aumento do tempo
que a pessoa demora para
iniciar o sono.
Também é muito frequente a insônia de manutenção,
quando ocorre o aumento dos
despertares durante a noite.
A insônia terminal é um
pouco menos comum e se
caracteriza pelo despertar

DRª LUCIANA B. VIEIRA

Acne: tratamento a
laser e outras fontes

A acne vulgar é uma
doença dermatológica
muito comum, que pode causar tanto transtornos estéticos como
psicológicos nas pessoas acometidas por esta
patologia, que atinge
precoce, quando a pessoa doses utilizadas precisando principalmente o públiacorda muito antes do ho- de aumentos progressivos ), co jovem.
rário que desejaria, mas não
consegue voltar a dormir.
Algumas pessoas com insônia queixam-se da qualidade de seu sono, ou seja,
mesmo dormindo uma quantidade de horas considerada satisfatória, estes indivíduos tem a sensação de que
o sono não foi reparador.
Quando uma pessoa se
apresenta com insônia, uma
variedade de condições médicas, como distúrbios psiquiátricos, doenças neurológicas, distúrbios do sono, medicações e outras substâncias associadas com insônia
devem ser pesquisadas, ou
seja, ela pode estar associada a uma causa específica como ansiedade, depressão,
estresse, dor crônica , uso de
medicamentos contendo pseudoefedrina, betabloqueadores, ambiente inadequado
(muito barulho, calor demais,
colchão ruim, claridade excessiva), consumo de álcool
e cafeína, exercícios antes
de dormir, etc. Nos casos em
que não se relaciona com um
fator causal mais evidente,
é tida como insônia primária, aquela sem causa bem
definida.
Do ponto de vista polissonográfico, a insônia é acompanhada de alterações na indução, na continuidade e na
estrutura do sono.
O tratamento pode ser medicamentoso em alguns casos (indutores do sono, antidepressivos ), porém a associação com tratamentos
não medicamentosos tem
apresentado melhores resultados (psicoterapia, técnicas
de relaxamento, higiene adequada do sono). O uso de
medicamentos por longos
períodos pode induzir tolerância (perda de efeito nas
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abstinência com a suspensão e dependência.
Orientações para higiene
do sono:
A higiene do sono tem como objetivo evitar comportamentos e/ou aliviar
condições incompatíveis
com o sono reparador e a estabelecer um hábito
regular de sono:
*Procurar deitar-se e levantar-se nos mesmos horários todos os dias
*Dormir o suficiente para
sentir-se descansado e sair
da cama
*Vá para cama somente
quando estiver com sono
*Não use a cama para leitura, ver televisão ou alimentar-se. A cama deve estar relacionada com o ato de dormir.
*Evite ficar na cama sem
dormir. Se não consegue dormir, levante-se e faça uma
atividade calma até ficar sonolento novamente. Ficar na
cama rolando de um lado para ou outro gera mais estresse e piora a insônia.
*Evite o uso de álcool e de
cafeína pelo menos 6 horas antes do seu horário de dormir.
*Evite fumar principalmente de noite
*Mantenha o quarto escuro, silencioso e com temperatura agradável
*Evite cochilos durante o
dia- eles atrapalham o sono
à noite.
*Procure se ocupar durante o dia evitando o ócio.
*Faça atividade física regularmente, porém evite exercícios fortes no final do dia,
preferindo os horários da manhã ou almoço. No final do
dia os exercícios devem ser
mais leves como caminhada,
alongamento e feitos pelo menos 4 horas antes de dormir.
BOM SONO!

por semana, em torno
de 15 minutos cada sessão, a acne inflamatória
reduz drasticamente num
período de 2 meses.
A bactéria propioniumbacterium acnes, presente nos quadros de
acne, é extremamente
sensível a esta luz, sendo então destruída após
aplicações repetidas. Ou
seja, diminuindo a população desta bactéria,
diminui o processo inflamatório e infeccioso
da acne, melhorando o
quadro do paciente.

Vários tratamentos são
propostos para o combate desta doença. Os
mais convencionais (sabonetes, géis com substâncias esfoliantes, antibióticas e secativas e
antibióticos orais) controlam a doença mas,
após a suspensão, há
Já o laser tem atuação
uma grande chance do na derme profunda, onretorno dos sintomas. de estão localizadas as
glândulas sebáceas. AtraPara casos mais graves vés de um aquecimenou de difícil controle, to intenso nesta região,
existe a isotretinoína, estas glândulas dimidroga potente, que con- nuem sua atividade de
segue um alto índice de secretar sebo para a sucura no período de 6 me- perfície da pele, melhoses a 1 ano, mas com rando a seborréia e conefeitos colaterais e con- seqüentemente a acne.
tra-indicações importan- Devido a esta atuação
tes, principalmente a na derme, o aquecimenmulher em idade fértil, to vai promover a forque não pode engravi- mação de um novo codar durante o tratamen- lágeno, levando, tamto e até 2 meses após a bém, a uma melhora das
suspensão da droga.
cicatrizes da acne.
Laser e fototerapia
Uma nova linha terapêutica está tomando
cada vez mais o lugar
destes tratamentos, são
os aparelhos de laser e
de fototerapia. Neste último grupo, através da
aplicação de uma fonte
de luz na pele acometida, pelo menos 2 vezes

É importante salientar
que o melhor tratamento ainda é o convencional, e que estas novas
terapêuticas podem ser
combinadas com ele ou
uma opção para tratar
os pacientes resistentes
aos tratamentos convencionais ou que não possam fazer uso das medicações.
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Operação “Minas em Segurança – Natal 2012”
A 17ª Companhia PM Independente de Meio Ambiente e Trânsito encerrou
nesta terça-feira (25) a Operação “Minas em Segurança – Natal 2012”. Foram realizadas ações e operações
em todas as rodovias estaduais e federais delegadas do extremo Sul de Minas, além das áreas em que
se concentravam maiores
possibilidades de degradações ambientais.
O policiamento rodoviário intensificou as fiscalizaçõesnasrodoviascomoemprego de 214 militares. Foram realizados 26 testes de
etilômetro, com 09 prisões
por embriaguez ao volante.
Ao todo 3.154 veículos foram fiscalizados, sendo 02
apreendidos. Foram reco-

lhidas 21 carteiras de habilitação e 36 Certificados de
RegistroeLicenciamentodo
Veículo (CRLV). Foramlavrados 154 autos de infração,
sendo21porinabilitadosna
conduçãodoveículo.Durante os cinco dias foram registrados 16 acidentes de trânsito, sendo que desses, 04
foram devido a condutores
embriagados.Nãohouvevítima fatal.
No policiamento de meio
ambienteforamfeitasdiversas fiscalizações em estabelecimentoscomomineradoras, indústrias de laticínios,
serrarias, comércio de carvãovegetal,locaisondeocorrem grandes incidências de
desmate ambiental, dentre
outros.
A operação “Minas em

BETO BACHA

Giro Esportivo

O mundo não acabou. Então, é hora
do balanço de 2012.

Segurança – Natal 2012”
foi realizada pelas frações
do policiamento especializado em Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário,

de forma que a paz no trânsito e a proteção ambiental prevalecessem nesse
período como fator de manutenção da Paz Social.

Como já virou tradição nesta coluna, selecionei um apanhado
de noticias que geraram destaque e pincei comentário sobre algumas delas, quase que aleatoriamente. Foi dezenas de conquistas no esporte de São Lourenço, boa parte delas envolvendo o
futebol amador.
Com o futsal feminino das categorias de base, comandada pelo professor Ricardo Robô, um ano de muito sucesso, culminando com o título do Mineiro sub 17, credenciando a equipe na disputa do Minas Gerais por equipe, e outros resultados importantes . Nos tatames, a equipe de Taekwondo treinada pelo Professor Rogerinho se destacou , garantindo pódios individuais e canecos, fechando um ano de expressivos resultados na elite da
modalidade mineira.
Além disso, destaco também a realização de várias competições no município: Em 2012 realizamos o Campeonato Municipal de Futebol Amador, a Copa da Amizade, a Corrida de Integração, o Fut Master, o Campeonato de Veteranos, a Copa Sul Mineira de Bocha, Fest Hand, a Copa Marquinho Timbica, a natação
com o Professor André Ribeiro, Torneios de Futebol de Base, o
concorrido bolão da F1 e os Campeonato Municipal e Inter-empresas de Futsal.
Ainda teve a cobertura do Giro Esportivo, a realização de diversas outras competições, como o evento de artes marciais - MMA
em São Lourenço, Campeonato de Jiu Jitsu, as competições de
atletismo com os atletas treinados pelo Professor Plácido, dentre tantas outras competições e eventos que contaram com a parceria do programa Alternativa Esportes.
Estamos acompanhando atentamente o calendário esportivo
para o ano de 2013, em fase de arremates, e esperamos confirmar em breve o futebol de areia, o Areião de volta no Carnaval
da Ilha Ant. Dutra. Que no ano que vem consigamos participar,
divulgar e apoiar muitas outras competições, sempre visando o
desenvolvimento esportivo como forma de conquista e de recreação da nossa população.
As expectativas para 2013 e as projeções do ano em que o Brasil irá sediar jogos internacionais e inaugurações de novos estádios também serão pautas desta coluna.
Agradeço imensamente a companhia de vocês que estiveram
comigo, seja na rádio ouvindo o Alternativa Esportes, no nosso
Giro Esportivo desta coluna ou substancialmente nos locais onde o esporte rolou na cidade. Meu carinho e dedicação a todos
vocês, sempre. Que na nossa festa só haja lugar para os sentimentos que Cristo nos deixou.

Fátima Bernardes e Beto Bacha
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Papai Noel da “Dique” fez a alegria
da criançada em São Lourenço
O Papai Noel da “Dique Promoções” chegou a São Lourenço neste domingo (23/12).
Ele passeou pelas principais
ruas da cidade distribuindo
balas para toda a criançada
e logo depois seguiu para a
Praça da Igreja Matriz, onde
distribuiu bolas e bonecas. Os
brinquedos do Betinho da Léia
(cama elástica, pula- pula e
piscina de bolinha) foram uma

atração a mais, garantindo a
diversão da criançada.
O evento contou ainda com
a apresentação de danças
com o Grupo Estilo de Rua e
a encenação do nascimento
do menino Jesus, que teve
Natan Gabriel no papel principal. O evento também contou com a participação da
Miss Teen Brasil, Stella Abreu,
que fez questão de distribuir

balas e pirulitos. Na escadaria da Igreja Matriz todo o
público presente se encantou com o lindo show da cantora Anatasha Mekena.
Foi tudo lindo! Parabéns
a Dique Promoções que contagiou a criançada com o espírito de Natal. A Dique Promoções, já promove a chegada do Papai Noel há 26
anos em São Lourenço.

Árvore cai sobre carro em
Santana do Capivari
Tragédia

Uma árvore caiu sobre um
veículo Volkswagen/Voyage,
na tarde desta Sexta-Feira
(21/12), próximo à Santana
do Capivari em Pouso Alto.
Segundo a Polícia Rodoviária
Federal, no carro havia quatro adultos e uma criança.

55
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Chovia forte na hora do acidente, uma passageira e a
criança morreram na hora,
outras três mulheres que estavam no carro ficaram feridas e foram encaminhadas
conscientes para o Hospital
de São Lourenço.

A motorista do veículo foi
liberada na manhã de sábado (22/12). Ainda de acordo
com a Polícia Rodoviária Federal, as ocupantes do carro seguiam do Rio de Janeiro para passar o natal em São
Lourenço.
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RICARDO MENDES
rmchristiani@yahoo.com.br

Visando um Ano Novo melhor
Findo o Natal, cujo nascimento, um dos acontecimentos mais
importantes da sociedade ocidental, foi lembrado com esperança e redenção Daquele que
“derramou Seu próprio sangue
por milhões” de oprimidos, diverso de ideologias, inclusive
atualíssimas e em nossa Pátria,
que “derramam o sangue de milhões”, aguarda-se o Ano Novo.
Sempre na expectativa de um
ano melhor, deve-se desejar inicialmente não mais defrontar-se com o faniquito de uma sociedade que está se apodrecendo em velocidade assustadora
e em franco processo de avacalhação psicossocial com vocação esquizofrênica, enquanto
vigia-se o que se deseja. Isso
sem dúvida é somente para o
cidadão de bem.
A baderna, o caos, a transgressão contumaz, entra ano e sai ano,
as vítimas da ignorância e as mentes corrompidas continuam a colocar o povo brasileiro seriamente à sombra da ameaça.
O hedonismo, a libertinagem,
o laicismo com suas conseqüências gravíssimas ao ser humano,
o hábito, como se normal fosse,
de viver em comum, em intimidade com desejos que estão sendo estabelecidos acima do direito, tornaram um ambiente de
desordem generalizada e que se
agrava a cada ano que passa.
Onde prepondera a mentira
e as mentes despudoradamente buscam se envenenar, os “inocentes úteis” toleram todo o
contrário à razão. As regras da
lógica ou as leis divinas são feridas e, no entanto, de forma
distorcida não há o ato ou o efeito de reverter. Todas as aberrações humanas são cometidas,
a burrice é uma força humana.

Na última sexta-feira (21/12),
no salão de festas Dom Frei
Diamantino, aconteceu o Natal Feliz da Alternativa com
o Papai Noel do Sertão.
Cerca de 500 cartas foram
atendidas e mais mil (1.000)
brinquedos entre bolas, carrinhos, bonecas e outros, foram distribuídos.
Na abertura a sagrada família, Maria, José e o menino Jesus, foram interpretados por Juliana, Natan de Oliveira e o pequeno Nathan
Gabriel. Os três reis magos
foram vividos por José Ramos, Jorge Sardinha e Ailton.
Em seguida, chegou o Papai Noel acompanhado da
bela Mamãe Noel, Tiago do
gás e Verinha Vaz, que tornaram os sonhos das crianças uma realidade. Neste décimo quarto ano de campanha, Nathan de Oliveira agradece, em nome da Rádio Alternativa FM- 107,9, o apoio
da Empresa de Águas São
Lourenço, R-Bom sorveteria,
Complexo Damásio de Jesus,
Porto de Areia do Ronaldo,
Lanchonete Oasis, Sacolão
Rio Verde, Salão de Festa do
Betinho da Léia, Quel Jeans,
Paiol, Panificadora e Mercearia São Francisco e Super
Lojão Central.
“Agradecimento especial
ao Padre Afonso que cedeu
o salão e a praça da igreja
para receber nosso evento.
Agradecemos também todos
que colaboraram fazendo doação dos presentes das crianças. Desejamos a todos um
Feliz Ano Novo repleto de
saúde, paz e alegria”, disse
Natan de Oliveira.
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A fase do obscurantismo permanece. Sumamente grave é o
quão diabolicamente difícil as
coisas são para os brasileiros de
escol, destemidos patriotas que
diuturnamente trabalham para
combater a malfeitoria para as
novas gerações.
Quem virá em socorro? Somente os leais e vibrantes nacionalistas são capazes de, cumprindo a missão, impedir a tentativa dos inimigos, mesmo que
entranhados já estejam.
Que os desassombrados brasileiros entrem 2013 invectivos
contra os maus concidadãos. Que
seja feito um juramento pessoal contra essas abjetas personalidades de comportamentos hostis e que andam montadas nas
trevas ludibriando os ingênuos
e infelicitando o povo ordeiro.
Ao amante do Brasil e de São
Lourenço, convicto e empedernido, embalado pela intrepidez
e pela honestidade que pautam
a vida cotidiana, discordando
frontalmente da maioria e da
doutrinação do povo, por causa das distorções incutidas, espero que este possa ser um verdadeiro libelo contra a desmoralização de nossa sociedade
brasileira e São Lourenciana.
No âmbito interno e visando
um ANO NOVO melhor, com a
adoção, uma aceitação voluntária e legal de comportamento restritivo e vigilante, sendo
exigido das autoridades o ato
de corrigir todas as verdadeiras
ameaças ao Estado Democrático de Direito, um Feliz 2013 dentro do núcleo familiar, com a manutenção dos valores cristãos e
a punição dos irresponsáveis e
corruptos do poder público, bem
como todo banditismo e o aniquilamento do vício.
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A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Encontro de Corais Penitenciários é
sucesso em São Lourenço

Presidio de Baependi

Presidio de Varginha

Presidio de Caxambu

Presidio de São Lourenço

Dia 15 último, sete Unidades Prisionais da região do
Sul de Minas, participaram
do I Encontro de Corais Penitenciários, realizado em
São Lourenço. Sessenta jovens, privados de liberdade,
vieram mostrar o talento que
se esconde atrás das grades.
O idealizador do evento, e
Coordenador Referência da
Música Coral da Superintendência de Atendimento ao
Preso, José Henrique Martins,
não esperava, que o evento
fosse trazer um grande público, que lotou o auditório
do salão de festas da Igreja
Matriz de São Lourenço.
Entre aplausos e emoções,
o público vibrou com a apresentação dos grupos das cidades de Caxambu, Baependi, São Lourenço, Varginha,
Três Corações, Três Pontas e
São Sebastião do Paraíso.
O Grupo Feminino Canto Livre, do Presídio de Caxambu,
que também conta com a regência de José Henrique Martins, fez o público se emocionar, pelo repertório e pelas belas vozesdasdetentas,quenão
mediram esforços para estar
participando pela primeira vez
de um evento deste porte.
Presentes ao evento, autoridades da Subsecretaria
de Administração Prisional,
Dr. Helil Bruzadelli Silva, Superintendente de Atendimento ao Preso, e Dra. Sandra
Regina Lopo Madureira, Diretora de Ensino e Profissionalização da Sape, Guilherme Lima, Diretor de Traba-

Nara Caloura entre Monique e Karina

Diretores das Unidades Prisionais participantes, juntamente com o
Superintendente de Atendimento ao Preso, Dr. Heli Bruzadelli e Dra.
Sandra Madureira, Diretora de Ensino e Profissionalização da Seds.

lho e Produção, acompanhados de seus assessores.
O grupo anfitrião, Vozes da
Cela, que em 2013 comemora seu quinto aniversário, encerrou as apresentações com
um belíssimo repertório, em
homenagem ao grande cantor e compositor mineiro,
Milton Nascimento.
Um grande coro, formado
pelos sentenciados e maestros participantes, apresentaram a música “É preciso sa-

ber Viver” de Roberto Carlos.
O Coordenador do evento, José Henrique Martins,
através da Secretaria de Estado de Defesa Social e da
Subsecretaria de Administração Prisional, vem agradecer
a todos que direta ou indiretamente colaboraram com
a realização deste trabalho
de arte e cultura, através da
ressocialização e humanização de nossos jovens privados de liberdade.

Tendências de maquiagem
para o Réveillon

Final de ano é sempre uma
correria e o look das festas
é uma das coisas que tomam
nosso tempo.
As celebrações para o Ano
Novo normalmente são mais
agitadas. Por isso, seja na
praia ou em festas fechadas,
dê preferência aos produtos
à prova d’água, que possam
resistir até o sol raiar.
Tomando esse cuidado, você pode apostar em um look
glamouroso e as maquiagens
metálicas são muito bem-vindas. Sombra dourada e pra-

ta são as mais pedidas, mas
tons de cobre também podem dar um ar elegante e alegre. Combine-as com um batom nude e um pouco de gloss.
Mas, com o verão firme e
forte, você também pode criar
um visual mais alegre, com cores vibrantes e tons de neon.
As makes para o verão pedem
cílios marcados, batons coloridos e um tom mais natural
e discreto para as bochechas.
Dicas anotadas? Capriche
no visual e receba todas as
vibrações positivas para 2013.
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Moradores da Rua Capitão José Pedro Caminhão da coleta de lixo deixa
da Costa reclamam da falta de capina comerciantes do centro na mão
Descaso

Nossa reportagem recebeu
reclamações de comerciantes do centro da cidade no final da tarde desta quarta-feira (26/12). As reclamações
davam conta do não recolhimento do lixo de algumas ruas do centro da cidade. Os
comerciantes deixaram o lixo na calçada no horário correto, por volta das 18:30hs
as 19:00 hs. Nossa reportagem correu para as ruas do
centro para checar as informações recebidas. Após algumas voltas, não demorou
em encontrarmos o lixo que
não foi recolhido. Quem passava pela Rua Dr. Olavo Gomes Pinto até as 22:00hs, viu
de perto muito lixo espalhado na via pública.

Os moradores da Rua Capitão José Pedro da Costa,
no Bairro Porta do Céu, reclamam constantemente sobre o mato alto que toma
conta de toda extensão da
rua. “Como o serviço de capina não é constante, sempre enfrentamos este pro-

blema aqui, essa rua é a que
mais sai em reportagens de
jornais por causa deste problema”, disse um morador
que preferiu não ser identificado.
A impressão de quem passa por lá, é que a rua parece mais um campo de fute-

Sujeira

bol. O mato já não tem mais
por onde tomar conta.
Os moradores pedem providências urgentes ao órgão responsável pela capina na prefeitura de São Lourenço. Os moradores se queixam que estão se sentindo
abandonados.

Tem uma coisa que
nunca pode faltar na
casa da dona Joana:

ÁGUA DE QUALIDADE
SAÚDE PARA TODA A FAMÍLIA
A Funasa está realizando
obras de saneamento do PAC2 em
todo o país. A vida está melhorando na
casa da dona Joana e em mais de 3 mil
municípios com até 50 mil habitantes.
Acesse funasa.gov.br ou ligue 136 e confira
se o seu município também será beneficiado
com tratamento de esgoto e abastecimento de água.
É o SUS levando saneamento básico e mais saúde para o Brasil.

AONDE A FUNASA VAI, LEVA SAÚDE,
DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL.
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