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Megacycle agita ﬁnal de
semana em São Lourenço
A edição 2015 do evento veio cheio de novidades para entreter os motociclistas e a população sãolourenciana. (pág 07)

Mega

Esporte

São Lourenço se
destaca na natação

A equipe de natação da APAN
– CriaCarmo – São Lourenço – Country Clube – Carrossel, destacou-se
mais uma vez no cenário estadual
com a conquista da terceira colocação no Campeonato Mineiro Infanto-Juvenil do Interior. (pág 04)

A importância
da Formação
Acadêmica
O Curso de Administração da Faculdade de São Lourenço em parceria com os Cursos de Gestão de
Recursos Humanos e Ciências Contábeis promoveu entre os meses de
abril e maio alguns eventos que movimentaram a faculdade. (pág 04)

Quatro bairros
receberão a
coleta seletiva
Leia a entrevista com o
Construção da UPA de
ortopedista, Dr. Luis Paulo (pág 03) São Lourenço foi retomada (pág 06)

A Partir do dia 1 de junho São
Lourenço Velho, Santo Cristo, Porta
do Céu e Vale dos Pinheiros também receberão a coleta seletiva que
é realizada pela Coopreci. (pág 05)
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Essa semana fomos surpreendidos pela prisão de diversos dirigentes da Fifa, por causa do desvio de dinheiro. Infelizmente a corrupção é algo
muito presente nas nossas
vidas atualmente e por isso,
resolvi contar um pouco o que
vem a ser corrupção.
Corrupção vem do latim
corruptus, que signiﬁca quebrado em pedaços. O verbo
corromper signiﬁca “tornar
pútrido”.
A corrupção pode ser deﬁnida como utilização do poder ou autoridade para conseguir obter vantagens e fazer uso do dinheiro público
para o seu próprio interesse,
de um integrante da família
ou amigo.
A corrupção é crime. Veja
alguns itens que revelam práticas corruptas:
• Favorecer alguém prejudicando outros.
• Aceitar e solicitar recursos ﬁnanceiros para obter
um determinado serviço público, retirada de multas ou
em licitações favorecer determinada empresa.
• Desviar verbas públicas,
dinheiro destinado para um
ﬁm público e canalizado pa-

O que é corrupção?

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

Casar de novo

ra as pessoas responsáveis
pela obra.
• Até mesmo desviar recursos de um condomínio.
A corrupção é presente (em
maior evidência) em países
não democráticos e de terceiro mundo. Essa prática infelizmente está presente nas
três esferas do poder (legislativo, executivo e judiciário).
O uso do cargo ou da posição
para obter qualquer tipo de
vantagem é denominado de
tráﬁco de inﬂuência.
Toda sociedade corrupta
sacriﬁca a camada pobre, que
depende puramente dos ser-

DRA. RENATA FONSECA
Coluna
Popular
Dermatologia, Alergia
e Imunologia

Alergia ao Leite ou
Intolerância a Lactose?

Diante da matéria do globo
repórter da ultima sexta feira
(22/05), vou interromper a sequencia de artigos de dermatologia pra falar um pouco sobre alergia alimentar, mais especiﬁcamente, sobre a diferença entre alergia a proteína
do leite de vaca (APLV) e intolerância a lactose (IL).
Esse assunto é de extrema
importância, uma vez que acomete parte da população infantil, adulta e idosa. E o mais
importante é estabelecer as
diferenças básicas entre elas,
pois frequentemente, são vistas pela população em geral,
como sendo a mesma doença.
E não é!!
A APLV apresenta baixa prevalência e se caracteriza por
uma reação do sistema imune
que reconhece as proteínas do
leite como sendo algo estranho ao organismo. Os sintomas iniciam-se nos primeiros
meses de vida evoluindo para
tolerância por volta dos 5 anos
de idade.
Pode ocorrer uma diversidade de sintomas como:
• Lesões de pele, principalmente urticária e angioedema
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(edema profundo acometendo
derme e submucosa) e menos
comum, a dermatite atopica.
• Sintomas gastrointestinais
como dor abdominal, náuseas, vômitos e diarreia imediatamente ou até duas horas
apos a ingestão do alimento.
Pode ocorrer colite que se apresenta com sangramento oculto nas fezes e consequente
anemia. A esofagite eosinoﬁlica pode ser outra manifestação e se caracteriza por não
responder aos tratamentos
convencionais para doença do
reﬂuxo gastroesofagico.
• Síndrome da alergia oral
ocorre após o contato do leite
com a mucosa oral, surgindo
“inchaço”, “vermelhidão”, “coceira” e “queimação” dos lábios, língua e garganta.
• Sintomas respiratórios como rinoconjuntivite e asma,
mas que geralmente vem associados às lesões de pele e
aos sintomas gastrointestinais.
Raramente se apresentam isoladamente.
• Reação grave potencialmente fatal conhecida como
anaﬁlaxia.
Continua

viços públicos, mas ﬁca difícil suprir todas as necessidades sociais (infraestrutura,
saúde, educação, previdência etc.) se os recursos são
divididos com a área natural
de atendimento público e
com os traﬁcantes de inﬂuência (os corruptos).
Quando o governo não tem
transparência em sua administração é mais provável que
haja ou que incentive essa
prática, não existe país com
corrupção zero, embora os
países ricos democráticos tenham menos corrupção, porque sua população é mais

esclarecida acerca dos seus
direitos, sendo assim mais
difíceis de enganar.
Atualmente existe uma organização internacional que
tem como ﬁnalidade desenvolver pesquisas nos países
para “medir” o nível de corrupção. A partir da pesquisa
é feita uma classiﬁcação de
acordo com a nota que vai
de 0 a 10. Alguns dados revelam que o primeiro lugar
com nota 9,7, que corresponde à margem de conﬁança,
é a Finlândia; e o Brasil ocupa 54° com nota 3,9, margem
de conﬁança 37-41%.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Visitação de Nossa Senhora
Encerrando o mês de maio,
mês consagrado à Maria, comemoramos, no dia 31, a Festa da Visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. É por meio de Maria que
Jesus faz sua primeira visita
aos homens. Logo após a Anunciação, Maria parte “com pressa para as montanhas” (Lc
1,39), a fim de ir ao encontro
da prima, cuja extraordinária
maternidade lhe fora revelada pelo Anjo.
“Apenas ouviu Isabel a saudação de Maria, exultou lhe
o menino no seio” (Lc 1,41).
Ante aquele salto de alegria,
Isabel, iluminada pelo Espírito Santo, reconhece na prima
a mãe do Salvador, e prorrompe num hino de louvor: “Bendita és tu entre as mulheres
e bendito é o fruto de teu ventre! E de onde me é dada a
graça que venha visitar-me a
Mãe de meu Senhor?... Ditosa aquela que acredita que
teriam cumprimento as coisas que lhe foram ditas da
parte do Senhor” (Lc 1,4243.45). Diante de tantos louvores, Maria não protesta.
Bem sabe que não são para
Ela e sim para Deus, a quem
imediatamente os dirige.

“Tu, Isabel, engrandeces a
mãe do Senhor – diz a Virgem
– mas a minha alma gloriﬁca
o Senhor. Aﬁrmas que ao som
de minha voz exultou de alegria teu ﬁlho em teu seio, mas
exulta meu espírito em Deus
meu Salvador... Proclamas bem-aventurada aquela que acreditou, mas o motivo de minha
fé e felicidade é o olhar que
sobre mim lançou a benignidade divina. Por isso todas as
gerações me proclamarão bem-aventurada porque olhou Deus
a humildade e a pequenez de
sua serva” (S. Bernardo).
O Magniﬁcat é a resposta
de Maria aos louvores de Isabel. Pelo Magniﬁcat Maria projeta em Deus todos os elogios
recebidos. Maria desaparece
em seu cântico. Só Deus é exaltado e gloriﬁcado enquanto
Ela ﬁca na sua humilde posição de serva. Como no canto,
assim na vida. Nos três meses
de permanência junto à prima
e em toda a existência, é Maria, sempre e só, “a escrava”
a prestar serviços na humildade e no escondimento. Serve
a causa do Filho e desaparece
na sombra.
Fonte: Intimidade Divina –
Gabriel de S. M. Madalena

Neste mês de maio, dedicado às noivas, ofereço
este texto a todos os leitores casados. Espero que gostem do presente!
“O segredo do casamento
não é a harmonia eterna.
Depois dos inevitáveis arranca-rabos, a solução é ponderar, se acalmar e partir de
novo com a mesma mulher.
O segredo no fundo é renovar o casamento e não procurar um casamento novo.
Isso exige alguns cuidados e preocupações que
são esquecidos no dia-a-dia do casal.
De tempos em tempos,
é preciso renovar a relação.
De tempos em tempos é
preciso voltar a namorar,
voltar a cortejar, seduzir e
ser seduzido.
Há quanto tempo vocês
não saem para dançar?
Há quanto tempo você
não tenta conquistá-la ou
conquistá-lo como se seu
par fosse um pretendente
em potencial?
Há quanto tempo não fa-

zem uma lua-de-mel, sem
os ﬁlhos eternamente brigando para ter a sua irrestrita atenção?
Sem falar dos inúmeros quilos que se acrescentaram a
você depois do casamento.
Mulher e marido que se separam perdem 10 kg em um
único mês, por que vocês não
podem conseguir o mesmo?
Faça de conta que você
está de caso novo.
Se fosse um casamento
novo, você certamente passaria a freqüentar lugares
novos e desconhecidos, mudaria de casa ou apartamento, trocaria seu guarda-roupa, os discos, o corte de cabelo, a maquiagem.
Mas tudo isso pode ser
feito sem que você se separe de seu cônjuge.
Vamos ser honestos: ninguém agüenta a mesma mulher ou o mesmo marido
por trinta anos com a mesma roupa, o mesmo batom,
com os mesmos amigos,
com as mesmas piadas.
Continua

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Reze pedindo ao Pai um
coração misericordioso

Que neste dia, você tenha um coração
misericordioso como o do Pai das Misericórdias!

Oração: Nós pedimos, Pai, nos dia de hoje, que aprendamos o ensinamento de Jesus, que realmente sejamos misericordiosos com nosso irmão. Que façamos bem a nossa
parte, que nos esmeremos em acolher os Teus ﬁlhos perdidos, que agora retornam. Que façamos festa, que os devolvamos à dignidade, que lhes devolvamos a melhor túnica,
o anel da ﬁliação, as sandálias dos pés, porque eles são
dignos. Tinham perdido a dignidade humana, mas eles são
dignos, tão dignos como nós, embora tenham errado, pecado, se afastado. Dá-nos, ó Pai, essa graça! Não somos
melhores do que ninguém, apenas temos o privilégio, a
graça de termos sido salvos na frente. Dá-nos, ó Pai, essa
graça. Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado!
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ENTREVISTA Dr. Luís Paulo de Oliveira
Ortopedista

patologias, principalmente nos
quadros de dor.

Conte-nos um pouco
sobre sua especialidade.
Sou médico Ortopedista formado pela Puc Campinas e atuo
em 4 áreas diferentes. Dentro
da Ortopedia tenho especialização na área de Oncologia Ortopédica pela Unicamp e Instituto Infantil Dr Domingos Boldrini, em que tratamos dos tumores benignos e malignos do
sistema músculo-esquelético
(lesões ósseas e de partes moles como músculos, tendões,
etc), e Cirurgia da Coluna pela
Puc Campinas, onde atuo no tratamento cirúrgico das patologias da Coluna Vertebral e no
tratamento conservador (possuo um Grupo Multidisciplinar
especializado na Reabilitação
da Coluna e da Dor). Tenho ainda especialização no Tratamento Clínico e Intervencionista da
Dor pelo Instituto de Ensino e
Pesquisa do Hospital Sírio Libanês, atuando no tratamento medicamentoso da Dor e através
de procedimentos como Bloqueios anestésicos, Proloterapia
e Neuroestimulação Medular.
Possuo ainda Pós Graduação em
Termologia Clínica pela USP de
São Paulo, onde realizo avaliação diagnóstica através de exame por imagem infravermelha,
de grande auxílio em diversas

São pouco comuns os
tumores nos músculos e nos
ossos. Quando devemos suspeitar de lesão maligna?
De fato, os tumores músculo-esqueléticos correspondem a
cerca de 2 a 3% dos tumores do
organismo, sendo a incidência
das lesões malignas de menos
de 1%. Devemos suspeitar de
sua ocorrência nos casos de dor
em extremos de idade – abaixo
dos 20 anos ou acima dos 65
anos (sempre realizar pelo menos um Rx), dor noturna (paciente acorda por causa da dor),
mudança na característica de
dor previamente sentida, surgimento de nodulações ou aumento de volume localizado,
ocorrência de fraturas não esperadas para determinada idade relacionada a trauma de baixa energia. O diagnóstico precoce é fundamental para uma
melhor possibilidade de tratamento efetivo.
No ﬁlme “A Culpa é das
Estrelas”, um dos personagens
tem câncer no osso. Ele faz o
tratamento e é curado, mas anos
depois o tumor acaba voltando.
Isso é comum nestes casos?
Infelizmente, no caso dos tumores malignos ósseos, muitas
vezes quando se faz o diagnóstico da lesão já existe disseminação
da doença (micrometástases), que
podem não ser evidenciadas nos
exames iniciais realizados para
estadiamento (até 80% dos casos
de Osteossarcoma, por exemplo,
já podem ter metástase ao diagnóstico). Assim, mesmo após o
tratamento bem sucedido do tumor, pode haver recidiva por conta destas microlesões. Outra situação que pode ocorrer é a in-

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br
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capacidade de ressecção total
da lesão tumoral nos casos em
que há envolvimento de estruturas nobres como nervos e vasos, impossibilitando a retirada
com margem de segurança. Dependendo da situação, opta-se
por amputação.
Atualmente é comum o
esforço postural no dia a dia (uso
de computadores, tablets, celular), levando a sobrecarga do
organismo e surgimento de dores, frequentemente localizadas
na coluna. Quando devemos nos
preocupar com isso ? Como realizam o tratamento no seu Grupo de Reabilitação?
Ao adotarmos posturas inadequadas no nosso dia a dia,
sobrecarregamos músculos, ligamentos, tendões e articulações. Isso leva a desequilíbrio
no funcionamento coordenado
destas estruturas, levando à dor.
A Síndrome Dolorosa Miofascial,
que consiste em espasmo e disfunção de músculos e ligamentos, e é a causa mais comum de
dor no nosso corpo, está intimamente relacionada a esta situação. Na maioria das vezes as
dores são auto-limitadas e tendem a se resolver espontaneamente em até 6 semanas. Devemos ﬁcar atentos quando a
duração é prolongada ou na presença dos chamados Red Flags:
dor nos extremos de idade, déﬁcits neurológicos como perda
de força ou movimento, dor noturna, presença de febre, justiﬁcando investigação mais detalhada. Em nosso Grupo, sempre
nos preocupamos em realizar
uma história clínica e exame físico minuciosos, determinando
os diagnósticos e um plano de
tratamento especializado e multidisciplinar, que envolve avaliação da Dor e Fisiátrica, Fisio-

terapia, Bloqueios anestésicos
e Proloterapia, avaliação Psicológica e reabilitação com exercício físico direcionado. É importante ressaltar que para que o
tratamento dê resultado, é imperativo que esteja focado no
indivíduo, acima dos resultados
dos exames de imagem, considerando suas experiências prévias de dor, aspectos emocionais
e mentais, e a necessidade de
adequação postural e prática de
atividade física.
Em que consiste o exame de Termograﬁa?
A Termograﬁa é uma técnica
de diagnóstico por imagem infravermelha. Nosso corpo emite radiação infravermelha naturalmente, que pode ser detectada através de uma máquina e transformada em um padrão de imagem térmica do corpo. Baseando-se no padrão normal, podemos avaliar alterações
das imagens que correspondem
a distúrbios funcionais das estruturas do organismo que se
comunicam diretamente com a
pele, levando a mudança na distribuição normal da temperatura de determinadas regiões (aumento ou diminuição), mesmo
que não haja alteração em outros exames de imagem. Sua principal aplicação é para avaliação
dos quadros de dor do sistema
músculo-esquelético (dor miofascial, artrites, tendinopatias),
mas também é utilizada no screening do câncer da mama, diagnóstico da dor de origem central
(pós AVC), dores funcionais (Dor
Complexa Regional, Fibromialgia, Neuropatia Diabética). Sua
utilização tem sido de grande
auxílio na prática diária de tratamento da dor, direcionando o
tratamento e proporcionando
melhores resultados.

Falecimento
Com muito pesar, comunicamos
o falecimento de Rubens da Silveira, ocorrido no último dia 19. Rubens era viúvo da saudosa professora Maria da Penha Sacramento
Silveira. Sempre gentil e sorridente,
deixa hoje um vazio no coração de
todos aqueles que com ele conviveu. Queremos expressar nossas
condolências a todos os familiares,
em especial a seus ﬁlhos, João Rubens e Flávia. Que Deus console a todos. Paz a sua alma!!!

In Memorian
Meu irmão, Edmilson Almeida Martins e sua esposa Dulce
Helena Trindade Martins, comemorando seu Jubileu de Prata
matrimonial, dia 26 último. Desejo milhões de felicidades ao
casal, em especial a meus sobrinhos Felipe e Isabela, que juntos, formam uma família abençoada. Que Deus os abençoe!!!

Vestibular

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

EXPEDIENTE

Com apenas 16 anos
de idade, terminando o
ensino médio, Letícia
Swerts, aluna do Colégio
Laser (Centro), passou em
1º lugar na UNIFENAS,
para Psicologia. Houve
com os amigos, um trote
solidário, e com o dinheiro arrecadado nos semáforos da cidade, ela vai
fazer doação para os asilos. Parabéns Letícia. Que
Deus a abençoe. Felicidades para seus pais Ivana
e Roberto Swerts.
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Marilene Garcia dos Santos,
mulher guerreira, trazendo na
alma grandes valores cristãos,
que na caridade, soube viver,
seguindo os passos da simplicidade franciscana, partiu para a Casa do Pai, no último dia
15. Nasceu em Cristina, a 28
de março de 1948, onde cresceu e estudou. Professora, lecionou na Escola Estadual Dr.
Humberto Sanches. Seus ﬁlhos:
Ricardo, Roberto, Raquel, Renata e Marilene, sempre foram suas grandes riquezas. Deixou saudosas três lindas netas: Bárbara, Isabela e Sabrina. Durante quase três décadas,
tomou conta da Casa Eldorado São Francisco, com zelo e
dedicação. Deixou para nós, exemplos de fé, coragem e
muita saudade. Descanse em paz!!!
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RITA ABBUD

Cantinho da Poesia

“Só por um Fio”
A perda de cabelo é uma fase complicada para as
mulheres, pois este faz parte da moldura do rosto.
Entendi, por experiência própria, que o cabelo, geneticamente, não tem ligação com qualquer tipo de
sentimento e nem com a inteligência. Hoje, só por
um fio é um detalhe, a capa que reveste a alma.
Agradecimentos:
A Deus pela força e o dever cumprido;
Ao grupo de apoio, arrecadação e corte;
A Rádio Alternativa e São Lourenço Jornal pela divulgação da campanha;
A senhora Regina Lemes do “Espaço Cabelo” de Varginha que fez as perucas;
A todos os doadores pela boa ação e desprendimento em favor do próximo.
Para saber mais procurar o grupo de apoio no salão
da Bernadete, Fonte Luminosa; Lú Nanes ou Homero.
Sou grata a todos no nome de Nosso Senhor Jesus Cristo.

CLASSIFICADOS
PRECISA-SE: GERENTE DE LOJA; ATENDENTE;
MOTORISTA E VENDEDOR. ENVIAR CURRÍCULO
PARA O E-MAIL: contato@sampaclean.com.br
VENDO 190.000,00 - SÃO LOURENÇO - MG. EM
FRETE AO PARQUE 2. APARTAMENTO DE 1 QUARTO
E SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO,
VISTA LATERAL, GARAGEM, VENDENDO COM TUDO
DENTRO, PRÉDIO MUITO BEM CUIDADO, VALOR
DO CONDOMÍNIO R$196,00. MILTON PARENTE CRECI - RJ - 19.159 - (21) 99949-0735.
VENDE-SE CASA RUA JAIME SOTTO MAYOR, Nº
421.PRÓXIMO AO HOSPITAL.TERRENO 245,12M²
COM MINA D’AGUA. LUGAR PRIVILEGIADO PARA
COMÉRCIO OU CLÍNICA. CONTATO MARIA INÊS (35)
3332-4614 OU 8883-2847
ALUGA-SE LOJA NO ANTONIO DUTRA SHOPPING
– 2º PISO – LOJA 64.TELEFONE DE CONTATO: 353332-2092 OU 8832-8834(OI)
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE).
TRATAR (35) 8816-2486 OI / (35) 9105- 6305 - TIM.
ALUGUEL - CASA COM DOIS QUARTOS SENDO
UMA SUÍTE, SALA, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL,
ÁREA DE SERVIÇO, SEM GARAGEM. ENTRADA
INDEPENDENTE, LOCALIZADA NO ANDAR SUPERIOR
E POR ISSO POSSUI ESCADA. CONTADOS PELO
TELEFONE (19) 98802-9913 OU (19) 99265-0865.

Aniversário

Dia 22 de Maio foi uma data de muitas comemorações,
Rita Abbud comemorou mais um ano de vida junto com
amigos na Rádio Alternativa. E esse também é o dia em que
sua mãe e seu ﬁlho fazem aniversário. Parabéns e muitas
felicidades a todos.

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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São Lourenço 3º colocado no Campeonato
Alunos da Faculdade Victor Hugo na
General Motors e no Shopping Centervalle Mineiro Infanto-Juvenil de Natação

No dia 12 de maio (3ª f),
os alunos da Faculdade Victor Hugo estiveram no complexo industrial da General
Motors em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Os
alunos visitaram a fábricas

de motores, de transmissões
e a linha de montagem da S10
e Trailblazer. Na parte da tarde os alunos foram recebidos
pelos diversos setores administrativos que integram este
Shopping e que é adminis-

trado pela Ancar Ivanhoe, empresa pioneira em gestão de
importantes shoppings centers
pelo Brasil. Os alunos adoraram a visita técnica pois aliaram os conhecimentos adquiridos em sala com a prática.

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

000831 - DIEGO BARBOSA PAIVA, solteiro, maior, Servidor Público, natural de Fortaleza-CE, residência Al. Poeta
João Maciel de Oliveira, 60, São Lourenço-MG, ﬁlho de FRANCISCO UIATAN OLIVEIRA PAIVA e MARIA GORETE BARBOSA PAIVA; e CAROLINE RIBEIRO DE OLIVEIRA, solteira, maior, servidora pública, natural de São Lourenço-MG, residência Al. Poeta João Maciel de Oliveira, 60, São Lourenço-MG, ﬁlha de RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA e MARIA
DE FATIMA SILVA OLIVEIRA;
000832 - RONANN DE OLIVEIRA VIEIRA, solteiro, maior, balconista, natural de Passa Quatro-MG, residência
Rua Hebert José de Souza, 91, São Lourenço-MG, filho de JOEL DE SOUZA VIEIRA e ROSALINA DE OLIVEIRA; e ATAMIRES MARIANA DE FREITAS, solteira, maior, balconista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Hebert José de Souza, 91, São Lourenço-MG, filha de ADILSON ALVES DE FREITAS e DORALICE PERES DE FREITAS;
000833 - JULIO CESAR SOUZA DE MATOS, divorciado, maior, motorista, natural de São Gonçalo-RJ, residência Rua
Coronel Ferraz, 309 - apto 401, São Lourenço-MG, ﬁlho de SEBASTIÃO MARTINS DE MATOS e NAZARÉ DE SOUZA; e
MISLENE APARECIDA ANASÁRIO, solteira, maior, secretária, natural de Passa Quatro-MG, residência Rua Coronel Ferraz, 309 - apto 401, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOSÉ DONIZETTI ANASÁRIO e MARIA BENEDITA RIBEIRO ANASÁRIO;
000834 - ALEX CANDIDO ALVES, solteiro, maior, montador de móveis, natural de São Lourenço-MG, residência
Rua Vereador Joaquim Siqueira, 335, São Lourenço-MG, ﬁlho de JOSE VITOR DA SILVA ALVES e IRACEMA CANDIDA
ALVES; e KATIENE ARAUJO, solteira, maior, diarista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Professor Miguel
Couto, 101, São Lourenço-MG, ﬁlha de SEBASTIÃO MILTON DE ARAUJO e MARIA APARECIDA RAMOS DE ARAUJO;
000836 - RICARDO DE OLIVEIRA, solteiro, maior, assistente de controle comercial, natural de Soledade de Minas-MG, residência Rua dos Andradas, 379 - casa 01, São Lourenço-MG, ﬁlho de e MARIZA IZABEL DE OLIVEIRA; e ANNA CAROLINA CARDOSO, solteira, maior, ﬁsioterapeuta, natural de Araçuai-MG, residência Rua dos Andradas, 379
- casa 01, São Lourenço-MG, ﬁlha de JENNER JARDIM COLARES e GLÓRIA OLIMPIA JUNQUEIRA GOULART COLARES;
000835 - RICARDO LEONARDO DA SILVA NASCIMENTO, solteiro, maior, desempregado, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Dr. Ribeiro da Luz, 1251 - apto 101, São Lourenço-MG, ﬁlho de ALBERICO VAL NASCIMENTO e
MARIA ANGELA DA SILVA NASCIMENTO; e DANIELA SILVA DE SOUZA, solteira, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Joaquim Alves Pradela, 217, São Lourenço-MG, ﬁlha de DANIEL PAULINO DE SOUZA e ROSANE APARECIDA SILVA DE SOUZA;

CONVOCAÇÃO PARA APROVAÇÃO DA CONVENÇÃO DO
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRAGE E REGIMENTOS INTERNOS
Vimos CONVOCAR V.S.ª. para participar da Assembleia Geral ordinária, á realizar-se
no dia 06/06/2015 no Condomínio Edifício Mirage, à Av. D. Pedro II, nº 35, nesta cidade de São Lourenço-MG. Em primeira convocação às 09h00min, ou em segunda chamada às 09h30min horas, com qualquer número de presentes, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia:
1- Leitura, votação e aprovação da Convenção do Condomínio Edifício Mirage;
2- Ratiﬁcação do regulamento interno existente do Centro Comercial Michel Haidar;
3- Leitura, votação e aprovação do regulamento interno para o Residencial Ragi Haidar.
Contamos com sua presença nesta Assembleia e informamos que esta reunião é de
suma importância e só terá direito a voto os condôminos que estiverem em dia com
suas obrigações condominiais, inclusive P. Obra.
OBSERVAÇÃO: segue a minuta de procuração para ser utilizada pelo condômino que
não puder comparecer a esta Assembleia.
Sendo o que há para o momento, colocamo-nos à inteira disposição.
Comissão de Representante
Rui Armênio F.C. Gomes

Atletas com Índices Brasileiros Washington, Luiz Fernando,
Alan e Samuel, Maria Antônia, Maria, Ana Lívia e Karina

A equipe de natação da
APAN – CriaCarmo – São Lourenço – Country Clube – Carrossel, destacou-se mais uma
vez no cenário estadual com
a conquista da terceira colocação no Campeonato Mineiro Infanto-Juvenil do Interior, e quarto lugar por
equipe na categoria Infantil
no Estado.
Pelo primeiro ano a Federação Aquática Mineira realiza a premiação para as equipes do interior e um terceiro
lugar somente sendo superada pelas equipes do Praia
Clube de Uberlândia que ho-

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

je é o maior clube da América Latina e pela equipe do
SESI Esporte que é a união
de todas as cidades com o
SESI no Estado nos é motivo
de muito orgulho, pois estamos a frente de equipes de
cidades com maior estrutura que São Lourenço como
Ipatinga, Juiz de Fora, Araguari e Passos.
Entre nossos atletas mais
uma vez Maria Palma Ribeiro foi nosso melhor resultado com três medalhas de ouro e uma de prata e também
o fechamento de oito atletas
entre estes dez participantes

atletas das categorias Infantil e Juvenil com índices para
os Campeonatos Brasileiros
de Inverno, que acontecerão
no próximo mês de junho nas
cidades de Recife/PE e Belém/PA respectivamente.
A APAN parabeniza seus
atletas e agradece a Prefeitura Municipal, Carmo Coﬀees, Country Clube e ao Supermercado Carrossel, parceiros desta equipe que hoje podem se orgulhar, pois
fazem parte de um trabalho
sério que atende com respeito e proﬁssionalismo nosso jovens campeões.

Ministério da
Previdência Social

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM SÃO LOURENÇO/MG

EDITAL DE DEFESA
Considerando a impossibilidade de contatar beneficiários da Previdência Social, ou seus
representantes legais, haja vista devolução pela Empresa de Correios e Telégrafos-E.C.T. das
correspondências enviadas por esta Autarquia, seja em função de logradouro rural ou mudança de
endereço dos destinatários, em cujos benefícios foram identificados fortes indícios de irregularidade
que podem comprometer a continuidade e a sua manutenção, facultamos aos interessados abaixo
relacionados, em cumprimento ao disposto no art. 11 da Lei nº 10.666 de 08.05.2003 e, em respeito ao
princípio do contraditório, o prazo regulamentar de 10 dias, a contar da data da publicação do presente
Edital, para apresentarem defesa escrita, provas ou documentos de que dispuserem, objetivando
demonstrar a regularidade do ato concessório e/ou mantenedor de seus benefícios.
Para tanto, colocamos à disposição dos interessados, o dossiê que trata do objeto do presente Edital
de Defesa, para vistas, nesta Agência da Previdência Social, sito à Praça Dr. Humberto Sanches, 165, no
bairro Federal do Município de São Lourenço-MG, no horário das 07:00 as 19:00 horas:
JOSÉ RENATO DA SILVA–NB: 91/519.801.082-7;
SEBASTIÃO RAYMUNDO-NB: 88/536.865.813-0;
JOSEMAR DA SILVA-NB: 31/515.852.664-4;
BENEDITO TORRES FILHO-NB: 95/072.976.219-0;
JOANA DOS SANTOS RIBEIRO-NB: 87/551.963.492-7;
JOSÉ CARLOS PINTO-NB: 31/534.101.847-4;
BRUNO PETERSON SILVA-NB: 31/532.482.365-8.
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Quatro bairros de São Lourenço
receberão a coleta seletiva
No dia 23 de abril teve início a intensiﬁcação do serviço de coleta seletiva que é
realizado pela Cooperativa
dos Recicladores de São Lourenço - Coopreci. O primeiro
bairro a receber a coleta seletiva foi o Solar do Lagos, e
agora, no dia 1 de junho, terá início nos bairros São Lourenço Velho e Santo Cruzeiro
e, no dia 2 de junho, no Vale
dos Pinheiros e Porta do Céu.
Essa melhoria é o projeto
da mestranda em Engenharia de Produção Marcella
Bernardo Pinto, aluna da
Universidade Federal de Itajubá - Unifei e teve início no
ano passado, quando a Associação Terra das Águas –
Movimento Todos por São
Lourenço assinou um projeto junto com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto
– SAAE, para melhorar a COOPRECI e melhor estruturar
a coleta seletiva da cidade
de São Lourenço.
A primeira fase do projeto foi a melhoria da cooperativa de catadores. Para isso foi contratado um supervisor, Paulo Cesar Prado. Ele
cuida da limpeza e restauração do edifício da cooperativa, busca, constantemente, novos cooperados e ainda oferece diversos tipos de
suporte aos catadores. Também foi alugado um caminhão para realizar a coleta
seletiva, mas o objetivo é
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Irresistível mundo da beleza

10 Dicas de Maquiagem
para Grávidas
1. É imprescindível usar uma base leve para garantir uma
cobertura natural e aveludada à pele. Opte pela bases líquidas que são mais fáceis de usar (você espalha com os dedos)
e funcionam quase como um hidratante.
2. Depois da base, é a vez do corretivo. Sabe aquela olheira,
resultado de poucas horas de sono ou de um dia cansativo de
trabalho? O corretivo vai sumir com elas, rapidamente. A dica
de estrela é usar uma tonalidade de bege-claro para ﬁcar o
mais natural possível. “Pode parecer estranho, mas passe depois da base. Assim você usa o produto de forma uniforme.”
3. Lápis é um curinga. Preto ou marrom deixam o look lindo
e elegante.
4. Muita máscara de cílios. Quem resiste aos cílios longos?
Sem contar que eles são a vedete de qualquer maquiagem.

que, futuramente, a cooperativa tenha um caminhão
próprio para trabalhar.
Posteriormente, foram
instalados dois Pontos de
Entrega Voluntária - PEVs,
um no calçadão e outro na
praça da prefeitura. Disponibilizando para a população pontos de fácil acesso
onde podem ser descartados corretamente os materiais recicláveis.
A segunda fase foi a implantação do programa de
coleta seletiva no Solar dos
Lagos, bairro escolhido como piloto. O caminhão da
coleta seletiva passava por
esse bairro nas segundas,
quartas e sextas-feiras (mes-

mo dia da coleta de lixo convencional) e somente em algumas ruas. Com a implantação nesse bairro a coleta
seletiva hoje está sendo realizada toda terça e quinta
feira, a partir das 7 da manhã
e por todo o bairro. Para que
toda a população fosse conscientizada foram distribuídos
panﬂetos nas residências, foi
contratado um carro de som
e campanhas foram feitas em
jornais e revistas.
A próxima fase será a expansão do programa para os
bairros São Lourenço Velho,
Santo Cruzeiro. Porta do Céu
e Vale dos Pinheiros. Com isso, esses bairros também serão atendidos a partir das

sete da manhã.
A ideia é ir ampliando gradativamente o serviço de coleta seletiva para os bairros
de São Lourenço, até que todos os bairros sejam atendidos pelo programa. Mas para que o projeto dê certo é
preciso que a população participe, basta separar o lixo
seco (papel, plástico, alumínio e aço) do lixo úmido e
colocar na lixeira ou na porta de casa que os catadores
passarão recolhendo.
É muito importante que
todos participem, pois além
da questão ambiental, os catadores da cooperativa sobrevivem do material reciclável vendido.

5. Sem medo de errar. Aposte na sombra: use um marrom
cintilante em toda a pálpebra inferior e, na superior, uma cor
bege. Essa mistura dá profundidade e ilumina o olhar.
6. Blush, sim! Uma tonalidade rosa ou pêssego vai dar um
frescor na aparência.
7. Dica preciosa: ainda não voltou ao seu peso anterior à
gravidez? Esse truque é infalível. Esfumace uma sombra marrom-clara em toda a extensão do maxilar. Isso garante um rosto mais aﬁnado (e uma sensação de alguns quilinhos a menos!)
8. Na boca, brilho labial. Escolha um rosa ou pêssego para
deixar a maquiagem leve e natural.
9. Maquiar exige delicadeza e, com ela, você consegue transparecer o momento sublime da maternidade. Toda celebridade usa esse truque para parecer ainda mais bela, sempre.
10. Aproveite a beleza única e indescritível que só a mulher
grávida ou que acabou de dar à luz tem.

A importância da Formação Acadêmica na carreira

Quando pensamos em carreira, muitas vezes esquecemos a importância por trás dessa palavra, e consequentemente das partes que a compõe. É justamente pensando nisto,
que o Curso de Administração da Faculdade de São Lourenço em parceria com os Cursos
de Gestão de Recursos Humanos e Ciências Contábeis promoveu entre os meses de abril
e maio alguns eventos que movimentaram a faculdade e possibilitaram aos alunos a
aquisição de novos conhecimentos. O II Ciclo de Palestras em Ciências Sociais Aplicadas
da FSL ofereceu a palestra “Gestão, cenários e oportunidades” proferida por Cristiano
Lopes do SEBRAE e a palestra “Desenvolvimento de Liderança” ministrada por Isabel Levenhagen Bustamante do SENAC. O sétimo período de Administração foi contemplado
com o Seminário sobre Gerência de Produtos sob a coordenação do Professor Diogo Castro e receberam ainda a visita de dois empreendedores Caio e Rodrigo que abordaram
o tema “Startup” apresentando a empresa de organização de formaturas. Os terceiros
períodos de Administração e Ciências Contábeis nas aulas de Empreendedorismo da Professora Ticiana puderam vivenciar a experiência empreendedora e inovadora nos ramos
do e-commerce (Osvaldo Martins de Barros – queijos artesanais de Alagoa) e de Serviços
Empresariais (Jeﬀerson Lopes – Empreenda Ideias – página direcionada a empreendedorismo, liderança, administração e motivação). Já o curso de RH receberam a visita da
Gestora de Pessoas da Gráﬁca Novo Mundo Manola Abranches, que de forma simples e
objetiva apresentou aos presentes o dia-a-dia da área contribuindo assim, para a formação dos alunos.
Estão programadas ainda para o mês de Junho próximo o início do Curso de “Excel Básico, Intermediário e Avançado” a ser ministrado pelo Prof. Pedro Alberto Chaib e outro
Seminário com a presença de Gestores de Pessoas de empresas da região.
Professor Nei Domiciano da Silva
Coordenador dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis e Gestão RH
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saúde

Construção da UPA de
São Lourenço foi retomada

Foi retomada, no início desse mês, a obra de construção
da Unidade de Pronto Atendi-

mento (UPA) de São Lourenço.
A empresa Atros Construtora
Ltda, vencedora do novo pro-

cesso licitatório, tem o prazo
previsto de 12 meses para conclusão do prédio em que fun-

cionarão o Pronto Socorro Municipal e o Laboratório de Análises Clínicas Microrregional.

Injustiças do mundo

É sempre bom lembrar das crianças
desse mundo. Umas passam fome,
outras morrem de fome.
Alguns pais se veem obrigados a
vender seus ﬁlhos, evitando assim, um
destino triste e sofrido.
Todos os alimentos são sagrados por
Deus, e muitas crianças, infelizmente,
desconhecem o que é café com pão.
Rezo, portanto, em primeiro lugar
para essas crianças e em segunda
para minha família.
Aﬁnal, o que seria de nós sem Deus?
Nelson José dos Santos
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DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Insuﬁciência Renal Crônica
Vários processos infecciosos, inﬂamatórios e o envelhecimento dão origem a problemas renais nos cães
e nos gatos. À medida
que a função renal diminui a capacidade do
organismo de equilibrar os ﬂuidos e os nutrientes ﬁca comprometida. Os sinais clínicos e o da diminuição da função renal
só se tornam evidente quando mais de dois terços do rim
está comprometido.
Durante a fase inicial da doença os animais exibem poucos ou nenhuns sinais clínicos, devido à habilidade dos rins
para compensar. À medida que o problema progride começa a aumentar a sede e a produção de urina numa tentativa dos rins de eliminar os produtos de excreção.
Mais tarde, no decurso da doença, surgem os vômitos,
falta de apetite e perda de peso. Nos casos mais terminais
pode-se observar fraqueza, depressão, convulsões e hemorragias, uma vez que a disfunção renal afeta vários órgãos do corpo.
A função renal é avaliada através de análises ao sangue e
de análises de urina. Outros métodos de avaliação renal incluem a radiograﬁa, ultrassonograﬁa ou uma biopsia renal.
Opções de tratamento
- Alimentação: uma dieta especial, formulada para minimizar os produtos de excreção que os rins deveriam eliminar, e compensar parcialmente as alterações minerais e
eletrolíticas que ocorrem na insuﬁciência renal (IR);
- Medicação: para as conseqüências da IR, como vômitos, diminuição de apetite, hipertensão, anemia ou alterações minerais. Os casos mais graves de IR requerem hospitalização de administração de ﬂuidos.
Tratamento da Insuﬁciência Renal em casa
A dieta prescrita pelo médico veterinário deverá ser a
única alimentação disponível.
Os cães e gatos com IR deverão ter sempre acesso a água
fresca. O consumo adicional de líquidos poderá ser encorajado através da oferta de outros líquidos com sabor, mas
com baixa concentração de sódio.
Os animais com IR bebem mais água que um animal saudável e necessitam de urinar com mais freqüência. Contate o médico veterinário em caso de vômitos, diarréia, depressão, alterações no apetite, consumo de água e produção de urina.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Megacycle 2015 mantém
a tradição e o sucesso
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BETO BACHA

Giro Esportivo

Vários Corações

Time Tricordiano

Arquibancada cheia

Rádio Educativa

Rádio Tropical

A 12ª edição do Megacycle
em São Lourenço, realizada
no último final de semana,
no Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, mais uma vez,
foi um grande sucesso.
Mantendo a tradição, movimentou a cidade, não só
no local do evento e no centro, mas levando os moto-

ciclistas para os bairros. Bares, restaurantes e o comércio de um modo geral receberam um grande número
de clientes nesses dois dias.
Quem passou diante de hotéis e pousadas pode perceber, pela grande quantidade de motocicletas estacionadas nas ruas, o quanto

de visitantes o evento trouxe para a cidade.
Além disso, o evento veio
cheio de novidades. Tiveram
muitos stands com acessórios, roupas e capacetes ultramodernos, campeonatos
de manobras e muito mais.
Mas a grande novidade foi
um simulador de empinadas

desenvolvido por Leandro
Panades, instrutor de pilotagem, que garantiu muita
emoção e segurança para
quem quisesse testar o simulador.
O Megacylce já faz parte
do calendário de eventos da
cidade e foi, mais uma vez,
um sucesso!

CASA DO JARDIM-AMOR E DOAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO- Assembléia Geral Ordinária
A Diretora Presidente da Casa do Jardim-Amor e Doação, no
uso de suas atribuições, conforme o Art.19 - letra “a” - dos Estatutos em vigor, convoca a todos os associados, em dia com suas
obrigações, para uma Assembléia Geral Ordinária da CJAM. Data e horário: 12 de junho de 2015, às 19h30min, em primeira
chamada, e em segunda chamada às 20h com qualquer número
igual ou superior a 1/5 dos associados com direito a voto. Local:
Sede da Casa do Jardim na Rua São Lourenço nº01-S.Lço Velho-São Lourenço-MG. ORDEM DO DIA: 01. Relatório das atividades
da Diretoria Executiva. 02. Relatório ﬁnanceiro. 03. Balanço contábil/patrimonial. 04. Esclarecimentos e deliberação em votação
sobre as contas e gestão. 05. Assuntos gerais. São Lourenço,27
de maio de 2015. Isabella P. Marques - Diretora Presidente.

Parabéns à cidade de Três
Corações! A torcida do Clube Atlético Tricordiano é sem
dúvida, o maior patrimônio
do clube. A mobilização da
massa do Galo sempre presente e apoiando a equipe,
com casa cheia, muita fumaça vermelha na entrada
dos jogadores e, principalmente, com a beleza da musa Tricordiana, enfeitando o
espetáculo. A torcida é conNaná e Beto
siderada uma das mais fanáticas do interior mineiro. Vale destacar também as rádios Tropical e Educativa que transmitiram as partidas com muito entusiasmo e dinamismo. Um abraço aos amigos Paulo Afonso Sandy
e ao Zezinho Rodrigues. O estádio Elias Arbex já foi palco de grandes partidas no passado e por ele já passaram diversos jogadores
do futebol brasileiro como: Pelé, Ronaldo Fenômeno, Dondinho
(Pai de Pelé), entre outros. O Tricordiano disputa o Campeonato
Mineiro Módulo 2 que classiﬁca as duas primeiras equipes para
o futebol de elite mineiro. A última e decisiva rodada acontece
neste sábado dia 30, o Tricordiano terá que vencer a equipe do
Araxá e torcer para o Uberlândia, já classiﬁcado, despachar o América de Teóﬁlo Otoni. Aqui em São Lourenço ﬁcamos sempre na
expectativa de disputa de módulos classiﬁcatórios do Mineiro.
Quem sabe um dia teremos um estádio em condições de disputa
do campeonato mineiro e também para pré-temporadas de equipes da série A. Com arquibancadas para o conforto de torcedores, local de transmissão das partidas pela Rádio Alternativa e
vestiários compatíveis. Enquanto isso não vem, boa sorte ao Tricordiano e ao torcedor símbolo Naná!
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