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Curso de vitrines recicla idéias no comércio local
A Associação Comercial/CDL de Caxambu,
retornou a agenda de cursos e treinamentos de
forma especial. Entre os dias 23 e 25 promoveu
o Curso “Técnicas de Decoração de Vitrines”. Ministrada pela instrutora Silvana de Cássia Ribeiro
Borges, as aulas abordaram a importância e função das vitrines; os tipos de vitrine; elementos que
compõem vitrine (acessórios); iluminação; regras de composição (dicas e erros mais comuns);
uso das cores; produção de elementos decorativos; agenda da vitrine; como criar estórias e cenários magnéticos para capturar a atenção sobre seu
produto. Veja nesta edição a opinião de quem participou, e fotos exclusivas de como ficaram algumas vitrines do comércio
local depois do curso.
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No mês das mães, venha
tuaç
de a

conferir as nossas promoções e
concorra a um lindo colar de pérolas!

Caxambu: Rua Major Penha, 773 - tel: 3341-1520

E faça uma venda segura.

Direção: Dr. Mário Reinaldo de Oliveira Júnior
CRFMG11267
“Controle de Qualidade NBR/ABNT ISO 9002”
Exames laboratoriais para todas especialidades médicas
Diversos Convênios Inclusive CDL - Coletas em domicílio

Rua Oliveira Mafra, 235 - Centro
Telefax: (35) 3341-3021 - 3341-3872
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Editorial
Colaboração
Cláudia Marinho Pimenta Ferraz
Presidente da CDL de Caxambu

Seja Cordial
Você já parou para pensar na diferença que faz a
maneira com que pede alguma coisa a alguém, faz
algum comentário ou inicia uma conversa? Você pode
dizer: “Por favor, pegue aquele envelope para mim.”,
ou “Me dá aquele envelope !”- “ Fulano de tal, acho que
você se enganou ao fazer tal coisa”, ou “Fulano, você
fez tudo errado!”- “Isso não é verdade” ou “Isso é mentira!”. Com certeza as frases mais educadas vão gerar
uma reação muito melhor...
Que tal também ao invés de ressaltar os defeitos
de alguém, procurar uma qualidade?
Muito melhor do que ficar com um colega falando
mal do outro, é ser respeitoso e falar bem de alguém.
Se você não está achando alguém para elogiar, comece praticando falando sobre assuntos produtivos, fale
bem de alguém da sua família, seu melhor amigo...
Logo você vai se acostumar a esquecer as chatices e se lembrar das coisas legais. Vai ser muito melhor, você vai se surpreender ao ver que quando você
eleva o nível da conversa, as pessoas o acompanham,
ficam com vergonha de “fofocar” e então os papos vão
ser cada ver mais elevados.
Talvez você ache que não vai fazer muita diferença ou que seja besteira “gastar” tantas palavras, ou
ser tão cuidadoso ao conversar com as pessoas, mas
o que a gente faz o dia inteiro é conviver com pessoas
e, pode ter certeza, a convivência é muito melhor e a
vida muito mais agradável se você tomar cuidado
com a comunicação.
Se você já faz tudo isso, incentive alguém a fazelo também. Nosso jornal está cheio de bons assuntos,
como a APAE de Caxambu, a entrevista com nosso
pároco Douglas Baroni e as matérias de nossos colaboradores...

Expediente
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PalavraS
da

ecretária...

Colaboração Kelly de Jesus Tavares

Vitrinismo
O curso de Técnicas de decoração de vitrines foi o maior sucesso! Englobou a importância e função da vitrine; elementos que a compõem; uso de cores; regras de composição; produção de elementos decorativos; agenda da vitrine; entre outros.
Os três dias de curso contaram não só com
a criatividade da instrutora Silvana, mas também
com o bom gosto de nossos participantes de
modo a criar um ambiente que estimule a venda
do produto e confira a cada loja uma personalidade própria.
Contamos com a presença de ramos diversos, pois além de uma vitrine o estabelecimento
comercial precisa de algum modo expor seus produtos, uma boa colocação mesmo quando não
está em destaque é fundamental.
Foi um ótimo curso para darmos início em
nosso calendário de eventos. Agradeço a participação de todos!

Erramos
Os editores da Revista CDL erraram na última
edição. As dicas de filme foram enviadas pelo sr.
Marcos Vitor do Vídeo Caxambu e não conforme foi
publicado.
Já o título do artigo de saúde escrito pelo Dr.
Arlindo Mello foi trocado pelo título da edição de
março.
Nos desculpamos com os envolvidos, que
voluntariamente colaboram com a revista e que
gentilmente entenderam o ocorrido e principalmente
com nossos leitores que deixaram de receber a
informação correta.
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Você pergunta?... a CDL responde
Colaboração Gabriel Corrêa

Qual o prazo de prescrição

tantes dos empregados, não

odo de 01 mês, cópia

dos depósitos do FGTS?

poderão sofrer despedida arbi-

da GPS afixada junto ao quadro

A legislação fixa em 30

trária, entendendo-se como tal

de horário de trabalho de seus

anos o prazo de prescrição do

a que não se fundar em moti-

empregados.

FGTS.

vos

?

Por essa razão, antes de a

disciplinar,

técnico,

econômico ou financeiro.

Para fins previdenciários, o que

empresa destruir os documen-

A estabilidade provisória é

tos inerentes à relação

desde o registro da candidatura

Carência é o tempo corres-

empregatícia, deve observar o

até um ano após o final de seu

pondente ao número mínimo de

prazo prescricional dos depósi-

mandado.

?

contribuições mensais, indispen-

tos do FGTS, pois os documen-

se entende por carência?

sáveis para que o beneficiário

tos deverão ser conservados,

Qual a idade mínima para a ins-

faça jus ao benefício, considera-

pelo menos, por 30 meses,

crição do segurado no Regime

das a partir do transcurso do pri-

como as guias de recolhimen-

Geral da Previdência Social?

meiro dias dos meses de suas

tos, a relação de estabelecimen-

A inscrição do segurado em

tos centralizados, relação de

qualquer categoria exige a ida-

tomadores, recolhimentos da

de mínima de 16 anos, exceto

O salário maternidade pode

contribuição social, arquivo da

para o menor aprendiz, cuja ida-

ser acumulado com benefício

SEFIP, enfim, todos documen-

de mínima é de 14 anos.

por incapacidade?

tos relacionados com o FGTS.

competências.

?

Não. Quando a empregada
Existe prazo para as empre-

estiver em gozo de auxílio-doen-

Os membros da CIPA, represen-

sas manterem a Guia da Pre-

ça, inclusive o decorrente de aci-

tantes do empregador, gozam

vidência Social (GPS) afixada

dente do trabalho, terá o benefí-

de estabilidade de emprego?

junto ao quadro de horário?

cio cessado administrativamen-

Não. Somente os titulares

Sim. As empresas estão

te um dia antes do parto se vier a

e suplente da CIPA, represen-

obrigadas a manter, pelo perí-

fazer jus ao salário-maternidade.

Loja
Majur Modas

Em dois endereços:

Preço e qualidade
ao seu alcance

Rua Major Penha, 667 - Tel.: 3341-2405
Av. Camilo Soares, 696 - Tel.: 3341-1390

CORRETORA DE

SEGUROS

Para participar envie sua dúvida para cdlcaxambu@cdlcaxambu.com.br
Trabalhamos com
as melhores Cia’s
Seguradoras do
mercado.

Fazemos seguros de: Automóveis,
Caminhões, Motocicletas, Vidas,
Residências e Empresas
Faça Seguro, garanta a tranqüilidade de sua
família e a segurança de seu patrimônio

Rua Dr. Enout, 67 - loja - Centro
Tel/fax.: (35) 3341-2555 ou 9983-3847

Serviços
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Convênios beneficiam associados

A Associação Comercial de Caxambu oferece convênios diversos em setores diferenciados que beneficiam seus associados. Confira aqui
quais são estas opções e tenha você também
acesso à esses benefícios.
Convênio Educacional
Faculdade Santa Marta e Centro Educacional Santa Marta: Desconto de 20% (vinte por cento) sobre o
valor das mensalidades de seus cursos de graduação
da Faculdade Santa Marta (FASAMA) em: Administração, Pedagogia, Direito, Turismo e Hotelaria, Sistemas de Informação e dos cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Pré-Vestibular do Centro Educacional Santa Marta Ltda
(CESAMA). Os descontos concedidos referem-se
apenas aos pagamentos das mensalidades escolares, excluídas as parcelas referentes à matrícula e/ou
re-matrícula. Rua Madame Schimidt, 90 – São Lourenço/MG Telefax: (35) 3332-3355
Convênio Médico
Unimed: 3341-3918 (plano especial, custo opera-cional
para os funcionários) tabela consulta AMB.
Convênio Laboratorial
Cithos Laboratório: 3341-3021 (desconto em qualquer
exame laboratorial: associados e funcionários
Convênio Internet
Estâncias Internet: 3341-5198 (desconto implantação
internet (mensalidade) - somente para proprietários)
Convênio Odontológico
Dr. Glauco Maciel Costa: 3341- 2629 (desconto de
20% nos tratamentos dentários: associados e funcionários)
Dr. Waldir Ângelo Rubatino: 3341-3145 (desconto
de 25% em todos serviços Clínicos Odontológicos)

Convênio auto escola
Oca: 3341-2002 (proprietários e funcionários obtêm
descontos para tirar carteira habilitação)
Convênio Correios
Correios: agência Caxambu – 3341-1025 (desconto de
20% na compra de selos postais acima de 100 selos)
Convênio Xerox
Rubio Comércio e Eventos: 3341-2991 (Xerox com
preço diferenciado para filiados, dependente e funcionários).
Convênio Clínica Veterinária
Veterinária São Lázaro: 3341-2276 (desconto de 10%
nos serviços)
Convênio Medicina ocupacional
Hospital São Vicente de Paulo: 3341-3222 (desconto em exames admissional, demissional, periódico, rx tórax e exames laboratoriais)
Convênio Posto de Gasolina
Posto Guanabara: 3341-3188 (desconto de 2% em
gasolina tipo c comum e aditivada Shell V Power, álcool hidratado com pagamento efetuado em dinheiro ou
cheque à vista).

Para mais informações entre em
contatos com nossos conveniados.
E se você deseja que sua empresa seja filiada entre em contato com a CDL: 3341-3388
Oficina Mecânica

Revelação
Digital

BR-267

Recuperação de máquinas,
equipamentos pesados, veículos e
mecânica em geral. Serviços de soldas
elétricas e oxigênio, torno, plaina, prensa
e parte elétrica.

Rua Dr. Viotti, n.486 - A
Rua Coronel Serafim Pereira,
Centro - Caxambu/MG
n. 60 A e B - Cruzília/MG
Tel/Fax: (35) 3341-4597
TEL: (35) 3346-2152

Avenida do Contorno, 931 - Jardim Exposição

e-mail: grupolab@netsulminas.com.br

tels: (35) 3341-1660 / 3341-1945
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Certificação Digital da
Receita Federal
Colaboração Margarida Maria Corrêa Vidal

U

Contadora

Um certificado digital é um arquivo eletrônico

que identifica quem é seu titular, pessoa física ou
jurídica, ou seja, é um Documento Eletrônico de
identidade. Na internet, como transações são fei-

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAXAMBU

BALANCETE DE ABRIL DE 2007
Caxambu 11/05/2007

tas de forma eletrônica, o Certificado Digital surge como forma de garantir a identidade das partes envolvidas.
A Certificação Digital, utilizada nas transações
eletrônicas, garante:
- Privacidade nas transações: é a garantia
de que as informações eletrônicas não serão lidas por terceiros.
- Integridade das mensagens: é a garantia
que as informações trocadas nas transações

SALDO DISPONIVEL
CAIXA E BANCOS

35.469,12

PERMANENTE
IMOVEIS E MOVEIS

24.651,78

OBRIGAÇÕES A RECOLHER
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 960,31
SERVIÇOS TERCEIROS
380,00
RECEITAS C/ASSOCIADOS
RECEITAS C/ASSOCIADOS

7.737,33
7.737,33

DESPESAS
PESSOAL SERV PROPRIOS
PESSOAL SERV TERCEIROS
GERAIS/MANUTENÇÃO
FEDERAÇÕES/ASSOCIAÇÕES
DEPESAS BANCARIAS

8.094,80
2.992,69
410,00
2.946,17
1.607,78
138,16

eletrônicas não foram alteradas no caminho que
percorreram.
- Autenticidade: é a garantia da identidade de
origem e destino das informações.
- Assinatura Digital: Permite aferir, com segurança a origem e a integridade de um documento eletrônico.
- Não-repúdio: é a garantia de que somente o titular do Certificado Digital poderia ter realizado determinada operação.

Elizabeth da Silva Correa - Tec.Contab.CRCMG 40338

Prestigie o comércio
local: compre
em Caxambu!
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Informe-se
Caiu o número de “borrachudos”
O volume de cheques sem fundos apresentou queda de 26,48%,
no Estado, em março deste ano na
comparação com o mesmo mês de
2006, segundo pesquisa divulgada
pela Câmara de Dirigentes Lojistas
de Belo Horizonte (CDL-BH). Já em
relação a fevereiro de 2007, o número aumentou 17,03%. O número
de cheques sem fundos, como proporção dos cheques trocados (15,7
mil em março), aumentou de 6,02
em fevereiro para 6,48 em março. A
participação dos cheques trocados
também diminuiu, passando de 7,03
em março de 2006, para 6,48 no
mês de março de 2007.
Minas também registrou variação negativa de 10,06% no volume
de cheques compensados, na comparação com o mesmo mês do ano
passado. “Em março, o comércio teve
três dias úteis a mais em relação ao
mês anterior, o que corresponde a um
maior volume de negócios e cheques
trocados”, observou o economista e
gerente de Divisão de Pesquisas da
CDL-BH, Fernando Sasso.

DesfileMalhas

Brasil pode atingir em 2007 recorde de emprego formal, diz ministro do Trabalho
O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, acredita que este
será um dos anos de maior índice de emprego com carteira assinada no
Brasil. Eu prevejo poder chegar ao recorde histórico de 94, que foi cerca de
1,5 milhão de empregos. Vamos chegar próximos disso, empregos formais, carteira de trabalho assinada, podendo passar e podendo chegar até
ter o ano recorde de emprego , afirmou o ministro hoje em entrevista à
Agência Brasil.
Para Lupi, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e os
convênios do Ministério do Trabalho com Estados, municípios e organizações não-governamentais para qualificar os trabalhadores serão alguns
dos fatores que levarão o país a alcançar os índices recordes de emprego
no país. Quero chegar em 2007 e avançar cada vez mais. Eu sou um
otimista , afirmou.
Em março, foram criados 146 mil novos postos de trabalho com carteira assinada no país. O número foi recorde para um mês de março, segundo levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged). No entanto, dados do Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (Dieese) mostram que, no mesmo mês, o índice de desemprego foi de 16,6%, um leve aumento comparado com fevereiro (15,9%).
Levando em conta os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), em seis regiões metropolitanas do país, o índice de
desemprego em março ficou em 10,1% contra 9,9% do mês anterior.
O desemprego cresceu, nesse último mês de março, principalmente nas grandes cidades. Em um todo do Brasil,
não. Estamos em uma média de 10%
a 11%, alguns momentos chegando a
12%, dependendo muito do período do
ano. É uma média alta, temos que trabalhar para diminuí-la , afirmou Lupi.
Para o ministro, a previsão de crescimento do país mostra que os índices de emprego irão
aumentar.

FÁZER

Malhas

As lojas Desfile Malhas e Fázer Malhas prepararam
grandes promoções para o mês das mães com a maior
variedade de roupas em lã e linha com os melhores

A P O T H E CA R I U M
Farmácia de Manipulação
Caxambu - São Lourenço - Baependi
3341-1291

3332-7214

3343-3256

preços e formas de pagamento.
Rua Dr. Viotti, 680, loja D
Tel: 3341-6134

Av. Camilo Soares, 648
Loja 3 - Tel: 3341-1052

A Fonte da Beleza e da Saúde no Sul de Minas
Sistema da Qualidade ISO-9001:2000

maio de 2007
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Curso de vitrines recicla
idéias e agrada participantes

O ano de cursos da Associação Comercial de Caxambu começou de forma positiva
com o Curso de Técnicas de decoração de
vitrines. Foram mais de vinte participantes de
diversas empresas diferentes da cidade. –
“Gostei muito, deu pra tirar coisa boas. Foi
possível conhecer muitas idéias novas. Foi
muito aproveitável, vou utilizar muitas idéias
no meu trabalho” – disse Sabrina dos San-

1

tos Galdino vendedora na Caxangá Modas.
Para Felipe de Castro Ferraz Delfim da
Marcon Materiais de Construção o curso também foi válido: - “Com certeza vai agregar
muita coisa para nosso dia a dia. Pudemos
estudar técnicas de exposição de materiais
por exemplo. Assim vamos conseguir colocar
nossos produtos de forma mais harmoniosa”.
A lojista Maura Junqueira Santos da Majur
Modas concorda: -“Valeu muito, foi bom demais. A gente sempre acha que já sabe tudo

2

né? Agora podemos observar mais detalhes,
organizar melhor nossas vitrines. Cursos assim servem também pra abrir olhos, reciclar.
Gostei demais” – disse.

As vitrines das lojas Majur Modas (1) e Márcia Decoração e Presente(2) ganharam um toque especial após proprietárias e funcionárias terem feito o curso de técnicas de
decoração e vitrines, oferecido pela CDL

Fique
de olho
Em breve a CDL
oferecerá outros cursos.
Não perca a oportunidade
de se reciclar e aumentar
suas vendas!
Equipe “CDL” e participantes do curso de vitrinismo

ReVIsta C.D.L.
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Desafios de uma Igreja
moderna...
Colaboração Ronaldo Alexandre Barquette
Formação em Administração e Pós-Graduação em Gestão Estratégia de Negócios

H

Há aproximadamente 2007 anos, nascia um menino que tinha como missão mudar os rumos da história da humanidade.
Por este fato, por tudo o que o circundou e por
todas as suas conseqüências é que, até hoje, a vida
das pessoas vem sendo escrita desde o seu início até
um bom tempo após seu fim terreno.
Falar sobre religião vai muito além de se dizer crente ou não em um ser superior ou em determinada doutrina. Até porque, parte-se de um princípio de uma crença
em algo que não se vê, não se toca e que, na maioria
das vezes, nem se entende.
Falar sobre religião deveria estar intimamente ligado, principal e primeiramente, a uma filosofia de vida,
na qual buscasse a própria felicidade espiritual e a dos
demais, independentemente de raça, cor, sexo ou condição social, aqui ou em qualquer outro plano.
O que não faltam, entretanto, são interpretações
e adaptações do que já se dizia desde antes de Jesus
nascer, após sua morte e de tudo que Ele pregou durante os anos que esteve por aqui. Aliás, fanatismos e
ajustes pessoais visando benefício próprio em detrimento aos demais não são privilégios só dos nossos dias.
Até pelo contrário, quando se observa o modo de vida
dos cristãos de outras épocas, principalmente papas e
sacerdotes, descobrem-se coisas de horrorizar a qualquer um.
Ainda assim, tem-se visto, nos últimos anos, uma
avalanche de novas igrejas e religiões, sem fundamento e doutrinas, com um claro objetivo de extorquir dinheiro de pessoas simples e despreparadas, prometendo grandes feitos e curas “milagrosas”.
Falar, especificamente, sobre a Igreja Católica no
Brasil significa entremear não só a religião em si, mas,
também, seus aspectos sociais, políticos, históricos e
culturais, uma vez que estão intrinsecamente ligados.
No entanto, esta relação já foi mais estreita. Apesar do
número de católicos, atualmente, estar estabilizado,
em 1970, segundo dados do censo, quase 92% da
população se dizia católica. Atualmente, são pouco
menos que 74%, ou seja, em torno de 125 milhões de
pessoas. Há, ainda, que considerar uma quantidade
considerável daqueles que se auto denominam “católicos não-praticantes”, em torno de 30%.
Talvez esse “êxodo” de católicos seja o principal
motivo da vinda de seu representante maior, o Papa
Bento XVI, ao país, além de três importantes acontecimentos:

1- Escolha do brasileiro Dom Cláudio
Hummes para o cargo de Prefeito da Congregação para
o Clero, no Vaticano;
2- Escolha do Brasil como sede do mais importante encontro católico da América Latina, a 5ª Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do
Caribe;
3- Canonização do paulista Frei Galvão;
No entanto, o desafio do catolicismo vai muito
além. Obrigatoriamente, passa pela discussão e
posicionamento coerente a respeito das mudanças das
quais o mundo moderno vem passando. Posicionamento
que não quer dizer simplesmente concordância, mas
discussão aberta, clara e à luz do Espírito Santo, que
representa a inspiração para os fiéis católicos.
Assuntos ocultos ou há muito na semi-clandestinidade precisam ser analisados, para que a Igreja Católica possa voltar a ser considerada como um guia
para seus seguidores, abrindo-se, inclusive, para os
erros cometidos desde sua fundação.
Os avanços dos costumes e da ciência vêm forçando essa mudança de postura desde os tempos de
João Paulo II.
Num mundo onde avançam a corrupção, a violência e as guerras, cabe à religião o papel de reverter a
evidente degradação do ser humano, cada vez mais
refém de suas próprias decisões mal direcionadas.
Não há como imputar, por fim, a culpa apenas na
falta de flexibilidade da igreja, que, muitas vezes precisa conduzir suas ações, balanceando duas variáveis
fundamentais, a fé e a razão, com um desafio gigantesco de não perder mais fiéis.
Para comentários, sugestões ou críticas, envie
um e-mail para ronaldob@cemig.com.br

Dr. Waldir A. Rubatino
Cirurgião Dentista
Mestre em Odontologia
CRO-MG 15.346

Rua Major Penha, 332 - Sala 04
Centro - Caxambu
tel: 3341-3145 / 9972-2807
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On-line

Senhas
Colaboração Adilson Marinho Pimenta

H

Há uns meses venho abrindo o site de meu banco, na
internet, e ao acessar minha conta recebo um aviso de que é
hora de criar nova senha. Sempre o ignorei porque uso anti-vírus atualizado e tomo todos os
cuidados para evitar que meu
micro seja invadido e minhas senhas descobertas. Mas para ficar livre das janelas avisando do
perigo que corria, resolvi então
mudar minha senha. Bolei uma
caprichada, misturando letras e
números e tomei o cuidado de
anotá-la num documento que tenho em meu micro com todas as
outras dezenas de senhas. Tem
lá senha de banco, de software
que comprei pela internet, de
conta de e-mail no yahoo, no
google. Tem aquelas senhas de
atendimento automático, que os
bancos, não satisfeitos com uma,
criam duas, pra confundir o ladrão e a gente também. Mas
como fazer com que este documento gravado em meu hd seja
inviolável? Simples, colocando
uma senha nele também. Ai a
gente escolhe uma encriptação
forte, para que esta senha não
seja descoberta nem pelo melhor
dos hackers e pronto, tudo resolvido.

****

Mas no dia seguinte, quando fui acessar minha conta novamente, me esqueci da senha,
naturalmente. Fácil, é só abrir o
doc no micro e ver qual a nova
senha. E não é que eu coloquei
a nova senha também para proteger o documento. Tudo perdido, inclusive aquele montão de
senhas que eu já nem me lembro para que servem de tantas
que são. E a solução é ligar para
o banco e pedir para que eles
recuperem minha senha.
Atendem de lá e a resposta
é rápida (eles cumprem o que
prometem, não esperei mais do
que alguns segundos para conversar com alguém.): “É possível cadastrar nova senha sim.”
“Mas o que eu preciso não é
isso, quero a minha senha nova
de volta, preciso abrir um documento aqui que esta travado
com ela também.” “Impossível,
senhor.”
Já sem esperanças, aceitei
a oferta da moça e cadastrei de
novo aquela senha antiga, que
sei de cor. E no fundo o sentimento era aquela tristeza de ter
feito uma porcaria sem tamanho,
que não tem conserto. É quem
nem quando você tem que pôr
terno para ir a um casamento do

10259877

A36i57

123456

Y589T3

primo do amigo
no fim-de-semana e fica com
aquela coisa te incomodando a
semana inteira. A diferença é que
a cerimônia não é assim lá tão
ruim. Já a lambança de perder
todas as senhas de uma vez só
incomoda por um bom tempo.
E não é que velhos hábitos
não são sempre ruins. Me lembrei que havia feito uma cópia de
segurança (backup para quem
se esqueceu do termo em português) completa de meus documentos há alguns dias. Abri o
documento antigo, que estava
gravado no backup, usando a
velha senha e estava tudo lá,
como eu precisava.
Mas o que me surpreendeu
foi que, procurando na internet,
encontrei um software que promete abrir a senha de documentos
do
wordperfect
(o
processador que uso, da Corel).
Não testei porque não estava disposto a pagar os US$ 50,00, mas
já tomei uma decisão: nada de
senha em arquivo dentro do computador. Elas têm que ser protegidas de outra maneira.
E o site do banco, agora parou de me pedir senha nova.
Pelo menos isso, depois deste
trabalhão todo.

AV23r52

Veículos 0 Km com o melhor preço da região!
Visite nosso site: www.robsonveiculos.com.br

fones:
(35) 3341-2325 / 3341-2333

25Hj58

58b8366
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Entrevista

Neste mês de maio a Revista CDL aborda o catolicismo em sua entrevista. Afinal com a visita do
Papa Bento XVI ao Brasil que aconteceu na primeira quinzena do mês, o assunto está em pauta. Conversamos com o padre José
Douglas Baroni Pároco em Caxambu.
O mês de maio é histórico, tanto pela visita
do Papa quanto pela Canonização do Frei Galvão.
Como o Sr. vê estes eventos.
Podemos afirmar que o mês de maio é o mês da
fecundidade pascal do Cristo que se descurtina na
exemplariedade marial, desta forma, o mês de maio é
o mês popularmente devocional a Áquela que se deixou banhar pela luz do Ressuscitado. É o mês em que
ouvimos o soar do tintinábulo, dos carrilhões ao som
da saudação angélica em que nossas crianças ornadas pelas vestes dos anjos, prestam à Virgem, nossa
cândida homenagem pela maternidade divina que repousa nos corações humanos.
Neste enlevo somos agraciados pela visita de sua
Santidade Bento XVI, que confirmará o privilégio
Petrino, em solo brasileiro e consequentemente confirmará os irmãos na fé, dando ao povo fiel a graça de
testemunhar que Jesus é o Filho de Deus e que nada
deve antepor a Ele.
A vinda de Bento XVI ao Brasil, é a colegialidade
dos bispos em torno do príncipe dos Apóstolos onde
ele abrirá a V Conferência do Episcopado Latino-americano e Caribenho na cidade de Aparecida. E esta
Conferência é o marco não só para igreja local, mas
para toda a comunidade católica.
Sua Santidade se torna através de seu nome a
exteriorização da benção de Deus, nos corações humanos que clamam por paz, fraternidade, justiça e
equidade. Nesta certeza pela primeira vez na história
do catolicismo um Papa Canonizará fora dos muros de
São Pedro, um santo; este é legitimamente brasileiro:
Frei Antônio de Santana Galvão, frade franciscano, discípulo e seguidor de São Francisco de Assis.
Percebe-se que o Santo Padre, tem olhos misericordiosos e generosos a esta terra de Santa Cruz. Para a
nação brasileira ter uma solenidade como esta é uma expressão de comunhão e de participação na Sé Apostólica.
Contemplo estes fatos à luz da fé em uma atitude
de agradecimento e de firme convicção da Fé Una, San-

ta, Católica , Apostólica e Romana. E estes eventos
nos fazem viver a autêntica páscoa do Ressuscitado.
A vinda do Papa Bento XVI ao Brasil fortalece o catolicismo?
A presença de Bento XVI, em qualquer país é uma
presença de fortalecimento da fé. Pois, o Romano Pontífice responde pela fé de todos os mortais. Nele repousa a graça do ministério petrino. Logo, o catolicismo na Igreja do Brasil, será confirmado e reconfirmado
pela Tradição e pelo Magistério da mesma.
A vinda do Papa Bento XVI ao Brasil se torna a
manifestação do segmento apostólico que continua a
chamar homens e mulheres para a missão através do
Segue-me pronunciado por Cristo à Pedro.
Qual a avaliação que o senhor faz da atuação
da comunidade católica em Caxambu?
A vida religiosa é marcada pela diversidade de dons,
ministérios e carismas. Desta forma se compreendem
que o Espírito quer levar à perfeição os corações daqueles que se deixam acalentar pela esfera religiosa.
A comunidade católica de Caxambu, é marcada
por uma bela e edificante tradição, onde encontramos
elementos inerentes a santidade. A vida comunitária
permeada pela paróquia é a realização do redil do Cristo Bom Pastor onde ele apascenta e acalenta as suas
ovelhas.
Como o Sr. vê o crescimento dos grupos evangélicos e qual sua opinião sobre os movimentos
carismáticos da Igreja?
A Igreja, caminha com a história, ela não é mais a
única voz existente no mundo. Existem outras vozes a
apontar o caminho. O importante é que todos levem os
seus fiéis a Cristo, Caminho, Verdade e Vida. E neste
sentido a Igreja Católica possui em seu foro interno
uma diversidade de expressões de fé dentre elas o movimento carismático.

>>>

PRONTO A DORMIR LTDA
Só quem é líder de mercado pode fazer uma promoção
como esta: Aparelhos com câmera e mp3 a partir de
R$ 1,00 habilitados em um dos planos TIM Brasil. E
ainda: fale a 7 centavos com qualquer TIM em ligações
locais e DDI até o final do ano. Consulte essas e outras
promoções em uma das lojas do grupo SulMinas.

Robes, Camisolas,
Camisetões, Shorts
Dolls, Pijamas Femininos
e Masculinos,
Cuecas
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Boulevard Avenida - loja 2 - tel: 3341-1266

VENHA CONFERIR!

TIM a nova líder de mercado no Brasil!

No Hotel União - Tel: 3341-3333
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A Renovação Carismática Católica, como já nos fazia recordar o Papa João Paulo II é uma manifestação
amorosa do Espírito na Igreja. Assim todos os movimentos, associações e pastorais devem ser bem conduzidas
a luz da fé a fim de que todos possam ter vida e vida em
abundância, como nos ensina Jesus (cf. Jo 10,1-10)
Como está a Paróquia Nossa Senhora dos Remédios? Obras na igreja, novos investimentos?
Qual a atuação das pastorais?
A vida paroquial é marcada pela vitalidade do Evangelho que é animada pelo Espírito, onde pastor e ovelha faz a experiência de uma verdade que conduz os
passos a terra prometida. Esta deve ser a Igreja
dispensadora do mistério de Cristo. A paróquia de Nossa Senhora dos Remédios quer fazer valer este axioma expresso em linhas anteriores.
Uma dentre tantas expressões da vida paroquial é a
boa administração que visa recurso de promoção humana, de evangelização e de empreendimentos. Desta forma, temos boas intenções para a edificação desta igreja
paroquial, quer seja obras, recursos humanos, recursos
financeiros e anúncio de novos empreendimentos.
A paróquia também é vista como rede de comunidades, e esta, é assistida pelas lideranças paroquiais.
E a atuação dos agentes de pastorais que se tornam a
extensão da ministerialidade dos dons e carismas que
o Senhor Jesus confia ao seu rebanho.
Fale um pouco da sua vida sacerdotal, suas
origens e como está sendo esta experiência em
Caxambu.
Sou o primeiro filho do Casal: José Baroni (in memória) e Maria José Baroni, natural da Cidade de
Varginha, nascido aos 08 de julho, tendo duas irmãs
Daniela e Mariana. A vocação sacerdotal, nasceu no
ventre materno a exemplo de muitos santos profetas.
Desde tenra idade presenciava a presença de Deus
em minha vida. Sempre exerci o ministério laical em
minha paróquia de origem, desempenhando as inúmeras atividades paroquiais.
Na adolescência, pude constatar que a voz do Senhor fazia arder em meu coração para o encontro mais
próximo, e assim engrecei no seminário diocesano São
José em Três Corações. E desta forma começou o meu
processo de discernimento vocacional em vista da plena consagração a Deus, a Igreja, e aos irmãos. Tive a
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graça de conhecer na época do seminário muitas paróquias desta centenária Igreja particular da Campanha.
E aos 25 de abril de 2003, recebi a ordenação
diaconal na Paróquia São Sebastião de Cambuquira,
juntamente com os meus seis companheiros de seminário, dentre eles Pe. Enderson Hebert de Souza, nosso estimado e distinto Vigário Paroquial. E aos 11 de
outubro do ano corrente, na Paróquia do Mártir São Sebastião de Varginha, tendo o mesmo bispo ordenante
do diaconato, sua Exma. Revma. Dom Frei Diamantino
Prata de Carvalho ofm, Bispo da Diocese da Campanha, recebi a ordem presbiteral e de lá para cá o Senhor
tem me seduzido e eu me tenho deixado seduzir por
Ele. Nos dois primeiros meses do ministério presbiteral,
exerci ofício na Paróquia de Santa Rita de Cássia na
cidade de Três Corações e depois desta transferência,
fui para a Paróquia de São Lorenço Mártir, para compor
a nova equipe sacerdotal em que o Sr Bispo havia formado. Em São Lorenço permaneci até o dia 13 de fevereiro de 2007. E agora o meu ministério sacerdotal deve
ser colocado inteiramente a serviço desta comunidade
paroquial em que me encontro responsável pela fé de
muitos católicos residentes nesta comunidade. Sintome feliz, sinto-me agradecido e sinto-me acolhido. Pois
aquele que põe a mão no arado diz Jesus, não pode
olhar para traz. Não sou o melhor operário da vinha do
Senhor, sou apenas um homem a procura de Deus a fim
de levá-lo aos irmãos. Assim uma única coisa peço ao
Senhor: permanecer no seu amor (João 15,9).
Deixe uma mensagem para nossos leitores.
Apraz-me o coração em poder nestas minhas ter
dissertado algo que acredito e professo em minha mortal existência que herdei da fé católica.
Estendo o meu abraço a todos os leitores que se
aventuraram em ler esta entrevista. A minha mensagem é de paz, de reconforto, e de expressão pascal.
Só se pode experiênciar o Cristo, se deixarmos interpelar pela sua voz e pela mansidão de suas ações que
se revestem de vigor e profetismo. Que a presença do
papa em nosso país seja para todos, uma retomada de
consciência da filiação de Deus e se torne benção e
graça à todos.
Com meu abraço e minha benção!

por Sérgio Monteiro
Jornalista / Editor

A sua melhor
impressão
impressos em Off-Set 4 cores tipográfico
e computadorizado calendários personalizados
material escolar e de escritório encadernações xerox
suprimentos de informática presentes

Rua Paulo Pelúcio, 163 - Centro - Baependi
tel: 3343-1424 fax: 3343-1684
segranbae@netsulminas.com.br

Praça 16 de Setembro, nº 42 - Centro
Caxambu - MG
Tel.: (35) 3341-2366
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Saúde em Revista

Periodontia:
Gengiva saudável

Colaboração Dr.Arlindo Gonçalves de Mello Neto - Cirurgião-dentista*

O

O que é Periodonto?
É o conjunto de tecidos que está ao redor do dente e que é responsável pela sua fixação: gengiva, osso
alveolar e fibras que ligam a raiz ao osso.
O que é Doença Periodontal (DP)? É a mesma coisa que gengivite?
É o comprometimento dos tecidos periodontais pelo
processo inflamatório, que leva à reabsorção do osso
que está ao redor das raízes dos dentes, enquanto que,
na gengivite, não há alteração óssea, pois a inflamação só atinge a gengivite.
Como posso saber se já tenho a DP?
O sinal mais característico é o sangramento, mas
devemos estar atentos também para: alterações na
posição dos dentes, mobilidade, retrações gengivais,
retenções de alimentos, inchaço etc.
Ao perceber sangramento durante o uso do fio dental, devo suspender esse procedimento de limpeza?
Não, desde que esteja passando o fio
corretamente. O sangramento denota a presença de
bactérias nessa região e, dessa forma, é conveniente continuar com o uso do fio na tentativa de removêlas.
Existem medicamentos indicados para o tratamento?
Não é possível o tratamento desta doença somente com medicamentos, sejam estes locais ou
sistêmicos. A placa bacteriana aderida ao dente tem
que ser removida mecanicamente.
Qual a causa da DP?
A placa bacteriana aderida ao dente é a única causa, porém algumas alterações na gengiva podem estar
associadas a causas hormonais, uso de alguns medicamentos, queda de resistência etc.

Como o tratamento é realizado pelo cirurgião-dentista?
É feito com a remoção da placa bacteriana aderida
através de raspagem e alisamento das raízes dos dentes. Quando os instrumentos de raspagem não atingem toda área da raiz comprometida, as cirurgias são
indicadas para facilitar o acesso.
Uma vez tratada doença, os tecidos recuperamse integralmente?
Não, sempre ficam seqüelas, com exceção das
gengivites. A doença periodontal deixa como seqüelas
alterações estéticas como: deslocamento na posição do
dente, retratação gengival com conseqüente aumento no
comprimento do dente etc. Existem procedimentos cirúrgicos e protéticos que podem minimizar esses defeitos.
De quando em quando se fazem os retornos para
a manutenção do tratamento?
As visitas para manutenção dêem assegurar a
estabilidade da condição de saúde alcançada com o
tratamento e, assim, evitar tanto a progressão da doença como a sua recidiva.
Nos casos mais avançados, recomenda –se uma
periodicidade de 3/3 meses e de 4/6 meses para a
maioria das pessoas.
É possível prevenir esta doença?
A sua prevenção pode ser feita unicamente removendo a placa bacteriana através de limpeza bucal doméstica com o fio dental e escova, mais limpezas periódicas feitas pelo dentista.
Prevenção: Limpeza bucal doméstica e
Limpeza profissional de 6/6 meses.

*Dr. Arlindo Gonçalves de Mello Neto
Cirurgião dentista - Clínico Geral - Periodontista - CRO-MG 21071
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É PRECISO SABER
Colaboração Sonia Mara Levenhagen dos Santos Teixeira
Diretora da APAE de Caxambu

D

Definindo o Tema para a Semana
Nacional do Excepcional-2007

“Participação e Autogestão:em busca de igualdade de oportunidades”.
A Organização dos Estados Americanos – OEA –
declarou o período 2006 – 2016 como a “Década das
Américas: pelos Direitos e pela Dignidade das Pessoas com Deficiência”, elegendo como lema: IGUALDADE, DIGNIDADE E PARTICIPAÇÃO.
Tal declaração visa alcançar o reconhecimento e o
pleno exercício dos direitos e da dignidade das pessoas
com deficiência e seu direito de participar plenamente
da vida econômica,social,cultural,política e no desenvolvimento de suas sociedades,sem discriminação e em
situação de igualdade com os demais cidadãos.
Diante disso a Federação Nacional das Apaes,
entendendo ser fundamental a adoção deste mesmo
lema – Igualdade, Dignidade e Participação – para os
próximos dez anos,além da eleição de um tema anual
em consonância com essa declaração.
Em 2007 ,a Federação Nacional das Apaes elegeu o tema: ”Participação e Autogestão: em busca da
igualdade de oportunidades”que, além de estar consoante com o nosso Planejamento Estratégico e pensada no contexto da Década das Américas,contribuirá para
reforçar a idéia de que o exercício dos direitos das pessoas com deficiência passa,necessariamente, pela ampliação dos espaços e das possibilidades da própria
pessoa falar por si e defender suas opiniões.
(Fonte:apaebrasil.org.br)

Sobre a APAE de Caxambu
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caxambu é uma Instituição Filantrópica sem
fins lucrativos, cuja fundação data de 31/07/91 e iniciando suas atividades em 04//05/92 cuja finalidade é
atender as pessoas com deficiências de Caxambu.

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

OCA AUTO ESCOLA
MÃE você é insubstituível. Obrigado por
você existir. Nós da “OCA AUTO ESCOLA”
desejamos um feliz Dia das Mães, assim
como todos os dias você merece.
OCA onde a qualidade faz a diferença.
Rua Dr. Viotti, 398 – Centro
Caxambu – MG

(35) 3341-2002 / 9113-9912

O atendimento oferecido é gratuito, sendo os recursos arrecadados na comunidade e
os recebidos via convênios são revertidos para o atendimento da pessoa deficiente e carente.
Contamos com uma boa infra - estrutura. Nosso
prédio apesar de amplo e arejado, muitas vezes precisa de algumas adaptações já que este não fora inicialmente planejado. Atualmente concluímos a laje de sustentação para a construção de uma cozinha experimental que muito beneficiará os alunos no desenvolvimento
de suas habilidades e potencialidades para inclusão
destes no mercado de trabalho.
Temos ainda em nossa APAE um laboratório de
informática, oficinas de artesanato e marcenaria que igualmente desenvolvem as potencialidades de nossos alunos.
Atendendo ao apoio técnico e pedagógico necessário existem as salas de fisioterapia, fonoaudiologia,
psicologia, terapia ocupacional, assistência social, pediatria, neurologia, AVD(atividades da vida diária), supervisão escolar e um gabinete dentário próprio, com
profissionais capacitados para atendê-los.
Os alunos com maior comprometimento e longa
distância são beneficiados pelo transporte escolar da
Instituição.
Atualmente a APAE atende a 134 pessoas com
necessidades especiais, crianças, jovens e adultos,
sendo que alguns são assistidos em período integral.
Junto a Instituição funciona a Escola Especial São
Francisco de Assis onde é oferecido a Educação Básica: Educação Infantil e Fundamental, que através de
um trabalho interdisciplinar, busca criar estímulo necessário à aprendizagem e ao desenvolvimento do aluno de uma maneira eficiente e lúdica.
Contamos também com a preciosa colaboração dos
voluntários que com seu espírito de companheirismo e
envolvimento, desenvolvem um trabalho com muito amor.
Na oportunidade agradecemos o apoio de todos
os caxambuenses que a cada dia fazem da APAE um
lugar digno e prazeroso que possibilita que a inclusão
seja uma realidade em nossa comunidade.
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Direto ao Ponto
Colaboração Paulo César de Oliveira

C

Corrupção, bala perdida, falta de turistas, buracos
nas ruas, enchentes, secas e por aí vai. Já repararam
que entra ano e sai ano, esses temas continuam
fazendo parte de nossas vidas? Parece que eles
simplesmente saem da pauta da imprensa, dando lugar
a outro assunto mais adequado a determinado
momento. Não que eles tenham sido solucionados.
Nada disso. Os corruptos continuam surrupiando o
dinheiro público. As balas continuam matando.
Infelizmente, parece que isto não tem solução. O
Estado faliu há muito tempo. Apesar de sermos
bombardeados por estas notícias todos os dias, pelo
menos a maioria desses problemas ainda não faz parte
da nossa rotina. Ainda, porque do jeito que a coisa
anda, ou melhor, não anda, ninguém sabe como iremos
estar no futuro. Por nossas bandas, o nosso problema
maior, consiste em como sobreviver nesse marasmo.
Nossos problemas podem ser menos violentos,
mas não menos graves. A falta de turistas, hoje é nosso
maior motivo de preocupação. Nossa cidade está
parada (é assim que a população diz). Nossa principal
atividade está morrendo. E nem é uma morte lenta,
daquelas em que o paciente agoniza, enquanto se tenta
toda sorte de procedimentos para salvá-lo. Estamos
economicamente dependendo de um milagre. Como
sabemos que milagre não acontece com fartura, e não
se vê nenhuma providência importante sendo tomada,
parece que não nos salvaremos. E se o turismo morrer,
morreremos todos.
Já ouvi todo tipo de lamentação. Que precisamos
de indústrias, que já tivemos a Coca-Cola, a Ferro
Ligas, FUNABEM, a faculdade e a Superágua.
Pessoalmente acho que perder essas empresas faz
realmente um grande mal para a geração de empregos

e renda local. Mas até aí acho esse
movimento normal, por se tratarem na sua maioria de
empresas que são destinadas a obtenção de lucros.
Quando o lucro não ocorre, sejam empresas pequenas,
médias ou grandes, a solução é a mesma: fechar. Então
só resta acabar com a ilusão de que alguma empresa
irá se instalar em nossa cidade por qualquer outro
motivo que não seja obter lucro. Ainda mais se não
nos preparamos para recebê-las. Não quero ser
pessimista, mas é lógico que elas não virão. Não temos
sequer um distrito industrial. Então creiam, já é hora
de pararmos de bancar as viúvas de empresas findadas,
tirarmos o luto e seguir em frente.
Pessoal, não se iludam. A única saída
economicamente viável para Caxambu é o turismo. Seja
de que tipo for. De negócios, eco turismo, melhor idade
ou qualquer coisa que traga visitantes para girar nossa
economia. Nossa infra-estrutura para essa atividade,
ainda que sucateada existe. A natureza também fez a
sua parte. Ofereceu-nos um clima maravilhoso e águas
de qualidade inigualável. Também nos brindou com
montanhas das mais belas de Minas. Colocou-nos
estrategicamente eqüidistante dos três maiores centros
emissores de turistas do país. A história de nossa
cidade escrita até aqui pela dedicação de nossos
antepassados é magnífica. O nome CAXAMBU é
reconhecido como sinônimo de beleza e saúde.
Sejamos sinceros, o que falta são políticas municipais
e regionais para reerguer o turismo na região. O que
falta é arrumar a casa, melhorar a aparência da cidade.
O que falta é responsabilidade e profissionalismo. Falta
vontade. Falta amor a Caxambu. Nossas águas
continuam jorrando, a espera de quem realmente saiba
cuidar delas.
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Universo
das Letras
Colaboração: Sérgio Monteiro

Leia antes que vire filme
O delicioso “O Diabo Veste Prada”, com
suas alfinetadas no mundinho das revistas de
moda, tornou-se best seller no mundo todo.
Em seu segundo romance, “Todo Mundo que
Vale a Pena Conhecer”, Lauren Weisberger
volta com mais uma saborosa sátira, mirando
o restrito universo das festas mais badaladas
de Nova York.
Bette Robinson só anda apressada pelas
ruas de Manhattan, correndo pra baixo e pra
cima, em seu emprego “semi-escravidão” no
banco UBS. Ela já está cansada das 80 (!)
horas de trabalho semanais, do cubículo
claustrofóbico e das detestáveis frases-do-dia
de seu igualmente detestável chefe. Aos 27
anos, a impulsiva Bette tem a certeza de que
não vai sentir saudades do emprego. Ela decide se arriscar: simplesmente pede demissão,
diz adeus e bye- bye.
Graças a um tio colunista social, Bette
conhece a diretora da Kelly & Company, a
agência de RP e Eventos mais bacana de Nova
York. De uma hora para outra, ela tem um
emprego novinho em folha, cuja principal exigência é ver e ser vista. As novas responsabilidades de Bette passam a ser - morra de inveja! - freqüentar as boates mais descoladas
de Nova York e organizar as festas
mais concorridas,
de preferência as
que atraiam celebridades como Jerry
Seinfeld, Jay-Z e
James Gandolfini.
Certamente
mais um best seller
que vai virar filme.
Diversão garantida!

ReVIsta C.D.L.

Sessão
pipoca
Colaboração: Video Caxambu

DIAMANTE DE SANGUE
Dois personagens que ocupam castas totalmente
opostas na sociedade do país africano de Serra Leoa,
no fim dos anos 90, se encontram neste drama que
concorreu ao Oscar. Danny (Leonardo DiCaprio) nasceu
na África do Sul.
Descendente de europeus, acabou sozinho e
seguiu o caminho que conseguiu:
virou contrabandista de diamantes.
Solo (Djimon Hounsou) é um
simplório pai de família que obtém
seu sustento por meio da pesca.
Seus destinos se cruzam quando
Solo encontra um diamante rosa
gigante, que pode lhe proporcionar
a volta de sua família, capturada por
guerrilheiros.

UMA NOITE NO MUSEU
Esta comédia estrelada por Ben Stiller marca, até abril,
o filme de maior arrecadação nos cinemas brasileiros
em 2007. O comediante interpreta Larry Daley.
Divorciado de sua esposa, atualmente casada com um
homem bem-sucedido, nunca consegue um emprego
fixo. No desespero para se tornar uma boa referência
paterna ao filho Nick (Bill Cobbs),
Larry assume o cargo de guardanoturno no Museu de História Natural
de Nova York. Acidentalmente, ele
toma contato com uma maldição na
qual todas as figuras presentes no
museu ganham vida, causando muitos
problemas em seu turno.
FILMES JÁ DISPONIVEIS NO VIDEO CAXAMBU
35 3341-3298 - videocaxambu@hotmail.com

Vídeo Caxambu
Aqui você encontra os melhores filmes
na melhor qualidade.

Aberto todos os dias!
Diga NÃO à pirataria. Alugue e compre
somente DVD’s originais
Aceitamos cartões Visa e Credicard de débito e crédito

Rua Dr. Enout, 162 - Centro
MSN: videocaxambu@hotmail.com

maio de 2007

16

ReVIsta C.D.L.

CDL TEM VIDEOTECA
GRÁTIS E DISPONÍVEL
A Videoteca da Associação Comercial CDL
de Caxambu está a disposição dos associados.
A utilização dos vídeos é gratuita,
bastando solicitar na sede da Associação. Outro serviço que também está disponível é o uso da sala de audiovisual da
entidade. Para utilizar sem custos, os comerciantes que são filiados precisam somente marcar com antecedência na secretaria da CDL.
Confira abaixo a lista completa e atual dos vídeos
disponíveis na Videoteca da Associação Comercial / CDL de Caxambu.
Excelência empresarial – Antônio Cosenza
Como trabalhar na livre concorrência – L. A.
Martins Filho
Seja amigo da mudança – Quebrando e mudando paradigmas
Faça agora, não deixe para depois
Comunicação Global – Lair Ribeiro
Não durma no ponto com a sua equipe
Liderança em vendas – O segredo do sucesso
Cobrança e Recuperação de Clientes
Inadimplentes
Tire o “S” da Crise
Delegue, não abdique
Não durma no ponto no Mercado Competitivo
Feche sua empresa, Abra um negócio!

Nossos preços
A Associação Comercial/CDL
Caxambu informa os preços
dos serviços prestados.

Notificações ....................
SPC Mix ..........................
Top Jurídico.....................
SPC .................................
Cheque ............................

R$ 2,00
R$ 1,80
R$ 12,50
R$ 1,50
R$ 1,00

Motoboy

Continuam os serviços de
motoboy prestados pela CDL em Caxambu
(R$ 1,00) e Baependi (R$ 3,00). Para as demais localidades a entidade firmou parceria
com o motoboy Luiz que mantém, para os
associados, o mesmo preço dos serviços

Tabela de preços:
Cidade

Valor

Aiuruoca
Cambuquira
Carvalhos
Conceição do Rio Verde
Cruzília
Itamonte
Lambari
Liberdade
Minduri
São Lourenço
São Sebastião do Rio Verde
Seritinga
Três Corações
Varginha
Virgínia
Demais Localidades

R$ 25,00
R$ 35,00
R$ 30,00
R$ 10,00
R$ 10,00
R$ 30,00
R$ 35,00
R$ 45,00
R$ 25,00
R$ 10,00
R$ 35,00
R$ 30,00
R$ 35,00
R$ 50,00
R$ 40,00
R$ 0,30 o Km

Luiz:(35)8827-3596

Lisboa Consultoria e Serviços de Engenharia do Vapor e Segurança no Trabalho Ltda.
Empresa atuante nos estados
do Rio de Janeiro, São Paulo e
Minas Gerais trabalhando em empresas de
pequeno, médio e grande porte entre outras: hotéis, minerações, químicas,
petroquímicas, metalúrgicas. Estamos na
segunda geração e ampliamos nossa área
de atuação para Segurança do trabalho
desde 1998.
Trabalhamos com profissionais graduados e pós-graduados, habilitados e especialistas na área de atuação.
Nossa aparelhagem para confecção dos
Laudos é aferida anualmente e possui certificado de calibragem por entidades idôneas
(sendo necessário em contestações: INSS, ...)

Realizamos Adequações de Equipamentos, Instalações, Pessoal e Processos às Normas
Regulamentadoras do M.T.E. entre outras:
- NR 5 - Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA)
- NR 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)
- NR 11- Treinamento para Empilha-deiras
- NR 13 – Caldeiras e Vasos de Pressão
(reservatório de Ar Comprimido)
Realizamos
instalações,
projetos,
inspeções e treinamentos para Operadores
de Caldeiras e Unidades de Processo.
Estamos aptos para realização do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e o LTCAT
(Laudo Técnico das Condições Ambientais de

Trabalho) do INSS contando com parceria
de Profissionais da Área Médica.
- PGR, PCMAT, LAUDO ELÉTRICO, entre
outras.
Rua Conde de Porto Alegre, 1335 –
04608-002
São Paulo – SP – Tel/Fax: (11) 5041-5252
São Lourenço – Tel/Fax: (35) 3331-3874
www.lisboaengenharia.com.br
Quaisquer dúvidas ou informações:
- (35) 3331-3874
- lisboaengenharia@terra.com.br
- duvidas@lisboaengenharia.com.br
- treinamentos@lisboaengenharia.com.br
- engpaulolisboa@lisboaengenharia.com.br
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Entretenimento
Colaboração loja meia.com

Carta Enigmática

Esta é uma nova brincadeira. Para descobrir

a mensagem que está abaixo você terá que identificar as figuras e excluir do seu nome as
letras indicadas. Posteriormente deve-se somá-la à nova expressão formada construindo,
assim, novas palavras e frases até concluir a mensagem por inteiro.
Ex.:

Está chegando o Dia dos Namorados. Busque agradar a quem você ama com um presente que represente todo o sentimento que tem por aquela pessoa que está ao seu lado. No
comércio caxambuense você encontra opções variadas e que, com certeza, irão agradar. Mas,
se depois de muito andar ainda não achar o presente ideal que seja a “cara” do seu namorado
ou namorada, nós temos uma dica; decifre a mensagem:

use a imaginação e crie um presente personalizado

!! ! !

Saiba se você desvendou
corretamente a mensagem:

Óticas Cristal

SUPORTE

Caxambu - Baependi - Cruzília

MÓVEL E
TELEFÔNICO

“Promoção Mês de Maio”
20% de desconto nas compras à vista
e parcelamento em até 5 vezes!
Rua Wenceslau Brás, 38

Tel 3341-3480

GRATUITOS

Caxambu:
3341-5198
Baependi:
3343-1455

Acesso discado
Banda larga
Hospedagem de sites
Preparação de servidores
Consultoria

ReVIsta C.D.L.
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Parábolas
Numa sala de aula, onde havia várias crianças,
uma delas perguntou à professora:
- Professora, o que é o amor?
A professora sentiu que a criança merecia uma resposta à altura da pergunta inteligente que fizera. E como
já estava na hora do recreio, pediu para que cada aluno
desse uma volta pelos jardins da escola e trouxesse o
que mais despertasse nele o sentimento de amor.
As crianças saíram apressadas e depois de alguns minutos voltaram à sala.
A professora esperou que todos se sentassem e,
quando o silêncio se fez na pequena sala, cobrou a
tarefa que lhes havia dado: quero que cada
um mostre o que trouxe consigo.
A primeira criança disse: “eu trouxe esta flor, não é linda?” A segunda
falou: “eu trouxe esta borboleta. Veja
o colorido de suas asas, vou colocála em minha coleção.” A terceira criança completou: “eu trouxe este
filhote de passarinho. Ele havia caído
do ninho junto com outro irmão. Não é uma
gracinha?”
E assim as crianças foram mostrando tudo o que tinham
captado lá fora, que pudesse representar o amor. Terminada a exposição, a professora notou que uma das crianças tinha ficado
quieta o tempo todo. Ela estava muito envergonhada,
pois nada havia trazido.
Então a professora se aproximou dela e lhe perguntou:
- Meu bem, por que você não
trouxe nada?
E a criança timidamente respondeu:
- Desculpe, professora. Eu vi
a flor e senti o seu perfume. Pensei

maio de 2007
Colaboração Kelly de Jesus Tavares

O Que é o Amor?
em arrancá-la, mas preferi deixá-la para que seu perfume exalasse por mais tempo.
- Vi também a borboleta, leve e colorida! Ela parecia tão feliz que não tive coragem de aprisioná-la.
- Achei um passarinho caído entre as folhas, mas,
ao subir na árvore, notei o olhar triste de sua mãe e
preferi devolvê-lo ao ninho.
- Portanto, professora, trago comigo o perfume da
flor, a sensação de liberdade da borboleta e a gratidão
que senti nos olhos da mamãe passarinho ao ver seu
filhote de volta, são e salvo.
- Como posso mostrar o que trouxe?
A professora agradeceu a todos e, olhando a criança
de mãos vazias, disse-lhe: Você foi a
única criança que percebeu que só
podemos trazer o amor no coração”.
Portanto saiba que:
Se você já consegue perceber
as belezas que Deus criou para enfeitar o planeta que
nos serve de morada, não queira reter essas maravilhas para si somente, pois isso não é amor, é egoísmo.
Se você admira as flores, deixe-as no lugar em
que estão, para que os outros possam sentir também
o seu perfume e admirar sua beleza.
Se você se extasia contemplando a leveza dos
pássaros a deslizar no ar, não os prenda em gaiolas,
para que outras pessoas possam admirá-los também.
Se você aprecia ver os rios de águas cristalinas a
correr por entre as pedras, não lhes polua o leito, para
que outros olhos possam contemplá-los, igualmente.
Se você gosta de banhar-se nas águas limpas do
oceano, não lhes turve a limpidez, para que todos possam usufruir dessa maravilha.
Se você se sente bem respirando ar puro, preserve-o para que todos possam desfrutar desse benefício.
E, por fim, lembre-se: o verdadeiro sentimento de
amor só pode ser conduzido no próprio coração.

18 Anos caminhando com você
Chão de Estrelas:
Excelente opção para você
que já anda nas nuvens
por causa do seu amor!
Calçados para
adultos e crianças
Av. Camilo Soares, 716
Tel: (35) 3341-1232
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Curiosidades

Colaboração Kelly Tavares

Dia dos Namorados

É o amor

Segundo a versão mais conhecida. a comemoração teria se originado na Roma antiga, em 498. O padre Valentim lutou contra as ordens do imperador Cláudio II, que havia proibido o casamento durante as guerras acreditando que os solteiros eram melhores combatentes.
Além de continuar celebrando casamentos, ele casou-se secretamente, apesar da proibição do imperador. Tendo se recusado a renunciar ao Cristianismo,
Valentim foi condenado à morte. Enquanto aguardava
na prisão o cumprimento da sua sentença, ele se apaixonou pela filha cega de um carcereiro e, milagrosamente, devolveu-lhe a visão. Antes de partir, Valentim
escreveu uma mensagem de adeus para ela, na qual
assinava como “Seu Namorado”.
Considerado mártir pela Igreja Católica, a data de
sua morte - 14 de fevereiro - também marca a véspera
de lupercais, festas anuais celebradas na Roma antiga
em honra de Juno (deusa da mulher e do matrimônio) e
de Pã (deus da natureza). Um dos rituais desse festival
era a passeata da fertilidade, em que os sacerdotes
caminhavam pela cidade batendo em todas as mulheres com correias de couro de cabra para assegurar a
fecundidade.
Outra versão diz que no século XVII, ingleses e
franceses passaram a celebrar o Dia de São Valentim
como a união do Dia dos Namorados. A data foi adotada
um século depois nos Estados Unidos, tornando-se o
Valantine´s Day. E na Idade Média, dizia-se que o dia
14 de fevereiro era o primeiro dia de acasalamento
dos pássaros. Por isso, os
namorados da Idade Média
usavam esta ocasião para deixar
mensagens de amor
na soleira da porta
da amada.
No Brasil a data
é comemorada no
dia 12 de junho.

Por que nos apaixonamos? A
resposta para esta questão engloba fatores biológicos e sociais. “A paixão é uma necessidade da natureza humana”, explica a terapeuta de
casais Albangela Machado, do Projeto Sexualidade do
Hospital das Clínicas de São Paulo. Isso quer dizer
que, sem se relacionar com o seu semelhante, o ser
humano não teria como procriar. “E, para se envolver
com alguém, ele precisa estabelecer ainda algum tipo
de vínculo afetivo”, completa o
psicólogo Ailton Amélio da Silva, coordenador do Centro de
Estudos da Timidez e do
Amor da Faculdade de Psicologia da USP. E como acontece esse vínculo? Mais uma vez
não há um motivo apenas: pode ser pela atração física,
visual ou, por exemplo, pela admiração intelectual. E
tudo isso pode rolar ao mesmo tempo.
Uma pesquisa apresentada pela Universidade de
Pisa em 2001, comparando os apaixonados com doentes que sofrem de transtorno obsessivo compulsivo,
verificou que em ambos os casos as pessoas ficam
instáveis, mal-humoradas, ansiosas, agressivas, perdem o apetite e o sono. “A pessoa fica fora de si”, diz o
médico e mestrando em sexologia Bráulio Gusmão, do
Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação (RJ).

12 de
junho

Laranja Lima Jeans
Outono/Inverno 2007
Moda

Feminina, Masculina, Infanto-Juvenil,
Recém-nascido e Tamanhos Especiais

** Temos enxovais para bebês
e Ternos Masculinos **
Temos exclusividade POTY-RÔ

Parabenizamos todas as mamães pelo seu dia!
Av. Dr Enout, 92 - A - Centro - Tel.: (35) 3341-7075

Lego
O carpinteiro dinamarquês Ole Kirk Christiansen
começou a fabricar, em 1932, carrinhos de madeira
artesanais para seu filho,
Godtfred. Depois passou a
fazer brinquedos desmontáveis até criar, em 1942,
as primeiras pecinhas de
plástico para encaixar. A palavra Lego vem da expressão “leg godt”, que significa “bem jogado”.
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Agarre
seu amor
com um
presente
especial

12 de junho

Vem aí a
PROMOÇÃO HOMEM ARANHA 3
Abasteça 30 litros de Shell V-Powe e pague
com Cartão de Crédito Visa ou Cartão de
Débito Visa Electron
Av. Gabriel Alves Fernandes, 787 - Caxambu

Tel.: (35) 3341-3188

www.veterinariasaolazaro.com.br

Com loja de
conveniência

visite nossa página:

Dia dos Namorados

