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Prefeitura divulga tabela para
pagamento do IPTU 2014

A Diretoria de Fazenda expediu, na quinta-feira (2), portaria estabelecendo o calendário fiscal de vencimentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o exercício de 2014. O pagamento poderá ser feito à vista, com 5% de desconto, ou em onze parcelas. A atualização dos valores, assim como todos os débitos de qualquer natureza para com a
Fazenda Pública Municipal, de acordo com o Decreto nº 5.029, será de 5,51%, baseado na variação do IGP-M. (pág 11)

IPTU

Acidente

Acidentes marcam
a primeira semana
do ano na região

Na tarde de domingo (05/01),
por volta das 17:00hs, um acidente envolvendo um veículo VW Gol
branco, placa GOC - 0611(São Lourenço) capotou numa curva próximo ao Armazém Chagas. De acordo com testemunhas, o condutor
do veículo capotou ao fazer uma
curva em alta velocidade. (pág 07)

57º BPM estabelece
ações para o ano
de 2014
Aconteceu na manhã do dia 08
de janeiro, no auditório do 57º BPM,
o primeiro evento do ano para definir ações a serem desenvolvidas na
área da prevenção e controle criminal no âmbito da unidade. (pág 09)

SAAE realiza obras
e limpeza no Córrego
Esperança
(pág 11)

Poda do bambuzal
no entorno do Parque
das Águas (pág 09)

Acidente com
mototaxista no
bairro Carioca

No início da tarde desta terçafeira (07/01), o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e compareceu no cruzamento das ruas Benjamim Constant... (pág 09)

aqui é
bom d+
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Coração
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Assim seja...

país ficou em 32º lugar,
bem abaixo da média dos
44 países (27%).
A informação mais relevante é a própria variação
de um ano a outro, que
acompanha as mudanças
na economia. O otimismo
no país ainda supera o de
outros mais atingidos pela crise, como Espanha
(-9%) e Grécia (-20%), mas
estes tiveram altas de 40
e 32 pontos, enquanto o
Brasil perdeu 38 pontos.
Destaca-se que apenas
22% dos empresários brasileiros tenham manifestado confiança para realizar novos investimentos

ESPAÇO LIVRE
Cesta básica sobe mais de
10% em 2013 em 9 capitais
O valor da cesta básica
aumentou em 2013 nas 18
capitais pesquisadas pelo
Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos).
Segundo o levantamento,
divulgado nesta quinta-feira (9), em 9 das 18 localidades o preço subiu mais
de 10% no acumulado do
ano passado.
A maior alta foi verificada em Salvador, de 16,74%,
influenciada pelo preço da
carne (14,71%), da farinha
(115,58%) e do feijão
(29,31%).
Também tiveram alta
acentuada as cestas de Natal (14,07%) e Campo Grande (12,38%). As menores
oscilações ocorreram em
Goiânia (4,37%) e Brasília
(4,99%). Em São Paulo, o
aumento foi de 7,33%.
Só em dezembro, houve elevação do valor da
cesta em 15 cidades. As
maiores altas foram registradas em Goiânia (7,95%)

O risco do pessimismo

e Florianópolis (7,86%).
Porto Alegre foi a capital com o maior valor para a cesta básica em dezembro (R$ 329,18), seguida por São Paulo (R$
327,24) e Vitória (R$ 321,39).
Os menores valores médios foram observados em
Aracaju (R$ 216,78), João
Pessoa (R$ 258,81) e Salvador (R$ 265,13).
Com base no custo apurado para a cesta básica
no país, e levando em consideração a
determinação constitucional que estabelece que
o salário mínimo deveria
suprir as despesas de um
trabalhador e sua família
com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e Previdência, o
Dieese estima que, em dezembro de 2013, o menor
salário pago no país deveria ser R$ 2.765,44, ou seja, quatro vezes o mínimo
em vigor.

neste ano.
Há, além disso, outro aspecto a considerar: o aparente paradoxo entre o
pessimismo e o baixo nível de desemprego. A taxa de desocupação de 4,6%
é a mínima da série histórica, o que tornaria a queixa empresarial pouco representativa.
Não há, contudo, contradição. A despeito dos avanços dos últimos anos, parece emergir um desconforto, ainda difuso, mas generalizado, de que as coisas não vão bem. Por ora,
a alta aprovação do governo federal convive com o

desejo de mudanças apontado por dois terços dos
entrevistados em recente
pesquisa Datafolha.
Se a situação do emprego segue positiva, os ganhos têm se reduzido. A
renda do trabalho cresce
2,5% ao ano, cerca da metade do ritmo obtido entre 2007 e 2011.
O crédito ao consumo,
por sua vez, manteve-se estagnado nos últimos dois
anos. Por essa razão, as vendas de bens duráveis, em
especial de automóveis, devem cair neste ano. A foto
ainda é alegre, mas o filme
começa a ficar triste.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
Queridos filhos. Hoje, os convido a abrirem-se à oração. A
oração faz milagres em vocês e
através de vocês. Por isso, filhinhos, na simplicidade do coração peçam ao Altíssimo para dar
a vocês a força de serem filhos
de Deus e que Satanás não os
agite como o vento abana os
ramos. Filhinhos decidam-se de
novo por Deus e procurem apenas Sua vontade e assim n’Ele,
encontrarão a alegria e a paz.
Obrigada por terem atendido
ao meu chamado. (25-10-2013).
MENSAGEM DE REFLEXÃO
Pelo Sacramento do Batismo
nos libertamos do pecado original, e tornamo-nos filhos de
Deus. Porque então Nossa Senhora afirma que devemos pedir a Deus força para sermos
seus filhos? Já não o somos?
O Batismo, bem como os outros sacramentos, são sinais visíveis das graças invisíveis que
Deus concede àqueles que O buscam. Contudo, receber os sacramentos sem alimentá-los com a
oração, com a Palavra e a Eucaristia, não é garantia de salvação. Precisamos fortalecer estes
dons que Deus nos confere através da Igreja, para que não sejam como presentes que recebemos e nem sequer abrimos.

Nossa Senhora nos alerta para o perigo de nos tornarmos
filhos de Deus só de nome, e
não de coração e ação. Ela explica que na simplicidade do coração – porque Deus ama os
simples e os sinceros – devemos buscar em Deus as condições, para que não sejamos fantoches nas mãos de Satanás.
Desde o início das Aparições
em Medjugorje, há 32 anos, Nossa Senhora tem pedido a oração, o jejum, a leitura da Palavra de Deus (a Bíblia), a Confissão mensal e a Eucaristia, pelo
menos uma vez por semana, na
missa dominical. São as cinco
pedrinhas que vencem o mal.
Se ainda ela continua a insistir na oração, na decisão por
Deus e pela Sua vontade, é porque sabe que não há outro meio
de nos protegermos contra os
ataques do Maligno, que nestes tempos estão cada vez mais
agressivos. Abrir-se à oração é
coloca-la em lugar de destaque
em nossa vida, é priorizar aquilo que não passa em contraponto ao que passa.
Todos na vida querem fazer
um bom negócio. Precisamos
santificar o nosso tempo, buscando apenas atender a vontade de Deus, e não a dos homens.
Este é, sem dúvida, o melhor
dos negócios!
Fonte: Informativo RAINHA
DA PAZ

"Recorte este anúncio, apresente e ganhe 10% de
desconto. Promoção não é válida para o delivery"

RUA JC SOARES, 88 - CENTRO

www.facebook.com/haneiculinariajaponesa

É cada vez maior o pessimismo do empresariado
brasileiro. Três anos de decepções com o desempenho da economia e a falta de evidências de que o
governo atua ou atuará
para sanar os conhecidos
empecilhos aos negócios
reduzem a disposição de
investir, sem o que será difícil sair do atoleiro.
A mais nova evidência
é a pesquisa conduzida pela consultoria britânica
Grant Thornton com 300
empresas brasileiras de
médio e grande porte ao
longo de 2013. O mesmo
estudo é feito em 44 países, somando 13 mil entrevistas em diversos setores, como indústria, serviços, varejo e construção.
Com base em algumas
perguntas para medir o nível de confiança dos dirigentes, chega-se a um resultado que pode variar
de -100 (pessimista) a +100
(otimista).
O Brasil apareceu com
um índice positivo de 10%
– ainda otimista, portanto, mas representando uma
queda vertiginosa em relação aos 48% de 2012. O
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Quando ele chegou, muito discreto, não tinha idéia
do quanto nos tornaríamos amigos.
Há dois anos atrás nossa paróquia ganhou sua
presença, sua simpatia,
seu carisma e, principalmente, sua profundidade
espiritual.
Inicialmente, uma pessoa que se pode definir como “gente boa”. Mas com
o tempo ele se mostrou
um verdadeiro conhecedor do Evangelho e, mais
ainda, um entusiasta com
relação as coisas de Deus,
sempre inovando, criando e usando seu conhecimento e sua capacidade
para nos transmitir mensagens e ensinamentos
inesquecíveis que ficarão
para sempre em nossos
corações. Suas homilias e
celebrações deixarão muitas saudades...
Padre Alex: assim como
nós precisávamos de você, quando aqui chegou.
agora, outras pessoas o

aguardam e certamente
muito terão a aprender
contigo.
Muitas são as palavras
que eu gostaria de lhe dizer neste momento de despedida...vai ser triste abrir
o jornal e não lhe ver ali,
na página ao lado...mas as
lembranças de nossa amizade e de sua passagem
por aqui se eternizarão no
tempo e no espaço, sem
dúvida.
No meio de tanta coisa
a ser dita, vou lhe dizer
aqui algo que você me ensinou, pois isto é o que nos
desejou ao longo de dois
anos e é o que verdadeiramente lhe desejo, hoje
e sempre:
Que o caminho seja brando aos teus pés, que o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe em
tua face, que as chuvas
caiam serenas em teus
campos...E até que de novo eu te veja, Deus te guarde na palma de tuas mãos.
Que assim seja, amém!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Deus chama a todos

Caímos no erro de pensar que Deus nunca vai nos
chamar, pois Ele só o faz
com as pessoas especiais.
Mas isso não é verdade!
Não podemos olhar somente para os chamados específicos: ser padre, ser freira. Hoje, o Senhor tem convocado muitos que não são
padres nem freiras para ser
evangelizadores e profetas.
Profeta não é aquele que
adivinha o futuro, mas
aquele por meio do qual
Deus quer falar. O Todo-poderoso precisa de homens de carne e osso, que
sejam a Sua boca, pois Ele
quer falar por meio de nós,
Ele quer profetizar. No Antigo Testamento, encontramos a história de Amós:
“Eu não era profeta, nem
filho de profeta; era vaqueiro, cultivava sicômoros; mas o Senhor me tomou de detrás do gado e
o Senhor me disse: Vai!
Profetiza a Israel, meu povo” (Am 7,14-15).
Você sabe o que é recata? Na colheita de bata-

tas, muitas acabam sendo cortadas pela enxada
e não servem mais para a
comercialização. Com a
permissão do dono, as pessoas recolhem o que sobra: é a recata. Eu morava na roça e minha mãe
fazia recata na plantação
de batata. Na nossa pobreza, muitas vezes, fomos
socorridos por elas. Comíamos batata cozida, batata frita, purê de batata, sopa de batata...
Deus me chamou assim
como Amós. Não sou nada;
sou filho de pedreiro e de
uma “recatadeira” de batatas. Mas o Senhor me chamou e fala por meu intermédio. Sou apenas um microfoneemSuasmãos.Deus
precisa de alto-falantes pelos quais possa falar. Ele não
nos chamou apenas para
uma primeira conversão,
mas para nos resgatar, para mudar nossa vida, nos tocar,nospurificar.Elenoschamouparasermosalto-falantes e profetas d’Ele.
Deus o abençoe!

A Tenda Espírita Santa Barbara, através de seu presidente, representante legal Sr. Paulo Romualdo convoca todos os associados em dia com a tesouraria da
Tenda, para uma Assembleia Geral Ordinária a realizar- se no dia 29 de janeiro 2014 na sede da Tenda
situada na Rua Capitão J. Pedro da Costa nº 145 bairro porta do céu, São Lourenço MG, as 19h00min em
primeira chamada, não havendo quórum em segunda
chamada as 20h00min com qualquer numero de sócios, com a seguinte ordem do dia: A- Prestação de
Contas de 01 (primeiro) de janeiro de 2013 a 31 (trinta e um) de dezembro de 2013.
Paulo Romualdo – Presidente
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Padre Bruno César Graciano

Pe. BRUNO GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Pároco da Paróquia de São Lourenço Mártir
Sempre gostei de São Lourenço, embora nunca tenha
idealizado morar aqui. Era o
lugar onde buscava descansar às vezes com a família,
visitando o parque. A cidade de São Lourenço é muito
bela, o povo são lourenciano é muito acolhedor, além
de fervoroso e piedoso, e isso torna o ambiente muito
agradável. Estou muito feliz
por viver aqui.

Quem é Padre Bruno
César?
O Pe. Bruno é um tricordiano de trinta e dois anos,
primeiro filho do casal: Vitor e Neusa... que na infância descobriu a vocação sacerdotal, alimentada pela boa
participação da Igreja, por
meio do Grupo de Jovens Segue-Me, na Paróquia Sagrada Família, em Três Corações.
Aos dezoito anos, em meio
às dúvidas próprias da juventude sobre o que fazer da vida, pensei que talvez pudesse ser advogado e fiz vestibular de Direito na FADIVA,
em Varginha, mas, persistiu
o chamado de Deus e ingressei no Seminário São José,
no curso de Filosofia, em Três
Corações, seguido pelo curso de Teologia, no Instituto
Teológico Interdiocesano São
José, em Pouso Alegre. Concluída a Teologia, fiz uma experiência missionária em Jaíba, Diocese de Janaúba, no
norte de Minas. Retornando
da missão, fui para Campanha, onde fui ordenado Diácono a 15 de junho de 2007,
mesmo ano em que, a 27 de
outubro, em Três Corações,
fui ordenado presbítero. Durante seis anos e meio trabalhei na Paróquia Santo Antônio, em Campanha, onde
fui Vigário Paroquial. Fui formador no Seminário Diocesano Nossa Senhora das Dores, também por seis anos
e meio, trabalhando nas três
Casas de Formação, e cooperei com Cúria Diocesana,
sendo chanceler por três anos.
Para trabalhar no seminário
busquei formação na espe-

cialização para Formadores
de Presbíteros Diocesanos,
no Instituto Santo Tomás de
Aquino, em Belo Horizonte
e em comunhão com outros
padres de nossa Diocese, participei da especialização em
Direito Canônico, do Instituto de Direito Canônico do Rio
de Janeiro, em sua extensão
Campanha.
Uma nova missão...
Tem medos, expectativas ou
sonhos?
A nova missão é sempre
desafiadora, primeiro por nos
desinstalar... Após seis anos
e meio num lugar, as coisas
já estão mais tranquilas...
Mas o reino exige que saiamos da zona de conforto. Aliás, esse é um imperativo de
Jesus aos seus discípulos: “
que tenham liberdade para
caminhar, sem jamais estagnar!” É com este espírito que
assumi a Paróquia de São
Lourenço Mártir, com profunda confiança e abandono à vontade de Deus, sem
medo algum, mas cheio de
alegria por poder servir ao
Senhor Jesus, que me chamou, com a esperança de poder cooperar com Ele, encarando os muitos desafios de
frente. E a única expectativa que tenho é poder ser útil
a Jesus na condução do seu
rebanho que está na paróquia que o senhor bispo me
confiou, sensível às necessidades e aos apelos do rebanho, neste tempo difícil que
vivemos.
Depois de trinta dias,
está gostando da cidade?

Como foi sua reação
no momento em que ficou
sabendo que assumiria a Paróquia de São Lourenço
Mártir?
Acolhi na fé o pedido do
senhor bispo, como pedido
do próprio Deus. Isso leva a
uma reação de serenidade
e confiança, pois se foi Deus
quem chamou, a sua presença é garantida. Foi interessante que, enquanto conversava com o bispo, recordei-me que na ordenação diaconal ganhei uma imagem
de São Lourenço, por quem
não tinha devoção. Busquei
a imagem e rezei pedindo sua
intercessão, e este novo amigo, São Lourenço, o glorioso mártir, tem me ajudado
a cada dia.
Tem projetos para implantar em nossa paróquia?
O que pode ser mudado?
Ainda não conheço bem a
paróquia. Falar de projetos
a ser implantados é cedo,
muito mais com relação a coisas para ser mudadas. O padre que chega não vem para mudar as coisas. Paróquia
não é assim... A caminhada
paroquial é linear e precisa
continuar: o padre que chegou deve entrar no grupo que
antes dele já caminha e que
vai continuar depois que ele
partir. Entretanto, posso adiantar que prefiro caminhar segundo as propostas da Igreja, em comunhão com a CNBB
e a nossa Diocese da Campanha, com fidelidade aos
seus projetos e sugestões.
Penso ser urgente uma reestruturação paroquial, dando mais força às comunidades (não apenas aqui em São

Lourenço, mas em todas as
paróquias), pois a Igreja tem
nos feito compreender que
a Paróquia é comunidade de
comunidades: as comunidades precisam de maior valorização e força para uma melhor ação evangelizadora.
Como será seu trabalho junto aos movimentos e
pastorais de nossa Igreja?
A paróquia de São Lourenço Mártir é bastante dinâmica, e as forças vivas bastante atuantes. Gostei do que
vi: tantas pessoas envolvidas
e comprometidas. Isso é muito bom para que a evangelização se efetue de fato. Penso que é preciso reforçar este protagonismo leigo, em
busca de uma pastoral que
seja orgânica, com todos os
esforços voltados para o mesmo fim, que, acredito, passa pela promoção dos que
sofrem excluídos e a construção de seres humanos plenos, por meio da família cristã.
Como é que um paroquiano seu, pode encontrar o seu pároco?
Estamos organizando um
novo escritório paroquial, em
vista de atender, de uma forma mais eficaz, as pessoas
que buscarem o atendimento pastoral. O padre sempre
estará ali à disposição para
atender aos que precisarem.
Deixe sua mensagem
para a comunidade católica de São Lourenço.
A mensagem que deixo passa por um desejo profundo
de que 2014 seja um ano bom
para todos os que leem esta página e ainda para todos
os são lourencianos. Que a
luz de Deus alcance o coração de cada um e dissipe as
trevas, dando sentido e razão
de viver, transformando os dias
vazios e renovando em todos
a esperança e a alegria de viver. Que todos busquem a Deus
com intensidade, pois quanto mais o buscarmos, mais felizes seremos, pois n’Ele está
o sentido de viver. Abraço do
padre a todos.
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Iniciamos o mês de janeiro já com os olhares voltados para o testemunho
vigoroso do mártir São Sebastião, tão caro e especial para a Igreja, protetor
contra a fome, a peste e
a guerra, invocado ardentemente pelos produtores
rurais.
Era filho de uma família
militar e nobre, de status
elevado junto aos romanos, entretanto, não participava dos cultos idolátricos dos romanos e sentia alegria em poder alentar os cristãos encarcerados. Mas, por isso, foi denunciado ao imperador
Maximino, que o obrigou
a escolher entre ser soldado ou seguir a Jesus Cristo. A opção foi por ser soldado de Cristo, o que levou o imperador a condená-lo à morte.
Para matar Sebastião o
imperador sentenciou-o a
uma chuva de flechas...
Após as flechadas, uns amigos lhe prestaram socorro e ele se recuperou. Os
amigos aconselharam que
saísse de Roma, mas o seu
amor a Jesus Cristo e ao
Evangelho lhe impedia: quis
enfrentar as conseqüências
de ser cristão e, quando o
imperador já o considerava morto, apresentou-se a
ele com valentia, repreendendo-o pela perseguição
aos cristãos... O imperador
mandou que fosse açoitado até morrer e jogado num
lamaçal... Foi sepultado numa catacumba que recebeu
o seu nome.

O martírio é a forma mais
plena de testemunho. Oferecer a vida por causa do
evangelho, sem reserva alguma e sem medo das consequências. Quantas foram as pessoas que ao longo da história uniram-se
a Jesus derramando o próprio sangue, certos de que
irrigavam a sementes do
Reino lançada por Jesus,
fazendo-a brotar e crescer, para amadurecer e
produzir frutos...
O exemplo dos mártires nos impele a não ficarmos presos a nós mesmos,
mas também oferecermos
a vida por causa de Jesus.
Não sofremos perseguição por sermos cristãos,
mas precisamos ser mais
ousados em nossa fé, testemunhando de uma forma mais corajosa a nossa
adesão a Cristo e ao seu
reino, nas nossas opções
e atitudes de cada dia.
Em nossa Paróquia do
Glorioso Mártir São Lourenço começou, dia 11 de
janeiro indo até 19, a novena em honra ao mártir
São Sebastião, sempre às
19h, na matriz e, de 16 a
19 de janeiro, teremos a
já tradicional quermesse.
Dia 20 de janeiro, às 19h,
missa solene e procissão.
Queremos pedir a Deus
que nos dê a coragem dos
mártires, para que tenhamos a ousadia de colocar
Jesus e o evangelho antes
de qualquer coisa em nossa vida.
A todos o meu abraço e
minha bênção.

Acesse nosso
site e fique
por dentro de
todas as
novidades!

Para anunciar:
Telefax: (35) 3332-8484
Tiragem Semanal:
8000 exemplares
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EU ENTRO.
TU ENTRAS.
ELE ENTRA.
NÓS ENTRAMOS.
TODAS AS PORTAS DA ASSEMBLEIA
ESTÃO ABERTAS PARA VOCÊ.
Participar da vida política é direito de todo cidadão. Por isso, a
Assembleia facilita o acesso para você chegar à Casa do Povo. Você
pode acompanhar o trabalho dos parlamentares, consultar os projetos
e as notícias e apresentar sugestões. Participe!
Acesse a Assembleia pela internet, telefone ou TV. Ou venha aqui
pessoalmente. Fique à vontade, a Assembleia é a sua Casa.

@assembleiamg
assembleiademinas
ALMG
Assista à TV Assembleia – www.almg.gov.br – Rua Rodrigues Caldas, 30 – Belo Horizonte – (31) 2108 7800
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Aparição da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Jesus
A Virgem Maria anunciou
por intermédio dos seus videntes, monges da Ordem Graça Misericórdia, uma nova aparição pública a acontecer dia
13 de janeiro, no Centro Mariano de Figueira, na Colina
das Aparições, localizada numa área rural em Carmo da
Cachoeira, Minas Gerais.
Dia 12 de janeiro, véspera da Aparição, haverá uma
Vigília de Oração pela Paz para as Nações. Essa Vigília, que
ocorrerá no auditório de F2
da Comunidade Figueira, é
uma preparação especial para o encontro que se dará
com a Virgem, na Sua manifestação, dia 13. Os eventos
estão programados para terem início às 19h e estarão
abertos a todos que queiram
participar.
Nesse novo ciclo de manifestações públicas, iniciado
há mais de dois anos na América do Sul, o ano de 2013
foi marcado por uma grande peregrinação da Santíssima Virgem Maria pelo Brasil especialmente, com Aparições ocorridas em 18 cidades. Além das centenas de
devotos, fiéis e peregrinos
que comparecem às cerimônias de oração, um grande
público de 70 diferentes países também vem acompanhando a trajetória da Virgem, através das transmissões ao vivo pela internet.
Desde sempre, em tempos de grande necessidade
planetária, a Virgem Maria
manifesta-Se por intermédio
de videntes no mundo. Sua
intercessão em situações críticas é uma das características que acompanham todas
as Aparições já ocorridas. As
instruções se repetem e a

BETO BACHA

Giro Esportivo

DESTAQUES DE

Parte 2

energia é a mesma, em diferentes épocas, locais e idiomas, indicando tratar-se da
mesma Virgem, a Mãe Divina, a Mãe Universal. Segundo o anúncio da Virgem, dirigindo-Se a toda a humanidade, Ela vem “para nos guiar
rumo à verdadeira paz, para nos auxiliar a aprofundar
a oração e nos conduzir pelo caminho da fé”.
Maria tem-se apresentado também como a Rainha
da Paz e procurado nos tocar
o coração, trazendo uma mensagem em que nos alerta sobre a situação atual da Terra,
e sugere-nos como fazer para amenizar essa situação. Suas mensagens, que temos publicado regularmente (www.
divinamadre.org), instruem-nos como estarmos diante
das condições mundiais com
segurança espiritual.
Nessas Aparições, a Virgem
transmite Suas mensagens a
todos os presentes por intermédio de três videntes: Madre Shimani, irmã Lucia e frei

Elías - monges da Ordem Graça Misericórdia, ordem cristã, ecumênica, de vida consagrada. O processo de comunicação transcorre de forma semelhante ao das manifestações ocorridas nos séculos passados, e ainda hoje em
Medjugorje, na Europa.
Essa Divina Presença é a
mesma que surgiu outrora
no México, no século 16, como Virgem de Guadalupe e,
no século 19, para a jovem
camponesa Bernadete Soubirous, em Lourdes, na França. No século 20, em Fátima,
Portugal, apareceu para três
crianças pastoras, e através
de fenômenos e de curas chamou a atenção de todo o planeta. Há mais de 30 anos Ela
vem aparecendo em Medjugorje, na Bósnia-Hezergovina, ao leste da Itália.
As instruções atuais da Virgem são universais e dirigem-se a todos nós, independentemente de convicções ou
crenças. Convocam nossa
consciência a posicionar-se

positivamente no presente
momento planetário. São instruções que nos chamam a
nos doar em oração e ajuda
à humanidade: “O mundo vive sem paz e será apenas com
a força imperiosa de suas orações que vocês mudarão o
curso dos acontecimentos.
Se vocês, no amor e na devoção, unem-se a Meu Imaculado Coração, a Paz poderá se estabelecer, por mais
uma vez, no coração de todos os seres.” (Mensagem de
12.06.13).
As Aparições de Maria Santíssima são abertas ao público e também transmitidas ao
vivo pela internet, por intermédio do site <www.divinamadre.org>. Essas transmissões podem ser livremente
acessadas pelos usuários. Na
mesma página virtual encontram-se também informações gerais sobre as Aparições, como as mensagens
transmitidas, as instruções
espirituais, a história, as fotografias e os vídeos.

Botafogo Campeão Carioca

Esporte Campeão de Base

Guiomoto Honda Campeão Society Walter Clube

Prefeitura Campeã Futsal de Empresas

Zico visita São
Lourenço e conhece
o Rubro Negro Dedé
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Festa de Folia de Reis no Acidentes marcam a primeira
semana do ano na região
bairro Caxambu Velho

Aconteceu nos dias 03, 04
e 05/01, no bairro Caxambu
Velho em Caxambu, a tradicional festa de Folia de Reis,
que contou com a presença
de um grande público. Quem

compareceu na festança degustou deliciosos quitutes
nas diversas barracas que estavam montadas, as crianças
se divertiram nos brinquedos, os adultos desfrutaram

de uma boa conversa entre
amigos e se emocionaram
com as apresentações de canções seculares e encenações.
Também houve distribuição
de doces para a criançada.

JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA – COMARCA DE SÃO LOURENÇO – SECRETARIA DA 1ª VARA – EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO. O SR. Dr. RONALDO RIBAS DA CRUZ, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da
Comarca de São Lourenço/MG, na forma da Lei, etc. Pelo presente se FAZ SABER a todos, que
será (ão) levado(s) a arrematação, o (s) bem (ns) de propriedade do (a, s) devedor, (a, es), ESPÓLIO DE MARIANA LUIZA SANCHES, na seguinte forma: PRIMEIRA PRAÇA: Dia 21/01/2014, às
13:00 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDA PRAÇA: Dia 11/02/2014,
às 13h00min, para a venda a quem mais der, não sendo aceito preço vil. LOCAL: Saguão do Fórum, situado na praça Dr. Emílio Abdon Póvoa, s/nº, centro. PROCESSO: Autos nº 637.04.0231358, da Ação de Execução de Sentença, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GINA em face de
ESPÓLIO DE MARIANA LUIZA SANCHES. BEM: Apartamento de nº 330, situado no 3º pavimento do Edifício Hotel Gina Residência São Lourenço, à Av. Getúlio Vargas, nº 555, nesta cidade,
com área privativa de 18,47m², e sua respectiva fração ideal de 0,0063 do respectivo terreno
com a área de 1.463,88 m², constituído pela primeira fração, confrontando pela frente, com a
referida Avenida por 50,00ms; pelo lado esquerdo, com a 2ª fração de Luiz Carlos de Almeida
Costa, por 50,20ms, e com a Rua Castro Alves, por 15,80ms; pelo lado direito, com Guiomar Cimelli e outros, por 40,00ms e com a 4ª fração de Luiz Carlos de Almeida Costa , por 26,00ms;
e, pelos fundos, com a 3ª fração de Luiz Carlos de Almeida Costa, por 19,40ms. I.C. nº 08.056.368.102,
matriculado no Registro Geral de Imóveis sob o nº 10.563. AVALIAÇÃO: Em 05/07/13, o bem foi
avaliado em sua totalidade em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor este que está sendo levado em 1ª praça para ser arrematado por quem maior lanço oferecer acima da avaliação. Não
havendo licitante, o bem poderá ser arrematado em 2ª praça por valor inferior ao da avaliação,
desde que não seja preço vil. VALOR DA DÍVIDA: R$ 12.901,88 (doze mil novecentos e um reais
e oitenta e oito centavos), apurado em janeiro/13. DÉBITOS FISCAIS: Há débito fiscal com o Município de São Lourenço no valor de R$ 622,11 (seiscentos e vinte e dois reais e onze centavos),
calculado em 24/10/13. Ficam cientes os interessados que, após a decisão que julgar boa a arrematação/adjudicação, deverá ser comprovado nos autos, pelo arrematante, a quitação do imposto de transmissão – ITBI, nos termos do art.703, III do CPC, para posterior expedição do respectiva carta de arrematação. São Lourenço, 25 de novembro de 2013. Eu, (a) Luciana M. D. Pereira, Oficiala de Apoio Judicial, o digitei. Eu, (a) Rosemary Aparecida Bittencourt, Escrivã Judicial o subscrevo. O MM. Juiz de Direito, Ronaldo Ribas da Cruz, o assina.

EDITAL REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL/2014

Na tarde de domingo (05/01),
por volta das 17:00hs, um
acidente envolvendo um veículo VW Gol branco, placa
GOC - 0611(São Lourenço)
capotou numa curva próximo ao Armazém Chagas. De
acordo com testemunhas, o
condutor do veículo capotou
ao fazer uma curva em alta
velocidade. O motorista foi
rapidamente socorrido pelo
Corpo de Bombeiros e conduzido consciente para o Hospital de São Lourenço.
No mesmo dia, próximo ao
portal de acesso a cidade, o
Corpo de Bombeiros também
foi acionado para socorrer a
vítima de outro acidente, des-

ta vez, envolvendo um motociclista que sofreu uma queda em uma curva. Após ser
socorrido pela guarnição do
Corpo de Bombeiros Militar
o condutor da motocicleta
foi conduzido para o Hospital, onde recebeu atendimento médico. Segundo informações do CBM, o homem teve ferimentos leves.
Já em caxambu, no entroncamento da BR-267 com a
MG-383, próximo ao posto
da Polícia Rodoviária Federal, um acidente mais grave
envolvendo um veículo Fiat
Uno com placas de Itajubá e
uma carreta, ceifou a vida de
uma senhora de 65 anos.

Segundo informações da
PRF, a condutora do veículo
entrou na faixa de acostamento para aguardar o momento certo de atravessar a
pista para entrar na MG 383,
ocasião em que foi surpreendida com o choque de uma
carreta que seguia logo atrás
e atingiu em cheio o veículo
conduzido pela mulher.
A condutora do Fiat Uno ainda foi levada com vida para o
Hospital de Baependi, mas não
resistiu aos ferimentos e faleceu logo em seguida. O nome
da vítima não foi divulgado.
Familiares da vítima informaram que a mulher saiu de Caxambu com destino à Itajubá.

II Vitrine das Profissões

Em obediência ao disposto no artigo 605 da CLT e demais legislações pertinentes ao
assunto, pelo presente Edital, o SINDICOMÉRCIO DE SÃO LOURENÇO, com registro sindical ativo perante o Ministério do Trabalho e Emprego, comunica a todos os interessados que a Contribuição Sindical Patronal Anual obrigatória deverá ser recolhida até
o dia 31 de janeiro de 2014. Nas guias fornecidas pela Entidade Sindical já estão impressos o nome do contribuinte, seu código e o respectivo valor a ser recolhido. O recolhimento fora do prazo ou o não pagamento acarretará na aplicação das despesas
previstas no art. 600 da CLT, sem prejuízo de outras decorrentes de procedimentos judiciais e extrajudiciais. Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor de Arrecadação, à Rua Curitiba, n˚ 561, Centro, Belo Horizonte/MG ou pelos telefones (31)
3270-3330 / (31) 3270-3363. São Lourenço, 07 de janeiro de 2014.
Valéria Clara de Oliveira Carmo - Presidente.

Na foto destacamos a presença dos: alunos do Ensino Médio, Diretora da Faculdade de São Lourenço, Maria Aparecida Pinto, da Supervisora da E. E. Nilo Peçanha, Margarete Alves Oliveira e da Professora de Ciências Biológica, Graciany de Paula Rosa Carneiro

No dia 11 de novembro de 2013, a Faculdade de São Lourenço, situada na Rua Madame
Schimdt nº 90, Bairro Nossa Senhora de Fátima, realizou sua II Vitrine das Profissões. O evento teve início às 8h30min e término às 18h.
A Mantenedora, Direção e Coordenação de Cursos preocupados em proporcionar uma visão de seus cursos aos estudantes do Ensino Médio, Ensino Profissionalizante e àqueles que
desejam se graduar, mas ainda se encontravam indecisos quanto à carreira a seguir, optou,
pela segunda vez, por realizar este evento que tem como objetivo:
• Apresentar aos visitantes do espaço Vitrine das Profissões um cenário de algumas profissões de forma a estimular e incentivar a tomada de decisão na escolha de uma profissão. Na
apresentação pode-se ressaltar:
- O que faz o profissional?
- Onde costuma trabalhar?
- Quais conhecimentos ou cursos são necessários para o exercício da profissão?
- Qual a faixa salarial atual?
- Quais as vantagens e desvantagens da profissão?
- Quais as características pessoais necessárias para o bom desempenho da profissão?
- A participação do teste vocacional com a psicóloga Vera Lucia de Matos R. de Souza
• Incentivar os estudantes do ensino médio e profissionalizante e visitante em geral, na elaboração de projetos de vida profissional, a realização de um sonho muitas vezes adormecido, a partir do depoimento dos profissionais de cada área apresentada, na medida em que
se pretende evidenciar a importância do estudo e sanar suas dúvidas.
O evento foi coroado com êxito e contou com a visita de várias escolas da cidade de São
Lourenço e cidades vizinhas.
A diretora da Faculdade de São Lourenço agradece a presença dos visitantes.

8

meio ambiente

www.saolourencojornal.com.br
DOMINGO, 12 DE JANEIRO DE 2014

www.saolourencojornal.com.br

cidades

DOMINGO, 12 DE JANEIRO DE 2014

9

Acidente com mototaxista 57º BPM estabelece
no bairro Carioca
ações para o ano de 2014

No início da tarde desta
terça- feira (07/01), o Corpo
de Bombeiros Militar foi acionado e compareceu no cruzamento das ruas Benjamim
Constant com Dr. Eurípedes
Prazeres, para socorrer um
mototaxista que se envolveu
em um acidente de trânsito.
De acordo com testemunhas no local, a motocicleta

conduzida pelo mototaxista
Jorge Edgar Dore foi atingida por um veículo VW Gol
que não respeitou a sinalização de trânsito, ignorando a placa de “Parada Obrigatória” existente no cruzamento das vias e consequente acertou em cheio a moto
Honda Fan de cor vermelha
conduzida por Dore.

A Polícia Militar também
compareceu no local para tomar as medidas de praxe.
Agentes da SL Trans controlaram o trânsito que ficou em
meia pista por cerca de 30
minutos. O motociclista foi
conduzido ao HPS onde foi
medicado e posteriormente
liberado. O motorista do VW
Gol nada sofreu.

Poda do bambuzal no
entorno do Parque das Águas

Foi realizada nesta terça-feira (07/01), pela empresa
Rizal, a poda do bambuzal que
existe no entorno do Parque
das Águas na Rua Professor

Henrique José de Souza.
Agentes de trânsito estiveram no local para auxiliar
os veículos que precisaram
trafegar em meia pista para

que o serviço fosse realizado com segurança. A poda
foi necessária para prevenir
possíveis acidentes envolvendo a rede elétrica.

Anuncie aqui: (35) 9983-1054 Oi

Aconteceu na manhã do
dia 08 de janeiro, no auditório do 57º BPM, o primeiro
evento do ano para definir
ações a serem desenvolvidas
na área da prevenção e controle criminal no âmbito da
unidade. O encontro foi presidido pelo Maj PM Paulo
Márcio de Assis Jacinto e contou com a participação dos
oficiais do Estado Maior da
unidade e de todos os comandantes de companhia,
pelotões, destacamentos e
subdestacamento da UEOp
que gerenciam o policiamen-

to nas 22 cidades que compõem a área do batalhão.
Durante o evento foi avaliada a atuação das frações
no ano de 2013 para se estabelecer metas de controle de
criminalidade por meio de
ações de prevenção e soluções de problemas para 2014,
já considerando que será um
ano atípico devido à realização da copa do mundo no Brasil, o que provocará uma movimentação intensa de turistas em todo o país, em especial na nossa região.
Os comandantes de com-

panhias, capitães Leandro
Castilho Campos e Andreilson Josué dos Santos, apresentaram as estratégias operacionais a serem desenvolvidas para este ano no tocante a redução da criminalidade e sensação de segurança da comunidade.
O Maj Paulo Márcio enalteceu os resultados alcançados em 2013 e afirmou que
os desafios a serem superados para 2014 serão mais audaciosos, em virtude do excelente desempenho no ano
que passou.
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Bebê da Semana

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Como recuperar a máscara
de cílios que ressecou

Falecimento

Registramos com pesar, o falecimento da Professora Maria Ferreira Chaib, carinhosamente chamada por Lilita, ocorrido dia 03 último. Lilita lecionou na antiga Escola Nossa Senhora de Fátima, seguindo para a Escola Estadual Professor
Mário Junqueira Ferraz, onde
se aposentou. Além de uma
grande mestra, Lilita era dona de uma bela voz. Participou do grupo musical de nossa cidade “Rosas de Maio”,
juntamente com sua irmã Jovelina, e as irmãs Edione e Elione Ramos. Participou juntamente com seu esposo do Coral Bach de São Lourenço, durante décadas. Casada com o
contador Oswaldo Chaib, deixa duas filhas Laila e Laiza. Enviamos nossos sentidos pesâmes a todos os familiares, em
especial a seus irmãos Professor Ernani e Jovelina, seu esposo Oswaldo e filhas. Que Deus console cada um de vocês, e dê a nossa grande amiga, o descanso merecido dos
justos. Que os anjos a receba com muita música.

Laura Nascimento Barbosa, dois anos e dez meses, nascida em 25 de março de 2011. Filha de Aline Nascimento
e Rafael Barbosa Ribeiro. Linda essa princesinha!!! (Foto
crédito: Javier Ceballos)

Nascimento

Aniversário
Nossa amiga Ana Ana Paula Di Lorenzo, comemora neste dia 15, mais um aniversário. Desejamos milhões de
felicidades, e rogamos a Deus,
muitas bençãos para sua vida. Parabéns Paula!!!

Jubileu
Padre Afonso Henrique Alves da Silva, comemorou seu
Jubileu de Prata Sacerdotal,
dia 07 último, na cidade de
Baependi. Uma linda Celebração Eucarística, foi celebrada na Igreja Matriz Nossa Senhora de Montserrat,
contando com a presença do
Bispo Diocesano Dom Frei
Diamantino Prata de Carvalho, e pelos Padres das Paróquias de nossa região. Desejamos ao Sacerdote jubilando, nossos votos de felicidades, e muitas bençãos
de Deus em sua vida.

Registramos o nascimento dos gêmeos Lucas e Diego, dia
15 de novembro de 2013. Desejamos saúde aos bebês, e
muitas felicidades a seus pais Rodrigo Garoto e Sirlei (Tuta),
e também a irmãzinha Thamiris, que está toda radiante com
a chegada dos irmãozinhos. Que Deus abençoe a todos!!!

Você gastou horrores para comprar aquela máscara de
cílios que faz milagres, aumenta os cílios, deixa-os com
aquele volume extra e ainda dá aquele toque todo glamuroso na sua make. Não existe nada que destaque mais o
olhar do que uma boa máscara de cílios não é mesmo?
Mas quando você vai usar o cosmético, percebe que o
produto está seco ou grosso demais ! Calma !!! Não precisa jogá-la fora e nem esbravejar contra a marca. Geralmente acontece mesmo devido ao mau fechamento do frasco
ou até mesmo devido à mudança climática.
Mas para recuperar novamente a sua máscara preferida
para cílios que ressecou é muito simples. Você precisa apenas de um pouco de soro fisiológico . Isso mesmo ! Lógico
que antes de “ recuperar” a máscara para cílios você deve
observar se ela ainda está com o prazo de validade em dia.
Basta você pingar algumas gotinhas de soro fisiológico
dentro do próprio frasco da máscara para cílios, sacudir e
mexer com ajuda do próprio aplicador. A máscara volta a
ficar novinha em folha pronta novamente para o uso.
Viu como foi fácil ? Gostaram da dica? Dessa forma você
economiza e não precisa sair correndo para comprar uma
nova máscara para cílios só porque ela secou. Ainda vai dar
pra usar mais algumas vezes e aproveitar todo o produto.

CURSO DE AUTOMAQUIAGEM – IMPERDÍVEL!!!
PRA VOCÊ COMEÇAR O ANO MUITO MAIS CHICOSA!
CONTATO: 8853 -5251

Nascimento

Homenagem

AO PEQUENO GIGANTE...

Festa
Terá inicio neste dia 11, na Igreja Matriz de São Lourenço, a tradicional Festa de São Sebastião. Novena todos os
dias às 19:00 horas, exceto no sábado dia 18, que será às
17:00 horas. De 16 a 19, quermesse na Praça da Matriz e
música ao vivo. Dia 19, à partir das 12:00 horas, almoço
festivo no salão de festas, e às 15:00 horas, Show de Prêmios. Dia 20, Dia de São Sebastião, Missa Solene às 19:00
horas, seguida da procissão luminosa pelas ruas do centro
da cidade. Vamos prestigiar!!!

55

DÉBORA CENTI

No início desta primeira semana de 2014 perdemos um ícone,
Um homem que mostrou o seu tamanho através de sua música,
Aquele que tantos apaixonados embalou com suas canções ao luar.
Vida cheia de desafios
Percurso repleto de conquistas e vitórias
Um coração maior que o corpo e a voz que transcendia à Deus!
Nelson Ned, caro amigo das serenatas
a ti nosso reconhecimento, nossa memória e nossa emoção.
Que o Senhor dos céus possa te permitir cantar a ele
e que sua Bela Voz se eternize em nossos Corações!
Viva Nelson Ned, Viva o Pequeno Gigante e Viva à Música que
nunca se Acabará!!!
(Guilherme Afonso - Caxambu)

Acesse
nosso
site e fique
por dentro
de todas as
novidades!

saolourencojornal.com.br

Nasceu no dia 07 de Janeiro o primeiro bisneto da Família Acyr Dutra. O príncipe Lucas chegou com muita saúde
para alegrar ainda mais a vida dos seus pais Luciana e Gustavo, seus avós Ana Claudia e Luizinho e toda a família.
Bem-vindo Lucas!
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Prefeitura divulga tabela para SAAE realiza obras e limpeza
pagamento do IPTU 2014
no Córrego Esperança

A Diretoria de Fazenda expediu, na quinta-feira (2), portaria estabelecendo o calendário fiscal de vencimentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o exercício
de 2014. O pagamento poderá ser feito à vista, com 5% de desconto, ou em onze parcelas. A atualização dos valores, assim como todos os débitos de qualquer natureza para
com a Fazenda Pública Municipal, de acordo com o Decreto nº 5.029, será de 5,51%, baseado na variação do IGP-M.
A entrega dos carnês está prevista para a primeira semana de fevereiro. As datas de
pagamento variam de acordo com as rotas e os endereços de correspondência, conforme tabela a seguir:
Carnês com endereço de correspondência em outros municípios:
Cota Única

Parcela 01/11

Parcela 02/11

Parcela 03/11

Parcela 04/11

Parcela 05/11

28/03/2014

28/02/2014

16/03/2014

16/04/2014

16/05/2014

16/06/2014

Parcela 06/11

Parcela 07/11

Parcela 08/11

Parcela 09/11

Parcela 10/11

Parcela 11/11

16/07/2014

16/08/2014

16/09/2014

16/10/2014

16/11/2014

16/12/2014

Rota 1 – Centro:
Cota Única

Parcela 01/11

Parcela 02/11

Parcela 03/11

Parcela 04/11

Parcela 05/11

20/03/2014

20/02/2014

10/03/2014

10/04/2014

10/05/2014

10/06/2014

Parcela 06/11

Parcela 07/11

Parcela 08/11

Parcela 09/11

Parcela 10/11

Parcela 11/11

10/07/2014

10/08/2014

10/09/2014

10/10/2014

10/11/2014

10/12/2014

Rota 2 – Carioca, AABB, Aeroporto, Floresta, Jardim América, Monte Líbano, Monte Verde, Porto
Alegre, Orebe, Recanto das Paineiras, Residencial Carioca, Residencial Haidar, Loteamento Helena
e Jardim Europa:
Cota Única

Parcela 01/11

Parcela 02/11

Parcela 03/11

Parcela 04/11

Parcela 05/11

21/03/2014

21/02/2014

11/03/2014

11/04/2014

11/05/2014

11/06/2014

Parcela 06/11

Parcela 07/11

Parcela 08/11

Parcela 09/11

Parcela 10/11

Parcela 11/11

11/07/2014

11/08/2014

11/09/2014

11/10/2014

11/11/2014

11/12/2014

Rota 3 – Nossa Senhora de Fátima, Bela Vista, Jardim das Acácias, Serra Azul, Jardim São Lourenço, Paraíso, Pontal da Federal e Arcadas:
Cota Única

Parcela 01/11

Parcela 02/11

Parcela 03/11

Parcela 04/11

Parcela 05/11

24/03/2014

24/02/2014

12/03/2014

12/04/2014

12/05/2014

12/06/2014

Parcela 06/11

Parcela 07/11

Parcela 08/11

Parcela 09/11

Parcela 10/11

Parcela 11/11

12/07/2014

12/08/2014

12/09/2014

12/10/2014

12/11/2014

12/12/2014

Rota 4 – Vila Nova I e II, Parque Olímpico, São Francisco, Vila Dutra, Jardim Serrano, Lagoa Seca,
Residencial Rio Verde I e II:
Cota Única

Parcela 01/11

Parcela 02/11

Parcela 03/11

Parcela 04/11

Parcela 05/11

25/03/2014

25/02/2014

13/03/2014

13/04/2014

13/05/2014

13/06/2014

Parcela 06/11

Parcela 07/11

Parcela 08/11

Parcela 09/11

Parcela 10/11

Parcela 11/11

13/07/2014

13/08/2014

13/09/2014

13/10/2014

13/11/2014

13/12/2014

Rota 5 – Nossa Senhora de Lourdes, Estação, João de Deus, Mirante, Várzea, Novo Horizonte, João Carvalho Costa, José Açúcar, Nova Estação, Residencial Ferreira de Souza, Santa Maria, Santa Maria II, São João, João Paulino, Casas Populares I, Conjunto Habitacional José Antonio Mendes e Jardins:
Cota Única

Parcela 01/11

Parcela 02/11

Parcela 03/11

Parcela 04/11

Parcela 05/11

26/03/2014

26/02/2014

14/03/2014

14/04/2014

14/05/2014

14/06/2014

Parcela 06/11

Parcela 07/11

Parcela 08/11

Parcela 09/11

Parcela 10/11

Parcela 11/11

14/07/2014

14/08/2014

14/09/2014

14/10/2014

14/11/2014

14/12/2014

Rota 6 – Porta do Céu, Jardim das Estâncias, Santa Cecília, Vila Carneiro I e II, Vila Esperança, Santa Mônica II, São Matheus e Serra Verde I e II:
Cota Única

Parcela 01/11

Parcela 02/11

Parcela 03/11

Parcela 04/11

Parcela 05/11

27/03/2014

27/02/2014

15/03/2014

15/04/2014

15/05/2014

15/06/2014

Parcela 06/11

Parcela 07/11

Parcela 08/11

Parcela 09/11

Parcela 10/11

Parcela 11/11

15/07/2014

15/08/2014

15/09/2014

15/10/2014

15/11/2014

15/12/2014

Rota 7 – São Lourenço Velho, Santo Cruzeiro, Santa Terezinha, Solar dos Lagos, Vale dos Pinheiros,
Moradas da Serra, Palmela, Jardim Nirvana, Alto da Boa Vista, Cascata, Juliana e Villa Bella:
Cota Única

Parcela 01/11

Parcela 02/11

Parcela 03/11

Parcela 04/11

Parcela 05/11

28/03/2014

28/02/2014

16/03/2014

16/04/2014

16/05/2014

16/06/2014

Parcela 06/11

Parcela 07/11

Parcela 08/11

Parcela 09/11

Parcela 10/11

Parcela 11/11

16/07/2014

16/08/2014

16/09/2014

16/10/2014

16/11/2014

16/12/2014

Obs.: Caso a data estabelecida ocorra em sábados, domingos ou feriados bancários o pagamento
deverá ser feito no primeiro dia útil posterior.

Uma equipe do SAAE (Serviço Autônomo de Água e
Esgoto) está trabalhando
durante essa semana em
uma obra de contenção das
margens do Córrego Esperança e ao mesmo tempo,

realizando a limpeza de toda sua extensão.
O objetivo é amenizar a
situação dos moradores que
sofrem com as cheias nesta época do ano devido às
chuvas do período. Uma

máquina retro escavadeira também realiza desde
segunda-feira (06/01), o
alargamento do córrego.
Uma grande quantidade de
lixo já foi retirada durante
a limpeza.

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE ADITAMENTOS E CONTRATOS
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
2º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-007/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Banco Bradesco S.A. Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011. Objeto: prorrogação do prazo de vigência de 01/01/2014 a 31/12/2014. Data da assinatura: 31/12/2013.
2º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-008/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Caixa Econômica Federal. Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011. Objeto: prorrogação do prazo de vigência de 01/01/2014 a 31/12/2014. Data da assinatura: 31/12/2013.
2º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-009/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência de 01/01/2014 a 31/12/2014. Data da assinatura:
31/12/2013.
2º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-010/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Brito e Guilhermino Informações Cadastrais Ltda. ME. Modalidade: Credenciamento
nº. 001/2011. Objeto: prorrogação do prazo de vigência de 01/01/2014 a 31/12/2014. Data da assinatura: 31/12/2013.
2º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-011/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: G.L. Loterias Ltda. Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011. Objeto: prorrogação
do prazo de vigência de 01/01/2014 a 31/12/2014. Data da assinatura: 31/12/2013.
2º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-012/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Banco do Brasil S.A. Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011. Objeto: prorrogação do prazo de vigência de 01/01/2014 a 31/12/2014. Data da assinatura: 31/12/2013.
2º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-013/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Adriana de Fátima Pinto Pereira. Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011. Objeto: prorrogação do prazo de vigência de 01/01/2014 a 31/12/2014. Data da assinatura: 31/12/2013.
2º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-020/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Itaú Unibanco S.A. Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011. Objeto: prorrogação do prazo de vigência de 01/01/2014 a 31/12/2014. Data da assinatura: 31/12/2013. Deusdete dos Santos.
2º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-021/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Casa Ferreira Ltda. Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011. Objeto: prorrogação
do prazo de vigência de 01/01/2014 a 31/12/2014. Data da assinatura: 31/12/2013.
Contrato nº SAAE/SLO-001/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Panificadora San Remo Ltda. EPP Modalidade: Pregão Presencial nº 016/2013. Objeto: alimentos. Valor total: R$ 25.668,60. Forma de pagamento: parcelada. Dotações orçamentárias: Operação e
Manutenção da Administração, do Sistema de Água, do Sistema de Esgoto e do Sistema de Drenagem Urbana. Vigência: de 01/01/2014 a 31/12/2014. Data da assinatura: 01/01/2014.
Contrato nº SAAE/SLO-002/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Café Dolin Ltda. ME Modalidade: Pregão Presencial nº 016/2013. Objeto: pó de café. Valor total: R$ 3.942,50.
Forma de pagamento: parcelada. Dotações orçamentárias: Operação e Manutenção da Administração, do Sistema de Água, do Sistema de Esgoto e do Sistema de Drenagem Urbana. Vigência:
de 01/01/2014 a 31/12/2014. Data da assinatura: 01/01/2014.
Contrato nº SAAE/SLO-003/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Poli &
Toledo Comércio de Combustíveis Ltda. Modalidade: Pregão Presencial nº 017/2013. Objeto: gasolina comum. Valor total: R$ 31.290,00. Forma de pagamento: parcelada. Dotações orçamentárias: Operação e Manutenção da Administração, do Sistema de Água e do Sistema de Drenagem
Urbana. Vigência: de 01/01/2014 a 31/12/2014. Data da assinatura: 01/01/2014.
Contrato nº SAAE/SLO-004/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Posto
Ferrpaol Ltda. Modalidade: Pregão Presencial nº 017/2013. Objeto: etanol e diesel S-10. Valor total: R$ 21.704,00. Forma de pagamento: parcelada. Dotações orçamentárias: Operação e Manutenção da Administração, do Sistema de Água e do Sistema de Esgoto. Vigência: de 01/01/2014 a
31/12/2014. Data da assinatura: 01/01/2014.
Contrato nº SAAE/SLO-005/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Posto
Santa Felicidade Ltda. Modalidade: Pregão Presencial nº 017/2013. Objeto: diesel comum. Valor
total: R$ 47.561,00. Forma de pagamento: parcelada. Dotações orçamentárias: Operação e Manutenção do Sistema de Água e do Sistema de Esgoto. Vigência: de 01/01/2014 a 31/12/2014. Data da assinatura: 01/01/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-006/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Inovação Computação Móvel Ltda. EPP Modalidade: Dispensa nº. 181/2012. Objeto:
reajuste de preços. Valor: de R$ 656,93 para R$ 693,72 o valor mensal do contrato, e prorrogação
do prazo de vigência. Vigência: de 02/01/2014 a 01/01/2015. Data da assinatura: 02/01/2014.
2º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-007/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Comasa Ltda. ME. Modalidade: Dispensa nº. 186/2012. Objeto: prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 02/02/2014 a 01/01/2015 e inclusão de franquia no valor de R$ 141,00
por 3.000 cópias. Data da assinatura: 02/01/2014.
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