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Chuvas causam estragos
no Sul de Minas Gerais

Parte do asfalto cedeu no sábado por causa das chuvas no Sul de Minas. Segundo Polícia Rodoviária,
motoristas devem fazer desvio pela MGC-383. (pág 03)

Chuva

Foto: José Antônio de Assis / VC no G1
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SEJA VOCÊ
QUEM FOR, NÓS
TRABALHAMOS
MUITO
POR VOCÊ.

A Assembleia Legislativa se empenhou muito para superar os desafios de 2015.
No palco da democracia, o bom embate de ideias foi fundamental para enfrentar a crise econômica,
aprimorar o gerenciamento dos gastos no Parlamento e melhorar a vida dos mineiros.

MEIO AMBIENTE
- Instalação da Comissão Extraordinária das Águas
- Realização do seminário legislativo Águas de Minas III:
Os Desafios da Crise Hídrica e a Construção da Sustentabilidade
- Instalação da Comissão Extraordinária das Barragens
- Instalação da Cipe Rio Doce na 18ª Legislatura
- Realização da campanha Assembleia Solidária, destinada
à coleta de doações para as vítimas da tragédia de Mariana
- Aprovação do projeto de lei que reestrutura o Sistema
Estadual do Meio Ambiente – Sisema
- Aprovação da lei que fomenta o desenvolvimento da
produção e da comercialização de energia solar

SAÚDE E EDUCAÇÃO
- Aprovação da lei que garante o pagamento do piso salarial
nacional aos professores e aos demais profissionais da educação
- Criação do Programa Estadual de Transporte Escolar para
os alunos da rede estadual de ensino residentes na zona rural
- Aprovação do projeto de lei que permite a cirurgia de reconstrução
de mama pelo SUS
- Realização de ciclo de debates sobre a prevenção
ao uso de drogas
- Criação de comitês para orientar os magistrados na análise
de ações que buscam garantir medicamentos ou tratamentos
médicos negados pelo poder público ou por planos de saúde

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- Aprovação da revisão do indexador que corrige a
dívida do Estado com a União
- Realização de ciclo de debates sobre a retomada do
desenvolvimento econômico de Minas Gerais

CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
- Instalação da Comissão Extraordinária das Mulheres
- Realização do ciclo de debates Perspectivas e Desafios
das Políticas de Direitos Humanos
- Realização da campanha Mais Mulheres na Política
- Oferta de cursos de formação política para mulheres
na Escola do Legislativo
- Instalação da Comissão Extraordinária do Idoso
- Realização da 12ª edição do Parlamento Jovem de Minas
- Realização de debate público sobre a redução
da maioridade penal
- Realização de debate público sobre genocídio
da juventude negra no Brasil
- Reforma da Praça da Assembleia
- Comemoração dos 20 anos da TV Assembleia,
a primeira TV legislativa do País
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Trecho da BR-460 que desabou com Em São Lourenço o
chuvas segue interditado em MG
Rio Verde transbordou
Foto: José Antônio de Assis / VC no G1

Parte do asfalto cedeu no sábado por causa das chuvas no Sul de Minas
Segundo Polícia Rodoviária, motoristas devem fazer desvio pela MGC-383

O trecho da BR-460, que liga Carmo de Minas (MG) a
Lambari (MG), continua interditado. Parte do asfalto cedeu
no sábado (16) por causa das
chuvas que atingiram o Sul de
Minas no ﬁnal de semana e
deixaram estragos em ao menos cinco rodovias e 12 cidades na região. Ao menos 390
famílias ﬁcaram desabrigadas
e outras 140 desalojadas.
Segundo a Polícia Militar
Rodoviária de São Lourenço
(MG), o asfalto cedeu no Km

41 da BR-460. O trânsito está
interditado no trecho, e ainda segundo a polícia, para
desviar do local, os motoristas devem seguir pela MGC-383,
sentido BR-267, e continuar
sentido Lambari(MG).
Ainda em Carmo de Minas,
a MG-347 ﬁcou interditada
durante a manhã de sábado
após a queda de um barranco. Máquinas da prefeitura
ﬁzeram a retirada da terra e
liberaram o trecho.
BR-354, em Itamonte

O trânsito na BR-354, em
Itamonte (MG), no acesso ao
Rio de Janeiro, ﬁcou interditado para carros. O asfalto
cedeu em alguns pontos e
muito barro foi parar na pista. O trânsito só foi liberado,
segundo a polícia, na tarde
deste domingo. Já o ﬂuxo de
ônibus e caminhões, com destino ao Rio de Janeiro e à Via
Dutra, segue sendo desviado
pela mg-158, pelo distrito de
Capivari, em Pouso Alto (MG).
Fonte: G1 Sul de Minas

O domingo 17/01 amanheceu de forma devastadora para parte dos moradores e comerciantes da cidade devido
as águas que invadiram casas
e comércios durante a madrugada e não para de subir, obrigando os mesmos a encontrarem meios para salvarem
o máximo possível de seus
pertences. No Centro da cidade próximo ao Mercado Municipal, Prefeitura, Câmara
Municipal e Fórum estavam
alagados , nos bairros: Federal, Estação e Jardim Serrano
vários eram os carros de todos
os tipos levando móveis e animais para longe das águas.

Esquina da Av. Dom Pedro II com Rua Dr. Ribeiro da Luz

Prefeitura Municipal de São Lourenço

FACULDADE DE SÃO LOURENÇO OFERTARÁ CURSO
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MARKETING
Sendo o Marketing um processo utilizado para determinar quais produtos ou serviços
interessam aos consumidores, assim como as estratégias a serem utilizadas nas vendas,
comunicações e no desenvolvimento do negócio, podemos ter a certeza da importância
do setor e do seu franco crescimento já que trata-se de um mecanismo essencial às empresas. A meta é criar valor e satisfação no cliente, gerindo relacionamentos lucrativos
para ambas as partes.
O proﬁssional de marketing tem a sua disposição um leque muito vasto de atividades,
desde o estudo de mercado, a deﬁnição de uma estratégia, publicidade, vendas e assistência pós-vendas, bem como nas técnicas de manutenção da ﬁdelização dos clientes,
que atualmente constituem um departamento de fundamental importância em qualquer
empresa e exigem ferramentas de marketing especíﬁcas. Ele estará, também, habilitado
para prestar assessoria a pequenos, médios ou grandes negócios, nos quais sua principal função é promover a marca e o lançamento de produtos, deﬁnindo, por exemplo, as
estratégias, o público-alvo e o preço a ser estabelecido.
Segundo Fabiana Schaeﬀer, Sócia-diretora da Netza, agência especializada em comunicação integrada, somente o setor de Marketing Promocional, um dos que mais se desenvolvem no país, já movimenta R$40 bilhões por ano.
Rafael Fibla, da agência Contém, enfatiza que os investimentos em Marketing Digital,
pelas empresas, irão aumentar em 14,7% somente em 2016 e o volume de investimentos em publicidade mobile triplicará até 2018 com destaque para redes sociais com aumento de 22,4% até 2020.
Esse notório aumento nas atividades do setor permite prever um futuro cada vez mais
promissor, com resultados certamente positivos, especialmente em curto prazo, considerando a gama de eventos provocados pelos grandes torneios esportivos que aconteceram e ainda irão acontecer, como a Copa das Confederações (2013), Copa do Mundo
(2014) e Olimpíadas (2016).
Para os proﬁssionais de marketing, o ano de 2016 promete ser mais um ano de grandes oportunidades e muito trabalho, e a Faculdade de São Lourenço atenta ao forte crescimento deste segmento para os próximos anos e, em cumprimento à sua missão que é
a de “Formar cidadãos com competência técnica e compromisso social, transmitindo
valores éticos de disciplina, respeito, liberdade e seriedade”, ofertará a partir deste ano
o Curso Superior em Tecnologia de Marketing.
A carreira em marketing nunca esteve tão valorizada, então venha fazer parte da nossa história.
Professor Nei Domiciano da Silva - Coordenador

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

EXPEDIENTE

Fontes de Pesquisa:
http://www.revistalivemarketing.com.br/noticias/3-edicao/o-sucesso-so-cresce-o-marketing-promocional-e-a-bola-da-vez
http://agenciacontem.com.br/o-marketing-digital-tera-mais-de-14-de-novos-investimentos-em-2016/
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Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
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OFERTAS VÁLIDAS DE 15 A 25 DE JANEIRO DE 2016, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

6,

49

4,

Laminado
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UN Pomarola Chef 300g

UN

09

5,

49
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UN Tradicional/Extra Forte
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Trigo Classe A
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1kg
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