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Vereadores tentam negociar
dívida do Hospital com a Cemig

O vereador Paulo Gilson (Chopinho), acompanhado do Presidente da Câmara Municipal de São Lourenço vereador Nei da Saúde, conseguiram marcar uma audiência em Belo Horizonte com o vice-presidente da Cemig Dr. Arlindo Porto. Na ocasião, os vereadores entregaram um pedido de parcelamento da dívida do Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço, que hoje gira em torno de
R$1. 800.0 00,00 (um milhão e oitocentos mil reais). (pág 08)

Dívida

Coleta

Lixo amontoado
nas ruas vira
problema
Já está virando rotina em São
Lourenço os moradores, turistas e
veículos terem que dividir espaço
com os sacos de lixo doméstico que
estão sendo amontoados no meio
das calçadas e via pública. (pág 06)

“O entardecer
com as Garças”.
Depois de sábado(09/11), o espetáculo proporcionado pelas garças que moram na Ilha dos Amores
no Parque das Águas já é considerado por muitos como o mais novo
atrativo turístico da cidade. No final da tarde deste sábado (09/11),
centenas de pessoas foram acompanhar nas margens do lago a volta das garças... (pág 07)

Pedreiro trapalhão
Polícia Civil apreende
caminhão supostamente fica “preso” na lança
roubado (pág 08)
do Castelinho (pág 09)

Instalação do
57° Batalhão de
Polícia Militar

Aconteceu na manhã desta
sexta- feira (08/11), a cerimônia
de instalação do 57° Batalhão de
Polícia Militar com sede em São
Lourenço. (pág 09)
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EDITORIAL
Foi devastadora a passagem do tufão Haiyan pelas Filipinas, país do leste
asiático composto por mais
de 7.000 ilhas. Estima-se
que os ventos de até 315
km/h tenham provocado
mais de 10 mil mortes.
Caso o número se confirme, terá sido o tufão
mais letal da história de
um país habituado a conviver com intempéries --só
neste ano foram 25 fenômenos desse tipo.
De acordo com a ONU,
9 milhões de pessoas - quase 10% da população local - sentem os efeitos do
Haiyan, apesar dos planos
de evacuação executados
pelo governo. Com boa
parte do sudeste filipino
ainda alagada, é grande o
contingente de habitantes
desabrigados desde sexta-feira, sem acesso a água
limpa, comida e energia.
Diversas organizações
humanitárias pedem união
internacional de esforços
e doação de recursos financeiros para auxiliar na
reconstrução da região de
Leyte, uma das mais afetadas. Ainda há escassas
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Há tufões e tufões

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

Exceções...

condições de acesso à ilha,
entretanto, e as telecomunicações pouco funcionam.
Registram-se, enquanto
isso, saques a supermercados e postos de gasolina no país.
O prognóstico não é alentador. Uma nova tempestade, batizada de Zoraida,
deve chegar hoje à costa
leste das Filipinas, tornando ainda mais árduo o trabalho de resgate e auxílio
às vítimas.
Na origem da catástrofe está, sem dúvida, a força desse fenômeno natural, mas seria um equívoco considerar naturais as
proporções do desastre.
Embora acumule experi-

ESPAÇO LIVRE

ência em tufões, as Filipinas esbarram em limites
econômicos para prevenir
e mitigar as consequências desses eventos.
Estudo da ONU concluído em 2009 evidencia
que populações sujeitas
a riscos similares sofrem
danos muito mais graves
e extensos se morarem
em países menos desenvolvidos.
Com base em dados colhidos de 1975 a 2007, a
organização concluiu, por
exemplo, que a probabilidade de mortes decorrentes de tufões nas Filipinas, com PIB de cerca de
US$ 240 bilhões, era 17
vezes maior que no Japão,

com número pouco maior
de habitantes, mas PIB de
quase US$ 6 trilhões.
As razões são intuitivas:
países pobres alocam menos recursos na prevenção de acidentes, e seus
habitantes tendem a morar em casas construídas
com materiais menos resistentes. Além disso, a ausência de seguro residencial e proteção social agrava o impacto desses eventos extremos.
A ajuda internacional será de grande valia nas Filipinas, mas não mudará
o fato de que os riscos, assim como os recursos, são
divididos de forma desigual no planeta.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Governo amplia idade
para doação de sangue

Medjugorje, onde o
céu toca a terra

O Ministério da Saúde elevou a idade máxima para doação de sangue no país: subiu de 67 para 69 anos. E tornou obrigatória a realização
de teste que permite maior
rapidez na identificação dos
vírus HIV (AIDS) e HCV (hepatite tipo C) no sangue de
doadores. O novo procedimento é considerado mais
“eficaz” que o atual exame
realizado no Brasil, o Elisa.
Segundo estimativa do governo federal, o aumento do
teto de idade irá ampliar em
cerca de 2 milhões de pessoas o número de potenciais
doadores no país. O Sistema
Único de Saúde (SUS) conta
com 32 hemocentros coordenadores e 368 regionais e
núcleos de hemoterapia em
todo o país.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também destacou que, apesar de não
existir a obrigatoriedade de
realização do teste de ácido nucleico (NAT) em todo
o sangue doado no país, desde julho o procedimento já

Neste tempo de graça, principalmente nos últimos 150
anos, aparições de Nossa Senhora foram observadas em
diversas partes do mundo,
objetivando sempre a salvação da humanidade, no resgate da moralidade, através
do estímulo à oração, à penitência e à conversão.
Em extraordinário fenômeno, sem precedentes na história do Cristianismo, em
Medjugorje, Nossa Senhora
aparece desde o dia 24 de
junho de 1981, convidando
à conversão através de Suas
mensagens e revela segredos aos seis videntes. (três
já conhecem os 10 segredos
e a três videntes foram revelados nove segredos).
Naquela terra abençoada,
com incentivo da presença
de Maria, surge uma Igreja
renovada, alicerçada no amor
com a pretensão de congregar no mesmo objetivo de
salvação, tanto os católicos
quanto os ortodoxos, muçul-

era realizado em todas as
doações realizadas pelo SUS.
Padilha ressaltou que a rede pública de saúde é responsável por cerca de 75%
das transfusões feitas no Brasil. Os laboratórios terão 90
dias para se adequar às novas regras. Ainda segundo
ele, tanto o NAT quanto o
Elisa são “absolutamente
confiáveis”.
Segundo o Ministério da
Saúde, o teste Elisa é capaz
de detectar os anticorpos produzidos pelo organismo após
infecção por HIV e HCV, enquanto o NAT é capaz de detectar o material genético
dos vírus.
Bolsas de Sangue
O Ministério da Saúde informou que, atualmente, são
coletadas 3,6 milhões de bolsas por ano no país, correspondentes a 1,8% da população. Embora o percentual
esteja dentro dos parâmetros da OMS [Organização
Mundial de Saúde], o Ministério da Saúde trabalha para chegar ao índice de 3%.

manos e tanta gente atualmente desligada de Deus.
Nos dias 02 de cada mês,
durante a aparição de Nossa Senhora à Mirjana, os peregrinos tem a felicidade de
estar junto da Mãe do Céu.
Estes momentos são vividos,
mas difíceis de serem descritos. É como se estivessem
no paraíso!
Isto acontece, também,
quando a Rainha da Paz, aparece extraordinariamente, à
noite, na Colina das Aparições ao vidente Ivan.
A multidão ali reunida vive aquele momento de Céu.
Cada um é livre, para crer
ou não crer que Maria aparece em Medjugorje e os próprios videntes exprimem um
grande desprendimento acerca disso: “Eu digo-te o que vejo e tu és livre de pensar o que
quiseres”, respondem eles, sorrindo, aos que lhes dizem não
acreditar nas aparições.
Fonte: ANUNCIANDO MEDJUGORJE
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Como diria um comentarista de futebol: “A regra é
clara.” Esta é uma máxima
que também vale para a
nossa vida. As regras são
claras, existem verdades
que há muito estão confirmadas como verdades, há
situações onde a realidade
está nitída, pelo menos com
90% (noventa por cento) de
chances de acerto. Entretanto, a vida não é feita apenas de regras. A vida também é feita de exceções.
Obviamente, há muito
mais regras que exceções.
Por isso as regras são regras e as exceções, são exceções. No entanto, as exceções nos levam a refletir
acerca da relatividade de
nossos conceitos, nos levam a crer que, embora muitas vezes tudo pareça claro, poderemos, ao longo do
caminho, nos surpreender
com determinadas situações, surpresa esta que pode tender tanto para o lado negativo, quando só esperávamos algo positivo
quanto como vice-versa.
Parece complicado, mas
é simples. Assim como a
nossa vida é bem mais sim-

ples do que a gente imagina. Nem sempre há algo
desconhecido por trás das
coisas e das pessoas, mas
algumas vezes o futuro nos
reserva grandes revelações.
No dia a dia, geralmente,
em se tratando da vida alheia,
nós não hesitamos em mirar nas regras e ignorar as
exceções. Em contrapartida, quando os nossos sonhos estão em jogo, não raro, muitos de nós, insistentemente, lutamos para transformar a exceção em regra.
Não é porque a vida é feita de regras que não podemos ver concretizada uma
exceção diante de nós. No
entanto, cabe a cada um,
analisando os prós e os contras, as probabilidades de
erro ou de acerto, decidir
se quer ficar com aquilo que
praticamente já é , procurando seguir a regra, ou se
prefere se arriscar, pensando nas exceções.
Onde está a regra? Onde
está a exceção? Só descobriremos o que nos permitirmos descobrir.Mas, sem
dúvida, algo nesta história
é praticamente certo: Exceção rima com paixão.

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

A transformação do
seu temperamento
está na adoração

Jesus nos convida para sermos adoradores e também
nos cumula de muitas graças. Ele quer nos convencer de que a transformação
das nossas vidas acontece
também pela adoração. É
projeto de esperança e felicidade que Ele tem para
nós. Parece até impossível,
mas é através da adoração
que seremos transformados e curados.
Jesus quer transformar pela adoração o seu temperamento, suas fraquezas, seu
comportamento doentio gerado por traumas. O Senhor
não nos chama prontos, Ele
vai fazendo a obra enquan-

to caminhamos, no caminho.
Lembre-se, Ele chamou
os pecadores como Maria
Madalena, a samaritana, Zaqueu...
Há muita gente com o temperamento difícil, pessoas
explosivas, que se irritam facilmente, que perdem o controle com pequenas coisas.
Independentemente de como você está ou de como você seja, hoje, o Senhor está
o chamando para ser um adorador. Quando começamos
a adorar, as curas começam
a acontecer. Digo isso por
mim mesmo; a transformação do seu temperamento
está na adoração.
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ENTREVISTA Amaro Gadbem

Presidente do Sindicato Intermunicipal de Gastronomia e Hospitalidade de Caxambu – SIGAH Caxambu. Vice-Presidente para Bares
e Similares da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação

cadastramento gratuito.

O que é o Encontro
da Hotelaria Mineira?
É um dos mais importantes eventos do setor no Estado de Minas Gerais. Visa
promover o intercâmbio de
experiências nos principais
pólos hoteleiros. Seu formato é bastante atraente para
todos os empresários dos setores de Hospedagem e Alimentação: além de um Feira de produtos e serviços, haverá palestras de profissionais renomados, cursos em
oficinas do SENAC, o Festival Gastronômica Hotel Gourmet e no encerramento o
SESC Chorinho e Samba na
Praça. Tudo isso através de

Como foi feita a captação do evento para a região?
O Encontro da Hotelaria
Mineira foi realizado em Belo Horizonte em suas sete
primeiras edições. O SIGAH
Caxambu, sindicato patronal
representante das empresas
de hotelaria, alimentação fora do lar e similares, pleiteou
a realização do evento junto à Federação Brasileira de
Hospedagem e Alimentação
(FBHA). Esta estava iniciando as atividades de seu escritório regional em MG, com
objetivo de prestar assistência aos Sindicatos a ela filiados no Estado, apoiar a criação de novos Sindicatos em
áreas inorganizadas e difundir os produtos e serviços do
nosso sistema CNC Sesc – Senac. O Sul do Estado foi escolhido devido à importância turística e alta concentração de hotéis e pousadas
na região.
Quais apoios captados para o evento?
O Encontro é uma promo-

ção da Federação Brasileira
de Hospedagem e Alimentação – FBHA e do Sindicato
Intermunicipal de Gastronomia e Hospitalidade de Caxambu - SIGAH, com o patrocínio da Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo – CNC .
Temos o apoio incondicional
do Caxambu e Região Convention & Visitors Bureau e
dos Sindicatos de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares
de São Lourenço, de Poços
de Caldas e Juiz de Fora. Também são parceiros na divulgação os Sindicatos de Aparecida (SP) e Barra Mansa
(RJ). Para a parte técnica e
social do evento temos apoio
do SENAC, do SESC, da Fecomércio MG. Como apoio institucional, contamos com a
ABIH, FOHB e da Federação
de Conventions Bureaux de
MG. Parceria incondicional
da Prefeitura Municipal de
Caxambu, que apresenta ao
trade turístico nosso Centro
de Convenções como local
ideal para realização de eventos. Além do Governo de Minas, Secretaria de Estado de
Turismo e Codemig.

Qual a importância
do evento para o desenvolvimento do turismo regional?
Estamos vivendo um momento importante de reposicionamento no mercado
de nossa região, com o lançamento da Águas da Mantiqueira de Minas, que aliás estará presente com stand
no evento. O Encontro da
Hotelaria Mineira não só
trará empresários de todo
Estado, mas também vários
jornalistas, que são Mídia
Partners, que estarão pela
primeira vez na região e poderão divulgar nossos atrativos para todo país. Além
representar uma conquista política importante, pois
conseguimos descentralizar um evento de grande
porte para o interior do Estado. E os participantes do
evento terão contato com
autoridades empresariais à
nível estadual e nacional,
de todo sistema CNC, como Alexandre Sampaio, diretor da CNC, presidente da
FBHA e presidente do Conselho Nacional de Turismo
da CNC.

Caxambu participa pela Polícia Militar Rodoviária
de Caxambu apreende
1ª vez da Olimpede
O maior evento esportivo
para portadores de deficiência da região encerrou as atividades no dia 10.11.13, no
Ginásio da Ilha São João. Ao
todo foram 3.172 atletas participantes da 16ª edição da
Olimpede - Olimpíada da Pessoa Deficiente, representando 45 cidades. As disputas
aconteceram nos dias 08, 09
e 10/11. Atletas especiais disputam modalidades adaptadas como: atletismo, futsal,
futebol society, natação, voleibol especial, provas de habilidade, cabo de guerra, tênis de mesa, xadrez, dominó,
dama e arremesso à cesta.

A Olimpede é realizada em
Volta Redonda desde 1987,
sendo o maior evento do gênero no Brasil e conta com
a chancela do Comitê Paraolímpico Brasileiro. Uma das
intenções do evento é atender os portadores de diferentes graus e tipos de deficiência, garantindo a integração social, o desenvolvimento das possibilidades físicas, além de elevar a autoestima dos participantes.
A Entidade APAE de Caxambu/MG em parceria com a
Secretaria Municipal de Esportes participou pela primeira vez do evento.

arma e munições
Apreensão

Na noite de sexta- feira
(08/11), a Polícia Militar Rodoviária de Caxambu após
receber denúncia, em que
um rapaz moreno usando
uma blusa vermelha e calça jeans, estava parado no
ponto de ônibus da Rodovia MGC 383-km 295 (entrada para a cidade de São Lourenço), portava uma arma
de fogo, de imediato deslocou ao local.
Ao avistar a viatura o cidadão evadiu para um ma-

EXPEDIENTE

Pe. Alex José Adão
Paróquia
em Ação
alexajoseadao@hotmail.com

A tristeza pela
felicidade do outro

Quase todo mundo já disse alguma vez que sentiu inveja de alguém. Você sabia
que inveja é “a tristeza pela
felicidade alheia”. Uma das
explicações para o gosto das
pessoas em ver acidentes,
em rir de pessoas em situações vergonhosoas ou em saber de notícias ruins está no
pecado da inveja. Por causa
da inveja muita gente ri de
quem se dá mal ou fica triste quando fica sabendo que
alguém se deu bem.
Uma das impulsionadoras
do mercado consumista hoje é a inveja, justamente por
que ela nos leva o tempo todo a nos comparar com os
outros. Se você tem certo
carro, mas seu vizinho comprou um melhor, você fica
triste. Se sua pele está bonita, mas se sua amiga fez plástica, você se sente magoada. Acontece quea alegria do
outro, o seu sucesso,quase
sempre tem mais peso para
o invejoso do que o que realmente está acontecendo.

A inveja é sinônima de cobiça. Cobiçar é mais que desejar ter também algo que o
outro tem, cobiçar envolve
o querer aquilo que é do outro na intenção de que o outro perca o que tem. Por isso que o contrário da inveja
é a caridade e a compaixão.
A história bíblica de Acabe
ilustra bem essa questão. Esse rei possuía riqueza e todo tipo de bens materiais,
mas dirigiu seus olhos e sua
cobiça à vinha de Nabot, seu
vizinho. Seu desejo fez com
que ele abusasse de autoridade, fizesse falsa acusação
e falso testemunho, cometer homicídio e roubar (1Rs21).
Convido você a prestar mais
atenção em seus sentimentos
para que a cobiça e a inveja
nunca nos pegue de surpresa. E não meça esforços para
que em sua família haja sempre oportunidades de praticar a caridade e a compaixão,
evitando o veneno da inveja
e da cobiça que tanto atrapalha a paz de nossos lares.

Prefeitura Municipal de Caxambu - MG
EXTRATO DE CONTRATOS e ADITIVOS:
1) Primeiro termo aditivo ao contrato 036/2013, referente ao
Processo licitatório 0056/2013, Concorrência Pública 0001/2013,
Objeto: Contratação de Instituição Financeira para prestação de
serviços com exclusividade, de PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, ativos, inativos,
pensionistas, comissionados e contratados da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Caxambu – MG. Clausula Segunda: Das Alterações: 2.2: Fica acrescido o montante de R$ 25.000,00
(Vinte e cinco mil reais), ao valor constante no item 3.1 da cláusula terceira do contrato originário, para cobrir as despesas decorrentes de serviços gráficos na impressão de carnês de pagamentos do IPTU do Município de caxambu, durante o exercício
de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Dotação Orçamentária do exercício vigente - Caxambu, 30 de Julho de 2013 - Vanderlei Ramos
Ribeiro Junior. Comissão de Licitação.
2) Primeiro termo aditivo ao contrato 0062/2013 referente ao
Processo licitatório 0080/2013, pregão Presencial 0048/2013, objeto: Aquisição de equipamentos de controle de acesso e automação comercial para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caxambu - Dotação Orçamentária do exercício vigente - Caxambu , 12 de Novembro de 2013 - Vanderlei Ramos Ribeiro Junior. Comissão de Licitação.

Esporte

Para anunciar:
Telefax: (35) 3332-8484
Tiragem Semanal:
8000 exemplares
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tagal as margens da rodovia. Foi realizado buscas, porém o cidadão não foi encontrado. Foi localizada caída ao solo uma bolsa de cor
marrom, contendo em seu
interior, 01 revolver marca
TAURUS calibre. 32, municiado com 06 munições intactas, 03 munições soltas dentro da bolsa e um CRAF (Certificado de Registro de Arma
de Fogo). O material foi entregue a Delegacia de Polícia Civil de São Lourenço.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Valério, Departamento Administrativo: Flávio Augusto de Paula Dutra, Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra, Assessor Jurídico:
Leandro Scatolino de Souza.
Colaboradores: Vera M. Gannam de Castro, Hilda Pinelli, Simone Gannam L. Ribeiro, Izidoro Sant`Angelo Filho, Frei Felipe Gabriel Alves,
Heloísa M. D. de Almeida, Filipe Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha,
Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira.

3) Primeiro Termo Aditivo á Ata De Registro de Preços 0028/2013
- Processo de licitação 0098/2013 – Pregão Presencial 0060/2013 –
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de pó
de café, açúcar e margarina para atender as necessidades do Município de Caxambu – Fornecedor JOSÉ CARLOS DA COSTA: 85 kg de
margarina no vlr de R$ 603,50 e 20 Kg de pó de café no vlr de R$
197,00. Dotação orçamentária do exercício vigente: 544.02.16.02.2
3.695.2302.2112.3.3.90.30.00 - Caxambu , 12 de Novembro de 2013
- Vanderlei Ramos Ribeiro Junior. Comissão de Licitação.
4) Segundo Aditivo á Ata De Registro de Preços 0028/2013 Processo de licitação 0098/2013 – Pregão Presencial 0060/2013
– Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de
pó de café, açúcar e margarina para atender as necessidades do
Município de Caxambu – Fornecedor: SEI Utilidades e Embalagens Ltda 250 Kg de açúcar no vlr de R$ 357,50. Dotação Orçamentária do exercício vigente: 544.02.16.02.23.695.2302.2112.3
.3.90.30.00 - Caxambu , 12 de Novembro de 2013 - Vanderlei Ramos Ribeiro Junior. Comissão de Licitação.

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom
Viçoso, Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto,
Itamonte, Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 36ª Reunião Ordinária de 2013

Ver. Abel Goulart Ferreira

Moção de Solidariedade e Apelo
Tanto a história do nosso país quanto da nossa cidade,
dão conta da efetiva participação da Igreja Católica na sua
construção, bem como na formação do seu povo. Aliás, isso vem ocorrendo desde o próprio descobrimento, pois
juntamente com Pedro Álvares Cabral, vieram os franciscanos liderados por Frei Henrique de Coimbra, o primeiro
celebrante em terras de Santa Cruz. Nossa paróquia, desde a sua instalação ocorrida em 1932, foi administrada pelos seguidores de São Francisco de Assis, até poucos anos,
quando a cidade de São Lourenço pôde ter, nos seus confrades, verdadeiros aliados em todos os seus reclamos, sendo justo destacar que, em tais empreitadas, os queridos
frades franciscanos contaram com a indispensável cooperação das IRMÃS RELIGIOSAS das diversas ordens aqui sediadas. Recentemente, os Padres Diocesanos assumiram a
Paróquia de São Lourenço Mártir e, da mesma maneira dos
seus antecessores, vem encantando todos os fiéis com trabalhos dignos de elogios. De forma igual e sobressaída,
portou-se S. Revma. - o Pe. AFONSO HENRIQUE ALVES DA
SILVA, atual vigário, que vem prestando atenções dignas
de registros, eis que se destacou no atendimento daqueles que necessitam da ajuda espiritual com homilias e orações especiais, sobremodo aos sofredores dos males da alma. Agora, para espanto e tristeza de toda comunidade,
Pe. Afonso renunciou a Paróquia, fato esse que contrariou
e entristeceu todos os paroquianos e o povo em geral, eis
que o tempo entre nós foi dos mais curtos, o que não o impediu de a todos agradar. Assim, entende este Vereador
que nossa Casa, como legítima representante do povo, deva se solidarizar com o referido religioso, pedindo mesmo
que S. Revma. reveja a sua posição e permaneça entre nós,
o que será motivo de júbilo por toda população, pelo que
deverá ser acionado na forma de costume. Por seu turno,
com a urgência que o caso impõe, requeiro que seja comunicado aos Sr. Bispo de Campanha solicitando de sua Revma., Dom Diamantino Prata de Carvalho, ilustre cidadão
honorário da Estância, seja também acionado no sentido
de que interceda para que o Pe. Afonso Henrique Alves da
Silva continue à frente da nossa Paróquia. Isto posto,
forte no art.109 do nosso Regimento Interno, reitero o acima manejado.
Requerimento 155/13
Conforme nossas Atas, a situação das ruas do bairro “Jardim Serrano” encontram-se em estado lastimável, o que
deve ter sido aumentado em função das últimas chuvas.
Contudo, existem algumas artérias que não podem esperar, pois por meio delas trafegam os coletivos e isso não
ocorrendo, o prejuízo torna-se enorme para todos os habitantes do Bairro. Isto posto, é o presente para requerer
do Sr. Prefeito, embasado regimentalmente, que envie a
esta Casa Legislativa a seguinte informação: Quando serão
executadas as necessárias reformas sobre a providência
em tela? Vale dizer quando da reparação da Al. José Modesto Negreiros.
Indicação 450/13
Em atenção ao que foi solicitado pelos moradores da Rua
das Acácias, indico ao Sr. Prefeito, embasado regimentalmente, a necessidade de ser reparado o calçamento da Rua
das Acácias, na altura do número 270, eis que no aludido
local surgiu uma cratera que está prejudicando os proprietários nos acessos aos seus domicílios.

Indicação 451/13
À medida que o tempo passa, vem aumentando o número de usuários que sobem pela Rua Olavo Gomes Pinto e
descem pela Rua 1º de abril, visando a frequência das aulas num colégio existente na aludida artéria. Diante de tal
fluxo, os paralelepípedos estão saindo do lugar e a sua recolocação se impõe, diante inclusive do perigo que tal situação pode causar. Isto posto, indico ao Sr. Prefeito, embasado regimentalmente, da necessidade de ser enfrentada a questão ora apontada.

Indicação 453/13
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do
PSC, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do
Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado
ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que
determine ao Setor Pertinente da Prefeitura para que proceda operação tapa-buraco, urgente, na Rua Orlando B.
de Almeida, esquina com a Rua Isidoro Machado, onde
se encontra um grande buraco, dificultando o tráfego e
podendo ocasionar sérios acidentes.

Ver. Evaldo José Ambrósio

Ver. Waldinei Alves Ferreira (Presidente)

Requerimento 154/13
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, vem até V. Ex.ª,
embasado no § 2º, do artigo 30, da Lei Orgânica Municipal
solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as
seguintes informações com relação a denúncias recebidas
por este Vereador, envolvendo o cemitério municipal, onde o mesmo foi, in loco, na data de hoje, verificar as denúncias: 1) Informar se a carneira ora construída na Quadra 9-A, próxima ao túmulo (terra) 650, foi vendida. 1.1)
Em caso afirmativo, enviar documentação e informar se a
referida carneira pode ser adquirida antes de ter alguém
falecido, pois as informações dão conta de que já existe um
proprietário. 2) Informar sobre uma ligação clandestina de
água que, segundo informação do Sr. “Leo”, até então não
tinha conhecimento, pois assumiu as responsabilidades pela Administração em agosto p.p. e a referida ligação de água
ou gato sai do cemitério rumo a uma residência de um padrão médio que está sendo construída ao lado do cemitério. 3) Informar quem deu a autorização para efetuar a referida ligação de água. 4) Informar o nome do proprietário
da residência que fez uso da água do cemitério. 5) Abrir
um inquérito administrativo para apurar a denúncia. 6) Efetuar a cobrança de uso da água realizado pelo proprietário da residência ou por quem autorizou.

Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns ao proprietário da Autoescola Toledo - Sr. Mário Henrique Poli
Oliveira, pela inauguração da referida Autoescola na presente data.

Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro
Requerimento 156/13
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do
PSC, vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da
Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário,
que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que
determine à Secretaria Municipal de Saúde que envie a
esta Casa Legislativa as seguintes informações: Informar
quem é o Presidente, o Secretário Executivo e o Chefe de
Contabilidade ou o responsável financeiro pelos pagamentos do Consórcio Intermunicipal de Saúde; Informar a partir de qual data exercem essa função; Informar o salário
de cada um.
Indicação 452/13
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do
PSC, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do
Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado
ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que
determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que proceda a operação tapa-buraco, urgente, na Via Ramon, próximo à Choperia 180°, na pista do lado direito, pois está
trazendo muito transtorno aos condutores de veículos que
trafegam na referida via, bem como aos pedestres, com
risco de sérios acidentes.

Requerimento 152/13
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem até V.
Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa a seguinte documentação: Enviar o parecer técnico
emitido pelo CODEMA, autorizando o aterro e o Loteamento do Jardim Paraíso. Fotos em anexo.
Indicação 454/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem, mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que promova estudos no sentido de construir uma creche no Bairro Vila Nova, onde
muitas mães deixam de trabalhar por não terem onde deixar seus filhos em segurança. JUSTIFICATIVA: É sabido que
o nosso município recebeu uma verba, através de um deputado, destinada à construção de uma creche. Diante disso, este Vereador faz a indicação da construção de uma
creche que vise contemplar o bairro supracitado.
Ver. William Rogério de Souza
Moção de Parabéns
É muito importante vermos nossos empresários se doando em prol de nossa comunidade. É mais importante ainda vermos nossos empresários educando, mesmo que seja pela dança às nossas crianças. E é muito mais importante vermos nossos empresários levando o nome de nossa
cidade aos rincões do Brasil e dando oportunidades aos
nossos jovens de conhecer outras cidades. Diante do exposto, o Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns ao
Studio de Dança Denise Fonseca, na pessoa da Sr.ª Denise
Fonseca, pela sua participação na 9ª Mostra de Dança de
Cuiabá no Mato Grosso, que acontecerá no dia 13 a 15 de
novembro do corrente ano. Studio de Dança este que fará
a abertura desse Festival, com Dança Contemporânea, bem
como apresentará uma coreografia de dança folclórica e sapateado, com um grupo de 15 (quinze) alunos. Será a única
escola representando Minas Gerais nesse festival.

Prefeitura Municipal de Caxambu - MG

REGULAMENTO DO CONCURSO DE
DECORAÇÃO “NATAL DE LUZES 2013”

1º CONCURSO
1.1. O Concurso de decoração
“NATAL DE LUZES 2013”, realizado
pela Prefeitura do Município de
Caxambu, através da Secretaria
de Turismo e Cultura será executado conforme regulamento abaixo e
tem por objetivos:
a) Resgatar o espírito natalino,
mantendo o espírito de celebração
da vida e reafirmação de valores universais, como fraternidade, justiça
e solidariedade;
b) Estimular o envolvimento, a
participação e a criatividade da comunidade, entidades e empresas,
decoradores, artistas plásticos, associações diversas;
c) Organizar uma programação atraente, que valorize a identidade e a
cultura regional bem como apoiar as
manifestações da cultura popular;
d) Tornar nossa cidade mais bela para as festividades natalinas;
e) Impulsionar as vendas do comércio e serviços;
f) Aumentar a ocupação hoteleira e o fluxo turístico;
g) Promover a imagem do município de Caxambu/MG.
2. REGULAMENTO
2.1. Poderão participar do concurso “NATAL DE LUZES 2013”, as

seguintes categorias:
a) Imóveis residenciais;
b)comércio em geral (restaurantes, bares, hotéis, lojas, mercados
e supermercados, lojas de revenda
de veículos, estabelecimentos de
ensino, etc.);
c) Hotéis;
2.2.Cadacategoriaconstantedoitem
2.1 deste regulamento terá os parâmetros de julgamento específicos.
2.3 O responsável pela inscrição
é também responsável pela segurança elétrica e estrutural dos ornamentos.
2.4. Só poderão participar do presente concurso os imóveis situados
no Município de Caxambu e previamente inscritos, conforme este regulamento.
2.5. O material empregado na decoração ficará a cargo de cada participante com inteira liberdade de
escolha.
2.6. O participante poderá iniciar
a decoração a qualquer tempo e deverá estar atento para o prazo de
inscrição e de início do julgamento.
•Das vedações
2.7 Estão impedidos de se inscrever no presente Concurso Público:
1) membros da comissão julgadora e parentes;
2) inscritos fora do período estabelecido no item3.1;
3) empresa que tenha debito com
o Município de Caxambu.

2.8. Demais informações e dúvidas poderão ser esclarecidas através do telefone: (35) 3341-7378 e/
ou Comissão Organizadora do Concurso Decoração de Natal.

3. INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições se realizarão no
período de 01 de novembro até 10
de dezembro.
3.2. Para a inscrição os interessados deverão preencher a ficha de
inscrição, conforme Anexo deste regulamento e no ato deverão entregar uma cópia de comprovante de
endereço do imóvel.
(Poderá ser um dos seguintes:
conta de Água, Luz, telefone ou carnê do IPTU.
3.3. Os dados fornecidos pelos
interessados, no momento de sua
inscrição, deverão ser corretos, claros, precisos, completos e apresentados de uma forma que permita a
verificação de sua procedência, veracidade e autenticidade.
3.4. As inscrições serão efetuadas na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, situado na Praça
16 de Setembro, n° 24 – Centro –
Caxambu. .
3.5. As inscrições deverão ser feitas por categoria, representadas da
seguinte forma:
a) Imóveis residenciais: deverão
ser inscritas pelo morador.
b) Imóveis comerciais: deverão

ser inscritos pelos proprietários.
c) Hoteis: proprietário ou gerente

4- JULGAMENTO
4.1. A comissão julgadora será
constituída por 05 (cinco) membros,
podendo ser constituída uma comissão para cada categoria, caso o
número de inscritos assim o exigir.
4.2. O período de julgamento será de15a20 De dezembro de 2013,
quando as decorações serão avaliadas de 0 (zero) a 10 (dez) (notas
fracionadas), para cada quesito, sendo vencedor o que alcançar a maior
média de cada categoria, conforme
quesitos abaixo descritos:
I) Criatividade e originalidade:
nesta categoria serão considerados
originalidade dos materiais utilizados na ornamentação e proposta
de temas específicos, bem como a
criatividade no emprego de tais materiais e temas abordados.
II) Beleza e harmonia: nesta categoria serão considerados riqueza
na ornamentação e requinte e harmonia entre os materiais natalinos
utilizados.
III) Iluminação e decoração: nesta categoria serão consideradas quantidade de lâmpadas instaladas, qualidade e disposição decorativa e combinação de cores.
4.3. O julgamento será feito por
categorias.
4.4. Para efeito de julgamento so-

mente será analisada a decoração
externa do imóvel.
4.5. Em caso de empate, prevalecerá a melhor pontuação no item
criatividade e originalidade.
4.6. Persistindo o empate, a escolha do vencedor ficará a cargo da
comissão julgadora, que levará em
consideração os demais itens.
4.7. A comissão julgadora poderá usar notas fracionadas.
4.8. Deverá conter obrigatoriamente na ornamentação, luzes e
motivos e/ou temas natalinos.
4.9. Os membros da comissão julgadora têm autoridade e autonomia sobre a análise da decoração
de Natal e suas decisões serão definitivas.
5. PREMIAÇÃO
5.1. Os primeiros colocados nas categorias residência e comércio receberão a premiação conforme abaixo:
1º lugar residência – um tablet.
2º lugar residência – um vale compras no valor de R$ 250,00.
1º lugar comércio – um aparelho
celular com dois chips
1º lugar hotel – uma câmera digital.
2. Os concorrentes na categoria
Prédio Públicos receberão menção
honrosa.
5.3. A premiação será entregue
no dia 21 De dezembro às 20h, no
calçadão .
5.4. Os nomes dos vencedores

do concurso serão divulgados em
material a ser veiculado pelos meios
de Comunicação da Prefeitura Municipal de Caxambu/MG.
5.5. Os premiados que não estiverem presentes, será informado
por correspondência, e-mail e/ou
telefone.
6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. A decoração de Natal deverá permanecer montada até o dia
06 de Janeiro de 2014.
6.2. Cabe aos participantes tomar as providências necessárias
para a inscrição no presente concurso dentro do prazo estabelecido e o custo dos materiais e da
montagem da decoração e das vitrines ficará a cargo de cada participante.
6.3. A inscrição e participação
neste concurso implicam o total conhecimento e aceitação deste regulamento pelos participantes, bem
como de seus termos e condições.
6.4. Os trabalhos apresentados
em desacordo com o regulamento
ou realizados fora do prazo estabelecido serão desclassificados. O tema da decoração deverá ser diretamente ligado ao Natal.
6.5. Os casos omissos e não previstos neste regulamento serão resolvidos pelos membros da organização e coordenação do concurso
Decoração de Natal.
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Mais saúde com
alimentos antioxidantes

O que provoca o envelhecimento? O que provoca o
envelhecimento?
Grande parte da pesquisa
científica nos dias de hoje estão focadas em encontrar
uma solução para o envelhecimento.
Seus resultados apontam
para os radicais livres como
os principais culpados. Quanto mais radicais livres em seu
corpo, mais rápido o processo de envelhecimento e se
torna gradativo.
Os radicais livres são substâncias instáveis prejudiciais,
que se desenvolvem após a
oxidação, um processo que
ocorre naturalmente no organismo.
Os radicais livres não são
prejudiciais por si só. De fato podem ser benéficos.
O único problema é que
não fazem a distinção entre
as moléculas saudáveis e nocivas de modo que uma grande possibilidade de atacar
outras células saudáveis, provocando enormes danos celulares, danos no tecido, resultando numa doença crónica ou desordem, tais como o envelhecimento.
Em suas tentativas voltadas para encontrar uma solução para o envelhecimento, os cientistas finalmente
fizeram um grande avanço

com a descoberta de alimentos antioxidantes.
Alimentos antioxidantes
são substâncias cuja única
função é atuar sobre os radicais livres e impedir de danificar os tecidos celulares.
Por isso, que dependemos
das plantas, legumes e verduras para a nossa fonte de
alimentos antioxidantes e
ajudar na cura como anti envelhecimento.
Os seres humanos são apenas uma das poucas espécies que não conseguem produzir seu próprio anti envelhecimento ou antioxidantes.
Nós temos a maioria dos nossos alimentos anti oxidantes
das frutas e verduras que comemos frescos.
Vegetais como repolho, batata, couve flor, abóbora e
cenoura são ricas em vitaminas, que agem como alimentos antioxidantes e anti envelhecimento.
O que são radicais livres?
Por que eles são prejudiciais para o corpo humano?
Como a vitamina E e outros alimentos antioxidantes
ajudam a proteger o corpo
contra os danos dos radicais
livres?
Ao falar sobre antioxidantes e radicais livres, não podemos deixar de tocar um
pouco sobre bioquímica.

Você provavelmente se lembra de seus velhos tempos
de colégio que o corpo humano é composto de muitas
células diferentes e cada célula é composta de muitas
moléculas diferentes.
Moléculas consistem em um
ou mais átomos de um ou vários elementos unidos entre
si por ligações químicas.
Um átomo típico é composto por um núcleo, neutrões, protões e eletrões.
Os elétrons são as partículas carregadas negativamente que orbitam o conjunto
de prótons em um átomo.
Radicais livres e alimentos
antioxidantes
Os radicais livres são formados quando ligações fracas entre os átomos são divididos.
Os radicais livres contêm
um número ímpar de elétrons, não pareado que seja muito instável e podem reagir rapidamente com outros
compostos.
Antioxidantes: Inimigos naturais de radicais livres
Alimentos antioxidantes
como vitaminas C e E, servem para proteger o corpo
contra os efeitos destrutivos
dos radicais livres.
Os alimentos antioxidantes servem para neutralizar
os radicais livres.
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DRª LUCIANA B. VIEIRA
Onicomicoses
O que é?
É uma infecção da lâmina ungueal (unha) por dermatófito ou
por outros fungos como leveduras do gênero Cândida, leveduras
exógenas e outros gêneros de fungos existentes na terra e em madeiras apodrecidas. Pode haver
comprometimento de uma única unha ou de várias. Em aidéticos, por exemplo, é freqüente o
acometimento múltiplo das unhas.
Ocorre em cerca de 20% da população adulta entre 40 e 60 anos.
É mais comum em mulheres pela maior exposição, por uso de
sapatos abertos e contaminação
por manicures e pedicures. É rara em crianças, provavelmente,
pelo crescimento mais rápido da
unha, dificultando o desenvolvimento do fungo.
Como se desenvolve ou se adquire?
As fontes de infecção podem
ser o solo, animais, pessoas ou
alicates e tesouras contaminados.
Além disso, a queratina, substância que forma as unhas, é o “alimento” dos fungos. As unhas mais
comumente afetadas são as dos
pés, pois o ambiente úmido, escuro e aquecido, encontrado nos
sapatos, favorece o crescimento
destes organismos. É muito freqüente o contato do homem com
fungos, e a convivência pode ocorrer durante anos sem provocar
doenças. Estas só acontecem
quando os fungos encontram condições favoráveis ao seu desenvolvimento, alterando o equilíbrio da pele.
O que se sente?
O acometimento da unha por
dermatófito pode ser inicialmente subungueal (sob a unha) distal (na extremidade) e/ou lateral,
subungueal proximal (em relação
ao corpo, próximo do) e superficial. Todas as formas podem evoluir para o comprometimento total da lâmina ungueal. O início
mais freqüente é pela borda distal, que se torna opaca com detritos córneos sob a placa ungueal. O aspecto é, no início, similar
na porção subungueal lateral ou
proximal. Na superficial, ocorrem
manchas brancas na lâmina ungueal ligeiramente escamosas.
Exemplos de manifestações:
Descolamento da borda livre
A unha descola do seu leito, geralmente iniciando pelos cantos
e fica ôca. Pode haver acúmulo
de material sob a unha. É a forma mais freqüente.
Espessamento
As unhas aumentam de espessura, ficando endurecidas e grossas. Esta forma pode vir acompanhada de dor e levar ao aspecto
de “unha em telha” ou “unha de
gavião”.
Leuconíquia
Manchas brancas na superfície
da unha.

Destruição e deformidades
A unha fica frágil, quebradiça
e quebra-se nas porções anteriores, ficando deformada.
Paroníquia (unheiro)
O contorno ungueal fica inflamado, dolorido, inchado e avermelhado e, por consequência, altera a formação da unha, que cresce ondulada e com alterações da
superfície.
Como o médico faz o diagnóstico?
Para a confirmação do diagnóstico deve ser encontrado o dermatófito. Este pode ser identificado no exame direto, sem haver
necessidade de cultivo. As culturas são de difícil obtenção e têm
interesse para a identificação da
espécie. É preferível repetir várias vezes o exame direto antes
de recorrer ao cultivo. É aconselhável não instituir um tratamento sistêmico de tinha da unha sem
ter o exame micológico positivo.
Como se trata?
O tratamento divide-se em local, sistêmico ou combinado. A
escolha de uma ou outra forma
de tratamento depende do número de unhas comprometidas,
do grau de comprometimento, do
estado imunológico do paciente
e da presença de doenças que contra-indiquem uso de medicamentos orais. A resposta terapêutica
é determinada pelo estado biológico do fungo, e do grau de comprometimento da unha. O tratamento é eficaz, embora seja longo, principalmente, nas unhas dos
pés, que apresentam uma velocidade de crescimento menor que
as unhas das mãos. O tratamento deve sempre ter acompanhamento médico, para haver a exata determinação do término do
tratamento e também devido a
terapia sistêmica (que não é local), poder apresentar efeitos colaterais e possíveis intervenções
medicamentosas. A extração cirúrgica pode ser dolorosa e, às
vezes, inútil. A extração química
com uréia possibilita resultado,
mas, devido aos novos tópicos,
está em desuso.
Como se previne?
A prevenção dá-se através de
hábitos higiênicos como evitar a
umidade nos pés por período prolongado. O uso de calçados fechados que dificultam a transpiração
e o contato dos pés descalços com
lugares públicos como banheiros
e piscinas são fatores de risco.
É aconselhável o uso de meias
de algodão, que absorvem a umidade dos pés melhor do que as de
nylon; e a exposição do calçado
ao sol, pois a ação dos raios ultravioleta impede desenvolvimento
do bolor (fungos) e da umidade.
É prudente também observar
a pele e o pêlo dos animais de estimação, pois podem ser agentes
transmissores.
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Lixo amontoado nas ruas vira
problema em São Lourenço
Já está virando rotina em
São Lourenço os moradores,
turistas e veículos terem que
dividir espaço com os sacos
de lixo doméstico que estão
sendo amontoados no meio
das calçadas e via pública.
De acordo com moradores da cidade, a prática agora é constante e cometida
pelos próprios coletores. A
situação afeta a limpeza da
cidade, bem como o trânsito de veículos e pedestres.
“Na verdade, a coleta de
lixo doméstico deveria ocorrer de casa em casa, e não
amontoá-lo no meio das ruas para que horas depois o
caminhão passe para recolher. Os sacos amontoados
na via pública atraem animais e afetam o trânsito”, disse Luiz Alcântara, morador
do centro da cidade.
Os moradores também relatam que os cães abandonados reviram os sacos plásticos e consequentemente
espalham lixo e restos de comida pelo chão.
A forma com que o lixo
doméstico vem sendo recolhido é motivo de muitas reclamações por toda a cidade, já que as “montanhas de
lixo” ficam visíveis por várias
horas até a chegada do caminhão coletor.
Conversamos também com
a turista Ângela do Nascimento Dias, perguntada sobre a
situação ela nos respondeu:
“Eu e minha amiga viemos
para São Lourenço para ad-

BETO BACHA

Giro Esportivo

OLHA A ARQUIBANCADA, KI LUXO!

Lixo

Neste feriadão da República um abraço a você querido
leitor e também em especial a você turista amigo que visita nossa cidade, tendo a oportunidade de conferir uma das
equipes da casa, do Esporte, que tenho certeza bate saudades em todos os amantes do futebol de São Lourenço e
região. Com arquibancadas no estádio Jaime Sotto Mayor
e com os jogadores: Mauro Jorge, Tinteiro, goleiro Jorge,Tião
Peixeiro, Caio, Juninho, Tricolor Chocolate, Rogério, Rosaldo e NelsinhoFunê; Agachados: Lulu Massagista, Paulo Henrique Simões, Galvão, Marquinho Pavão, Marquinho, Fafi,
Dêgo e Claret da Pneusul.... Um bom time também!

POR FALAR NO ESPORTE

mirar belas paisagens e não
esse tanto de lixo horroroso
na principal rua da cidade”,
disse a turista de Bauru-São
Paulo.
Nossa reportagem entrou
em contato com a Ouvidoria Municipal para questionar sobre o lixo amontoado,
nos foi enviada a seguinte
resposta:
“Isso acontece porque a

maioria das pessoas poe o
lixo na rua fora do horário
da passagem do caminhão.
O fato se agravou depois que
a Vina, para agilizar o trabalho, colocou funcionários coletores para atuarem antes
da passagem do caminhão e
eles criaram pontos de depósito de lixo na calçada. Isso motivou alguns moradores a colocarem seus sacos

de lixo nesses locais a qualquer hora.A partir do início
de 2014 o problema começará a ser resolvido. Haverá
mudança no serviço de coleta de lixo e será feito um
trabalho de divulgação e de
conscientização das pessoas quanto ao horário da passagem do caminhão e à responsabilidade da população”,
finalizou a nota.

A grama do campo do Esporte esta sendo bem aparada para a realização do Campeonato Municipal, o nosso
amigo Pedro que não é o “Malazarte”, gostou da ideia do
carrinho de corte motorizado e fez a festa no último domingo. Parabéns também a
iniciativa da Liga Desportiva
em solicitar a ambulância para os jogos realizados no Municipal de Futebol. Com um
trabalho exaustivo e competente e agora todos sabendo
da presença da enfermeira
nas partidas, foi um verdadeiro cai cai. Na semana passada a Secretaria de Saúde disponibilizou os funcionários
Carlos Roberto motorista e a
enfermeira Kelly. Ainda no
Municipal, a equipe do Vila
Carneiro conseguiu enfim seus
primeiros três pontos no campeonato e o direito de continuar na 1ª divisão do municipal do ano que vem, após vitória por 1 a 0 no Conquista, gol do Thiago Batistinha. Alegria da equipe do Barão. Neste final de semana, domingão,
no campo do Esporte, mais duas partidas decisivas para a
classificação no sistema mata a mata, com as partidas entre o Verdão e Cruzeirinho e logo depois Biquinha com 6
pontos enfrentando a equipe do Rio Verde.
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“O entardecer com as Garças”.
Um lindo espetáculo!
Espetáculo

Depois de sábado (09/11),
o espetáculo proporcionado
pelas garças que moram na
Ilha dos Amores no Parque das
Águas já é considerado por
muitos como o mais novo atrativo turístico da cidade.
No final da tarde deste sábado (09/11), centenas de
pessoas foram acompanhar
nas margens do lago a volta
das garças, que começa todos os dias por volta das
18h30minhs. A iniciativa deste belíssimo espetáculo é da
Nestlé Waters. É a concretização de um projeto apresentado pela empresária Rachel Cohen, da diretoria da
Câmara de Dirigentes Lojistas de São Lourenço.
De acordo com a idealizadora do projeto “O entardecer com as Garças”, a simpá-

tica Rachel Cohen, “este foi
o primeiro da série que acontecerá todos os sábados, às
margens do lago, no horário
da volta pra casa das garças
que pernoitam na Ilha dos
Amores”, disse Rachel, que
estava radiante de felicidade ao receber os convidados.
O “show” proporcionado
pelas garças é realmente fantástico. E para emocionar ainda mais os convidados, quando a nuvem branca, formada pelas centenas de garças
chegavam, um barco a remo
transportando um saxofonista atravessou o lago, proporcionando uma belíssima trilha sonora que inevitavelmente emocionou a todos.
O prefeito Zé Neto fez questão de contemplar a volta das
garças ao lado da simpática

e graciosa primeira dama Cristiane, que sempre faz questão de receber bem a todos.
O Juiz de Direito da Vara Criminal e Infância e Juventude
da Comarca de São Lourenço, Dr. Fábio Garcia Macedo
Filho também fez questão de
acompanhar atentamente o
lindo espetáculo. Diversas outras autoridades, empresários, comerciantes, idosos,
crianças, moças e outros, prestigiaram o primeiro espetáculo aberto ao público. O empresário João Vítor Gorgulho
do Clube da Casa também ficou encantado com o espetáculo, “é realmente lindo demais”, disse João Gorgulho.
A entrada foi franqueada
pelo Parque das Águas e reuniu centenas de pessoas e
personalidades da cidade.

PROF. ANDRÉ

Esportes

João Paulo Ribeiro dos Correios
é Campeão mais uma vez

João Paulo Campeão nos Jogos SESI Minas Gerais

Representando os Correios
nos Jogos do SESI 2013, realizados no período de 25 a
29 de outubro na cidade de
Uberlândia/MG. Os Jogos do
SESI são disputadas várias
modalidades Olímpicas como Tênis de Mesa, Futebol
de Campo, Futsal, Vôlei de
Areia, Atletismo, Natação entre outras.
João Paulo Ribeiro convidado a representar os Cor-

reios venceu suas quatro
provas: 50m Borboleta, Costas, Livre e o revezamento
na categoria absoluto se
classificando para nadar a
Fase Sudeste Brasileira em
Rio Claro/SP de 05 a 08 de
dezembro.
Os Correios conquistaram
o título de Campeão no masculino e no Feminino e consequentemente Campeão
Geral. E João Paulo rece-

beu da organização do evento SESI um troféu de destaque como melhor atleta
da competição, pois foi o
único atleta a vencer todas suas provas.
Parabéns João Paulo, que
estas conquistas o levem a
manter sua motivação para
se preparar e continuar representando de forma brilhante os Correios e nossa
São Lourenço.

Empresários, profissionais e estudantes de hotelaria, turismo e
gastronomia: vocês têm um encontro marcado com o sucesso.
Participe do Encontro da Hotelaria Mineira, evento que é sucesso há sete edições, sendo
considerado o mais importante do setor.
A programação inclui mostra de produtos e serviços, palestras, oficinas e festival
gastronômico, que será elaborado pelos Chefs dos principais hotéis de Minas Gerais.
Essa é uma excelente oportunidade para fornecedores de produtos, equipamentos, insumos e
serviços para a hotelaria.
Venha fazer grandes negócios e aproveitar tudo o que Caxambu oferece.

22 e 23 de novembro de 2013 • Centro de Convenções de Caxambu
Confira a programação: www.encontrohotel.com.br • Informações: 31 3261 4200

Confira os hotéis em Caxambu com tarifas especiais durante o evento.

Realização:

Mídia Partner:

Promoção:
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Apoio Institucional:

Apoio Estratégico:

Patrocínio Regional

Patrocínio Nacional
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Vereadores viajam para Belo
Polícia Civil apreende caminhão
Horizonte na tentativa de negociar supostamente roubado
Uma equipe de investiga- êxito em encontrar o veículo. sendo usado para transpordébitos do Hospital com a Cemig
dores da 3° DRPC/São Lou- Trata- se de um caminhão Ford, tar gados que seriam produrenço, chefiados pelo delegado Dr. Felipe Pecin, receberam na tarde desta terçafeira (12/11), uma denúncia
sobre um veículo suspeito
que estava estacionado na
Alameda “A”, nobairro Santa Mônica 2.
De imediato, os policiais partiram para o local e lograram

Negociação

modelo F- 4000, placa BWA5171/ Cruzeiro- SP.
O vistoriador da 3ª DRPC
também esteve no local para examinar o veículo e constatou alterações no chassi e
no motor.
De acordo com o delegado Dr. Felipe Pecin, a suspeita é que o caminhão estaria

to de furto aqui na região do
Sul de Minas e Vale do Paraíba- SP. O Ford F- 4.000 foi
apreendido e as investigações continuam para descobrir quem estava com posse
do caminhão, já que até agora ninguém se apresentou
como sendo o responsável
pelo veículo.

Suspeito

O vereador Paulo Gilson
(Chopinho), acompanhado do
Presidente da Câmara Municipal de São Lourenço vereador Nei da Saúde, conseguiram marcar uma audiência em
Belo Horizonte com o vice-presidente da Cemig Dr. Arlindo
Porto. Na ocasião, os vereadores entregaram um pedido
de parcelamento da dívida do
Hospital da Fundação Casa de
Caridade de São Lourenço, que
hoje gira em torno de R$1.
800.0 00,00 (um milhão e oi-

tocentos mil reais).
Dr. Alindo Porto, pronto
para atender ao pedido dos
vereadores em relação ao
Hospital São Lourenço, convidou para participar da reunião Dra. Silvia Cristiane Martins Batista- gerente de gestão de controle da inadimplência dos clientes da distribuidora. Ficou decidido então que a Dra. Silvia ficará
encarregada para realizar a
negociação de valores e a
posterior apresentação à Di-

retoria do Hospital de São
Lourenço. O vereador Paulo Gilson Chopinho já agendou outra reunião com a Dra.
Silvia para o próximo dia 21/11
às 10hs da manhã.
Agora, em conjunto com
a Diretoria do Hospital de São
Lourenço, os vereadores irão
se empenhar para conseguir
que seja feita a melhor negociação possível para ajudar a amenizar em partes, a
crise em que o hospital vem
atravessando.

XII Semana Jurídica leva conhecimento
aos estudantes do Curso de Direito
Entre os dias 28 a 31
de Novembro realizou-se o tradicional evento conhecido como Semana Jurídica que marca a efetivação do projeto pedagógico do Curso de Direito voltado para atividades de extensão acadêmica.
O evento teve início
na segunda-feira com a
palestra ministrada pelo Dr. Edson Vieira da Silva Filho sobre o tema Bem-jurídico penal. Logo em seguida, o Dr. Bruno Creado dissertou sobre os 10 passos para aprovação no exame de ordem. O primeiro dia contou,
ainda, com uma palestra sobre a Parceria Público-Privada no sistema prisional.
No segundo dia do evento a palestra foi sobre a Função Social da Família com o Dr. Ricardo Alves de Lima e, após, os alunos participaram de mini-cursos realizados com professores da própria instituição. Já o terceiro dia foi todo voltado para temas polêmicos
que a comunidade jurídica se debruça. Em primeiro lugar, o Prof. Dr. Flavio Pedron da
Pontífice Universidade Católica ministrou o tema de seu livro Mutação Constitucional no
contexto da crise do positivismo jurídico e o também professor da PUC/MG Bruno de Almeida Oliveira falou sobre a Constituição e o Devido Processo Legislativo.
No último dia de evento, Allan Helber trouxe aos alunos as Perpectivas do novo
Código de Processo Civil, obra legislativa que encontra-se em vias de ser aprovada
no Congresso Nacional, e o prof. Bruno Albergaria palestrou sobre a evolução econômica dos paradigmas de Estado.
O evento contou com a participação dos alunos da Faculdade de São Lourenço,
com alunos de Direito de instituições vizinhas, com profissionais da área jurídica e
com os professores do Curso de Direito da Faculdade de São Lourenço.
É importante a realização de tais eventos visto contribuir para a aproximação entre comunidade jurídica e os estudantes do curso de Direito além de permitir a aquisição por parte desses de conhecimentos jurídicos em temas atuais.
O Curso de Direito da Faculdade de São Lourenço agradece o apoio e o incentivo
de toda a comunidade de São Lourenço e região com a expectativa de que mais eventos de tal porte possam ocorrer em futuro próximo.
Prof. Diogo Bacha e Silva
Coordenador do Curso de Direito
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Instalação do 57° Batalhão Pedreiro trapalhão fica
“preso” na lança do Castelinho
de Polícia Militar

Aconteceu na manhã desta sexta- feira (08/11), a cerimônia de instalação do 57°
Batalhão de Polícia Militar
com sede em São Lourenço. Diversas autoridades civis e militares compareceram na cerimônia.
O 57° BPM com sede em
São Lourenço faz divisa com
o Estado do Rio de Janeiro
e São Paulo. Tem uma área
composta por 22 municí-

pios e está articulado em
02 Companhias e 10 Pelotões. Esteve subordinado
administrativamente ao 8°
BPM até o ano de 2.000 com
o status de Companhia Especial.
A partir deste ano, com
uma nova reestruturação
no Sul de Minas, a Companhia passou a subordinarse ao 24° BPM, com sede
em Varginha, até o ano de

2.004, quando então foi elevada à Companhia Independente, a 14ª Cia PM Ind.
Em 22/03/2013, através
da Resolução n° 4.245 do
Comando Geral da Polícia
Militar de Minas Gerais, a
14ª Cia PM Independente
foi elevada à categoria de
Batalhão e atualmente está subordinado à 17ª Região
de Polícia Militar, sediada
na cidade de Pouso Alegre.

Invasão

Segurança

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

- Pretendem se casar:

000435 - ISAIAS FONSECA, solteiro, maior, pedreiro, natural de São Lourenço-MG, residência Rua
Saturnino da Veiga, 634, São Lourenço-MG, filho de OSWALDO GABRIEL DA FONSECA e MARIA DO
CARMO FONSECA; e CRISTINA VIEIRA, solteira, maior, auxiliar de cozinha, natural de Rio de Janeiro-RJ, residência Rua Saturnino da Veiga, 634, São Lourenço-MG, filha de e SATURNINA MARIA VIEIRA;
000434 - FABIANO MATHIAS MOREIRA, solteiro, maior, pedreiro, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua João Pio da Silva, 138, São Lourenço-MG, filho de JOSE MARCELINO MOREIRA e
MARILSA MATHIAS MOREIRA; e ROSIANE APARECIDA TOMAS, solteira, maior, encapsuladora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Fany, 362 - casa 02, São Lourenço-MG, filha de JOSE
FELIPE TOMAS e MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL TOMAS;
000437 - JOAQUIM FREITAS DE MIRA, divorciado, maior, aposentado, natural de Cristina-MG,
residência Rua João Ayres Filho, 90, São Lourenço-MG, filho de JOÃO MIRA DE FREITAS e SEBASTIANA HENRIQUE DE MIRA; e MARIA HELENA GONSALVES, divorciada, maior, do lar, natural de
Virginia-MG, residência Rua João Ayres Filho, 90, São Lourenço-MG, filha de MANOEL GONSALVES NETTO e MARIA JOSÉ GUERRA;
000436 - ROBERTO CÉSAR PINHEIRO DE FREITAS, solteiro, maior, vendedor, natural de São Bernardo do Campo-SP, residência Rua Nossa Senhora da Salete, 320, São Lourenço-MG, filho de ARSINIO PINHEIRO DE FREITAS e MAFALDA TOMÉ PINHEIRO DE FREITAS; e ELAINE ALVES FIRMINO
CORREA, viúva, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Nossa Senhora da Salete, 320, São Lourenço-MG, filha de ANTONIO IVO FIRMINO DIAS e NOEME ALVES DE FARIA;
000438 - BRUNO HENRIQUE SILVA NORONHA, solteiro, maior, auxiliar administrativo, natural
de São Lourenço-MG, residência Alameda C, 115 - apto 101, São Lourenço-MG, filho de MARIO
HENRIQUE GONÇALVES NORONHA e ELIANE CRISTINA DA SILVA NORONHA; e ALINE MOREIRA
AUGUSTO, solteira, maior, assistente administrativo, natural de São Lourenço-MG, residência Alameda C, 115 - apto 101, São Lourenço-MG, filha de JOSÉ CARLOS AUGUSTO e MARLI ALICE MOREIRA AUGUSTO;
000441 - MAURO SÉRGIO MACHADO DE OLIVEIRA, divorciado, maior, Radio operador, natural
de Rio de Janeiro-RJ, residência Rua Cassimiro de Abreu, 184, São Lourenço-MG, filho de DENZIL
DE OLIVEIRA e LICÉA MACHADO DE OLIVEIRA; e RIANEZ DOS REIS FERREIRA, divorciada, maior,
Autonoma, natural de Lambari-MG, residência Rua Cassimiro de Abreu, 184, São Lourenço-MG,
filha de JOSÉ BENEDITO FERREIRA e MARIA BENVINDA FERREIRA;
000439 - ALEXANDRE INACIO DOS SANTOS, solteiro, maior, motorista, natural de Guarulhos-SP, residência Rua J. C. Soares, 848, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ INACIO DOS SANTOS e MARIA DAS DORES DOS SANTOS; e FERNANDA LIMA DE FREITAS, solteira, maior, enfermeira, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Orlando B. de Almeida, 46, São Lourenço-MG, filha de
EDSON ALVES DE FREITAS e NATALIA DE LIMA FREITAS;

Por volta das 04:00hs da
madrugada deste sábado
(09/11), os moradores do
famoso Castelinho e seus vizinhos acordaram com pedidos de socorro do pedreiro Luiz Carlos da Silva Rodrigues de 32 anos, que por
algum motivo tentou invadir a residência que fica localizada na Via Ramon/ Bairro Monte Verde e ao tentar
pular a grade de lanças existente na casa, escorregou e
ficou com uma das pernas
literalmente “espetada” em
uma das lanças.
Dona Panissi Throm proprietária da residência, disse que levou um grande sus-

to quando acordou com o barulho e viu pela varanda do
seu quarto um homem espetado na lança.Assustada,
Panissi pegou a arma que guarda em casa e disparou duas
vezes para o alto. Foi quando um segundo homem que
também havia invadido a casa, se assustou e fugiu pelos
fundos da residência arrebentando a cerca elétrica.
Assustados, os vizinhos ligaram para a Polícia Militar,
que prontamente compareceu no local. O Corpo de Bombeiros também foi acionado
e precisou usar um alicate e
serras para cortar uma parte da grade e finalmente re-

tirar o pedreiro. O resgate foi
demorado e precisou de muita perícia dos militares.
Panissi Throm tem autorização para portar a arma,
que segundo ela, é usada apenas para sua proteção pessoal, já que a residência já
foi invadida em outra oportunidade.
O pedreiro Luiz Carlos foi
levado para o Hospital de São
Lourenço e segue internado.
Depois de receber alta ele
terá que se explicar para o
delegado na 3ª D. R. P. C e
provavelmente responderá
a inquérito policial. O pedreiro não portava nenhum tipo
de arma.
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Homenagem

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Inspire-se: penteado
de noiva!

Lançamento
Nosso amigo, Dr. José Nacle Gannam, estará lançando seu livro “LEMBRANÇAS
ETERNAS - HISTÓRIAS
DE SÃO LOURENÇO E
DO VASCO NAS DÉCADAS DE 50 E 60”. O
lançamento e tarde
de autógrafos, está
marcado para o próximo sábado, dia 23,
às 17:00 horas, no Prazeres de Minas Cafeteria, no Edificio Bavária. Parabéns Dr. José, felicidades e muitos sucessos!!!

Religião

O Diretor de Ressocialização do Presidio de Itajubá, Leandro Palma, foi homenageado pela Câmara Municipal daquela cidade, Moção Congratulatória, projeto do Vereador
Joel Carlos de Almeida, o Joel do Guadalupe. Leandro, nasceu em São Lourenço, e iniciou sua carreira no Sistema Prisional como Agente Penitenciário, no Presidio de São Lourenço, sendo classificado como 1° lugar de sua turma, assumindo o cargo de Coordenador do Grupo de Intervenção Tática - GIT. Em 2009, com a inauguração do Presidio
de Itajubá, o então Diretor Regional, Carlos Alfredo Sales,
o convidou para assumir a Diretoria de Ressocialização, desafio que tinha que ser superado. Hoje, sob a coordenação
de Leandro, dez empresas são parceiras do Presidio de Itajubá, mais de cem presos trabalhando, orgulho para um
grande trabalho de cidadania. Dois grandes galpões foram
construídos para abrigar as empresas parceiras. Leandro é
respeitado e querido por seus colegas, e hoje, considerado pela Superintendência de Atendimento ao Preso, o melhor Diretor de Ressocialização do Estado. Parabéns Leandro, muitas felicidades e Sucessos!!!

Campeão
Padre Bruno César, Reeitor do Seminário Nossa Senhora das Dores de Campanha, vem substituir nosso querido
Padre Afonso, que no próximo dia 24, celebra sua missa de
despedida de nossa cidade. Seja bem vindo Padre Bruno!!!

Educação

A cidade de Carmo de Minas está em festa. Thiago da
Conceição, nosso querido “Chocolate”, sagrou-se campeão
no Open 2013, em Benos Aires, Argentina. Vitórias sempre meu amigo!!!!
A antiga escola Jerônimo Fernandes, a Funabem de Carmo de Minas, agora se transforma em Instituto Federal de
Educação. A Presidente Dilma, assinou o decreto, e deixa
todos os carmenses felizes por esta conquista. Parabéns
Carmo de Minas!!! (Foto crédito: Carmo Histórica)

Enem Prisional

Será realizado nos dias 03 e 04 de dezembro, o Enem Prisional 2013, onde mais de 5.000 presos, recolhidos nas
Unidades Prisionais do Estado, estarão prestando o exame. No Presidio de São Lourenço, aproximadamente 120
presos, matriculados na Escola Estadual São Francisco de
Assis, que funciona dentro do presídio, farão a prova. Enem
Prisional, também é cidadania!!!
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Acesse
nosso
site e
fique por
dentro
de
todas as
novidades!
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Se você está procurando
um penteado para o dia do
casamento então inspire-se
nessas novidades da passarelas da moda. Certamente
algum dos penteados selecionados vai cair no seu gosto.
São vários estilos entre eles
estão os penteados românticos, modernos e lógico o clássico. É importante lembrar
que antes de escolher um penteado deve-se levar em consideração o vestido e os acessórios. O importante é que
haja uma harmonia, um equilíbrio, entre tudo o que a noi-

va usará neste dia tão importante – o seu casamento.
É importante também fazer o teste do penteado com
os acessórios escolhidos, dias
antes, junto com o profissional que irá realizar o penteado e maquiagem da noiva.
Assim caso algo não fique do
agrado da noiva você terá
tempo de elaborar um novo
penteado ou uma nova maquiagem. Confira abaixo alguns penteados usados atualmente nos desfiles internacionais para noivas e use
como inspiração
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Partido dos Trabalhadores de São
Lourenço já tem novo presidente
Política

Foram realizadas neste
domingo (10/11), as eleições internas do PT (Partido dos Trabalhadores) em
todo o Brasil. Foram escolhidos os presidentes dos
Diretórios Municipais, Estaduais e Nacional.
Em São Lourenço, diversos
votantes passaram pela sede do diretório municipal para confirmar o nome do novo presidente municipal que
disputou com chapa única,
tida como uma chapa forte
para dar continuidade no processo de crescimento do partido na cidade.
Nossa reportagem acompanhou a apuração dos votos, na sede do PT de São
Lourenço, que começou às

17:30hs. Não demorou muito para que o nome do novo presidente fosse confirmado. Trata- se de Elizote
Salvador, militante antigo do
PT municipal.
Elizote foi eleito pela grande maioria do partido e contou com o apoio do agora expresidente Gustavo do Açougue Brasília. “Estamos preocupados agora com a eleição da nossa companheira
e pré-candidata Dilma Rousseff, do pré- candidato Pimentel e outros deputados
que nos apoiam aqui na cidade, a nossa luta continua.
Estou deixando a presidência do partido agora para me
preparar e ter mais tempo
para organizar junto com o

companheiro Elizote, Dr. José Celso Garcia e outros filiados do partido, uma précandidatura forte para as
próximas eleições municipais também”, disse Gustavo do Açougue Brasília.
O novo presidente do Diretório Municipal de São
Lourenço que se disse muito satisfeito e pronto para
encarar a nova missão. “Estou muito satisfeito, acho
que o PT está sempre na
frente mostrando o que é
uma democracia, principalmente com este ato de hoje, em que os filiados votaram e escolheram os representantes do nosso partido em todo país”, finalizou
Elizote Salvador.

VÁRIOS MODELOS A PREÇO
DE NOTA DE FÁBRICA
COM IPVA GRÁTIS

SIENA EL
1.0 4P FLEX 13/13

KIT CELEBRATION 1

PREDISPOSIÇÃO PARA RÁDIO + PINTURA
METÁLICA CHASSI 5831

IPVA GRÁTIS
A PARTIR DE

R$ 32.321,00

PALIO FIRE

ECONOMY 1.0 FLEX 4P 13/14

NOVO UNO

KIT CELEBRATION 4 +
DIREÇÃO HIDRÁULICA

VIVACE 1.0 4P FLEX 13/14

CHASSI 4164

IPVA GRÁTIS

KIT CELEBRATION 5

CD PLAYER MP3 + PINTURA METÁLICA
CHASSI 1105

A PARTIR DE

A PARTIR DE

agencia2013.com.br

R$ 30.990À,00
VISTA
Av. Damião Junqueira de Souza, 1.222 | São Lourenço | (35) 3332-7000
Av. Gabriel Alves Fernandes, 720 | Caxambu | (35) 3341-2211

Esclarecimentos ao Consumidor: Novo Uno Vivace Flex 4P 2013/2014. Chassi: 1105 com Kit Celebration 5 = CD player MP3 + pintura metálica, a partir de R$ 30.990,00 à vista com IPVA 2013 grátis. Siena EL 1.0 Flex 2013/2013. Chassi: 5831 com Kit Celebration 1 - Pintura metálica + predisposição pra rádio, a partir de R$ 32.321,00 à vista com IPVA 2013 grátis. Palio Fire
Economy Flex 4P 2013/2014. Chassi: 4164 com direção hidráulica + celebration IV, a partir de R$ 27.234,00 à vista com IPVA grátis. Financiamento com entrada de 52,5% ( R$ 14.300,00 ) e o restante em 48 parcelas de R$ 347,00. Taxa de 0,99% a.m. e CET de 12,6% a.a. Valor com o ﬁnanciamento R$ 30.956,69. Seguro Auto válido para São Lourenço e região. Financiamentos sujeitos
a aprovação de crédito Banco FIAT. TC de R$ 580,00 e SPF de 3,80% do valor ﬁnanciados não inclusa na parcela. Promoção válida até 30/11/2013 ou até o término do estoque na concessionária IDEAL FIAT. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições. Os veículos FIAT estão em conformidade com o
PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Imagens ilustrativas.

Aceitamos sua carta de crédito e consórcio de qualquer administradora. Consulte condições*.
Descontos especiais para pessoa jurídica, produtor
rural, taxista e portador de necessidades especiais.

Respeite os limites de velocidade.

agencia2013.com.br

IPVA GRÁTIS

idealfiat.com.br
facebook.com/idealfiat

R$ 347,00
R$ 27.234,00 À VISTA

ENTRADA DE 52,5% + 48X
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