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Grave acidente na
BR-460 deixa dois mortos

Por volta das 17:00 hs deste sábado (11/01), um grave acidente envolvendo um Fiat Pálio branco, com placas de
Itapira- SP e um ônibus da Viação Gardênia que faz a linha São Lourenço Carmo de Minas deixou duas vítimas fatais. De acordo com testemunhas no local, o Fiat Pálio trafegava em alta velocidade pela rodovia, quando perdeu
a direção e bateu de frente com o coletivo. (pág 06)

Tragédia

Saúde

Hospital inaugura
nova ala da UTI
Neonatal

Aconteceu na manhã desta quinta- feira (16/01), no Hospital de São
Lourenço, a cerimônia de inauguração das novas instalações da UTI Neonatal e Pediátrica. A inauguração
contou com a presença do ex- Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Dr. Antônio Jorge de Souza Marques, do Prefeito Municipal
de São Lourenço, José Sacido Barcia
Neto e de diversas autoridades de
São Lourenço e região. (pág 07)

Polícia Militar
recolhe Falcão que
estava em gaiola

No dia 12 de janeiro, a Polícia
Militar do Meio Ambiente de São
Lourenço se deslocou até uma residência no município de Cruzília/
MG, onde realizou o recolhimento
de um falcão... (pág 09)

Base do SAMU será
na antiga sede do
Tiro de Guerra
(pág 07)

Bombeiros controlam
início de incêndio em
depósito de hotel
(pág 09)

Prefeitura de
Caxambu vai
entregar mais
um micro-ônibus
escolar (pág 11)

aqui é
bom d+
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EDITORIAL
A repercussão do caso
do complexo penitenciário de Pedrinhas já foi suficiente para que os brasileiros estejam informados do quadro geral de degradação das cadeias do
país. A conclusão mais constrangedora é a de que todos os poderes, de todas
as instâncias da federação,
além do conjunto da sociedade, têm sua parcela
de responsabilidade na situação explosiva dos presídios. O caso do Maranhão, pela exacerbação da
violência, serve de alerta
para situações semelhantes. Tanto que 197 detentos foram assassinados no
ano passado nas prisões,
sendo que 69 deles no Estado traumatizado por imagens de degolas.
Admita-se que governos,
órgãos fiscalizadores, Ministério Público e Justiça
têm falhado. O Congresso, que tem responsabilidade direta pela quase totalidade da legislação penal e processual, também
vem se omitindo claramente em relação ao tema. Há
quatro anos, por exemplo,

a mais importante recomendação da CPI do Sistema Carcerário, da Câmara, foi a criação do Estatuto Penitenciário Nacional.
A iniciativa estabelecia,
entre outras providências,
normas de separação dos
presos por tipo de delito e
pena e exigia inspeções mensais pelas autoridades. Todas as sugestões foram arquivadas em 2011. Com a
convivência de todo tipo de
condenado, os mais de 500
mil detentos do país misturam-se nas cadeias como
se fizessem parte de um grupo homogêneo. Celas abarrotadas juntam assassinos
reincidentes e integrantes
do crime organizado a delinquentes comuns e até
aos que já deveriam estar
em liberdade pelo cumprimento das penas.
A superlotação, sem a
discriminação da periculosidade e outras particularidades de cada preso,
é uma distorção visível.
Outras, muitas vezes encobertas, mascaram o que
o presídio maranhense acabou por explicitar. As autoridades sabem, por exem-
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Omissão sobre presídios

Homens de meia idade
que ingerem mais de dois
drinks por dia podem sofrer uma perda acelerada
da memória, alertou um
estudo publicado nesta
quarta-feira (15).
Não se observou diferença, no entanto, na função
mental ou de memória entre abstêmios e aqueles que
ingeriram menos de dois
drinks ou 20 gramas de álcool por dia, segundo as
descobertas publicadas no
periódico “Neurology”.
Para fazer este estudo,
mais de 5 mil homens de
meia idade foram entrevistados sobre seus hábitos de consumo de bebidas alcoólicas três vezes
ao longo de 10 anos. Em
seguida, eles se submeteram a testes de memória
e outros testes cognitivos
na idade média de 56 anos.
Esses testes foram repetidos duas vezes nos 10
anos seguintes.
“Nosso estudo se con-

centrou em participantes
da meia idade e sugere que
o consumo excessivo de
álcool está associado a um
declínio mais rápido em
todas as áreas da função
cognitiva nos homens”,
afirmou a autora do estudo, Severine Sabia, da University College de Londres.
As habilidades mentais
dos bebedores inveterados decaíram entre 1,5 e
seis anos mais rápido do
que aqueles que consumiram menos álcool diariamente. Os homens que
consumiram 36 gramas de
álcool ou mais por dia sofreram as perdas mais
abruptas de memória e
função cerebral.
Duas mil mulheres também foram incluídas do
estudo, mas não havia suficientes consumidoras em
excesso de álcool para permitir analisar sua decadência mental em comparação com bebedoras moderadas ou abstêmias.

Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

A fórmula mágica

plo, que a tensão nas cadeias é camuflada pela gestão das penitenciárias pelos próprios apenados, que
assumem uma tarefa do
Estado e assim conseguem
até mesmo evitar motins
e conflitos mais graves.
Some-se a tudo isso o
baixo investimento em novas unidades, que também
contraria recomendações
da CPI, por conta, muitas
vezes, da pouca disposi-

ção dos governantes em
enfrentar as resistências
das comunidades a ter presídios na vizinhança. Mesmo num ano eleitoral, que
dificulta e politiza ações
entre aliados nas instâncias federal e estadual, o
país não pode perder a
oportunidade de enfrentar de vez essa chaga nacional, que tem no caso
de Pedrinhas seu exemplo
mais perturbador.

VERA GANNAM

ESPAÇO LIVRE
Consumo de bebida alcoólica
acelera perda de memória

SIMONE GANNAM

Maria Nossa Mãe

MENSAGEM DE
NOSSA SENHORA
Queridos filhos!
Com alegria no meu coração, Eu chamo a todos
vocês a viverem e a testemunharem a sua fé com
o coração e com o seu
exemplo, em todas as circunstâncias. Decidam-se,
filhinhos, a fugir do pecado e da tentação. Que possa haver, em seus corações, alegria e amor pela
santidade. Eu os amo, filhinhos, e os acompanho
diante do Altíssimo com
minha intercessão.
Obrigada, por terem correspondido ao meu apelo. (25-07-2013)
MENSAGEM DE
REFLEXÃO
Decidam-se a fugir do
pecado e da tentação.
Diante de qualquer situação, que dependa de
nós, a decisão é sempre
pessoal, é nossa e não de
outra pessoa. Por essa razão, não podemos nem devemos atribuir culpa a nin-

guém nem às circunstâncias nem ao lugar nem ao
tempo, com a alegação de
que fomos vítimas e não
culpados por uma decisão
errada...
Todos, de uma forma ou
outra, somos tentados pelo inimigo do homem. Mentiroso, ardiloso, cruel, aproxima-se do ser humano
(principalmente daqueles
que desejam servir a Deus
em espírito e verdade), e
começa por tentá-lo, oferecendo-lhe prazeres e felicidade, que, segundo ele,
se encontram no dinheiro, no prazer da carne, na
fama e nas honras mundanas. O convite é por demais tentador: o brilho e
a fascinação das coisas, que
nos rodeiam, são irresistíveis. É disso que Nossa Senhora nos quer livrar, porque toda tentação, se não
for superada, com a ajuda
da graça, leva-nos fatalmente ao pecado. E, quando se trata de um pecado
grave, corremos o risco de
perder-nos para sempre.
Fonte: Informativo RAINHA DA PAZ

Quem de nós não gostaria
de encontrar uma fórmula mágica que pudesse resolver, num
piscar de olhos, todos os nossos problemas e aflições? Certamente, muitas vezes em nossa vida, sentimos este desejo
profundo a invadir a nossa
mente e o nosso coração. Mas
a verdade é uma só: a realidade não nos permite tal proeza e, assim, somos obrigados
a refletir sobre os desafios que
nos são apresentados, buscando soluções que muitas vezes
levam tempos e tempos para
produzir seus resultados.
Vivemos num mundo extremamente acelerado. Temos a
impressão de que os dias correm e que as horas voam. E,
levados por esta sensação, paralelamente, queremos solucionar nossos conflitos também assim, rapidamente, de
um minuto para outro, num
“piscar de olhos”. Neste afã de
“ficarmos livres” disto ou daquilo, desta ou daquela pessoa ou situação, quantos erros cometemos, colaborando
para que as coisas se compliquem ainda mais, criando verdadeiras “bolas de neve”.
As soluções realmente eficazes são aquelas que se constróem dia após dia, com zêlo,
cuidado e atenção. Aquilo que
requer de nós um acompanha-

mento constante é extremamente trabalhoso, mas é igualmente necessário para que os
efeitos possam ser produzidos, a seu tempo.
Assim como as pessoas que
querem perder peso jamais
conseguirão manter a forma
almejada sem doses homeopáticas de reeducação alimentar e atividades físicas (o que
requer força de vontade), jamais conseguiremos resultados satisfatórios sem dedicação, sem ação. Soluções não
caem do céu. Quando tomamos apenas um remédio para emagrecer, continuamos
exatamente iguais. Quando
queremos resolver os problemas num passe de mágica, a
tendência é que eles se agravem ainda mais.
Fórmulas mágicas são muito interessantes, porém, irreais. Elas só funcionam na ficção, pois a realidade é outra.
No mundo real, temos que gastar energia e empreender esforços contínuos a uma causa, a fim de que os frutos apareçam, ainda que a longo prazo. Paciência e persistência são
fundamentais, sempre. Descruzemos os braços e, corajosamente, abandonemos as falsas fórmulas mágicas a fim de
que os milagres realmente
aconteçam...

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Dê uma chance
para o perdão
É vontade de Deus
que nos perdoemos
mutuamente. Que nosso amor seja um dreno para retirar todo mal
que já nos fizeram e
que também já fizemos
aos demais, para que
sejamos recuperados.
No entanto, nós temos muita dificuldade de perdoar e conceder perdão. Por isso, necessitamos querer e pedir essa graça
a Deus. É momento de
você, filho, esposa, marido, empregado.... perdoar seu pai, sua mãe,
cônjuge, patrão, amigo, entre outros. Perdoar pelas palavras pesadas que eles já lhe
disseram ou pelas ati-

tudes que o feriram.
Talvez quem o feriu já
tenha morrido e você
nem teve oportunidade de lhe conceder e
pedir perdão. Mas Deus
liga o céu à terra, é a
hora do perdão.
Por mais doloroso
que seja, perdoe quem
quer que seja. Isso é
necessário para que
você saia de tudo o
que está lhe fazendo
mal. Deixe Deus realizar isso em você. Dê
essa chance a essas
pessoas para que Deus
possa atingi-las e tirar
toda a “infecção” e salvá-las. O perdão é manifestação de Deus que
passa em nós e transforma tudo.

Abandono de Emprego

A empresa Ernani Maurílio Zauli Figueiredo, com CEI
nº 5000.8451.0880, situada à Estrada da Barra Bela, s/
nº, Zona Rural de Soledade de Minas/MG, representada
por seu proprietário Ernani Maurílio Zauli Figueiredo, solicita o comparecimento de seu funcionário, José Roberto Arruda Rocha, portador da CTPS nº 00073050 série
00123, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 06/12/2013, no prazo de 24 horas a contar da
data desta publicação. O seu não comparecimento ou
falta de justificativa implicará sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho por abandono de emprego, conforme art. 482, letra I da CLT.
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ENTREVISTA

Como vai, governador?
Tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado. Sempre no trabalho
em prol de Minas Gerais.
Governador, recentemente, foi anunciada uma
ótima notícia para a população de Minas: a construção do gasoduto entre
Betim e Uberaba. O que
esse empreendimento representa para nosso Estado?
Esse é um empreendimento histórico. Hoje sabemos que o gás é um combustível muito importante para a industrialização
de nosso país. Na realidade, havia a pretensão da
Petrobras de construir uma
fábrica de amônia em Uberaba, pretensão consolidada em um protocolo de
feito com o Estado. Mas
para que essa fábrica possa funcionar, nós temos
que ter o gás como fonte
de energia. E o Estado assumiu o compromisso de
fazer esse gasoduto, ini-

cialmente cogitado a vir
através do estado de São
Paulo. Mas, como estava
demorando, tomamos uma
decisão vigorosa e corajosa e que muito influenciará no desenvolvimento de Minas como um todo. Vamos ligar o oeste de
Minas à nossa capital. O
gasoduto irá de Betim a
Uberaba, mais de 450 quilômetros de distância, a
um custo de R$ 1,8 bilhão,
o maior investimento de
obra pública já feito a favor do Triângulo Mineiro.
E esse gás, durante seu
percurso, permitirá também a melhoria da industrialização das cidades situadas ao leito da BR-262.
Então, será um ponto fundamental para a integração econômica do Triângulo à capital e da interligação de toda uma região
com grande potencialidade de crescimento, que é,
exatamente, o oeste do
Estado, o Alto Paranaíba
e o Triângulo Mineiro.
Portanto, governador, isso significa que este empreendimento representa
desenvolvimento regional
não apenas para a região
do Triângulo Mineiro ou
para a Região Metropolitana de Belo Horizonte,
com Betim, mas para um
Estado como um todo?
É verdade. Até porque
teremos também outra
possibilidade, que é a in-
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Governador Antonio Anastasia
Sobre assuntos importantes para Minas Gerais
e para o povo mineiro.
terligação desse gasoduto com o gás que será explorado na Bacia do São
Francisco, na região de Morada Nova, e que vai levar
este gás a ser produzido
lá futuramente de volta a
Belo Horizonte, para ser
redistribuído na rede de
gasoduto da Gasmig em
parceria com a Petrobras,
com a Cemig e com a Gaspetro. Portanto, é um investimento estratégico para a economia de Minas
Gerais e que vai confirmar
Uberaba como grande polo produtor de fertilizantes, como já acontece nos
dias de hoje.
Governador, há pouco
o senhor tocou em um
ponto importantíssimo
para a economia de Minas, que é a implantação
da fábrica de amônia em
Uberaba. Além de fortalecer a região, esse empreendimento vai poder
diminuir a dependência
do Brasil em relação a esse insumo, que é tão importante para o agronegócio?
É verdade. Hoje, cerca
de 60% do uso de amônia
no Brasil é feito por meio
de produto importado. E
agora, em Uberaba, com
essa fábrica, vamos substituir essas importações.
Uberaba já uma região muito rica em fertilizantes e
na fabricação desses produtos, e vamos aprovei-

tar o seu polo e a sua posição geográfica para trazer amônia. Esse produto
será insumo para fertilizantes da maior região agrícola do Brasil, que é o centro-oeste, onde o Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba e o oeste de Minas figuram com muito destaque. É uma fábrica importantíssima, um grande investimento da Petrobras
em nosso Estado, de que
precisávamos muito. Então, Uberaba vai se firmando, em razão da sua posição, da produção de fertilizantes e também em especial através da Vale, como polo produtor para o
agronegócio. Temos também insumos que irão da
região de Patrocínio, por
meio de estradas que estamos asfaltando na região, passando por Perdizes, e que, certamente,
irão favorecer ainda mais
a consolidação desse polo industrial de fertilizantes em Uberaba.
Este é o governador AntonioAnastasia que, novamente, traz boas notícias para toda a população de Minas. Governador, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco.
Eu que agradeço por essa boa oportunidade. Muito obrigado.
Fonte: Agência Minas

Programa PROINVESTE beneficia
famílias caxambuenses

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

EXPEDIENTE

Os recursos pleiteados pelo prefeito Jurandir Belini junto ao Governo do Estado, vão
atender a quarenta famílias
carentes com a construção
e/ou reforma de banheiros
em suas residências. As obras
que visam o saneamento básico garantirão melhor qualidade de vida a população
beneficiada. Para ter direito
ao benefício os proprietários
foram devidamente cadastrados, e sua necessidade
comprovada através de visita dos funcionários da prefeitura e de fotos dos banheiros. “Temos um compromisso com a população de Caxambu em garantir tudo o
que possa atender as prioridades de cada família, e es-
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Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Vocação, Semana Vocacional
e Ordenação Presbiteral
Concluímos o Tempo do Natal e, tendo celebrado no domingo passado o Batismo de Jesus,
adentramos o Tempo Comum,
momento oportuno para o discipulado. Já no primeiro dia desse tempo, o evangelho acena para o chamado que Jesus faz aos
seus primeiros seguidores (Mc
1,1-14): vai até eles num dia normal de trabalho, no momento
em que haviam recolhido as redes da pesca ou que se preparavam para lança-las e pede que
sejam pescadores de homens.
Isto tem um significado muito profundo... Pescadores agora serão pescadores de homens...
Jesus chama os seus seguidores
e conta com a colaboração dos
mesmos na construção do seu
Reino a partir daquilo que eles
podem e sabem fazer. É o dom,
o talento recebido colocado à
disposição.
Diante de nós estão três realidades marcantes: em primeiro lugar, a eleição, a escolha que Jesus
faz e o chamado, fruto da bondade divina. “Ele chamou os que quis”.
Em segundo lugar, a gratuidade
da resposta, solícita e pronta para realizar a vontade de Deus. E
por fim, a missão confiada.
Sobre o chamado, encontramos o seu fundamento no fato
de que Deus não quer viver só:
Ele quer o ser humano por perto, muito unido a Si, e quer contar com a sua colaboração para
salvar o mundo. Deus não nos
chama por causa dos nossos méritos, mas única e simplesmente porque nos ama.
Sobre a resposta, trata-se do
mais pleno modo de realização
pessoal, pois somente somos felizes quando fazemos a vontade
de Deus. É preciso um coração
sensível para estar em sintonia
com o projeto de Deus e dizer
sim aos seus apelos.
Sobre a missão, sabemos que
não é diferente da missão de Jesus Cristo, é a mesma missão a
nós confiada: ser sal e luz do mundo. O mesmo Espírito que con-

sagrou Jesus está sobre... Ele nos
capacita.
Neste sentido, podemos falar
de muitas vocações, muitos chamados, em relação à grande Vocação que é estar na presença
de Deus e atrair outros para junto d’Ele. Vocação sacerdotal, religiosa, matrimonial, consagrada, solteira, comprometida, engajada na Igreja e no Reino: cada um, a seu tempo, com seu estilo de vida e dons cooperando
com a construção do Reino de
Deus.
Falando nisso, o tempo é oportuno para recordarmo-nos da vocação sacerdotal. Dentro de poucos dias, no próximo dia 25 de
janeiro, às 10h, na Igreja Matriz
de São Lourenço Mártir, um filho de nossa terra, o Diácono Josimar Cândido Lourenço, filho do
casal: Antônio Claret Lourenço
e Ivonete Aparecida Cândido Lourenço, do bairro Vila Nova, Comunidade São Francisco, será ordenado presbítero, para servir
ao povo de Deus.
A vocação presbiteral é marcada pela identificação do ser humano ao Cristo, Bom Pastor: o
padre é um homem como outro
qualquer, com limitações e fraquezas, sonhos e aspirações, retirado do meio do povo de Deus
para o servir. O padre não é servo de si mesmo e nem mesmo
está aí para ser servido, mas antes e, sobretudo, para dar a sua
vida, como Jesus Se entregou. Oferece o sacrifício de louvor em nome e com o povo santo de Deus,
mas sabe que a sua vida, toda ela
deve ser sacrifício e oblação. É
dispensador da Graça que, através do seu ministério, ao celebrar
os sacramentos, Deus faz jorrar
como uma fonte revigorante e reconfortante sobre todos os que
precisam, de modo especial, os
pobres e os fracos. O padre é ponte que leva o povo a Deus e traz
Deus ao seu povo, colocando sua
vida, cada dia, em relação ao projeto de Deus, submetendo-se à
Vontade do Senhor.

CLASSIFICADOS
Imóveis a Venda

sa certeza tem me colocado
na busca de recursos financeiros que possam dar governabilidade às nossas ações.
As parcerias com o Governo
do Estado e com Governo Federal tem nos dado grande

respaldo. Agradeço ao Deputado Federal Bilac Pinto
(PR/MG) pela viabilização de
mais este projeto. E peço ao
povo de Caxambu, que continue acreditando em nosso
trabalho, pois é este compro-

misso que assumimos com
todos que tem nos feito atravessar empecilhos e lutar por
dias melhores, 2013 foi um
ano de vitórias para Caxambu”, concluiu o prefeito Jurandir Belini.

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.

S.Lço - Apto Centro 2 qts c/armários, demais dependências, garagem. Prédio pequeno, sem elevador, claro, c/vista. 98,75m2. R$ 230mil.
S.Lço - Casa carioca 2 suítes demais dependências. Novinha, ótima localização no bairro. R$ 160mil
S.Lço - Casa excelente próx. Polivalente 3qts suíte, garagem, quintal c/269m2. R$ 350mil
Dom Viçoso - terreno rural 10.000m2, água da
serra encanada, todo cercado, próx. povoado R$85mil.
Dom Viçoso - 3ha, 400mts do asfalto, 11km S.Lço,
casa 3qts c/suíte (precisando modernização),área
de lazer,animais.R$200mil.
Tenho outros ótimos imóveis.
Leônidas Bastos – Creci 24195
Tels: (35) 9179-4209 (TIM)
(35) 8869-8956 (OI).

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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IPVA 2014: escala de
pagamento de Minas Gerais
Os donos de veículos do
Estado devem ficar atentos.
Começou na quarta-feira
(15/01) a escala de pagamento de Minas Gerais do IPVA
– Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores
–, referente ao ano de 2014.
O prazo para pagamento à
vista ou da primeira parcela
varia conforme o final da placa do automóvel, com os primeiros vencimentos programados para o intervalo de 15
a 28 de janeiro.
Para 2014, segundo informações apresentadas pela
Secretaria de Estado de Fazenda (SEF), por meio da subsecretaria da Receita Estadual, os contribuintes que decidirem quitar o imposto em
parcela única terão direito a
3% de desconto. Além disso,
será possível dividir o IPVA
em até três vezes, com parcelas iguais e consecutivas,
a serem quitadas em janeiro, fevereiro e março. Confira a escala de pagamento na
tabela a seguir:
Neste ano, a frota em Minas Gerais foi ampliada em
cerca de 600 mil automóveis.
Com isso, a SEF prevê que
8,4 milhões de veículos estarão sujeitos ao imposto.
Em Belo Horizonte, onde há
o maior número de automóveis do Estado (18% de toda a frota), 1,4 milhão vão
pagar o IPVA.

como também para aqueles
que utilizam o IOS (Apple) e
o Windows Phone. “Em breve, também vamos incorporar à nossa ferramenta os dados do Detran, para consulta de multas, autuações e impedimentos”, completa o superintendente.
Com relação à Guia de Arrecadação do IPVA, o contribuinte pode emitir o documento na página da SEF,
nas Repartições Fazendárias
e Unidades de Atendimento Integrado (UAI). Lembran-

do que as guias emitidas nas
Repartições Fazendárias e
nas UAI serão acrescidas do
valor correspondente à taxa de expediente para 2014.
O pagamento pode ser realizado tanto nos terminais
de autoatendimento, como
também nos guichês dos seguintes agentes arrecadadores credenciados: Banco
do Brasil, Itaú, Bradesco,
Mais BB, Banco Postal, Bancoob, Mercantil do Brasil,
HSBC, Santander, Caixa Econômica Federal e Casas Lo-

téricas. Para tanto, basta informar o número do Renavam do veículo.
É importante ressaltar, ainda, que o não pagamento
do IPVA nos prazos estabelecidos pode gerar multa de
0,3% ao dia (até o 30º dia),
multa de 20% após o 30º
dia e juros (taxa Selic) calculados sobre o valor do imposto ou das parcelas, conforme o caso. O contribuinte não pode se esquecer,
nesse planejamento, de quitar também a Taxa de Re-

novação do Licenciamento
Anual do Veículo (TRLAV).
Em cota única, o tributo tem
o valor de R$75,19 e deve
ser pago até o dia 31 de março de 2014.
Curiosidades
Em Minas, o valor do imposto varia conforme o ano
de fabricação do automóvel.
Isto quer dizer que, com o
tempo, há uma redução progressiva do IPVA. Outro detalhe: veículos movidos exclusivamente a álcool têm

desconto de 30% em relação
ao mesmo veículo movido a
gasolina.
Em 2014, o maior valor do
imposto a ser pago chega a
quase R$ 101 mil. O menor,
por sua vez, chega ao valor
de R$ 6 (ver tabela abaixo).
Existem, ainda, situações em
que veículos não precisam
quitar o IPVA. Confira, neste link, as situações de isenção listadas pela Secretaria
de Estado de Fazenda, bem
como orientações para abrir
a solicitação.

Pagamento do IPVA
A consulta de valores do IPVA
pode ser feita a partir do Renavam ou Marca/Modelo, por
meio do site da SEF e pelo telefone 155 (Ligminas), disponível para todo o Estado de
Minas Gerais. Confira, neste
link (arquivo PDF), um passo
a passo para a pesquisa na página da Secretaria.
Uma novidade apresentada pela SEF é o aplicativo
“IPVA 2014” para dispositivos móveis (smartphones e
tablets). Gratuito, ele possibilita a consulta do valor
exato do imposto, taxa de
licenciamento e outras informações sobre o registro
dos veículos.
O aplicativo está disponível tanto para sistemas que
utilizam o sistema Android,

Anuncie aqui: (35) 9983-1054 Oi
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Acidente com duas vítimas fatais
próximo ao bairro da Palmela
Por volta das 17:00 hs deste sábado (11/01), um grave acidente envolvendo um
Fiat Pálio branco, com placas de Itapira- SP e um ônibus da Viação Gardênia que
faz a linha São Lourenço Carmo de Minas deixou duas vítimas fatais.
De acordo com testemunhas no local, o Fiat Pálio trafegava em alta velocidade pela rodovia, quando perdeu a
direção e bateu de frente com
o coletivo.
No carro estavam o motorista e um casal de filhos (um
menino de nove anos e uma
menina de oito). O garoto foi
socorrido por populares e
posteriormente levado para
o Hospital de São Lourenço
pelo Corpo de Bombeiros. O
homem que dirigia o carro e
a menina de oito anos morreram no local.
Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do
carro foi identificado como
Eliseu Donizete Jonas, 34 anos

BETO BACHA

Giro Esportivo

DESTAQUES DE

Parte 3

Biquinha Campeão Copa da Amizade

e a filha dele, Noemi de Santana Jonas, de oito anos.
O Corpo de Bombeiros de

São Lourenço informou que
seis passageiros do ônibus
foram levados para o Hospi-

tal de São Lourenço com ferimentos leves e foram liberados no mesmo dia.

Volta as aulas -Especialistas defendem que o peso
máximo nas mochilas seja 10% do peso da criança
Na hora de comprar o material escolar, um item merece atenção especial: a mochila. Com o peso muitas vezes excessivo, devido à quantidade de livros e outros materiais, as mochilas precisam
ser adequadas para distribuir
bem o peso e não prejudicar
a postura dos estudantes. Os
pais devem ficar atentos para evitar que os filhos carreguem peso maior que o recomendável.
A Academia Americana de
Pediatria considera que o ideal é que a mochila tenha entre 10% e 20% do peso corporal do estudante. Há instituições que defendem o percentual de 15%.
O uso de mochilas com peso excessivo, especialmente
se carregadas de forma inadequada, pode provocar dores e até problemas na postura e outros.
Ao escolher uma mochila,
é importante que ela seja leve. Quando estiver vazia, não
deve pesar mais que meio quilo. O ideal é que seja de duas tiras, pois as de tira única
para o ombro não distribuem
o peso uniformemente, o que
pode causar problemas de
postura. O estudante deve
tensionar as tiras para que a
mochila fique bem junto ao
corpo e aproximadamente a
cinco centímetros acima da
linha da cintura.
As alças devem ser acolchoadas, reguláveis e com

largura mínima de quatro
centímetros na altura dos
ombros. Tiras estreitas podem causar compressão nos
ombros e restringir a circulação. É interessante também concentrar os objetos
mais pesados no centro da
mochila e mais próximos das
costas. As orientações foram
elaboradas pelo Proteste e
pela Sociedade Brasileira de
Ortopedia Pediátrica.
As mochilas com rodinhas
podem ser uma alternativa
para o excesso de peso. A
Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica alerta, no
entanto, que é preciso ter
cuidado com a alça do carrinho que deve estar a uma
altura apropriada. As costas
devem estar retas ao puxá-la. Esse tipo de mochila, porém, enfrenta resistência dos
adolescentes.
Além de mochilas adequadas, o diálogo entre pais e
escola é considerado fundamental para equacionar o
problema do excesso de peso que os alunos carregam.
Algumas instituições têm adotado medidas que reduzem
a quantidade diária de material que precisam levar.
As discussões em torno do
excesso de peso das mochilas de crianças e adolescentes resultaram em um projeto de lei, aprovado em novembro do ano passado na
Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que deter-

mina que as mochilas devem
ter, no máximo, 15% do peso do estudante. O projeto
também obriga as escolas a
ter armários para os estudantes guardarem material.

O texto, no entanto, não prevê nenhum tipo de fiscalização, nem sanções para quem
descumprir a norma. O projeto ainda precisa retornar
à Câmara dos Deputados.

Futsal Feminino do tec Robô- JOJU

Verdão é Penta no Municipal

Lucca Brizon no Galo
com Ronaldinho

Júlia destaque Copa
Brasil de Handebol

Cruzeiro Brasileirão
e Flamengo na Copa
do Brasil
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Hospital de São Lourenço inaugura
nova ala da UTI Neonatal e Pediátrica

Base do SAMU será na
antiga sede do Tiro de Guerra
A Base Descentralizada do
Samu, em São Lourenço, será instalada na antiga sede do
Tiro de Guerra, na rua Madame Schimidt. O local, que fica na área de funcionamento da maior parte dos setores da saúde pública e de clínicas particulares, é muito
próximo da Secretaria Municipal de Saúde e do hospital.
Lá serão disponibilizadas
duas ambulâncias, uma de
suporte básico e outra de suporte avançado (UTI), e equi-

Aconteceu na manhã desta quinta- feira (16/01), no
Hospital de São Lourenço, a
cerimônia de inauguração
das novas instalações da UTI
Neonatal e Pediátrica.
A inauguração contou com
a presença do ex- Secretário
de Estado de Saúde de Mi-

nas Gerais, Dr. Antônio Jorge de Souza Marques, do Prefeito Municipal de São Lourenço, José Sacido Barcia Neto e de diversas autoridades
de São Lourenço e região.
Com a Nova UTI Neonatal
e Pediátrica, o Hospital São
Lourenço irá oferecer um to-
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pes compostas de médicos,
enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores socorristas. Além da adequação do local, o início do funcionamento depende do término da sede regional e do
treinamento dos profissionais aprovados no processo
seletivo, o que deverá ocorrer a partir de março.
No Sul de Minas (região
Macro Sul), o Samu, com sede em Varginha, terá 34 bases, distribuídas estrategi-

camente entre 153 municípios, cuja população alcança cerca de três milhões de
habitantes.
O projeto de instalação do
serviço móvel de urgência
começou em 2010. Foram
entregues 15 ambulâncias
em Varginha, mas os veículos não foram usados e ficaram no pátio do município
por três anos. Em setembro
do ano passado, cinco delas
foram levadas para o Samu
de Contagem. Fonte: PMSL

tal de 20 leitos (o dobro da
capacidade atual) para atender recém-nascidos de São
Lourenço e de outros 27 municípios da região (população de 257 mil habitantes),
além de regiões mais distantes do Estado que necessitem de vagas em UTI Neo.

Cobras, ratos e lagartos
na Rua Otto Jargow

Você prefere pagar mais ou menos?
Moradores da Rua Otto Jargow no bairro da Federal em
São Lourenço já estão cansados de reclamar na prefeitura sobre a falta de capina
na via pública. O mato alto
está tomando conta de vários trechos da calçada na extensão da via.
Nossa reportagem esteve
no local e acompanhou o dra-

ma dos moradores, eles nos
relataram o descaso por parte da prefeitura, que não aparece para fazer a limpeza e
nem para notificar os donos
dos terrenos.
Nesta semana, os moradores encontraram diversos
filhotes de cobra cascavel,
algumas delas estão invadindo o quintal das casas e

assustando quem mora por
lá. Também ouvimos relatos
de que ratazanas e lagartos
são vistos com frequência.
Os moradores pedem encarecidamente que o Executivo Municipal realize a limpeza da rua e notifique os
donos dos terrenos para que
façam a limpeza de suas propriedades.

Se você procura uma formação
superior com qualidade, o Curso
de Administração da Faculdade de
São Lourenço é adequado ao seu
perfil profissional e pessoal, já que
busca reforçar o papel da liderança, com senso crítico, criatividade,
conhecimento técnico aprofundado e versatilidade para que nossos alunos possam atuar em diferentes contextos.
O curso de Administração da Faculdade de São Lourenço oferece aos
seus alunos uma matriz curricular atualizada, professores renomados
com vasta experiência em suas áreas de atuação, além de proporcionar atividades extra classe como visitas técnicas (Helibrás, Yakult, GM
do Brasil dentre outras), Cursos de Extensão e atividades de responsabilidade social.
A grande novidade do curso para o ano de 2014 á a possibilidade
que o aluno terá, de estudar obtendo um desconto de 30% sobre suas mensalidades. A Faculdade de São Lourenço possui o PROERS (Programa Extensionista de Responsabilidade Social), programa em que o
aluno é beneficiado com descontos e, em contrapartida, obriga-se à
prestação de serviços voluntários em qualquer Instituição sem fins lucrativos (escola, hospital, asilo, creche, Prefeitura, ONG, Instituição
Eclesiástica e etc) de sua cidade, em área/atividade coerente com o
seu curso, sem vínculo empregatício, de 06 horas semanais.
Portando, conheça o curso visitando nosso site: www.faculdadesaolourenco.com.br ou obtenha maiores informações pelo e-mail: administração@faculdadesaolourenco.com.br com o Coordenador do Curso Prof. Nei Domiciano da Silva

Invista no seu futuro...
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Bombeiros controlam início de Parque das Águas de Caxambu sempre
incêndio em depósito de hotel investindo em segurança e melhorias
O Parque das Águas de Caxambu passa por uma reestruturação desde o início da
atual administração. As mudanças visam um melhor aproveitamento de objetos e espaços, a restauração e conservação geral, a segurança
e a implantação de novas
atrações. Muitas ações foram desenvolvidas no sentido de solucionar problemas,
preservar os atrativos já existentes, assim como possibilitar novas melhorias.
Uma das maiores preocupações da administração do
parque está relacionada à

Por volta das 17:00hs desta segunda- feira (13/01),
o Corpo de Bombeiros foi
acionado e compareceu na
Avenida Comendador Costa, onde existe um depósito do Hotel Brasil.

Populares e comerciantes acionaram o número
193 quando perceberam
uma nuvem de fumaça preta saindo do local. De acordo com o CBM, um incêndio em um lixo que estava

no local foi a causa da fumaça tóxica. O fogo foi rapidamente controlado por
duas equipes do Corpo de
Bombeiros, ainda não se
sabe se o princípio de incêndio foi criminoso.

Polícia Militar do Meio Ambiente recolhe
Falcão que estava preso em gaiola

No dia 12 de janeiro, a Polícia Militar do Meio Ambiente de São Lourenço se
deslocou até uma residência no município de Cruzília/MG, onde realizou o recolhimento de um falcão,
ave de rapina da fauna silvestre brasileira, conhecido vulgarmente por Quiriquiri (Falco sparverius), em

ótimas condições de saúde, entretanto com alto grau
de domesticação, e apresentando na pata esquerda uma anilha de plástico,
provavelmente utilizado para prender a ave.
O pássaro foi entregue,
provisoriamente e como
providência imediata, a um
centro de triagem localiza-

do em Soledade de Minas/
MG, local que tem um bioma considerável para abrigar a espécime, e será protegido pelos funcionários
da propriedade.
As denúncias poderão ser
feitas através do telefone
(35) 3331-6137. Não há necessidade de identificação
do denunciante

Anuncie aqui: (35) 9983-1054 Oi

segurança e ao vandalismo.
Por isso, a fim de preservar
o patrimônio, inibir ações
de vândalos e também proteger visitantes, foram adotadas as seguintes medidas:
instalação de sistema de alarme e monitoramento, e construção de um muro. O local
onde está sendo construído o muro (Rua Conselheiro Mayrink) era acesso de
invasores que adentravam
sorrateiramente causando
diversos danos. Por diversas vezes foram consertadas as grades ali existentes,
sem sucesso, pois sempre

eram rompidas proporcionando novamente o acesso.
Retirou-se então um padrão
da CEMIG deteriorado, fora
de uso, iniciando a construção do muro.
Dentre as recentes novidades destacamos o belo casal
de cisnes dispostos às margens do lago, que enfeitam
e proporcionam bonitas fotos; os novos sombreiros coloridos oferecidos aos visitantes que utilizam os pedalinhos, protegendo-os do sol,
e os bancos de concreto ao
longo do lago que receberam
capas protetoras.
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Bebê da Semana

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Segredos para
Maquiagem de Noiva

Aniversário

Enviamos a nossa amiga Vanira Guimarães, nossos votos
de felicidades, pelo seu aniversário natalício, ocorrido dia
11 último. Sessenta anos de vida, saúde e alegria. Que Deus
a abençoe sempre!!!

Ordenação

Esse é meu sobrinho neto, Leonardo Bittencourt Martins
Manino, seis meses de idade, nascido em 20 de julho de
2013. Filho de Priscila Bittencourt Martins e Enrico Manino.

Festa

A Paróquia de São Lourenço, representada pelo seu Pároco, Padre Bruno Dias Graciano, e a Diocese da Campanha, representada pelo seu Bispo Dom Frei Diamantino
Prata de Carvalho, têm o prazer de convidar toda a comunidade católica da cidade de São Lourenço, para a cerimônia de Ordenação Presbiteral do Diácono São Lourenciano,
Josimar Cândido Lourenço, a se realizar no próximo dia 25,
sábado, às 10:00 horas, na Igreja Matriz de São Lourenço.

Agradecimento

DÉBORA CENTI

A maquiagem da noiva deve ser bem detalhada afinal a noiva deve ficar impecável e glamurosa, sem falar que a make
deve ter longa duração para ficar intacta no dia do casamento. Para fazer a make de noiva é importante optar por olhos
marcados e uma boca sutil.
Atualmente as sombras nos tons pérola, castanho e lilás,
estão bastante em alta.
Confira abaixo alguns segredos e
dicas de maquiagem de noiva
Pele: a preparação da pele é imprescindível para a beleza e
duração da maquiagem. É importante que a noiva faça uma
limpeza de pele no mínimo uma semana antes da cerimônia.
Nos momentos que antecedem a aplicação da maquiagem, o
indicado é a pele da noiva receber uma hidratação e, em seguida, a aplicação de primer em todo o rosto. O primer é um
creme que retira a oleosidade do rosto, prolongando o efeito
da maquiagem. Além disso, contém minerais que ajudam a
abrandar as linhas de expressão. Corretivo, pó, blush e iluminador vêm na sequencia.
Olhos: o trabalho em torno dos olhos é um dos pontos altos da maquiagem. Olhos destacados e boca mais suave garantem um look com maior durabilidade. Use maquiagem à
prova d’água.
Boca: para garantir maior fixação do batom, o primer deve
ser usado também sobre os lábios. Outra alternativa é aplicar
um lápis de longa duração para contorno. As duas soluções
funcionam bem, garantindo uma boca perfeita no grande dia.
Na questão das cores, os tons rosa, coral e alaranjado estão
em alta. Embora não vá necessitar tanto, sempre é bom a noiva ter à mão um gloss ou batom para pequenos retoques durante a festa.
Finalização: ao final, o uso do fixador ou água hidratante é
imprescindível.
Casamento durante o dia ou à noite? Para o dia, o ideal é que
a maquiagem seja leve, suave e natural. Neste caso, as cores
neutras e opacas são muito interessantes, assim como o uso
do iluminador. Já para a noite, é possível ousar mais, principalmente nos olhos. O blush marcado e o uso de sombras cintilantes são boas escolhas para as cerimônias noturnas.

Campanha

Neste domingo, dia 19, às 12:00 horas, no salão de festas da Igreja Matriz, almoço beneficente da Festa de São
Sebastião. Às 15:00 horas, na praça da Matriz, Show de Prêmios. Dia 20, segunda-feira, Dia de São Sebastião. Às 19:00
horas, Missa Solene e Procissão.

Ordenação II

Cristo quer a religião que sai do coração e se traduz em
obras que saem pelas mãos. Um gesto concreto de amor,
vale muito para Deus. Tarde de domingo, tarde de celebração da partilha e da vida de tantas crianças, que sentiram
o aconchego, o sabor da alegria e da solidariedade de tantas pessoas que estiveram conosco gratuitamente, por amor.
Nem a chuva ofuscou o cenário colorido que se abriu naquele palco cheio de luz, de calor humano e de presentes.
Quero do fundo do meu coração, deixar aqui o meu abraço carinhoso aos padrinhos e madrinhas, que como o sol,
deram um brilho especial à nossa festa. A todos que me
ajudaram, que estiveram comigo em todos os momentos,
quero dizer-lhes: Deus lhes pague e lhes abençoe. Eu amo
vocês!!! Hilda Pinelli Ferreira - Pastoral Carcerária

55

Mais um filho de São Lourenço, foi ordenado Sacerdote
na cidade de Mococa, SP, dia 05 último, pela Congregação
da Divina Providência. Josiney Francisco Alves da Silva, filho de José Francisco Bento da Silva e de D. Ana Maria Alves da Silva. Padre Josiney, celebrou sua primeira missa em
São Lourenço, dia 12, na Igreja Nossa Senhora de Fátima,
onde recebeu o abraço de seus amigos e familiares.

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

saolourencojornal.com.br

Neste ano, a Campanha da Fraternidade tem como tema:
“FRATERNIDADE E TRÁFICO HUMANO”, identificando as práticas de tráfico humano em suas várias formas e denunciá-lo como violação da dignidade e da liberdade humana, mobilizando cristãos e a sociedade brasileira para erradicar esse mal, com vista ao resgate da vida dos filhos e filhas de
Deus. A abertura da CF 2014, acontece na quarta-feira de
cinzas, dia 05 de março, em todas as paróquias brasileiras.
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Anastasia empossa novo Prefeitura de Caxambu vai
entregar mais um micro-ônibus
secretário de Saúde
para o transporte escolar

O governador Antonio Anastasia empossou, nesta quarta-feira (15/01), durante solenidade no Palácio Tiradentes, o deputado federal Alexandre Silveira no cargo de
secretário de Estado de Saúde. O governador destacou
as qualidades de Alexandre
Silveira e o desejou sorte no
novo desafio.
“Com sua experiência e capacidade gerencial e executiva, tenho certeza que dará
prosseguimento ao trabalho
vitorioso realizado na pasta
da Saúde. Terá na equipe técnica da Secretaria um grande pilar na continuidade do
seu trabalho. A saúde de Minas continua em boas mãos.
A Secretaria de Saúde, certamente pelo seu tamanho, pela angústia das pessoas, pelas necessidades que temos
e, sobretudo, pelo fato que
ela tem por objeto aquilo que
nos é mais valioso que é a vida, tem um destaque imenso”, afirmou o governador.
O novo secretário de Saúde falou sobre os desafios do
novo cargo e sobre o objetivo de dar continuidade ao
trabalho já realizado. “Tomo
posse comprometido com a
determinação do governa-

dor, que é prestar serviço à
população mineira na saúde
com mais qualidade ainda
do que já vem prestando, reconhecendo o belíssimo trabalho, que foi desenvolvido
pelos técnicos da saúde até
agora e pelo secretário Antônio Jorge, mas determinado em dar continuidade a esse projeto vitorioso de gestão pública implementado,
em Minas Gerais, em todas
as áreas, em especial na saúde”, pontuou Silveira.
Anastasia agradeceu ao ex-secretário. “Antônio Jorge
realizou, nesses últimos anos,
na pasta da Saúde, um trabalho exemplar. Sei que não
foram anos fáceis, mas tenho certeza, ao mesmo tempo, que foram anos complexos, com dificuldades, mas
ricos de desafios e de superação. Em nome dos 20 milhões de mineiros, agradeço
o seu desempenho”, afirmou.
Antônio Jorge, que pediu
exoneração na terça-feira
(14/01), esteve à frente da
Secretaria de Estado de Saúde desde janeiro de 2011.
Anteriormente, já tinha exercido os cargos de secretário
e de secretário-adjunto da
mesma pasta. Servidor de

carreira do Estado, o ex-secretário agradeceu a confiança do governador durante o
período em que esteve à frente da pasta.
“Os momentos vividos na
Secretaria de Saúde agregaram muito sentido a minha
vida. Todos sabem que sou
servidor efetivo do Governo
do Estado, um médico concursado e que tive, nesse momento, o auge da minha carreira de servidor público por
estar em um espaço que permitiu a transformação para
melhor da vida das pessoas. É com muito orgulho e
com a convicção do dever
cumprido que eu me despeço desse cargo, agradecendo ao governador pela
confiança e buscando o máximo de cooperação junto
ao novo secretário Alexandre Silveira”, disse.
Também participaram da
solenidade o vice-governador Alberto Pinto Coelho, o
prefeito de Belo Horizonte,
Marcio Lacerda, secretários
de Estado, o presidente do
Conselho de Administração
da Codemig, Pimenta da Veiga, parlamentares, e servidores estaduais.
Fonte: Agência Minas

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITAMENTOS
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).

4º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-007/2011. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Circular São Lourenço Ltda. Modalidade: Inexigibilidade Nº.001/2011. Objeto: reajuste de preços. Valor: de R$ 2,10 para R$ 2,20 o valor unitário de vale-transporte, e prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 11/01/2014 a 10/01/2015. Data da assinatura: 10/01/2014.
Diretor Presidente.
3º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-008/2011. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Empresa de Transporte Coutinho Ltda. Modalidade: Inexigibilidade nº. 001/2011.
Objeto: reajuste de preços. Valor: de R$ 2,35 para R$ 2,50 o valor unitário de vale-transporte, e
prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 11/01/2014 a 10/01/2015. Data da assinatura:
10/01/2014. Diretor Presidente.

SAAE de São Lourenço/MG – Leilão Público

Sucatas, Materiais Diversos, Móveis e Veículo - Dia 05/02/2014 às 14:00 horas
Local: Rua Isidoro Machado, 280 – Vila Nova
Visitação: de 20/01/2014 a 04/02/2014.
Horário: de 13:00 até as 16:00 horas. - Condições de pagamento: 100% à vista.
Maiores informações através do telefone (35) 3332-3600 ramal 03 ou pelo e-mail licitacao@saaesaolourenco.com.br

A prefeitura de Caxambu realizou recuperação
geral de um micro-ônibus,
que em 2014 será desti-

nado ao transporte de alunos da rede municipal de
ensino. Isso significa mobilidade para os estudan-

tes que moram em regiões distantes das escolas
e que dependem do transporte diariamente.

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

- Pretendem se casar:

000468 - EDISON DE OLIVEIRA COSTA, divorciado, maior, Aposentado, natural de Rio de Janeiro-RJ, residência Rua 15 de novembro, 405 - apto. 308, São Lourenço-MG, filho de JOAQUIM ALVES DA COSTA e CANDIDA DE OLIVEIRA COSTA; e MARIA CRISTINA GOMES NORONHA, divorciada, maior, Aposentada, natural de Rio de Janeiro-RJ, residência Rua 15 de novembro, 405 - apto. 308, São Lourenço-MG, filha de VICENTE ALMADA NORONHA e WANDA GOMES NORONHA;
000470 - GUSTAVO DOS SANTOS PACÍFICO, divorciado, maior, tecnico em informatica, natural
de Rio de Janeiro-RJ, residência Rua Dr. Olavo Gomes Pinto, 711, São Lourenço-MG, filho de JOSE SANTOS PACÍFICO e ROSELI DOS SANTOS PACÍFICO; e ADRIELLY FELIX SEVERINO, solteira, maior,
auxiliar de creche, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Ariosto Francia, 330, São Lourenço-MG, filha de MARCO ANTONIO SEVERINO e ANA PAULA FELIX;
000472 - ALEXANDROS FLORI BITZIOS, solteiro, maior, administrador, natural de São Lourenço-MG, residência Av. Dom Pedro II, 186 - apto 201, São Lourenço-MG, filho de HRISTOS ARGIRIOS BITZIOS e LUCIA HELENA FLORI BITZIOS; e PRISCILA DE CARVALHO WANDERLEY, solteira,
maior, recepcionista, natural de São Lourenço-MG, residência Av. Dom Pedro II, 186 - apto 201,
São Lourenço-MG, filha de SERGIO NEI WANDERLEY e MARIA LUIZA DE CARVALHO WANDERLEY;
000471 - FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO, viúvo, maior, serviços gerais, natural de Soledade de Minas-MG, residência Rua Ribeiro da Luz, 1168, São Lourenço-MG, filho de FRANCISCO
RIBEIRO DA SILVA e ZORAIDA DE SOUZA SILVA; e MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, solteira,
maior, costureira, natural de Pintos Negreiros-MG, residência Rua Ribeiro da Luz, 1168, São Lourenço-MG, filha de JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS e MARIA DA CRUZ;
000474 - LEANDRO CASSIANO DA SILVA, solteiro, maior, Autônomo, natural de Rio de Janeiro-RJ, residência Rua Joaquim Jerônimo, 54, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ DA SILVA e IRACY RAYMUNDO; e TATIANE ROBERTA ANTONIO DA SILVA, solteira, maior, Ag. de trânsito, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua Joaquim Jerônimo, 54, São Lourenço-MG, filha de ROMILDO MAXIMO DA SILVA e MARIA JOSÉ ANTONIO DA SILVA;
000473 - DOUGLAS DE SOUZA FERREIRA, solteiro, maior, MENSAGEIRO, natural de TAUBATÉ-SP, residência RUA DOS IBISCOS 180, SÃO LOURENÇO-MG, filho de LUIS HENRIQUE DE SOUZA
FERREIRA e ILZA MARILZA DE SOUZA FERREIRA; e ELAINE SILVA OLIMPIO LEMOS, solteiro, maior,
DO LAR, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA PADRE MANOEL 372, SOLEDADE DE MINAS-MG, filha de AGENOR SILVA LEMOS e SONIA DE FATIMA OLIMPIO LEMOS;
000478 - EVERSON BORGES FONSECA, solteiro, maior, Ajudante de motorista, natural de Campanha-MG, residência Rua José Simeão Dutra, 1825, São Lourenço-MG, filho de ARTUR FONSECA FILHO e MARIA TEREZINHA BORGES FONSECA; e JULIANA BERNARDES CARVALHO, solteira,
maior, Balconista, natural de Conceição do Rio Verde-MG, residência Rua Professora Ana Amélia Pena Ferreira, 35, São Lourenço-MG, filha de ANTÔNIO BERNARDES DE CARVALHO e HILDA
HELENA AMÉRICO DE CARVALHO;
000477 - LUIS CAMILO VIANA SILVESTRINI, solteiro, maior, empresário, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Pedro Cotti, 80, São Lourenço-MG, filho de GIOVANNI JUNQUEIRA SILVESTRINI e LUCILENE VIANA SILVESTRINI; e MAITÊ CARVALHO PÓVOA, solteira, maior, nutricionista,
natural de São Lourenço-MG, residência Rua dos Andradas, 353, São Lourenço-MG, filha de ARTUR JOSE JUNQUEIRA PÓVOA e ANGELA MARIA DE CARVALHO PÓVOA;
000476 - EDSON DE MATTOS BACELAR, solteiro, maior, VENDEDOR, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA BENJAMIM CONSTANT 212, São Lourenço-MG, filho de JOSE AUGUSTO
BACELAR e NAIR DE MATTOS BACELAR; e MARIA CAROLINA PEREIRA FERREIRA, solteira, maior,
COMERCIANTE, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência ALAMEDA JOAQUIM NABUCO 385,
São Lourenço-MG, filha de ANTONIO CARLOS FERREIRA e RITA DE CASSIA PEREIRA FERREIRA;
000475 - MARCIO MARTINS DOS SANTOS, solteiro, maior, Gerente Administrativo, natural de
Cruzeiro-SP, residência Rua Damião Junqueira de Souza, 705, São Lourenço-MG, filho de ORLANDO SGARBI DOS SANTOS e NADIR MARTINS DOS SANTOS; e KARINE ALESSANDRA DA COSTA AMORIM, divorciada, maior, Fonoaudiologa, natural de Cruzeiro-SP, residência Rua Damião Junqueira de Souza, 705, São Lourenço-MG, filha de MANOEL AMORIM JUNIOR e CELINA MARIA LOMBARDI DA COSTA AMORIM;
000480 - MARCOS MITSUO OSAKI, solteiro, maior, engenheiro, natural de Ibiúna-SP, residência Rua jardim Nirvana, nº 684,, São Lourenço-MG, filho de YOSHIO OSAKI e DIONE YAEKO OSAKI;
e ALINE MARIA DOS SANTOS, solteira, maior, técnica operacional, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua jardim Nirvana, nº 684,, São Lourenço-MG, filha de JOSE MARCIO DOS SANTOS e
SUELI MARIA CARVALHO DOS SANTOS;
000479 - JOAQUIM FERREIRA GUERRA FILHO, solteiro, maior, Aposentado, natural de Carmo
de Minas-MG, residência Rua Adelaide Vassalo, 256, São Lourenço-MG, filho de JOAQUIM FERREIRA GUERRA e FRANCELINA AUGUSTA GUERRA; e VILMA CARDOSO FERNANDES, solteira, maior,
Aposentada, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Adelaide Vassalo, 256, São Lourenço-MG, filha de JOSE FERNANDES DE CASTRO e MARIA CARDOSO MENDES DE CASTRO;
000482 - EDMAR SIQUEIRA REIS, solteiro, maior, servente de pedreiro, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Jose Simeão Dutra, 1488, São Lourenço-MG, filho de FRANCISCO DE OLIVEIRA REIS e ROSALINA DE FÁTIMA SIQUEIRA REIS; e ELIDIANA APARECIDA DOS SANTOS, solteira, maior, do lar, natural de São José dos Campos-SP, residência Rua Isabel Cristina, 51, São Lourenço-MG, filha de JORGE RAIMUNDO e MARISA APARECIDA DOS SANTOS RAIMUNDO;
000481 - ANTÔNIO ROSIMAR ANDRÉ, solteiro, maior, trabalhador rural, natural de Carvalhos-MG, residência Rua José Açucar, 99, São Lourenço-MG, filho de e MARIA ROSALINA DA CONCEIÇÃO; e SANDRA EUGÊNIA, solteira, maior, faxineira, natural de Caxambu-MG, residência Rua
José Açucar, 99, São Lourenço-MG, filha de LUIZ EUGÊNIO e NEUZA ANANIAS;
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OFERTAS VÁLIDAS DE 17 A 28 DE JANEIRO DE 2014, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

4,

58 Café
Classe A 500g
Tradicional / Extra Forte

6,

UN

Lacta
79 Bombom
Grandes Sucessos

6,

UN 400g

de Cor Tilibra
99 Lápis
12 unidades
UN Jolie / Red Nose

7,

Suíno com
99 Pernil
osso Congelado
KG Pamplona

1,

Sêmola
58 Macarrão
Classe A 500g

UN Cortados / Espaguete

2,

de Tomate
59 Extrato
Elefante
UN Lata 340g

10,

Sulfite
98 Papel
Copimax

8,

UN 500 folhas

Congelada
39 Pizza
Sadia 460g
KG Sabores

10,

Super Ecco
39 Arroz
Tipo 1 - 5kg
UN

2,

Condensado
29 Leite
Cemil TP
UN 395g

10,

98

11,

98
KG

KG

Acem

Presunto Rezende

4,

Ninfa
99 Biscoito
800g

6,

UN Sabores

Capa Dura
49 Caderno
Tilibra Mais

5,

UN 10 matérias 200 folhas

de Frango com
49 Peito
Osso Congelado
KG Quality

12,

em Pó
48 Detergente
Omo Multiação
UN 2kg

