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Começa a montagem da
estrutura para o Carnaval

Deu início, na última quinta-feira (21), a montagem da estrutura para o carnaval no Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, em São Lourenço. (pág 06)

Carnaval 2016

Dep. Carlos Melles circula
Chuva causa estragos e deixa
pelo Sul de Minas (pág 03)
desalojados em Itajubá (pág 05)

Dep. Newton Cardoso Jr.
visita São Lourenço (pág 03)
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DOM ZECA

Bebê da Semana

Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Enzo Arantes Fonseca da Silva, é nosso bebê da semana.
Nascido em 21 de julho de
2015, o garotão é o xodó da
família, da mamãe Joelly Arantes Fonseca, e principalmente
da vovó babona Jane Arantes.

Aniversário
Completando mais uma primavera neste dia 30, nossa grande amiga, Silvia Lobo, para quem
desejamos milhões de felicidades, rogando a Deus preciosas
bençãos sobre sua vida, concedendo-lhe vida longa e feliz.
Parabéns Silvia!!!

São Pedro

Aniversário
Aldo Machado, apagando hoje, dia 31, mais uma velinha. Parabéns e felicidades ao nobre
amigo. Que Deus o abençoe!!!

Falecimento
Nosso abraço de condolências ao grande amigo Marquinhos (Moto São Lourenço) e
demais familiares, pelo falecimento de seu ﬁlho Felipe Gomes, ocorrido dia 24 último.
Que a misericórdia de Deus,
seja o bálsamo necessário para aliviar a dor da separação.
Que Felipe, descanse nos braços de Jesus!!!

Nosso Bispo Diocesano, Dom Pedro Cunha, juntamente com
o Pároco da Paróquia de São Lourenço, Padre Bruno César, e o
Vigário Padre Everson, inauguraram dia 17 último, a Igreja de
São Pedro no Bairro Porta do Céu. Uma linda cerimônia marcou
essa data tão importante para os moradores daquele bairro.
Parabéns a todos os envolvidos!!!

DR. LUÍS PAULO DE OLIVEIRA

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Medicina: A arte
de saber ouvir
Uma questão que chama a
atenção atualmente é o custo
da Medicina. Tanto no setor público quanto no privado, o alto
custo hospitalar, de materiais e
exames torna nossa Medicina
cada vez mais cara. Paralelamente, diante da necessidade da economia de recursos para bancar
este alto custo, uma das medidas adotadas é o achatamento
dos honorários dos proﬁssionais
da área da saúde em geral. Com
isso, estes proﬁssionais passam
a trabalhar cada vez mais para
manter o seu orçamento, sobrecarregando seus consultórios ou
adotando jornadas estafantes de
plantões e, com isso, diminuindo a qualidade do atendimento
que poderiam oferecer.
No caso do médico, aprendemos na faculdade que o diagnóstico depende fundamentalmente de 2 fatores: uma história clínica bem feita e um exame físico detalhado. E são exatamente estes 2 fatores que
estão sendo afetados nas condições em que a Medicina é
exercida atualmente. Medicina
é, antes de mais nada, a arte
de saber ouvir. Ao se dar espa-

ço para que o paciente possa
se expressar, direcionando o
assunto quando necessário, na
maioria das vezes já se elabora
o diagnóstico durante a anamnese. Realizando-se um exame
físico minucioso na sequência,
conseguimos conﬁrmar nossas
hipóteses e, em muitos casos,
exames complementares de
imagem ou laboratoriais tornam-se desnecessários.
Infelizmente, com os baixos
salários pagos no setor público
e condições inadequadas de
trabalho, ou com o achatamento dos honorários no setor privado, criou-se uma condição
de se atender cada vez mais
pessoas em cada vez menos
tempo. Sem tempo para uma
história clínica e exame físico
detalhados, acaba-se por solicitar exames de imagem ou laboratoriais desnecessários, que
encarecem o sistema e se reﬂetem na defasagem progressiva dos nossos próprios salários, bem como na prestação
de serviço de menor qualidade
para a população.
Voltarei ao assunto na próxima postagem.

SIMONE GANNAM

Ela intercede por nós!
Havia uma festa de casamento em Caná da Galileia. Maria
foi convidada, juntamente com
Jesus, que levou consigo os
apóstolos.
No meio da festa, faltou vinho, que era a única bebida mais
comum na época. Maria percebeu. Provavelmente estava sentada à mesa, ao lado de seu Filho. Bem baixinho, sem que ninguém percebesse, disse a Jesus:
“Eles já não têm vinho” (Jo 2,3).
O que havia no íntimo de Maria
ao dizer estas palavras ao Filho?
Não era um pedido. Ela expressava simplesmente um desejo
íntimo e profundo. Não gostaria
que os esposos e os de casa passassem vergonha por falta de
vinho. Jesus nunca havia feito
milagres. O que Maria queria
de seu Filho? Jesus, não tinha
vontade de realizar milagres.
Sua hora ainda não havia chegado, dissera Jesus. Maria conhecia tão bem seu Filho que,
sem esperar, chamou os que
serviam à mesa e lhes disse: “Fazei tudo aquilo que Ele vos disser” (Jo 2,5). Jesus, conhecendo
o desejo íntimo e intenso de sua
mãe, apressou a sua hora, realizou o seu primeiro milagre,
transformando a água em vinho,
um vinho bem melhor do que

o que fora servido antes.
O coração da Mãe de Jesus
devia bater de alegria ao ver
seu desejo realizado pelo Filho,
em favor dos noivos. Assim, o
primeiro milagre de Jesus, foi
grandioso e foi feito, por intercessão de Maria.
Como é grande o poder de
intercessão de Maria diante de
seu Filho!
Será que Jesus pode recusar
um pedido de sua mãe a nosso
favor? Certamente que não.
Costuma-se ouvir dizer: “Pede
para a Mãe, que o Filho atende”. Com certeza, Maria está
constantemente intercedendo
por nós junto a seu Filho. Muitas vezes, a hora do Senhor ainda não chegou, mas, diante de
uma súplica de sua Mãe, Ele
apressa sua hora e nos atende.
Quantas graças são derramadas
em nós e em nossas vidas, por
meio da poderosa intercessão
de Maria! Todo pedido de Maria é comando para Jesus, porque Ela é sua Mãe.
Conscientes da poderosa intercessão de Maria, peçamos a
Ela as graças de que necessitamos certos de que, nunca ao seu
socorro alguém recorreu em vão...
Fonte: Maria nosso sim a Deus
– Frei Battistini

Interiormente novos,
novos por inteiro
Mais um ano se inicia e com
ele se renovam nossos planos e
sonhos. Assim é a vida do cristão, um processo constante de
transformação, busca pela santidade que jamais se ﬁnda, desde as mínimas coisas, vencendo
um “leão” por vez. O Deus Menino nasceu para nos mostrar a
necessidade que temos de fazer
tudo de novo, nem que para isso
seja preciso partir do zero. Jesus
nada mais é que a novidade que
deve nos acompanhar e, principalmente, a novidade que devemos amar...
No entanto, muito mais fácil
e prático é mudar por fora que
por dentro. Talvez por isso hoje,
mais do que nunca, o ser humano esteja buscando tanto se preocupar com o físico, com a aparência, com suas “fotos de capa
e de perﬁl” nas redes sociais que
nos dominam e nos fazem afastar
do verdadeiro sentido de nossa
existência, quando supervalorizamos o que vemos e nos esquecemos do que realmente somos...
De nada vai adiantar a roupa
nova se o coração continuar cultivando mágoas e lembrando
ofensas...de nada adiantará dar
uma aparada nos cabelos se não
apararmos as arestas internas
que nos impedem de sermos fe-

lizes...de nada adiantará nossas
mechas se não remexermos nossos sentimentos, se não ﬁzermos
a curva da conversão e se não
estivermos dispostos a enxergar
com os olhos da alma, colocando-nos no lugar do outro antes
de julgar, reconhecendo-nos como obra prima da criação, como
alguém que vale pela sua autenticidade e diferença e não por
pensar e agir como a maioria. É
preciso que, antes de olhar para
fora, olhemos para dentro_ a
mais difícil e complexa de todas
as viagens do mundo, embora
gratuita_ para que, tomando
posse de nosso eu possamos nos
posicionar como seres especiais
e ajudar a transformar o que está a nossa volta, muito mais com
nossos exemplos que com nossas palavras ou discursos!
Que Deus nos ajude a colocarmos em prática esse lindo
pensamento de Miguel Torga:
“Recomeça, se puderes, sem
angústia e sem pressa, e os passos que deres nesse caminho
duro do futuro, dá os em liberdade; enquanto não alcances,
não descanses, de nenhum fruto queiras só metade.” Para
que um dia possamos ser inteiramente novos!
Feliz 2016!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Você satisfeita
como seu corpo

No verão as mulheres se preocupam ainda mais com o corpo
e o bem-estar. Sabendo como é importante se sentir bem com
você mesma, a Mary Kay lançou no Brasil o Gel Creme Redutor
de Celulite Smooth-Action TimeWise, que com uma fórmula
potente, à base de ácido glicólico, cafeína e óleo de Argan, minimiza visualmente a aparência de celulite, dexando a pele com
aspecto mais ﬁrme e jovem.
Além de usar o produto é importante seguir mais alguns passos para alcançar o melhor resultado na batalha contra a celulite:
- Alimentação saudável: além de recuperar o equilíbrio do
corpo, contribui para o emagrecimento.
- Fazer exercícios físicos regularmente: eles ajudam a emagrecer e estimulam a circulação sanguínea, o que melhora a
aparência da celulite.
Mulheres reais, resultados reais. Recupere sua autoestima e
autoconﬁança.
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Dep. Carlos Melles circula Dep. Newton Cardoso
pelo Sul de Minas
Jr. visita São Lourenço

O Deputado federal Carlos
Melles nos dias 20 e 21 de janeiro esteve circulando pelas
cidades de São lourenço, Carmo de Minas, Campanha, Lambari.
Em Carmo de Minas, terra de
cafés especialíssimos foi recebido pelo prefeito Guy e o vice
Bié, vereadores, lideranças e
produtores.
O encontro foi muito produtivo, discutiram investimentos
no município, diante do cenário grave do país. “ Vamos continuar nossa visita pelos caminhos de Minas, abraçando e
trazendo conquistas e esperan-

ça para nosso povo.” enfatizou
Carlos Melles.
ENCONTRO EM LAMBARI
Percorrendo todo o circuito
das águas, o deputado Carlos
Melles fez questão de aﬁrmar
que é o Sul de Minas , uma região que precisa de um competente programa de turismo. “ A
exemplo do Prodetur Sul e Prodetur Nordeste, que trabalhamos em nossa gestão como ministro do Turismo do inigualável
Governo Fernando Henrique
Cardoso.” lembrou Melles.
Na noite de terça feira dia 19.
ele foi recebido por 5 verea-

dores, educadores, pessoal da
zona rural, líderes de partidos
políticos, e empresários na sede da Associação Comercial,
industrial e Empresarial de Lambari. Discutiram grandes temas
e estabeleceram um compromisso de parceria e trabalho.
Em são Lourenço foi recebido
pelo vereador luis Cláudio Siqueira, Kall, onde oi para a Rádio Alternativa, onde numa descontraída entrevista no programa
Plantão da Cidade falou para toda o município, sobre projetos,
planejamento para as estâncias
hidrominerais, sobre o fomento
turístico e sobre o país.

Na manhã do dia 21 de janei- cassinos e outros jogos na rero esteve visitando São Louren- gião. O objetivo desta proposta,
ço, o deputado federal Newton que tem o apoio do deputado,
Cardoso Jr . Participou de uma é resgatar o desenvolvimento
reunião no Hotel Brasil com o turístico, gerar emprego e renempresário Marco Aurélio La- da e impulsionar a economia.
AD004415E_SINDICATOS_AD_COR.pdf 1 20/01/2016 11:45:22
ge, presidente
do sindicato de O deputado se comprometeu
hotéis do Sul de Minas, sobre a ajudar apoiar o projeto de rea legalização e reabertura de abertura dos cassinos que tra-

mita na Câmara dos Deputados
em Brasília. Na foto, a amiga
Marília, proprietária do Hotel
Central Parque, Gustavo Rodrigues ( do Açougue Brasília), Marco Aurélio e o Dep Newton Cardoso Jr. Após a reunião o deputado concedeu uma entrevista
para a Rádio Alternativa.
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Acesse o nosso Portal: almg.gov.br

SEJA VOCÊ
QUEM FOR, NÓS
TRABALHAMOS
MUITO
POR VOCÊ.

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

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

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

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

CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
- Instalação da Comissão Extraordinária das Mulheres
- Realização do ciclo de debates Perspectivas e Desafios
das Políticas de Direitos Humanos
- Realização da campanha Mais Mulheres na Política
- Oferta de cursos de formação política para mulheres
na Escola do Legislativo
- Instalação da Comissão Extraordinária do Idoso
- Realização da 12ª edição do Parlamento Jovem de Minas
- Realização de debate público sobre a redução
da maioridade penal
- Realização de debate público sobre genocídio
da juventude negra no Brasil
- Reforma da Praça da Assembleia
- Comemoração dos 20 anos da TV Assembleia,
a primeira TV legislativa do País
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Chuva causa estragos e moradores
ﬁcam desalojados em Itajubá, MG
Além de enchentes, também foram registrados deslizamentos de terra
Um morador vítima de AVC foi encontrado em meio ao barro em uma casa

Terra de um barranco destruiu a cozinha e o quarto
de uma casa em Itajubá (MG) (Foto: Reprodução EPTV)

A chuva que atingiu Itajubá
(MG) nesta quarta-feira (27) alagou diversos pontos e causou
estragos por toda a cidade. Durante a tarde desta quinta-feira
(28), moradores que foram desalojados após terem casas atingidas pela enchente e por deslizamentos de terra aproveitaram para fazer limpeza e retirar
móveis das residências.
É o caso do pedreiro Alexandre Luiz Paulo, que teve a casa
atingida por uma pedra que rolou de um barranco e caiu no
meio da sala. Por sorte, não tinha ninguém no local no momento, mas agora a família decidiu deixar o local antes que
algo pior aconteça. “Agora tem
que esperar a decisão da Defesa Civil, prefeitura, que nos prometeu ajudar”, diz emocionado.
Já na casa do pedreiro Adélson Cleiton da Silva, a terra de
um barranco destruiu a cozinha
e o quarto. O pai do rapaz, vítima de um AVC, não consegue
andar e estava lá no momento
do desmoronamento. “Começou a chover, eu estava lá embaixo, só estava meu pai aqui.
Aí quando parou a chuva, eu
subi. Eu cheguei aqui estava pura terra aqui dentro. O que deu
pra fazer foi tirar o meu pai do
chão e colocar na cama”.
No bairro Nossa Senhora de
Fátima, as máquinas trabalham

Asfalto cedeu com chuva na BR-459 entre Itajubá e Delﬁm Moreira
(Foto: Guilherme Concentino da Silva / VC no G1)

para tirar o barro desde a parte
da manhã. Cerca de 70 caminhões foram retirados. Os moradores ﬁcaram indignados com
a situação.
“Estão sendo 15 dias muito
tristes, porque são 15 dias direto lavando roupa, lavando barro,
e o excesso de água que a gente
vai pagar... eu não sei, eu estou
pensando até em abrir um processo”, aﬁrmou a comerciante
Maria Ordilina Gonçalves Avelar.
Asfalto cede na BR-459
A chuva também fez com que
o asfalto cedesse em um trecho

da BR-459, entre Itajubá (MG)
e Delﬁm Moreira (MG). Com isso, a rodovia foi interditada nos
dois sentidos. Segundo a Polícia
Rodoviária Estadual (PRE), o asfalto cedeu no Km 172 e não é
possível a passagem de nenhum
veículo no trecho.
Uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (Dnit) foi para o local e busca criar um desvio para a passagem dos veículos. Até
a publicação desta reportagem,
não havia previsão de liberação
da pista.
Fonte: G1
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Tempestade volta a inundar ruas
Começa a montagem da
estrutura para o Carnaval na Ilha do Centro de Poços de Caldas, MG
Deu início, na última quinta-feira (21), a montagem da estrutura para
o carnaval no Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, em São Lourenço
Deu início, na última quinta-feira (21), a montagem da estrutura para o carnaval no Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, em São Lourenço. Nessa
semana, aconteceu mais uma
reunião da equipe de preparação da Folia das Águas. Liderada pela Secretaria de Turismo,
Esportes e Cultura, e apoiada
pela Diretoria Geral de Planejamento, Orçamento e Gestão,
o grupo vem se reunindo desde o ano passado. Como tem
acontecido nos últimos anos,
quando terminam as reuniões
de avaliação da Festa de Agosto iniciam-se as de preparação
para o carnaval. Começam esporádicas e, a partir de janeiro,
passam a ser semanais. No período do carnaval são diárias.
A Folia das Águas 2016 segue
o mesmo modelo do ano passado, com alguns pequenos
ajustes. A abertura será na sexta-feira (5), com o Bloco do Pijama, como acontece tradicionalmente. O maior bloco carnavalesco da região sairá do
Parque Municipal Ilha Antônio
Dutra e, acompanhado de dois
trios elétricos, percorrerá as
ruas do centro e voltará para
a Ilha, no seguinte trajeto: sai
pela rua Professor Henrique
José de Souza, entra na rua Dr.
Olavo Gomes Pinto, vira à direita na av. D. Pedro II e segue
até a av. Dr. Getúlio Vargas, vira à direita e segue até a av.
Comendador Costa, seguindo
até a rua Dr. Olavo Gomes Pin-

Enchente lotou ruas como Assis Figueiredo e Prefeito Chagas de novo
Hospital Santa Lúcia voltou a ter problemas por causa da forte chuva

Ruas voltam a ﬁcar alagadas após chuva em Poços de Caldas (Foto: Reprodução Whatsapp)

to, onde vira sentido à Ilha.
De sábado (6) a terça-feira
(9), haverá desﬁles de blocos
na av. D. Pedro II, das 17h às
20h, sendo que os últimos farão apresentação no Calçadão,
até a meia noite. Todas as manhãs, no Calçadão Rui Garcia
Machado, apresentação de
chorinho. Durante os quatro
dias, na parte da manhã a Charanga Jandira percorrerá as ruas da cidade. Domingo (7) e
terça-feira (9), no estilo ?vai
quem quer?, foliões acompanharão a charanga com o Blo-

co No Rabo da Jandira. No domingo (7), folia infantil na tenda da praça João Lage e desfile do Pijaminha, às 19h. O
Bloco Fava, mais uma vez, se
apresentará na Estação.
Confira os shows que serão
realizados pela prefeitura na
Folia das Águas 2016, no Parque Municipal Ilha Antônio
Dutra:
Sábado (6/02) João Neto
e Frederico;
Domingo (7/02) Sambô;
Segunda-feira (8/02) Tatau;
Terça-feira (9/02) Katinguelê

FACULDADE DE SÃO LOURENÇO OFERTARÁ CURSO
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MARKETING
Sendo o Marketing um processo utilizado para determinar quais produtos ou serviços interessam aos consumidores, assim como as estratégias a serem utilizadas nas
vendas, comunicações e no desenvolvimento do negócio, podemos ter a certeza da
importância do setor e do seu franco crescimento já que trata-se de um mecanismo
essencial às empresas. A meta é criar valor e satisfação no cliente, gerindo relacionamentos lucrativos para ambas as partes.
O proﬁssional de marketing tem a sua disposição um leque muito vasto de atividades, desde o estudo de mercado, a deﬁnição de uma estratégia, publicidade, vendas
e assistência pós-vendas, bem como nas técnicas de manutenção da ﬁdelização dos
clientes, que atualmente constituem um departamento de fundamental importância
em qualquer empresa e exigem ferramentas de marketing especíﬁcas. Ele estará, também, habilitado para prestar assessoria a pequenos, médios ou grandes negócios, nos
quais sua principal função é promover a marca e o lançamento de produtos, deﬁnindo,
por exemplo, as estratégias, o público-alvo e o preço a ser estabelecido.
Segundo Fabiana Schaeﬀer, Sócia-diretora da Netza, agência especializada em comunicação integrada, somente o setor de Marketing Promocional, um dos que mais se
desenvolvem no país, já movimenta R$40 bilhões por ano.
Rafael Fibla, da agência Contém, enfatiza que os investimentos em Marketing Digital,
pelas empresas, irão aumentar em 14,7% somente em 2016 e o volume de investimentos em publicidade mobile triplicará até 2018 com destaque para redes sociais com
aumento de 22,4% até 2020.
Esse notório aumento nas atividades do setor permite prever um futuro cada vez
mais promissor, com resultados certamente positivos, especialmente em curto prazo,
considerando a gama de eventos provocados pelos grandes torneios esportivos que
aconteceram e ainda irão acontecer, como a Copa das Confederações (2013), Copa do
Mundo (2014) e Olimpíadas (2016).
Para os proﬁssionais de marketing, o ano de 2016 promete ser mais um ano de grandes oportunidades e muito trabalho, e a Faculdade de São Lourenço atenta ao forte
crescimento deste segmento para os próximos anos e, em cumprimento à sua missão
que é a de “Formar cidadãos com competência técnica e compromisso social, transmitindo valores éticos de disciplina, respeito, liberdade e seriedade”, ofertará a partir
deste ano o Curso Superior em Tecnologia de Marketing.
A carreira em marketing nunca esteve tão valorizada, então venha fazer parte da
nossa história.
Professor Nei Domiciano da Silva - Coordenador
Fontes de Pesquisa:
http://www.revistalivemarketing.com.br/noticias/3-edicao/o-sucesso-so-cresce-o-marketing-promocional-e-a-bola-da-vez
http://agenciacontem.com.br/o-marketing-digital-tera-mais-de-14-de-novos-investimentos-em-2016/

Uma forte chuva de cerca de
20 minutos voltou a inundar
algumas áreas do Centro de
Poços de Caldas (MG) no início da noite desta terça-feira
(27). Ruas como Assis Figueiredo, Prefeito Chagas, Capitão
Affonso Junqueira e Junqueiras ficaram alagadas novamente. As avenidas Vereador Edmundo Cardillo e João Pinheiro e a Rua Expedicionários,
também foram atingidas pela
enchente. Uma cratera de cerca de 12 metros se abriu no
bairro Country Club.

As novas inundações ocorrem
pouco mais de uma semana
após a enchente histórica que
atingiu a cidade no dia 19. O
Parque Municipal foi atingido
pela tempestade e ﬁcou alagado assim como na semana passada. Parte do teto do Hospital
Santa Lúcia também foi atingido. O hospital já havia sofrido
com inundações com a chuva
da última semana.
Já a Avenida Monsenhor Alderige, no bairro Country Club,
ﬁcou cheia de água durante a
chuva. No bairro Santa Augus-

ta a água chegou a formar uma
cascata em um barranco. Também foi registrada inundação
no bairro Jardim Kennedy II.
Por volta de 21h45, a Prefeitura de Poços de Caldas emitiu
um alerta através das redes sociais para os motoristas. O trânsito foi interditado na Avenida
Monsenhor Alderige, no bairro
Country Club. Uma cratera de
aproximadamente 12 metros
se abriu a partir do canteiro
central, que já estava passando por obras.
Fonte: G1
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Preços e condições de financiamento válidos até 01/02/2016 ou enquanto durarem os estoques - 40 unidades. Ka SE 1.0L 2016 (cat KCC6) a partir de R$ 40.590,00 à vista ou financiado com taxa de 0,0% a.m. e 00,00% a.a, 68% de entrada (R$ 27.601,20) e saldo em 30
parcelas de R$ 463,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 41.491,20. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 12/01/2016 a partir de 0,44% a.m. e 5,39%
a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ka+ SE 1.0L 2016 (cat ZCC6) a partir de R$ 43.590,00 à vista ou financiado com taxa de 0,0% a.m. e 00,00% a.a, 68% de entrada (R$ 29.641,20) e saldo em 30 parcelas de R$ 496,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência
para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 44.521,20. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 12/01/2016 a partir de 0,42% a.m. e 5,18% a.a., por meio do Programa Ford Credit. New Fiesta Hatch 1.5S 2016
(cat RBB6) a partir de R$ 49.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,0% a.m. e 00,00% a.a, 60% de entrada (R$ 29.994,00) e saldo em 24 parcelas de R$ 878,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e
impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 51.066,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 12/01/2016 a partir de 0,42% a.m. e 5,20% a.a., por meio do Programa Ford Credit. EcoSport 1.6 AT (cat EFE6) a partir de R$ 76.900,00 à vista ou financiado com taxa
de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 50% de entrada (R$ 38.450,00) e saldo em 18 parcelas de R$ 2.223,90 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 78.480,16. Custo Efetivo
Total (CET) calculado na data de 30/11/2015 a partir de 0,43% a.m. e 5,25% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito
à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não
incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) na data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

Na cidade, somos todos pedestres.

• Caxambu
• Itajubá
• São Lourenço

(35) 3341-3200
(35) 3629-9100
(35) 3339 -2450

www.mandalaford.com.br
www.facebook.com/mandalaford
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OFERTAS VÁLIDAS DE 29 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

6,

49

1,

Brochurão
99 Caderno
Capa Flexível Tilibra
UN Mais 60 Folhas

7,

99

Bombom
UN Nestlé 355g

7,

UN

Lápis de Cor
Tilibra
Academie
12 cores

Capa Dura
98 Caderno
Tilibra Mais 10 Materia
UN 200 Folhas

2,

Leite camponesa
1 litro (Integral,
UN Semi-desnatado e
Desnatado )

29

3,

13,

Sulfite Report
98 Papel
Premium 500 Folhas
UN

0,

79 Achocolatado
líquido Embaré
UN 200ml

12,

Classe A
99 Arroz
Tipo 1 - 5kg
UN

49

1,

Óleo de Soja
Corcovado/
900 ml

89

Farinha de trigo Util
UN sem fermento 1 kg

8,

de Frango
99 Asa
Congelada Quality
KG

19,

98

20,

98

UN

Coxao Mole
KG Friboi Reserva

UN

5,

Vodka Orloff
Tradiconal
1 Litro

99

Energético Red Bull
UN 250ml - Sabores

10,

de Pernil
98 Lingüiça
Congelada Aurora
KG

10,

90 Lombo Congelado
KG Pif Paf

