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Cadastros de Blocos e de
vendedores ambulantes
para o termina hoje
Evento acontece em março e movimentará ainda mais São Lourenço

Os blocos de Carnaval e
os vendedores ambulantes
que desejam participar do
Carnaval de São Lourenço
2019 têm até hoje para realizarem seus cadastros.
Neste ano, o Carnaval
será entre os dias 1º a 5 de
março e promete muita festa
e animação para a cidade.
A programação completa ainda será divulgada. Mas, o tradicional
Bloco do Pijama já está
confirmado e será na
sexta-feira, dia 1º.
Também haverá dois
trios elétricos e, segundo
a Prefeitura, é esperado

mais de 30 mil pessoas
participando da festa.
A Secretaria de Turismo de São Lourenço
já está cadastrando os
Blocos que irão se apresentar. Os representantes
dos Blocos interessados
devem imprimir a folha
de Cadastro, que se encontra no site da prefeitura, e entregar até hoje,
dia 08 de fevereiro, na
Secretaria de Turismo,
localizada no Calçadão
Silvério Sanches Neto,
S/N - Calçadão 2, no Centro da cidade.
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Quadra da Biquinha recebe
campanha Quem Ama Cuida
Em mais uma edição, projeto levará muita alegria e
animação para os moradores do bairro

São Lourenço receberá
mais uma edição do Projeto
”Quem Ama Cuida“.
Dessa vez será na Quadra da Biquinha, no dia 24
de fevereiro, domingo.
O evento já aconteceu em
outros bairros e é promovido
pela Secretaria de Desenvolvimento Social em parceria
com as demais Secretarias,
empresas, entidades, apoiadores e voluntários.
A proposta é realizar um
grande encontro com a população, envolvendo crianças,
jovens, adultos e idosos através de oficinas educativas,
serviços e entretenimento.
Segundo a prefeita Célia
Cavalcanti o “Quem Ama
Cuida” leva ainda mais alegria
para os bairros, e é uma forma de integração de todas as
secretarias do município com
a população.
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jornalcp@correiodopapagaio.com.br
Telefax: 35 3332-1008

Vagas abertas no SINE
São Lourenço
Analista de Desenvolvimento de Sistemas - Nível
Superior Completo (Itanhandu)
Assistente Administrativo
Nível Superior Completo (Carmo de Minas)
Atendente de Lanchonete
Feminino - Vaga Temporária
Auxiliar de Doceiro/Doceiro - Masculino
Consultor(a) de Vendas
Nível Superior Incompleto
Habilitação A ou B e Veículo
Cozinheiro (a) de Restaurante
Motorista Carreteiro - (Caxambu)
Operadora de Telemarketing Ativo
Ensino Médio Incompleto
Programador (a) de Computador
Com conhecimento em JAVA ou .NET
Recepcionista Atendente Masculino (Carmo de Minas)
Vendedor (a) Pracista - Segmento:
Venda de Ferragens e Ferramentas
Vendedor (a) Pracista - Segmento
: Venda de Publicidades e Assinaturas
Vendedor (a) Pracista - Segmento:
Compra e Venda de Imóveis

Para maiores detalhes, os
candidatos deverão comparecer
ao SINE São Lourenço - MG
Rua Coronel José Justino, 429 Loja Centro
Horário de Atendimento 08:00/17:00 horas

Chamadas
Lula é condenado pela
segunda vez na Lava Jato
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Atos e Gerais

Lula é condenado pela
segunda vez na Lava Jato
Ex-presidente foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão,
por corrupção e lavagem de dinheiro

Detido desde abril do ano
passado na Superintendência da Polícia Federal em
Curitiba por conta de condenação no processo referente
ao tríplex do Guarujá (SP),
o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva recebeu nesta
quarta-feira uma segunda
condenação. No caso que
envolve o sítio de Atibaia
(SP), Lula foi condenado a
12 anos e 11 meses de prisão pela juíza Gabriela Hardt, que substitui temporariamente o ministro da Justiça,
Sérgio Moro, no caso.
O ex-presidente foi condenado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A
nova condenação não representa nenhum efeito prático
imediato para a situação do
líder petista — e sua defesa
ainda pode recorrer —, mas
piora sua situação política
em um momento em que o
Supremo Tribunal Federal
(STF) se prepara para voltar
a discutir a possibilidade de
prisão após condenação em
segunda instância.
Em sua decisão, Hardt
destaca que a culpabilidade
de Lula “é elevada”. “O condenado recebeu vantagem
indevida em decorrência
do cargo de Presidente
da República, de quem se
exige um comportamento
exemplar enquanto maior
mandatário da República”,
escreveu a juíza.

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

SOCIEDADE BRASILEIRA DE EUBIOSE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convoco de acordo com o ARTIGO 17, INCISO III, ALÍNEA A e o ARTIGO 32,
INCISO I, do Estatuto da SOCIEDADE BRASILEIRA DE EUBIOSE, os Membros
Efetivos para a Assembleia Geral Ordinária. A ser realizada na Sede Social da
SBE, à Avenida Getúlio Vargas, 481, nesta cidade de São Lourenço, MG, no
dia 24 de fevereiro de 2019, às 15h, em primeira convocação e às 15h30, em
segunda convocação, quando funcionará, com qualquer número,para tratar
da seguinte ordem do dia:
a)Leitura, discussão e aprovação das contas e do relatório de atividades
da Presidência da SBE, do exercício de 2018,
b)Assuntos gerais.
São Lourenço, 05 de fevereiro de 2019.
Hélio Jefferson de Souza – Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Lula já está preso desde abril do ano passado em Curitiba

Lula foi condenado uma
vez por corrupção ativa,
“pelo recebimento de propinas em prol do Partido dos
Trabalhadores pagas pela
Odebrecht”, e duas vezes
pelo crime de corrupção
passiva, “pelo recebimento
de R$ 700 mil em vantagens
indevidas da Odebrecht” e
“pelo recebimento de R$ 170
mil em vantagens indevidas
da OAS”. Já pelo crime de
lavagem de dinheiro, Lula foi
condenado duas vezes: pela
“reforma feita pela Odebrecht no sítio” e pela “reforma
feita pela OAS no sítio”.
Na denúncia que originou
a condenação, o Ministério

Público acusava o ex-presidente de ter recebido 1,02
milhões de reais através das
obras do sítio feitas pelas empreiteiras Odebrecht, OAS e
Schanin. O imóvel pertence
formalmente ao empresário
Fernando Bittar, mas o MPF
alega que Lula é o verdadeiro
dono do sítio e era o principal
usuário do local.
Junto com Lula, foram
condenadas outras 11 pessoas, entre elas Emílio e
Marcelo Odebrecht, pai
e filho responsáveis pela
condução da empreiteira
que leva seu sobrenome.
A defesa do ex-presidente
informou que vai recorrer de

uma decisão condenatória
“que atenta aos mais basilares parâmetros jurídicos e reforça o uso perverso das leis
e dos procedimentos jurídicos
para fins de perseguição política, prática que reputamos
como ‘lawfare”. Na nota, o
advogado Cristiano Zanin
diz que “a sentença segue
a mesma linha da sentença
proferida pelo ex-juiz Sérgio
Moro, que condenou Lula
sem ele ter praticado qualquer ato de ofício vinculado
ao recebimento de vantagens
indevidas, vale dizer, sem ter
praticado o crime de corrupção que lhe foi imputado”.
Fonte: EL País

Ritmo de vendas de café no
País deve crescer 3,5% por
ano até 2021, diz estudo
Foto: Estela Shaddix/Unsplash

Por Augusto
Decker/Portal Terra
São Paulo, 6 - A expectativa para as vendas do
café nos próximos anos
continua sendo de crescimento. A Associação
Brasileira da Indústria de
Café (Abic) apresentou
nesta quarta-feira, 6, um
estudo da Euromonitor
que estima crescimento
anual em 3,5%, em média, até 2021. Caso esse
número se concretize, o
consumo interno de 2021
alcançará 23,3 milhões
de sacas.
“A qualidade continua
extremamente importante, a retomada do poder
aquisitivo dos brasileiros
deve resultar em mais
estabelecimentos como
cafeterias, e o componente de benefício para a
saúde é fundamental. Há
cada vez mais estudos
confirmando o benefício
do café para a saúde,
o que estimula muito o
consumo entre jovens”,

Sexta-feira, 08 de Fevereiro de 2019

afirmou o diretor executivo da Abic, Nathan
Herszkowicz.
A Euromonitor também
estimou que, até 2021,
o café em pó terá ligeira
queda na participação
do mercado, enquanto
o grão torrado e as cápsulas devem crescer. O
dado é corroborado por

levantamento da Abic,
que mostra um espaço
cada vez maior de cafés
considerados “superiores” ou “gourmets” nas
gôndolas de supermercados.
De acordo com Herszkovicz, a expectativa para a
safra 2018/19 de café no
Brasil também têm sido

positivas. “As notícias
são boas em geral, tanto
em Minas Gerais quanto
no Espírito Santo que,
mesmo com o calor, não
foi no Estado todo”, disse.
“A Bahia vai muito bem,
Rondônia também - estão
muito estimulados com o
robusta amazônico de lá”,
continuou o executivo,
finalizando: “E não acho
que haja excedente na
safra mundial.”
O diretor da Abic também acredita ser possível que o Brasil possa
começar a exportar mais
café torrado e moído, o
que tem sido um desafio.
A justificativa seria o investimento de empresas
no país, como a Nestlé e
a 3Corações, que abriram fábricas nos últimos
anos. “Somos provedores
do mercado interno, e a
exportação de café torrado e moído não anda para
a frente. Mas acredito
que esses investimentos
possam resultar em um
crescimento”, concluiu.

O Oficial Interino do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São
Lourenço/MG, com endereço na Rua Dr. Melo Viana, n° 307, Centro, inscrito
no CNPJ n° 21.409.354/0001-34, com base no parágrafo 4°, do Art. 26 da Lei
n°. 9.514/97, vem INTIMAR ANDREY PEREIRA PINTO, brasileiro, solteiro,
estudante, inscrito no CPF n° 016.408.645-36, não encontrado nos endereços
indicados (Rod Mun Dr Jonas Pereira Maduro – Lote 5 – Quadra B – Residencial João Costa – São Lourenço – MG – CEP: 37.470-000; Rua Melo
Viana, 445 – Centro – São Lourenço – MG – CEP: 37.470-000; Rua Cardoso
de Almeida, 840 – Aptº 102 – São Paulo – SP – CEP: 05013-001), para, no
PRAZO DE 15 DIAS, comparecer nesta Serventia e efetuar o pagamento das
prestações com vencimentos em 10/07/2018 a 10/10/2018, perfazendo até a
data de 06/11/2018 o montante de R$12.162,59 (Valor fornecido pelo credor),
bem como as vincendas, acrescidas de juros, correção, encargos contratuais
e despesas cartorárias, cujo valor total será apurado na data do efetivo pagamento. A presente dívida é oriunda do Instrumento Particular de Compra e
Venda de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de
Imóvel e Outras Avenças datado de 14 de maio de 2012, grupo de Consórcio
1713 e 1714, Alienação Fiduciária em Garantia celebrado entre ANDREY PEREIRA BRITO, situado na Rua Melo Viana, 445 – Centro São Lourenço – MG
e RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, com sede em
São José do Rio Preto – SP, na Avenida Murchid Homsi, n° 1404 – Vila Diniz,
inscrito no CNPJ n° 51.855.716/0001-01, para compra dos imóveis: lotes de
terreno situados no Loteamento João Costa – lotes 01 e 02 – Quadra B, com
suas medidas e confrontações constantes das matrículas 24.503, 23.425 e
24.731 do livro 02 desta Comarca. O não comparecimento no prazo estipulado,
observadas as exigências legais, acarretará a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE em nome do credor fiduciário, ou seja, RODOBENS ADMINISTRADORA
DE CONSORCIOS LTDA. Caso já tenha efetuado o pagamento ou celebrado
algum acordo junto ao credor fiduciário, favor comparecer nesta Serventia,
no mesmo prazo, e apresentar os comprovantes de pagamento e/ou acordo
para que possamos tomar as devidas providencias. São Lourenço / MG, 28
de janeiro de 2019.
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO
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São Lourenço e região

Cadastros de Blocos e de
vendedores ambulantes
para o termina hoje

Evento acontece em março e movimentará ainda mais São Lourenço
Os blocos de Carnaval e
os vendedores ambulantes
que desejam participar do
Carnaval de São Lourenço
2019 têm até hoje para realizarem seus cadastros.
Neste ano, o Carnaval
será entre os dias 1º a 5 de
março e promete muita festa
e animação para a cidade.
A programação completa
ainda será divulgada. Mas, o
tradicional Bloco do Pijama
já está confirmado e será na
sexta-feira, dia 1º.
Também haverá dois trios
elétricos e, segundo a Prefeitura, é esperado mais de
30 mil pessoas participando
da festa.
A Secretaria de Turismo de
São Lourenço já está cadastrando os Blocos que irão se
apresentar. Os representantes dos Blocos interessados
devem imprimir a folha de
Cadastro, que se encontra no
site da prefeitura, e entregar
até hoje, dia 08 de fevereiro,
na Secretaria de Turismo, localizada no Calçadão Silvério
Sanches Neto, S/N - Calçadão
2, no Centro da cidade.
Além do requerimento
preenchido, o representante
deverá anexar os seguintes
documentos:
Pessoa Jurídica:
Cartão CNPJ.
Certificado de Regularidade do FGTS.
Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa
da Receita Federal válidas.
Certidão Negativa Trabalhista.
Pessoa Física:
Documento Oficial com
foto (RG ou CNH).
Comprovante de Situação Cadastral no CPF.

Coluna
SINDIJORI
SAE executa estratégias de controle
Com objetivo de reduzir as perdas de água, a Superintendência de Água e Esgotos (SAE) iniciou o Programa de
Controle das Perdas no Sistema de Abastecimento de Água.
Basicamente, as perdas correspondem à diferença entre o
volume total de água produzido nas estações de tratamento e
a soma dos volumes medidos nos hidrômetros instalados nos
imóveis dos clientes. (Gazeta do Pontal - Ituiutaba)
Juiz de Fora lidera notificações
Dos 26 casos prováveis de chikungunya notificados em Juiz
de Fora, dois já tiveram resultados positivos para a doença. A
informação foi confirmada na última terça-feira, 5, pela gerente
do departamento de Vigilância Epidemiológica (PJF), Cecília
Kosmann. Segundo ela, os pacientes, que são moradores do
Bairro Granjas Betânia, na Região Nordeste, foram atendidos
pela Unidade Básica de Saúde (UBS) local e passam bem.
Conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria
de Estado de Saúde (SES-MG) na segunda-feira, 4, Juiz de
Fora é a cidade mineira com o maior número absoluto de casos
prováveis de chikungunya. (Tribuna de Minas - Juiz de Fora)
Ufla oferece práticas pedagógicas
A Universidade Federal de Lavras (Ufla) conta agora
com um novo espaço de práticas pedagógicas: a Brinquedoteca, destinada às crianças de Lavras e região. Localizada no
Departamento de Educação (DED/Ufla), a Brinquedoteca conta
com brinquedos diversificados, que proporcionam a ampliação
do processo de imaginação e criação da criança. Além dos
brinquedos, o espaço possui um acervo de aproximadamente
700 livros de literatura infantil. (Correio do Sul - Varginha)

Dúvidas e outras informações podem ser esclarecidas na SECTUR
através do telefone (35)
3332-4490.
As pessoas que tenham
interesse em comercializar produtos, alimentos e/
ou bebidas no período de
Carnaval devem preencher
o requerimento, também
disponibilizado no site da
prefeitura, para efetuar o cadastro junto à Prefeitura Municipal de São Lourenço.
Esta é uma ação preliminar para que seja possível analisar a quantidade
de vendedores ambulantes e, desta forma, poder
estabelecer o perímetro

autorizado para comercialização. Por tanto, esteja
atento às seguintes Somente pessoas e empresas cadastradas poderão
receber a autorização para
o comércio ambulante;
Somente podem participar
moradores e empresas
registradas em São Lourenço; O perímetro do
comércio ambulante ainda
será definido; As áreas no
entorno dos palcos (Praça
Brasil, Calçadão, etc) não
poderão ser utilizadas pelo
comércio ambulante, pois
nestas áreas a comercialização de alimentos e
bebidas será licitada.
O requerente deverá anexar os documentos abaixo e

entregar na SICADE - Secretaria de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico de São Lourenço,
localizada no andar térreo
da Prefeitura Municipal.
Documentos
necessários:
Cópia do RG.
Cópia do CPF.
02 (duas) fotos 3x4 recentes e coloridas.
Cópia de Comprovante
de Residência recente
(Conta de água ou energia
elétrica).
Dúvidas e outras informações podem ser
esclarecidas na SICADE
através do telefone (35)
3339-2700.

Quadra da Biquinha
recebe campanha Quem
Ama Cuida
Em mais uma edição, projeto levará muita alegria e
animação para os moradores do bairro

São Lourenço receberá
mais uma edição do Projeto ”Quem Ama Cuida“.
Dessa vez será na Quadra da Biquinha, no dia 24
de fevereiro, domingo.
O evento já aconteceu
em outros bairros e é promovido pela Secretaria de
Desenvolvimento Social
em parceria com as demais
Secretarias, empresas,
entidades, apoiadores e
voluntários.
A proposta é realizar
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um grande encontro com
a população, envolvendo
crianças, jovens, adultos e
idosos através de oficinas
educativas, serviços e entretenimento.
Segundo a prefeita Célia
Cavalcanti o “Quem Ama
Cuida” leva ainda mais
alegria para os bairros, e é
uma forma de integração de
todas as secretarias do município com a população.
“A prefeitura tem que
ter contato direto com a

população, não podemos
ficar isolados. Temos que ir
e oferecer um social, oferecer lazer, cultura e alegria
para todos. A cada edição
mais parceiros voluntários entram com a gente
no projeto, e isso é muito
bom. Esse é um evento
organizado em conjunto
com todas as secretarias,
todos trabalhando integralmente e quem ganha mais
com isso é a população”,
ressalta a prefeita.

O “Quem Ama Cuida” é
realizado uma vez por mês,
e em cada edição, um bairro
diferente é contemplado.
A Secretaria de Desenvolvimento Social convida
a todos que quiserem colaborar para o crescimento
desta campanha que fique
à vontade para ajudar,
através de oficinas, ações
educativas, saúde, voluntariado, etc. Para mais
informações, o contato é
(35) 3339-2782.
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Entretenimento

Governo anuncia escala de
pagamento de fevereiro e março
Zema (Novo) divulgou pagamento da primeira parcela de
fevereiro no dia 13 e segunda no dia 25

O governo de Minas Gerais divulgou,
na última quartafeira, dia 6, a escala
de pagamento dos
salários do funcionalismo público de
fevereiro e março.
De acordo com uma
publicação do governador Romeu Zema
(Novo), a primeira
parcela de fevereiro
será paga no dia 13,
com o valor de R$2
mil para todas as
categorias e até R$3
mil para os servidores da saúde e da
segurança pública.
O governador ain-

da apontou que dia
25 será paga a segunda parcela, quitando o salário de todos os funcionários.
Em março, a previsão
é que a escala siga o
mesmo cronograma,
com alteração da segunda parcela para o
dia 26.
No vídeo, o secretário de fazenda,
Gustavo Barbosa,
explicou como seria
feito o pagamento.
“A gente sabe que
não é o ideal, mas
a gente vem se esforçando muito para
que a gente consiga

fazer essa organização”, completou.
No dia 28, o governador anunciou
o pagamento do 13º
salário de 2018do
funcionalismo público – nativos, inativos
e pensionistas. Segundo Zema, serão
11 parcelas, de fevereiro a dezembro.
A parcela deve
ser depositada sempre no primeiro dia
útil após o dia 20 de
cada mês. A antiga
gestão estadual não
pagou o 13º, deixando a dívida para o
atual governador.

Acha-Palavras

Para Colorir

Foto: Gil Leonardi

•Dia 25 - pagamento da segunda
parcela do salário.
Março:
•Dia 13 - pagamento de R$2 mil
para todas as categorias e R$3 mil
servidores da saúde
e segurança;
•Dia 21 - previsão
de pagamento de
uma parcela do 13º
salário;

Datas:
Fevereiro:
•Dia 13 - pagamento de R$2 mil

para todas as categorias e R$3 mil
servidores da saúde
e segurança;

•Dia 21 - previsão de pagamento
de uma parcela do
13º salário;

Para Colorir

•Dia 26 - pagamento da segunda
parcela do salário.
Fonte: G1

