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Suspeito de assaltar Casa Lotérica é 
preso em São Lourenço

Inaugurado em abril 
deste ano, o Posto de 
Coleta de Leite do Hos-
pital São Lourenço rece-
be leite em excesso de 
mães que estão ama-
mentando. A unidade 
conta atualmente com 
18 doadoras e o objetivo 
é ampliar a coleta para 
que 100% dos bebês in-
ternados na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) 
Neonatal da instituição 
sejam beneficiados com a 
alimentação adequada. 

A unidade se res-
ponsabiliza pela coleta, 
transporte, armazena-
mento e distribuição 
do leite doado além de 
oferecer atendimento 
especializado para ges-
tantes e puérperas. 

chamadas
Câmara realiza primeira 
sessão após recesso 
parlamentar 
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São Lourenço irá receber 
Eco Encontro 4x4 Off 
Road 
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Maioria dos incêndios no 
Brasil tem origem na ação 
humana 
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Governo mineiro desenvolve 
projeto pioneiro no país para 
o café
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J.W.S.S., de 23 anos, pode ser autor de assalto à Casa Lotérica de Caxambu 

Objetivo da unidade é que 100% dos bebês internados recebam leite materno

34,11% dos 
pacientes faltaram 

às consultas no 
mês de julho

A Policlínica de 
São Lourenço fe-
chou o mês de julho 
com alto número de 
faltas dos pacientes 
agendados. 

437 consul tas 
não foram realiza-
das, pois o paciente 
não compareceu na 
data agendada. 

No período, a Se-
cretaria Municipal 
de Saúde autorizou 
1281 consultas.

O balanço foi divul-
gado pela pasta nesta 
quarta-feira (16). 

Em uma posta-
gem nas redes so-
ciais, a Secretaria 
de Saúde enfatizou 

que “quando você 
deixa de compare-
cer à consulta, ou-
tras pessoas tam-
bém deixam de ser 
atendidas. Quando 
não puder compa-
recer, desmarque 
sua consulta”. 

No primeiro se-
mestre deste ano, 
a  Secre ta r ia  de 
Saúde autor izou 
a  rea l i zação  de 
4.394 exames, en-
quanto no mesmo 
pe r íodo  do  ano 
p a s s a d o  f o r a m 
1.336. O aumen-
to é de 328% no 
comparativo entre 
os períodos.

Um suspeito de as-
saltar uma unidade das 
Casas Lotéricas de Ca-
xambu foi preso em São 
Lourenço. J.W.S.S., de 
23 anos, foi encontrado 
pela Polícia Militar no 
bairro Nossa Senhora de 
Lourdes. A PM chegou 
até o jovem após receber 
denúncia anônima. 

A informação foi di-
vulgada na tarde desta 
terça-feira (15) em pá-
gina oficial, nas redes 
sociais, da PM de Ca-
xambu. De acordo com 
a PM, o jovem t inha 
extensa ficha criminal e 
era suspeito de autoria 

do roubo à mão armada 
ocorrido em uma Casa 
Lotérica da cidade ca-
xambuense.

Segundo as informa-
ções, os militares se des-
locaram até o local onde, 
imediatamente, localiza-
ram o autor, que tentou 
fugir quando visualizou a 
viatura policial. O suspeito 
invadiu uma residência, 
mas foi perseguido e cap-
turado. 

O jovem tinha man-
dado de prisão expedido 
pela Comarca de Caxam-
bu. O indivíduo foi preso e 
conduzido à delegacia de 
São Lourenço. 
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Opinião

Pelo Presbítero
André Sanchez

Nessa parábola Jesus 
conta a história de um 
homem que semeou boas 
sementes de trigo em seu 
campo. Ao mesmo tempo 
um inimigo semeou se-
mentes ruins, de joio, em 
meio às sementes de trigo. 
Os empregados daquele 
homem se surpreenderam 
ao perceber que havia 
crescido joio em meio ao 
trigo naquela plantação. O 
instinto daqueles empre-
gados agricultores dizia 
que eles deveriam arrancar 
essa erva daninha do meio 
do trigo para que este 
crescesse melhor. Porém, 
o dono da plantação os 
proibiu de fazer isso, já 
que o joio é muito parecido 
com o trigo e eles pode-
riam, por engano, arrancar 
boas plantas junto com as 
ruins. Assim, a orientação 
do dono da plantação era 
que deixassem crescer os 
dois até que na hora da co-
lheita pudessem identificá-
los plenamente e, assim, 
arrancá-los.

Explicando as pará-
bolas de Jesus: O joio e 
o trigo

O próprio Jesus no tre-
cho que está em Mateus 
13. 36-43 já traz algumas 
explicações aos seus discí-
pulos sobre os ensinos des-
sa parábola. Vale a pena ler 
esse trecho para entender 
melhor a parábola. Vou ex-
por abaixo algumas lições 
interessantes que aprendo 
com essa parábola:

(1) No mundo existem 
boas sementes plantadas 
por Deus. Jesus identifica 
as boas sementes plan-
tadas no campo como os 
“filhos do reino” (v. 38). Isso 
significa que o agricultor e 
dono do campo, Jesus, es-
palha boas sementes nes-
se grande campo chamado 
mundo. Mesmo que hoje 
em dia não consigamos 
ver tantas boas sementes 
crescendo, e sejamos até 
pessimistas com relação à 
atuação do bem, as boas 
sementes estão lá, pois fo-
ram plantadas por Jesus.

(2) Não existe somente 
um plantador de sementes. 
O inimigo, espalhador de 
sementes ruins, apontado 
por Jesus como sendo o 
diabo, também está traba-
lhando. Se Jesus planta 

seus servos como boas 
sementes, o diabo planta 
seus servos como más 
sementes como forma de 
estragar de alguma forma a 
plantação de Deus. Nesse 
ponto não podemos ser 
ingênuos, mas atentos.

(3) Os filhos de Deus 
e os filhos do maligno são 
parecidos, mas não são 
iguais. O maligno espalha 
suas más sementes pelo 
campo. Os filhos do ma-
ligno são “parecidos” com 
os filhos de Deus, assim 
com o joio se parece com 
o trigo. Mas não podemos 
ser ingênuos achando que 
dentro de nossas igre-
jas existe apenas trigo. 
Devemos ser prudentes 
sabendo que ele, o joio, 
existe e está também ten-
tando crescer e tomar seu 
espaço. Apesar de o joio 
ser parecido com o trigo, 
devemos tal qual como os 
agricultores da parábola, 
sermos atentos para saber 
que existe certa quantida-
de de joio crescendo junto 
com o trigo.

(4) O crescimento do 
joio não está fora do con-
trole do dono da plantação. 
O fato do dono da planta-
ção não permitir que se ar-
ranque o joio logo quando 
é identificável mostra que 
ele não foi surpreendido 
pelo inimigo. O dono da 
plantação, Deus, tem con-
trole absoluto e orienta 
seus empregados a como 
agir da melhor forma com 
relação ao joio em meio 
ao trigo. Devemos ouvir a 
voz do dono para agirmos 
com sabedoria diante da 
esperteza do inimigo. No 
final das contas o dono da 
plantação já tem planejado 
o que fará com esse joio e 
com o trigo que plantou.

(5) O joio e o trigo 
não ficarão para sempre 
juntos. Jesus deixa claro 
que haverá punição tanto 
ao inimigo que semeou 
sementes ruins, quanto 
para as sementes ruins 
que buscaram atrapalhar 
a plantação de Deus. 
Essa punição é indicada 
como o justo juízo de 
Deus, que sabe identificar 
joio e trigo precisamen-
te, e sabe exatamente 
o que deve queimar e o 
que deve preservar. Essa 
separação será feita em 
momento oportuno pelo 
dono da plantação.

Explicando as parábolas 
de Jesus: O joio e o trigo
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Prefeitura Municipal Andrelândia
ATOS OFICIAIS

PROCESSO 153/2017 – PREGÃO PRE-
SENCIAL 064/2017

Aviso de Licitação. Objeto: Registro de 
Preços para eventuais e futuras aquisições 
de brinquedos para Creche Municipal 
Professora Henedina Cunha de Andrade 
e Pré-escola Municipal Elisa Duque Catão, 
conforme condições e especificações 
contidas no TERMO DE REFERÊNCIA – 
Anexo II do Edital. Entrega de Envelopes e 
Sessão Pública dia 31/08/2017, com início 
às 08:00 horas. Informações Tel.: (035) 
3325-1432. Pregoeira: Vânia C.S. Silva- 
MG, 16/08/2017.

PORTARIA Nº 091/2017AVISO DE 
LICITAÇÃO

Institui a Comissão Municipal de 
Licitação

O Prefeito Municipal de Andrelândia, 
no uso de suas atribuições e consideran-
do a legislação vigente.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear a senhorita Vânia 

Cristina de Souza Silva, CPF Nº 066 
245 266 -61, Elane de Paula Carvalho, 
CPF Nº  795 408 726 – 34 , Anna Cris-
tina Zilmann, CPF Nº 633 398 467 -15, 
como membros da Comissão Municipal 
de Licitação.

Art. 2º - Os serviços da Comissão 
supramencionada acontecerão sob a pre-
sidência do primeiro membro nomeado.

Art. 3º - Suplente Aline de Almeida 
Rizzi, CPF Nº 104 235 026 - 46

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam - se as disposições 
em contrário.

PORTARIA Nº 092/2017
“Nomeação para cargo em comissão de 

livre provimento e 
exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, 

no uso de suas atribuições legais, e em 
conformidade com a Lei Nº 2.041 de 03 de 
maio de 2017.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 04 de maio 

de 2017, o SR. RÔMOLO DIEGO DE AL-
MEIDA, CPF 108.312.046-80, OAB/MG: 
160.545 para ocupar o cargo em comissão 
de livre provimento e exoneração de Asses-
sor Jurídico Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 093/2017
“Dispõe sobre a contratação temporá-

ria de pessoal de excepcional interesse 
público”

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o Artigo 37, IX da CF/88, Lei Municipal 
Nº 1.382/2003 e o resultado do processo 
seletivo conforme  Edital nº 003/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratado a partir de 08 

de maio de 2017, pelo prazo de 06, (seis 
meses), podendo ser prorrogado por igual 
período, os seguintes servidores e seus 
respectivos cargos:

AUX SERV GERAIS I ( SERV BRA-
ÇAL)

JOAQUIM DONIZETE BARRETO
CLELIO GABRIEL DE OLIVEIRA
LUIZ ANTONIO DO ROSÁRIO JU-

NIOR
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação.
 

PORTARIA Nº 094/2017
“Dispõe sobre a contratação temporá-

ria de pessoal de excepcional interesse 
público”

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o Artigo 37, IX da CF/88, Lei Municipal 
Nº 1.382/2003 e o resultado do processo 
seletivo conforme  Edital nº 003/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratado a partir de 09 

de maio de 2017, pelo prazo de 06, (seis 
meses), podendo ser prorrogado por igual 
período, o seguinte servidor e seu respec-
tivo cargo:

AUX SERV GERAIS I ( SERV BRA-
ÇAL)

GUSTAVO DE OLIVEIRA PEREIRA
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 095/2017
“Exoneração para cargo em comissão 

de livre provimento e 
exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 

uso de suas atribuições legais, e em confor-
midade com a Lei Nº 1603 / 2008.

RESOLVE
Art. 1º - Exonerar, a partir de 10 de 

maio de 2017, o SR. CARLOS EDUARDO 
SALGADO DE ANDRADE, CPF Nº 675 708 
876 20 do o cargo em comissão de livre 
provimento e exoneração de Encarregado 
de Transporte e Maquinas. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 096/2017
“Dispõe sobre a contratação temporá-

ria de pessoal de excepcional interesse 
público”

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o Artigo 37, IX da CF/88, Lei Municipal 
Nº 1.382/2003 e o resultado do processo 
seletivo conforme  Edital nº 003/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratado a partir de 10 

de maio de 2017, pelo prazo de 06, (seis 
meses), podendo ser prorrogado por igual 
período, o seguinte servidor e seu respec-

tivo cargo:
AUX SERV GERAIS IV ( PEDREIRO)
DARLY SEBASTIÃO LUIZ DE SOUZA
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação.

PORTARIA Nº097/2017
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EX-

CEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
O Prefeito Municipal de Andrelândia, 

no uso de suas atribuições legais, tendo 
o que dispõe a Lei Orgânica Municipal e o 
resultado do processo Seletivo, conforme 
Edital nº 001/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratado(a), a partir de 08 

de maio de 2017, pelo prazo de 06 (seis) 
meses, prorrogável por igual período o(a) 
seguinte funcionário(a):

PROFESSOR DE INGLÊS
ALCIMAR PAULA ALMEIDA SOUZA
Art. 2º - Fica contratado (a), a partir de 

08 de maio de 2017, pelo prazo de 02 (dois) 
meses, prorrogável por igual período o(a) 
seguinte funcionário(a):

PROFESSOR DE PORTUGUES
WELLERSON RONCALE LEANDRO 

NASCIMENTO
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na 

data de sua publicação e seus efeitos retroa-
girão à data de 08 de maio de 2017.

Art. 4º - Revogam-se as disposições 
em contrário.

PORTARIA Nº098/2017
“Nomeação para cargo em comissão de 

livre provimento e 
exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, 

no uso de suas atribuições legais, e em 
conformidade com a Lei Nº 1603 de 18 de 
dezembro de 2008.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 10 de maio 

de 2017, o SR. JOÃO BATISTA NASCIMEN-
TO , CPF Nº 330 548 196 04,  para ocupar 
o cargo em comissão de livre provimento e 
exoneração de Encarregado de Transporte 
e Maquinas. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

PORTARIA Nº099/2017
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EX-
CEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições legais, tendo o 
que dispõe a Lei Orgânica Municipal e o 
resultado do processo Seletivo, conforme 
Edital nº 001/2017.
RESOLVE
Art. 1º - Fica contratado (a), a partir de10 de 
maio de 2017, pelo prazo de 02,
(dois) meses, prorrogável por igual período 
o(a) seguinte funcionário(a):
PROFESSOR DE ARTES
ROSELANE MENEZES FAGUNDES  
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação
Art. 4º - Revogam-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA Nº 104/2017
“Exoneração do cargo em comissão de 

livre provimento e 
exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 

uso de suas atribuições legais, e em confor-
midade com a Lei Nº 2031/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Exonerar, a partir de 31 de Maio 

de 2017, o SR. LUIS HENRIQUE SALGADO 
SACRAMENTO, CPF Nº 563.842.466-00, 
do cargo em comissão de livre provimento 
e exoneração de Coordenador de Pessoal 
e Contabilidade.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 105/2017
“Dispõe sobre a contratação temporá-

ria de pessoal de excepcional interesse 
público”

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o Artigo 37, IX da CF/88, Lei Municipal 
Nº 1.382/2003 e o resultado do processo 
seletivo conforme  Edital nº 003/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratado a partir de 31 

de maio de 2017, pelo prazo de 06, (seis 
meses), podendo ser prorrogado por igual 
período, o seguinte servidor e seu respec-
tivo cargo:

MOTORISTA
ANTONIO FAGUNDES VARGAS
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 106/2017
“Nomeação para cargo em comissão de 

livre provimento e 
exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 

uso de suas atribuições legais, e em confor-
midade com a Lei Nº 2031/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 01 de Junho 

de 2017, o SR. LUIS HENRIQUE SALGADO 
SACRAMENTO, CPF Nº 563.842.466-00, 
para ocupar o cargo em comissão de livre 
provimento e exoneração de Assessor da 
Secretaria Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 107/2017
Substitui membro da Equipe Responsá-

vel pelas Atividades do Polo de Apoio Pre-
sencial da UAB – Universidade Aberta do 
Brasil no município de Andrelândia – MG.

O Prefeito Municipal de Andrelândia, 
no uso de suas atribuições legais, e de 
conformidade com o artigo 95, inciso II, ‘a’ 

da Lei Orgânica Municipal, e a Lei Municipal 
nº 1.878/2013;

RESOLVE:
Art. 1º Fica exonerada da equipe res-

ponsável pelas atividades do Polo de Apoio 
Presencial da UAB – Universidade Aberta 
do Brasil no Município de Andrelândia – MG, 
a servidora  PAOLA MAXSUELLEN CAR-
VALHO QUINTINO.

Art. 2º Fica nomeada como membro da 
equipe responsável pelas atividades do 
Polo de Apoio Presencial da UAB – Uni-
versidade Aberta do Brasil no Município de 
Andrelândia – MG, a servidora SUELLEN 
KETULLYN SILVA.

Coordenador do Polo com dedicação 
integral: João Bosco de Almeida 

Secretária (Auxiliar Administrativo I): 
SUELLEN KETULLYN SILVA

Técnico de Informática (Infohelp Informá-
tica): Fabiano José Moura Carvalho.

Bibliotecário (Auxiliar Administrativo III): 
Welington Sebastião de Melo

Equipe de Segurança: José Francisco de 
Assis Silva e Valdecir Benedito da Silva.

Equipe de Manutenção e Limpeza: Nívia 
de Fátima Campos Andrade e Jordana 
Rosana da Silva.

Art. 3º Revogam-se as disposições em 
contrário.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.

PORTARIA Nº 109/2017
“Dispõe sobre a contratação temporá-

ria de pessoal de excepcional interesse 
público”

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o Artigo 37, IX da CF/88, Lei Municipal 
Nº 1.382/2003 e o resultado do processo 
seletivo conforme  Edital nº 003/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratado a partir de 08 

de junho de 2017, pelo prazo de 06, (seis 
meses), podendo ser prorrogado por igual 
período, o seguinte servidor e seu respec-
tivo cargo:

AUX SERV GERAIS I (SERVIÇO BRA-
ÇAL)

ADILSON ANTONIO DA SILVA
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 110/2017
“Dispõe sobre a contratação temporá-

ria de pessoal de excepcional interesse 
público”

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o Artigo 37, IX da CF/88, Lei Municipal 
Nº 1.382/2003 e o resultado do processo 
seletivo conforme  Edital nº 003/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratado a partir de 12 

de junho de 2017, pelo prazo de 06, (seis 
meses), podendo ser prorrogado por igual 
período, o seguinte servidor e seu respec-
tivo cargo:

FISIOTERAPEUTA ( 20 H)
CLEDSON CABRAL SILVA
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 111/2017
“Institui a Comissão Representativa 

do grupo de trabalho do PROGRAMA DE 
SAÚDE NA ESCOLA - PSE”

I – De acordo com a portaria interminis-
terial no 1.055, de 25 de abril de 2017 que 
redefine as regras e os critérios para adesão 
ao Programa de Saúde na Escola. 

II-De acordo com a resolução conjunta 
SES-MG\SEE-MG 202, 14/07/2016, que 
define critérios para formação do Grupo de 
Trabalho Intersetorial Municipal GTI-M.

III – A participação do PSE é de livre 
inciativa  do município e acontece por 
meio de pactuação  de metas ,via termo de 
compromisso municipal;

Resolve:
Trecho da Resolução Conjunta SES-MG\

SEE-MG 202 de 14 de Julho 2016:
Art. 1º - Institui-se o Grupo de Trabalho 

Intersetorial Municipal (GTI-M) nos municí-
pios que aderirem ao Programa Saúde Na 
Escola (PSE).

§ 1º É de responsabilidade das Secreta-
rias Municipais de Saúde e das Secretarias 
Municipais de Educação dos municípios 
constituírem os GTI-M responsáveis pela 
gestão  do PSE no território.

§2º O grupo de trabalho de que trata 
o caput possui caráter consultivo e pro-
positivo.

Art.3º-Os GTI-M do PSE deverão ser 
compostos, minimamente,  pelos titulares e 
seus devidos suplente ,descritos abaixo:

I- Pelos secretários Municipais de saúde 
e de educação;

II- Por representantes da Atenção 
primária a saúde, a da Rede de média 
complexidade na saúde e da educação 
básica estadual e municipal;

III-  Por representantes das escolas 
estaduais;

IV- Outros atores definidos a 
partir da analise situacional e identificação 
das vulnerabilidades locais, tais como: 
do esporte, da assistência social, dentre 
outros.

A Comissão do Grupo de Trabalho In-
tersetorial Municipal GTI-M será composta 
pelos seguintes membros:

Secretária Municipal de Saúde 
Betânia Carvalho Moreira
Secretária Municipal de Educação 
Kátia Christine Silva Fernandes 
Representantes da Secretaria Municipal 

de Saúde 
Franciane Vidal Ferreira - Titular
Carmen Lídia Borges de Paula- Su-

plente 
Ana Rita Cortez - Titular

Maria Goreti Machado Guimarães - 
Suplente 

Representantes da Secretaria Municipal 
e Estadual de Educação

Isnaldo Nirlei Ventura- Titular
 Angela  Matilde de Moura Carvalho 

-Suplente 
Maria Inês Alves Meireles Teixeira - 

Titular
Marla  Christiane Silva - Suplente
Mirim Chaves Barquete de Oliveira  - 

Titular
 Wanda Rezende Andrade Godinho - 

Suplente
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação, revogando – se as 
disposições em contrário.

PORTARIA Nº 112/2017
“Exoneração do cargo em comissão de 

livre provimento e 
exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 

uso de suas atribuições legais, e em confor-
midade com a Lei Nº 1841/2012.

RESOLVE
Art. 1º - Exonerar a partir de 01 de Ju-

nho de 2017, a SRTA. CLAUDIA ANDRÉA 
MOREIRA, CPF Nº 036.531.956-24, do 
cargo em comissão de livre provimento e 
exoneração de Coordenador de Turismo 
e Cultura. 

Art. 2º - Nomear a partir de 01 de junho 
de 2017, nos termos da Lei 2.044/ 2017, 
a SRTA. CLAUDIA ANDRÉA MOREIRA, 
CPF Nº 036.531.956-24, para o cargo de 
ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação devendo seus 
efeitos retroagirem à data de 01 de junho 
de 2017.

PORTARIA Nº113/2017
“Exoneração do cargo em comissão de 

livre provimento e 
exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 

uso de suas atribuições legais, e em confor-
midade com a Lei Nº 1841/2012.

RESOLVE
Art. 1º - Exonera, a partir de 01 de 

Junho de 2017, o SR. DIOGO MAGNO 
CRUZ SANDY, CPF Nº 013 750 716 - 02 
do cargo em comissão de livre provimento 
e exoneração de Encarregado de Vigilância 
Sanitária.

Art. 2º - Nomear a partir de 01 de Junho 
de 2017,   nos termos da Lei 2.044/2017,o 
SR. DIOGO MAGNO CRUZ SANDY,  CPF 
Nº 013 750 716 – 02, para o cargo em 
comissão de livre provimento e exonera-
ção de Coordenador  Geral da Vigilância 
em Saúde.

Art.3º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação, devendo seus 
efeitos retroagirem à data de 01 de junho 
de 2017.

PORTARIA Nº114/2017
“Exoneração do cargo em comissão de 

livre provimento e exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso 
de suas atribuições legais, e de acordo com 
a Lei nº 1.603/2008.

RESOLVE
Art. 1º - Exonerar a partir de 01 de junho de 
2017, a SRA. ANA RITA CORTEZ, 
CPF Nº 137.292.028-55 do cargo em 
comissão de livre provimento exoneração 
de COORDENADORA DO FUNDO MUNI-
CIPAL DE SAÚDE.

Art. 2º - Nomear a partir de 01 de junho de 
2017, nos termos da Lei 2.044/2017a SRA. 
ANA RITA CORTEZ, CPF Nº 137.292.028-
55 para o cargo em comissão de livre 
provimento exoneração de CHEFE DAS 
AÇOES EM SAUDE

Art.3º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação, devendo seus 
efeitos retroagirem à data de 01 de junho 
de 2017.

PORTARIA Nº 115/2017
“Exoneração do cargo em comissão de 

livre provimento e  exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 

uso de suas atribuições legais, e em confor-
midade com a Lei Nº 1778/2011.

RESOLVE
Art. 1º - Exonerar a partir de 01 de junho 

de 2017, a SRA. ELIANE APARECIDA 
LOUZADA, CPF Nº 025.346.616-47 do 
cargo em comissão de livre provimento e 
exoneração de Chefe Administrativo Am-
bulatório Municipal.

Art. 2º - Nomear a partir de 01 de junho 
de 2017,nos termos da Lei 2.044/2017, 
a SRA. ELIANE APARECIDA LOUZADA, 
CPF Nº 025.346.616-47, par o cargo em 
comissão de livre provimento e exoneração 
de COORDENADORA DE CONTROLE, 
AVALIAÇÃO E REGULAÇÃO DE TRATA-
MENTO FORA DO DOMICILIO.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vi-

gor na data de sua publicação, devendo 
seus efeitos retroagirem à data de 01 
de junho de 2017.

PORTARIA Nº 116/2017
“Dispõe sobre a contratação temporá-

ria de pessoal de excepcional interesse 
público”

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o Artigo 37, IX da CF/88, Lei Municipal 
Nº 1.382/2003 e o resultado do processo 
seletivo conforme  Edital nº 003/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratada partir de 03 

de julho de 2017, pelo prazo de 06, (seis 
meses), podendo ser prorrogado por igual 
período, o seguinte servidor e seu respec-
tivo cargo:

AUX SERV GERAIS I (SERV LIMPEZA, 
FAXINEIRAS E AFINS)

EVA GOMES DE ALMEIDA BRASI-
LINO

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 117/2017
“Dispõe sobre a contratação temporá-

ria de pessoal de excepcional interesse 
público”

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o Artigo 37, IX da CF/88, Lei Municipal 
Nº 1.382/2003 e o resultado do processo 
seletivo conforme  Edital nº 003/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratada partir de 04 

de julho de 2017, pelo prazo de 06, (seis 
meses), podendo ser prorrogado por igual 
período, o seguinte servidor e seu respec-
tivo cargo:

FAXINEIRA
VERA DAS GRAÇAS SILVA
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 118/2017
“Nomeação para cargo em comissão de 

livre provimento e 
exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 

uso de suas atribuições legais, e em confor-
midade com a Lei Nº 1698/2010.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 01 de agosto 

de 2017, o SR. PAULO HENRIQUE CAM-
POS AZEVEDO, CPF Nº 731. 448.196 - 20, 
para ocupar o cargo em comissão de livre 
provimento e exoneração de ENCARRE-
GADO DO  IMA/ INCRA.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

 
PORTARIA Nº 119/2017

EXONERAÇÃO TEMPORÁRIA DE EX-
CEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

O Prefeito Municipal de Andrelândia, 
no uso de suas atribuições legais, tendo 
o que dispõe a Lei Orgânica Municipal e o 
resultado do processo Seletivo, conforme 
Edital nº 001/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Ficam exonerados, a partir 

de 02 de agosto de 2017, os seguintes 
funcionários:

CANTINEIRAS
ANA MARIA SILVA
ELIANA CRISTINA CARVALHO
ELIANE ROSANGELA DE PAULA
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições 

em contrário.

PORTARIA Nº 120/2017
“Instaura Sindicância Investigatória, 

nomeia comissão de investigação e dá 
outras providências.”

O Prefeito Municipal de Andrelândia Sr. 
Francisco Carlos Rivelli, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o disposto nos 
artigos 143 e 148 da Lei nº 8.112/90 e art. 
95, II, “f” da Lei Orgânica Municipal, 

RESOLVE:
DESIGNAR: Luiz Henrique Salgado 

Sacramento, Cristielen Paula Silva Seixas 
e Elane de Paula Carvalho Nogueira, todos 
servidores públicos efetivos, para, sob a 
presidência do primeiro, constituírem a Co-
missão de Sindicância, com sede na cidade 
de Andrelândia/MG, incumbida de apurar, 
no prazo de 15 (quinze) dias, a existência 
de dispositivo legal regulamentador da Lei 
Municipal nº: 1.665/2009 (Código Tributário) 
especificamente referente à cobrança de 
tributos no âmbito Municipal, tendo em vista 
que alguns contribuintes não estão adim-
plindo suas obrigações sub o argumento 
de falta de regulamentação. 

Dê-se ciência.
Publique-se.
Andrelândia, 09 de agosto de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

CLÁUDIO PENEDO SCARPA E OUTROS – GRANJA 
SANTA MARTA - CPF: 462.462.586-20, torna público 
que solicitou ao CONSELHO ESTADUAL DE POLÍ-
TICA AMBIENTAL – COPAM, através do processo nº 
00316/2005, a RENOVAÇÃO de sua LICENÇA DE 
OPERAÇÃO - LO Nº 192/2009 – SM, para a atividade 
de AVICULTURA DE POSTURA, situada à Estrada do 
Jardim, S/Nº, no município de Itanhandu-MG.

Serviços têm a maior alta para o mês de 
junho em cinco anos

O presidente da Re-
pública, Michel Temer, 
afirmou que o governo 
trabalha em uma proposta 
de simplificação tributária. 
Nesta quarta-feira (16), 
durante assinatura de 
decreto que reconhece 
o setor supermercadista 
como atividade essencial 
da economia, ele explicou 
que o projeto está quase 
pronto e que vai beneficiar 
o empresariado.

“Eu tenho falado me-
nos em reforma tributária 
e mais em simplificação 
tributária”, relatou. “Os 
estudos estão caminhan-
do e espero que em bre-
víssimo tempo possamos 
comemorar, nesse audi-
tório, uma simplificação 

Resultado foi influenciado pelo desempenho do segmento de transportes e serviços prestados às famílias
Foto: Divullgação

País sem nenhum em-
baraço”, afirmou.

Temer ponderou que 
um dos grandes proble-
mas do Brasil ainda é o 
desemprego, mas lem-
brou que já são quatro 
meses seguidos em que 
o País gera postos de 
trabalho. “Nada disso é 
por acaso. Essa retomada 
é resultado do nosso tra-
balho sério e incansável”, 
argumentou.

Reformas
 estruturantes

Ele listou reformas 
e medidas importantes, 
tomadas pelo governo, 
e que começam a dar 
resultados e a reativar 
a economia. O teto dos 
gastos públicos, a mo-

do sistema tributário em 
benefício do empresa-
riado brasileiro”, afirmou 
em evento no Palácio do 
Planalto.

Na avaliação do pre-
sidente, a simplificação 
faz parte de uma série 
de medidas que têm 

modernizado e organi-
zado o Estado brasileiro. 
“Há di f iculdade, mas 
são herdadas e nós as 
estamos combatendo. 
Nós colocamos os trilhos 
no lugar certo, e quem 
pegar a locomotiva em 
2019 poderá pegar o 

dernização trabalhista, 
a reforma do ensino mé-
dio, o programa de con-
cessões e outras ações, 
segundo o presidente, 
levaram a uma redução 
dos juros básicos, a uma 
queda da inflação e à 
volta do emprego.

“O comércio varejis-
ta nos dá uma medida 
clara de como anda a 
economia”, observou o 
presidente. “Os números 
são expressivos. Nós re-
gistramos, ontem [15], o 
terceiro mês consecutivo 
de alta [nas vendas] no 
comercio varejista. Isso 
significa que as pessoas 
voltaram a consumir, as 
famílias voltaram a fazer 
suas compras”, afirmou.
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São Lourenço e Região

Em setembro São Lourenço 
irá receber Eco Encontro 

4x4 Off Road

Câmara realiza 
primeira sessão após 
recesso parlamentar

Caminhão bate contra 
prédio no centro de 

São Lourenço

Posto de coleta de leite 
humano de São Lourenço já 

possui 18 doadoras

Evento de aventura na Serra da Mantiqueira promove também palestras sobre 
meio ambiente e segurança na condução de viaturas

Reunião coloca em pauta três projetos do Poder Executivo

Cabine do caminhão ficou totalmente destruída com im-
pacto da batida

Com quatro meses de funcionamento a unidade acolhe mães de toda região

Foto: Divulgação

Fotos: Divulgação/Hospital SL Foto: Ilustrativa/Câmara Municipal SL

Fotos: Claudio Aparecido

A sessão marcou também a primeira transmissão ao vivo pelas redes sociais

Motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com 
ferimentos leves

Preparação do leite materno, recolhido no posto de coleta, a ser ministrado a bebê 
internado na UTI Neonatal do Hospital São Lourenço

Família da doadora Amanda recebe atendimento

Caminhão vinha de Carmo de Minas quando perdeu con-
trle da direção

São Lourenço e a mi-
crorregião tem sido reco-
nhecidas nacionalmente 
pela qualidade de seus 
eventos de aventura em 
montanhas e sobre rodas. 
Diante desse cenário cada 
vez mais favorável e aliado 
ao fato de que a região é 
agraciada por uma nature-
za exuberante e um clima 
agradável, será realizado, 
entre os dias 7 e 10 de 
setembro, o Eco Encontro 
4x4 Off Road.

O evento irá acontecer 
no Parque Ilha Antônio 
Dutra e terá como atrativos 
para os inscritos quatro 
trilhas com vários níveis de 
dificuldades, onde os parti-
cipantes terão oportunida-
de de conhecer e conduzir 
suas viaturas pela Serra 
da Mantiqueira e poderão 
testar suas habilidades em 
expedições com duração 
de 3 a 6 horas, percorrendo 
trechos com fazendas, be-
las cachoeiras, montanhas 
e vales. Será preparado 
uma pista off road para os 
pilotos mais ousados, além 
de uma gangorra onde a 
habilidade se tornará o 
grande trunfo. E para com-
plementar, irá acontecer o 
Desafio de Gigantes com a 

participação de quartetos 
na modalidade MMT (Mi-
xed Modality Training), no 
estilo Crossfit.

Haverá um ponto de 
coleta seletiva de óleo de 
cozinha e aparelhos ele-
trônicos, além do plantio de 
árvores para recomposição 
e compensação de carbo-
no, tendo como parceiro o 
projeto 4x4 Sustentável. 
Serão realizadas ainda 
palestras sobre o meio am-
biente, geologia da Serra 
da Mantiqueira, mecânica, 
normas de segurança na 

condução das viaturas, en-
tre outros temas. Durante 
o evento ocorrerão apre-
sentações com os balões 
da Federação Mineira de 
Balonismo na parte da ma-
nhã, voo cativo de balões à 
tarde, alvo para pouso de 
Parapente, sobrevoo de 
Paratrike e apresentação 
de Flash Mob.

O espaço irá oferecer 
ainda stands para os expo-
sitores de autopeças locais 
e regionais, fornecedores 
de acessórios e produtos 
para veículos 4x4 e 4x2, 

equipamentos de esportes 
de aventura, rede wifi gra-
tuita, espaço kids de 100 
m², artesanato regional 
e praça de alimentação, 
trazendo para o público 
as novas tendências de 
mercado.

O Eco Encontro é uma 
realização da Araucária 
Ecotur ismo em parce-
ria com o São Lourenço 
Convent ion & Vis i tors 
Bureau e a Prefei tura 
Munic ipa l ,  a t ravés da 
SECTUR- Secretaria de 
Cultura e Turismo. 

O Plenário Juscelino 
Kubitscheck abriu as por-
tas nesta segunda-feira 
para o retorno das ativi-
dades legislativas após 
recesso parlamentar. Na 
23ª sessão ordinária do 
ano entraram em pauta 
três projetos, todos do 
Poder Executivo. 

O primeiro projeto, nú-
mero 2857/17, possibilita 
à Prefeitura o pagamento 
de despesas públ icas 
de caráter emergencial 
a servidores por meio 
adiantamento. 

Outro texto l ido al-
tera o valor da conces-
são da Aldeia Vila Verde 
de R$ 3.684,78 para R$ 
6.024,36. Segundo o do-
cumento,  o objet ivo é 

atualizar a quantia, que 
não muda há oito anos, 
levando-se em considera-
ção o IGPM (Índice Geral 
de Preços do Mercado), 
calculado pela FGV (Fun-
dação Getúlio Vargas).

O projeto 2859/17 dis-
põe sobre a revitalização 
do Calçadão II (Alameda 
Silvério Sanches Neto). 
A Prefeitura quer instalar 
uma praça de alimentação 
voltada ao turismo no local. 
Uma licitação deverá ser 
realizada para definir o 
vencedor da concessão, 
com o prazo máximo de 
20 anos.

A Comissão de Legis-
lação, Justiça e Redação 
Final tem 45 dias para 
emitir os pareces dos três 

textos. Somente depois 
disso, as matérias serão 
votadas.

A reunião que marcou 
o retorno das atividades 
legislativas ainda contou 
com uma novidade: foi 
transmitida ao vivo no 
Youtube, através da TV 
Câmara São Lourenço. 
Além das transmissões ao 
vivo de sessões ordinárias, 
extraordinárias e solenes, 
o novo canal de comu-
nicação da casa exibe o 
programa “Câmara Entre-
vista”. Semanalmente, um 
vereador ou funcionário da 
Casa responde sobre os 
mais variados assuntos de 
interesse público ligados 
às pautas discutidas em 
Plenário.

Ainda não foi removi-
do do local, o caminhão 
que se chocou contra 
um prédio na Avenida 
dom Pedro II, no centro 
de São Lourenço.  O 
acidente aconteceu no 
início da manhã desta 
segunda-feira (14). O 
local está sinalizado e 
o tráfego de veículos flui 
normalmente. 

O motivo do acidente 
ainda é desconhecido. 
Há suspeita de que o 
motorista tenha dormido 
ao volante. 

O morador de Carmo 
de Minas, Claúdio Apa-
recido Oliveira, passou 
pelo local no momento do 
acidente. Segundo ele, “a 
barra de direção do veí-
culo teria quebrado”. 

O condutor teria perdi-
do o controle do veículo 
logo após sair da BR-
460 e entrar na Avenida 
Dom Pedro II. Segundo 
informações da SLTrans, 
ao perder o controle da 
direção, o  motorista ba-
teu em uma placa de si-
nalização e, em seguida, 
num muro e desceu mais 
de 30 metros quando se 
chocou contra um prédio. 
A entrada das lojas, que 
estavam fechadas no 
momento do acidente, 

ficou totalmente danifi-
cada. 

O condutor do veículo 
sofreu trauma no joelho 
direito e foi socorrido ao 
Hospital São Lourenço. 
De acordo com o Corpo 
de Bombeiros da cidade, 

no momento do resgate a 
vítima estava consciente 
e sentada no interior do 
veículo.

O caminhão é da em-
presa Translecchi, de 
Pouso Alegre, e transpor-
tava cervejas.

Inaugurado em abril 
deste ano, o Posto de 
Coleta de Leite do Hospi-
tal São Lourenço recebe 
leite em excesso de mães 
que estão amamentando. 
Assim, bebês internados 
na Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) Neonatal da 
instituição (cujas genitoras 
têm, naturalmente, difi-
culdades em amamentar) 
são beneficiados, pois se 
evita que sejam alimenta-
dos com fórmulas lácteas 
derivadas do leite de vaca 
- bem menos indicadas em 
relação ao leite materno. 

Atualmente a unida-
de conta com 18 doado-
ras, mas é preciso um 
maior número para suprir 
as necessidades diárias 
de amamentação de to-
dos os bebês internados 
na UTI Neo. “O consumo 
exclusivo de leite materno 
nos primeiros seis meses 
de vida protege a criança 
contra infecções, diarreias 
e gripes, reduzindo con-
sideravelmente o risco de 
mortalidade infantil”, ex-
plicou a coordenadora do 
Posto de Coleta e da UTI 
Neo, Dra. Fátima Maltoni, 
pediatra/neonatologista 
encarregada das consul-
tas para avaliar potenciais 
doadoras. 

Antes de confirmar a 
doação, é feito o exame 
físico dos bebês de puér-
peras (mães recentes) que 
se dispõem a ser doadoras, 

observando o crescimento 
deles e, estando os mes-
mos no peso exigido para 
um desenvolvimento sau-
dável, o excesso de leite é 
aceito em doação. 

Após a coleta e o de-
vido armazenamento, o 
Posto encaminha o produto 
ao Banco de Leite de Vargi-
nha, onde é pasteurizado e 
reenviado ao Hospital São 
Lourenço, para consumo 
dos prematuros da UTI 
Neonatal. O objetivo do 
projeto é que 100% dos 
bebês lá internados sejam 
atendidos com leite mater-
no. O transporte do leite 
das residências das mães 
doadoras da cidade ao 
Posto de Coleta é feito pelo 
Corpo de Bombeiros local, 
instituição que já possui 
tradição na atividade.

Para divulgação do 
Posto, há um permanente 

trabalho de conscientiza-
ção na Maternidade, junto 
às mães que acabaram 
de dar à luz. “É muito bom 
poder colaborar com mães 
que precisam”, opinou a 
puerpéra Amanda Sayla, 
habilitada a doar o excesso 
do leite que oferece ao filho 
Tales Davi. 

Além do leite doado, as 
mães com bebês na UTI 
Neo possuem uma sala 
de ordenha específica no 

Posto, onde podem extrair 
o leite a ser ministrado aos 
seus filhos delas.

A unidade está situada 
na rua Madame Schimidt, 
em prédio anexo ao Hospi-
tal, e está disponível para 
receber e armazenar o leite 
doado e, também, para 
sanar dúvidas das mães 
quanto à amamentação e 
aos cuidados com as ma-
mas. Contato pelo telefone 
(35) 3339-2060.
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a Receita

Piadas
Assassino

Um tipo chega a casa e encon-
tra um amigo com sua esposa 
na sua própria cama. Pega o re-
vólver e mata-o imediatamente. 
A esposa irritada comenta:

-  Olha cá Joaquim, se 
continuares a comportar-
te assim, vais acabar sem 
nenhum amigo...

Português com 
o mouse

Como saber se tem compu-
tador na padaria?

R: Vê se o português tá com 
o mouse atrás da orelha.

Diarréia
Como se fala “diarréia” em 

japonês?
R: Kagasoagua.

Engoliu os dentes
A velha no consultório do 

gastro:
- Doutor, vim aqui para que o 

senhor me tire os dentes.
- Mas minha senhora, não 

sou dentista, sou gastro. E 
vejo que a senhora não tem 
nenhum dente na boca.

- É claro. Engoli todos.

Doido atendendo telefone
O doido atendeu o telefone 

e ouviu:
- Alô, é do hospício?
-  N ã o ,  a q u i  n e m  t e m 

telefone.

Cruzadas

SEJA VOCÊ TAMBÉM UM ASSINANTE
35-3332-1008 / 3331-6899

E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br

- 2 colheres (sopa) de mantei-
ga ou margarina
-  1  p i t a d a  d e  s a l 
50 g de queijo ralado
- 4 ovos
legumes cozidos e cortados 
em cubos

Modo de preparo:
Derreta a manteiga, sem dei-
xar esquentar muito. Junte a 
farinha, o sal e o leite e mexa 
sempre até engrossar. Retire do 
fogo e deixe esfriar.Misture as 
gemas bem batidas, o queijo e 
os legumes. Por fim, acrescente 
as claras em neve. Leve imedia-
tamente ao forno a 180° C, em 
um pirex untado com manteiga, 
por 15 minutos. 

SOUFLÉ DE 
LEGUMES

Ingredientes:
-2 colheres (sopa) de farinha 
de trigo
300 ml de leiteModo de leite 

Governo mineiro desenvolve projeto 
pioneiro no país para o café

Maioria dos incêndios no Brasil tem 
origem na ação humana

O Governo mineiro prepara o 
lançamento do Geoportal do Café, 
mais uma ferramenta com o objeti-
vo de contribuir para a excelência 
de uma das principais atividades 
econômicas em Minas Gerais. 
Vários braços do Estado estão 
envolvidos na iniciativa.

A criação da plataforma tecnoló-
gica tem a participação da Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Emater-MG),Empresa de 
Pesquisa Agropecuária de Minas 
Gerais (Epamig) e Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa),  com a 
parceria da Companhia de Desen-
volvimento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig) e da Fundação 
João Pinheiro (FJP). 

O objetivo do Geoportal do 
Café é mapear todas as áreas de 
cultivo no estado, com inserção 
de dados socioeconômicos e geo-
espaciais para subsidiar políticas 
públicas e investimentos privados 
de toda a cadeia produtiva. O café 
é a principal commodity agrícola de 
Minas Gerais, com relevância na 
geração de emprego e renda.

No pré-lançamento, em outu-
bro próximo, haverá um workshop, 

Com anos de atuação no mo-
nitoramento de queimadas do 
Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), o pesquisador 
Alberto Setzer, atual coordenador 
da área, é taxativo: mais de 99% 
dos incêndios florestais em territó-
rio nacional são iniciados por ação 
humana. “Alguns são propositais, 
outros, por descuido, mas sempre 
com ação humana”, afirma. As 
causas naturais – a maior delas, no 
Brasil, são os raios – explica, são 
responsáveis por menos de 1%.

Setzer se refere tanto ao produtor 
que vai fazer uma queimada no fundo 
do quintal e perde o controle do fogo, 
provocando um incêndio gigantesco, 
quanto aos incêndios dolosos, em 
áreas de conflito ou em florestas 
sendo transformadas em pasto.

A situação pode ainda se agra-
var em períodos mais secos. Nos 
anos mais secos e quentes, haverá 
mais queimadas, pois o fogo se 
propaga de maneira mais fácil. Em 
2010, por exemplo, foi um dos pio-
res anos no passado recente. Em 
contrapartida, em anos úmidos, 
cai muito o número de detecções 
de incêndios porque, com terra 
úmida e precipitação maior, o fogo 
se propaga de forma mais restrita, 
como em 2008.

quando será mostrado a todos os 
segmentos interessados o trabalho 
em andamento. Entretanto, a con-
clusão do mapeamento - que trará 
informações completas dos 451 
municípios listados como produto-
res de café pela Emater-MG - está 
prevista para março de 2018. 

Minas Gerais produziu 30,7 
milhões de sacas de café na 
safra 2016, segundo dados da 
Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab), divulgados em 
dezembro do ano passado. Com 
esse número recorde, o estado 
foi responsável por 60% de todo o 

volume produzido no país, que foi 
de 51,3 milhões de sacas.

Na prática, por meio do Ge-
oportal do Café o produtor vai 
conseguir localizar sua proprie-
dade nas glebas de café, o que 
será fundamental para melhor 
planejamento e gestão da ativi-
dade. Também para os gestores 
municipais e estaduais, os dados 
levantados e disponibilizados vão 
facilitar o direcionamento de ações 
para todas as regiões.

“Com o mapeamento haverá 
menos especulação de preço pelo 
mercado e teremos uma estimativa 

O tempo seco atinge os es-
tados em diferentes meses do 
ano. Em Roraima, por exemplo, 
o pior período para ocorrência 
de incêndios é no fim e início do 
ano, de dezembro a março. No 
Sudeste, entre julho e setembro. 
No Pará, entre agosto e novembro. 
No Centro-Oeste, entre julho e 
novembro. 

Impactos
A curto e longo prazos, os 

danos causados pelos incêndios 
são enormes. Segundo o chefe 
do Centro Nacional de Prevenção 
e Combate aos Incêndios Flores-

de safra mais exata”, diz Edson 
Spini Logato, agrônomo de forma-
ção, mestre em Economia Rural e 
coordenador técnico estadual de 
Planejamento da Emater-MG.  

De acordo com Logato, o Ge-
oportal do Café é a primeira fase 
do Observatório da Agricultura, 
considerado um projeto ainda mais 
amplo para contemplar as princi-
pais cadeias produtivas mineiras. 
Na coleta de informações já foram 
mapeados, por imagem de satéli-
te, o Sul, a região do Cerrado e o 
Norte de Minas Gerais. Atualmente 
estão sendo mapeadas as demais 
regiões produtoras de café.

O mapeamento do parque ca-
feeiro de Minas Gerais vai trazer, 
com exatidão, o que o estado tem 
de café irrigado. Hoje o número 
estimado está em 10% da área 
plantada, que ultrapassou 1,2 mi-
lhão de hectares em 2016.

Em julho último, a coordena-
ção técnica da Emater esteve em 
Uberaba (Território Triângulo Sul), 
Uberlândia (Território Triângulo 
Norte) e Unaí (Território Noro-
este). Nessas regionais houve 
capacitação de técnicos para 
validação, no campo, das glebas 
mapeadas por satélite.

Pré-lançamento de geoportal vai ocorrer na Semana Internacional do Café, de 25 a 27 de outubro, no 
Expominas. Investimentos totalizam R$ 6 milhões

Focos podem começar de forma proposital ou por descuido; causas naturais, como raios, represen-
tam porcentagem mínima

Com o fim da vegetação, aumenta o risco de morte de animais e de 
florestas atingidas pelo fogo

Foto: Divullgação

Foto: Divullgação

tais (Prevfogo), Gabriel Zacarias, 
a gama de prejuízos é tão grande 
que qualquer estimativa acaba 
subestimada. 

Uma das consequências di-
retas geradas pelas queimadas 
é a morte da vegetação, que 
implica falta de alimento para 
animais e, consequentemente, 
a sua morte. “Então, ocorre uma 
degradação ambiental significa-
tiva”, ressalta Zacarias.

Além disso, a exposição do 
solo ao fogo faz com que ele aque-
ça, perca sua microfauna, que não 
está habituada à exposição a altas 

temperaturas. Em contrapartida, 
com as chuvas, a incidência da 
água no solo acelera os processos 
de erosão com transporte de maté-
ria orgânica, que vai para os rios e, 
assim, estes são assoreados. Há 
também perda de produtividade do 
solo e de matéria orgânica.

O efeito estufa, além de ser 
um problema por si só, acarreta a 
diminuição de chuvas, que implica 
mais seca, mais propensão a in-
cêndios e perda de produtividade 
nas áreas agrícolas.

Outra consequência dos incên-
dios é a liberação de fumaça, que 
causa problemas respiratórios na 
população, além de aumentar o nú-
mero de internações e gerar mais 
gastos com a saúde pública.

Para mudar esse cenário, o 
Ministério do Meio Ambiente, por 
meio do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) e do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio), realiza 
fiscalização das queimadas cri-
minosas e orienta os produtores 
rurais nas melhores práticas de 
preparo da terra.

Fonte: Portal Brasil, com 
informações do Inpe, do Ibama 
e do MMA

Serviços têm a maior alta para o mês de 
junho em cinco anos

Em mais um sinal de recupera-
ção econômica, o setor de serviços 
cresceu pelo terceiro mês seguido 
e atingiu uma alta de 1,3% em 
junho, frente a maio. Esse foi o 
melhor resultado para o mês em 
cinco anos. Os dados foram divul-
gados, nesta quarta-feira (16), pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Importante segmento que 
mede a temperatura da economia 
brasileira, o resultado do setor de 
serviços foi influenciado, principal-
mente, pelo desempenho do seg-
mento de transportes e serviços 
prestados às famílias, ambos com 
alta de 1%; serviços profissionais, 
com avanço 0,8%; e serviços di-

Resultado foi influenciado pelo desempenho do segmento de transportes e serviços prestados às famílias
Foto: Divullgação

cação, com uma ligeira queda 
de 0,2%. No entanto, o conjunto 
especial das atividades de turis-
mo registrou forte alta de 5,3% 
frente a maio.

Alta trimestral
O setor de serviços também 

registrou variação positiva de 
0,3% no segundo trimestre de 
2017. Na comparação com o 
primeiro trimestre deste ano, 
os números revelam a interrup-
ção de uma sequência de nove 
trimestres seguidos de índices 
negativos.

Esse resultado foi obtido diante 
da alta de 1,4% no segmento de 
serviços profissionais e de 0,7% 
no segmento de transportes.

versos, com 0,7%.
No mês, o único recuo foi 

registrado no segmento de ser-
viços de informação e comuni-


