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2º Open de Tênis de São Lourenço 
acontece neste fim de semana

Em cumprimento a Lei 
Municipal 3284, a Gerência 
de Trânsito de São Lourenço 
deu início ao levantamento 
de veículos em situação 
de abandono nas vias da 
cidade. A fiscalização vale 
também para carcaças, 
chassis e partes de veículos 
no mesmo estado. Os tra-
balhos tiveram início nesta 
segunda-feira (21). 

A medida consiste em 
regulamentar este tipo 
fiscalização no município, 
uma vez que a questão 
“precisava de atenção 
especial” da gestão Celia 
Cavalcanti (PR). A pro-
posta foi apresentada à 
Câmara Municipal e apro-
vada em junho último. 

De acordo com a SL-
Trans, é considerado veí-
culo abandonado, aquele 
que, por tempo superior 

chamadas
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Com o intuito de fomentar o esporte no município, torneio está em sua segunda edição

A Lei Municipal prevê o leilão de veículos em situação de abandono na cidade

Audiência 
pública sobre 

Lei Orçamentária 
Anual de Caxambu

No próximo sábado, 
dia 26 de agosto, tem 
início o 2º São Lou-
renço Country Clube 
Open de Tênis, com 
premiações que va-
r iam de 150 a 1200 
reais. O torneio segue 
até o domingo, 27, e 
os jogos terão início às 
08h, nos dois dias. 

O torneio acontece 
no São Lourenço Coun-
try Clube, localizado 
na Rua José Costa 
Soares,  próx imo ao 
centro da cidade, e é 
aberto ao público que 
quiser  prest ig iar  os 
atletas. Todos os jogos 

serão de 2 sets com 
vantagem, sendo o 3º 
set com tie break (10 
pontos). 

São Lourenço possui 
atualmente 6 quadras 
especializadas para o 
esporte. O organizador 
do evento, Professor 
Venício Cardoso, que 
atua na cidade há 15 
anos, comenta que o 
esporte está crescendo 
na cidade mas ainda 
precisa de atenção. 

O torneio é orga-
nizado pelo professor 
Veníc io ,  a t ravés do 
Centro de Treinamento 
Voctennis. 
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Os moradores de 
Caxambu devem fi-
car atentos. A Câma-
ra Municipal realiza 
nesta sexta (25) au-
diência pública so-
bre a elaboração de 
propostas para a Lei 
Orçamentária Anu-
al  (LOA) de 2018. 
O anúncio foi feito 
através de edital de 
convocação expe-
d ido  pe lo  p re fe i to 
Diogo Curi (PSDB) 
e  d ivu lgado nesta 
segunda-feira (21). 

A r e u n i ã o  e s t á 
marcada  pa ra  t e r 
início às 14h. Além 
da LOA, a audiência 
vai discutir ainda o 

planejamento do Pla-
no Plurianual (PPA) 
p a r a  o  e x e r c í c i o 
2018/2021. Depois 
que estiverem prepa-
radas, a LOA e a PPA 
são encaminhadas 
para aprovação dos 
vereadores.

A Lei  Orçamen-
tár ia  Anual  é  uma 
le i  e laborada pelo 
Poder Executivo que 
estabelece as des-
pesas e as receitas 
que serão realizadas 
no próximo ano. A 
Constituição determi-
na que o Orçamento 
deve ser votado e 
aprovado até o final 
de cada ano.  

a 30 dias, estiver na via 
pública com sinais exte-
riores de abandono ou 
impossib i l idade de se 
deslocar com segurança 
pelos próprios meios.

caso seja constatado si-
tuação de abandono, o ve-
ículo será identificado com 
um adesivo da SLTrans, 
que vale como notificação. 
A partir de então, o pro-
prietário terá um prazo de 
até 10 dias para a retirada 
do veículo, sob pena de 
remoção, isto é, o automó-
vel poderá ser guinchado 
e levado para um pátio 
determinado pelo órgão 
municipal de trânsito.

De acordo com a Lei Mu-
nicipal, o veículo, carcaça, 
chassi ou parte de veículo 
só poderão ser leiloados 
caso não seja resgatados 
em 90 dias.
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Os dados sobre sane-

amento no Brasil revelam 
que os investimentos apli-
cados em empreendimen-
to do setor estão aquém 
das reais necessidades 
para a universalização dos 
serviços de esgotamento 
sanitário e abastecimento 
de água. Mesmo com a 
entrada em vigor da Lei do 
Saneamento Básico (Lei 
nº 11.445/07), que esta-
beleceu o Plansab (Plano 
Nacional de Saneamento 
Básico) os projetos e obras 
não decolam e a previsão 
inicial de investimentos aci-
ma de R$ 500 bilhões em 
20 anos não deve se con-
cretizar, adiando a univer-
salização dos serviços de 
2033 para apenas depois 
de 2050, com impactos 
diretos principalmente na 
saúde da população.  

 Os percalços do setor 
passam por prefeituras 
despreparadas para ela-
borar licitações adequa-
das para contratação de 
projetos e serviços. Mais 
de 80% das cidades bra-
sileiras sequer contam 
com um profissional de 
engenharia capaz de con-
tribuir com orientações 
para elaboração desses 
procedimentos. Em muitos 
casos, há disponibilidade 
de recursos financeiros, 
mas os entes federativos 
não conseguem cumprir 
com as exigências. 

 Outro desafio essen-
cial a ser superado pelo 
setor está diretamente 
ligado à regulamentação 
da prestação do serviço. 
A titularidade do sanea-
mento é municipal confor-
me definido no Artigo 30 
da Constituição Federal. 
Porém, nas regiões me-
tropolitanas, acordão do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) em 2013 reafirmou 
que o poder concedente de 
serviços do setor nessas 
localidades deve ser com-
partilhado entre Estado e 
município.

 A criação de agências 
reguladoras é outro desafio 
às prefeituras. Precisamos 
encontrar uma solução 
para os mais de 1.100 
operadores municipais ou 
privados de saneamen-
to. Isso implicaria criar 
estruturas com grandes 
impactos nas finanças pú-
blicas. A titularidade mu-

nicipal induz a criação de 
agências reguladoras nas 
cidades, multiplicando país 
afora o número de agentes 
para atender essa deman-
da. Além das dificuldades 
dessas localidades para 
o cumprimento dessas 
regras com a agilidade 
necessária, essa forma-
tação invariavelmente vai 
inviabilizar os sistemas de 
saneamento, causando 
impactos diretos nas tari-
fas cobradas pelas com-
panhias de saneamento, 
além do aumento de custos 
desses serviços públicos.

 As agências regulado-
ras de saneamento podem 
manter o mesmo papel, 
inclusive com resultados 
muito mais eficazes, se 
forem estruturadas de for-
ma a atender não apenas 
um município. Para algu-
mas localidades, a solu-
ção pode se dar por meio 
de bacias hidrográficas 
ou regiões. Em outras, a 
abrangência estadual pode 
ser a melhor resposta para 
esse problema. 

 Acreditamos que as 
agências têm papel es-
sencial para a operação 
de sistemas eficientes e 
devidamente regulados. 
Caso contrário, podemos 
enfrentar dificuldades para 
atrair importantes investi-
mentos para os empreen-
dimentos em saneamento. 
A segurança jurídica é 
indispensável para fortale-
cer definitivamente o setor 
e preencher as lacunas 
para a universalização do 
tratamento de esgoto e 
abastecimento de água. 

 O país tem uma dívida 
imensa com a população 
desabastecida desses ser-
viços essenciais para a 
sobrevivência humana. O 
investimento em sanea-
mento tem retorno direto na 
melhoria da saúde pública. 
Temos que avançar na 
oferta desses serviços ou 
vamos continuar relegando 
para as futuras gerações 
um imenso déficit capaz de 
comprometer seriamente o 
desenvolvimento do país 
nos próximos anos. 

 (*) Luiz Roberto Gra-
vina Pladevall é presiden-
te da Apecs (Associação 
Paulista de Empresas de 
Consultoria e Serviços em 
Saneamento e Meio Am-
biente) e vice-presidente 
da ABES-SP (Associação 
Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental).

Saneamento com 
segurança jurídica
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Brasil melhora distribuição de 
renda no 2º trimestre

Prefeitura Municipal Andrelândia

Queda da inflação e melhora do mercado de trabalho reduziram a desi-
gualdade entre pobres e ricos no País

Com a redução do de-
semprego e a queda da 
inflação, a distribuição de 
renda melhorou no segundo 
trimestre do ano. Segundo 
a Fundação Getulio Vargas 
(FGV), o Índice de Gini da 
renda domiciliar per capi-
ta do trabalho passou de 
0,5901 para 0,5875.

O Índice de Gini ajuda a 
medir a desigualdade, e va-
ria de zero a um. Semelhan-
te a um termômetro, quanto 
mais perto de zero, mais 
igual é a renda entre pobres 
e ricos de determinada re-
gião ou país. Os dados da 

ATOS OFICIAIS

Foto: Divullgação
pesquisa mostram que essa 
diferença diminuiu.

Para o ministro da Fa-
zenda, Henrique Meirelles, 
a criação de empregos 
por quatro meses segui-
dos produziu esses efeitos 
favoráveis. “É o primeiro 
sinal positivo, desde 2014, 
de queda de desigualdade 
na renda entre ricos e po-
bres”, afirmou o ministro 
no Twitter.

O melhor desempe-
nho da economia e a 
consequente redução da 
desigualdade são reflexos 
de medidas econômicas 

TERMO CIRCUNSTANCIADO 
DE RATIFICAÇÃO

A autoridade superior com-
petente, Sr. Francisco Carlos 
Rivelli, Prefeito Municipal no 
exercício de suas atribuições 
legais, torna público a ratificação 
do Credenciamento dos médicos 
e clínicas a seguir descritos: 
JOSÉ MAURÍCIO ALVES TEI-
XEIRA – CPF nº 705.396.347-
00, CTI-SERVIÇOS LTDA-EPP 
– CNPJ nº 04.045.476/0001-
0 8 ,  M Í R I A M  B A R C E L O S 
NETTO TEIXEIRA – CPF nº 
831.975.087-34, CLÍNICA ADUL-
TO PEDIÁTRICA LTDA – CNPJ 
nº 05.828.554/0001-03, C.I.S. 
CENTRO INTEGRADO DE SAÚ-
DE DE ANDRELÂNDIA LTDA 
– CNPJ nº 07.914.432/0001-57, 
EMNEN CARVALHO ROCHA 
– CPF nº 075.776.816-44, LEO-
POLDO SPTZ ESTRAMADOIRO  
CPF nº 209.495.706-30, MAGA-
LHÃES PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS MÉDICOS LTDA – ME 
– CNPJ nº 27.808.011/0001-59, 
IRIS CARVALHO VILELA CPF 
nº 103.879.686-52, WESLEY 
PEREIRA COELHO – CPF nº 
067.467.346-84, RODRIGO 
BARCELOS NETTO DE FA-
RIA – CPF nº 121.604.107-56, 
LUCAS MACHADO CAMPOS 
CPF nº  147.645.837-55, CEM 
CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS LTDA - ME  - CNPJ nº 
23.000.200/0001-40, DANIELLE 
CHAVES PADILHA DA COS-
TA – CPF Nº 071.067.966-11, 
NATÁLIA PEREIRA DE SOUZA 
– CPF nº 064.578.576-80, CMI 
SAÚDE CLÍNICA MÉDICA ME 
– CNPJ nº 25.182.717/0001-22, 
ERIKA REIS VELLOSO – CPF 
Nº 032.746.266-00 e MARIA 
TEREZA BARQUETTE CAR-
DOSO – CPF nº 074.832.156-07 
cujo objetivo é a contratação de 
profissionais com especialidades 
médicas, com respaldo legal na 
Lei Federal nº 8.666/93 e ulte-
riores alterações, conforme pro-
cesso de Licitação nº 130/2017, 
Credenciamento 017/2017.

LEI MUNICIPAL Nº 2.051/2017
“Autoriza abertura de Crédito
Adicional Especial no valor 

de R$ 270.000,00 e dá outras 
providências”.

A Câmara Municipal de Andre-
lândia/MG aprovou, e eu, Pre-
feito de Andrelândia, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Prefeito de 
Andrelândia autorizado a abrir 
Crédito Adicional Especial no va-
lor de R$ 270.000,00 (duzentos 
e setenta mil reais), destinado a 
atender as despesas abaixo rela-
cionadas, em conformidade com 
o seguinte detalhamento:

02 Prefeitura Municipal de 
Andrelândia

02.05 Fundo Municipal de 
Saúde

02.05.05 Investimentos
10 SAÚDE
10.301 Atenção Básica
10.301.004 Andrelândia Sau-

dável
10.301.004.1.0106 Aquisição 

de micro-ônibus para a Saúde
4.4.90.52.00 Equipamen-

tos e Material Permanente R$ 
270.000,00

Art. 2º - Para atender ao que 
prescreve o artigo anterior será 

utilizado, como fonte de recur-
sos, o cancelamento das se-
guintes dotações do Orçamento 
Municipal:

2 Prefeitura Municipal de An-
drelândia

2.03 Secretaria de Administra-
ção e Obras

2.03.00 Secretaria de Adminis-
tração e Obras

04 ADMINISTRAÇÃO
04.122 Administração Geral
04.122.001 Gestão Adminis-

trativa
04.122.001.2.0009 Publicação 

de Atos Oficiais e Institucionais
3.3.90.39.00 Outros Serviços 

de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 
20.000,00

2 Prefeitura Municipal de An-
drelândia

2.03 Secretaria de Administra-
ção e Obras

2.03.00 Secretaria de Adminis-
tração e Obras

26 TRANSPORTE
26.453 Transportes Coletivos 

Urbanos
26.453.002 Desenvolvimento 

da Política Urbana e Rural
26.453.002.2.0099 Subven-

ção para o Transporte Público 
Municipal

3.3.90.45.00 Subvenções 
Econômicas R$ 50.000,00

02 Prefeitura Municipal de 
Andrelândia

02.05 Fundo Municipal de 
Saúde

02.05.05 Investimentos
10 SAÚDE
10.301 Atenção Básica
10.301.004 Andrelândia Sau-

dável
10.301.004.1.0015 Aquisição 

de Equipamentos para o P.S.F.
4.4.90.52.00 Equipamen-

tos e Material Permanente R$ 
120.000,00

02 Prefeitura Municipal de 
Andrelândia

02.05 Fundo Municipal de 
Saúde

02.05.05 Investimentos
10 SAÚDE
10.304 Vigilância Sanitária
10.304.004 Andrelândia Sau-

dável
10.304.004.1.0019 Programa 

de Academia na Praça
4.4.90.52.00 Equipamen-

tos e Material Permanente R$ 
80.000,00

Art. 3º - Fica o Prefeito de 
Andrelândia, ainda, autorizado a 
suplementar o Crédito Especial

de que trata esta Lei até o limi-
te de 25% (vinte e cinco por cen-
to) de seu montante integral.

Art. 4º - A ação criada no art. 
1º desta Lei fica incluída nos 
Anexos da Lei Municipal nº

1.883, de 23 de janeiro de 
2014, que dispõe sobre o Plano 
Plurianual 2014/2017, e da Lei

Municipal nº 2.012, de 31 de 
maio de 2016, que dispõe sobre 
as Diretrizes Orçamentárias 
para

2017.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor 

na data de sua publicação.
Andrelândia, 09 de agosto 

de 2017.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito de Andrelândia

LEI MUNICIPAL Nº 2.052/2017
“Estabelece a disponibilização 

deservidores públicos do Municí-

pio de Andrelândia para atender 
asnecessidades do Ministério do 
Trabalhoe Emprego e Câmara 
Municipal nesta cidade e dá 
outras providências”.

A Câmara Municipal de Andre-
lândia/MG aprovou, e eu, Pre-
feito de Andrelândia, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Município 
de Andrelândia autorizado a 
firmar Termo de Cooperação 
com o Ministério do Trabalho e 
Emprego e a Câmara Municipal 
de Andrelândia, objetivando a 
disponibilização de 02 (dois) 
servidores efetivos do Município 
de Andrelândia, sendo cedido 
um servidor para cada órgão 
acima descrito, pelo prazo de 04 
(quatro) anos.

Art. 2º - O servidor efetivo 
cedido pelo Município de Andre-
lândia que atuará no Ministério 
do Trabalho e Emprego deverá 
prestar serviços naquele órgão, 
nesta cidade, seguindo as de-
terminações do superior a que 
estiver subordinado ou outro que 
o substitua.

Parágrafo Único - A prestação 
de serviço por servidor efetivo do 
Município de Andrelândia não 
gerará nenhum ônus ao Ministé-
rio do Trabalho e Emprego.

Art. 3º - O servidor efetivo cedi-
do pelo Município de Andrelândia 
que atuará junto à Câmara Muni-
cipal deverá prestar serviços na 
sede do Poder Legislativo, nesta 
cidade, seguindo as determina-
ções do Presidente da Câmara 
ou outro que o substitua.

Paragrafo Único - A prestação 
de serviço por servidor efetivo do 
Município de Andrelândia não 
gerará nenhum ônus à Câmara 
Municipal de Andrelândia.

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

Andrelândia, 09 de agosto 
de 2017.

Francisco Carlos Rivelli
Prefeito de Andrelândia

DECRETO Nº 001/2017
REGULAMENTA NO ÂMBITO 

DO MUNICIPIO DE ANDRE-
LANDIA, ESTADO DE MINAS 
GERAIS A UTILIZAÇÃO DA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
DENOMINADA PREGÃO, PARA 
AQUISIÇAO DE BENS ESERVI-
ÇOS COMUNS, E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Andre-
lândia, no uso de suas atribuições 
legais, e em conformidade com 
a Lei Federal de n 10.520/02, 
subsidiariamente, Lei Federal 
de nº8.666/93 e suas posteriores 
alterações pelas Leis Federais 
de nº 8.883/94 e 9.648/98, e

Considerando a adoção, pela 
Prefeitura Municipal da moda-
lidade de licitação denominada 
Pregão, instituída pela Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002;

Considerando a necessidade 
de observar os requisitos da 
fase introdutória da modalidade 
Pregão, dentre eles, a nomeação 
do Pregoeiro e de sua Equipe de 
Apoio, conforme dispõe o artigo 
3º, inciso IV da Lei Federal nº 
10.520/2002.

DECRETA
Art.1º. Fica designada a ser-

vidora Vânia Cristina de Souza 
Silva, para exercer a função de 

Pregoeiro, a qual será responsá-
vel pela condução dos trabalhos 
do Pregão.

Art 2º.Ficam designadas as 
servidoras Eliana de Carvalho 
Gaspar ,Anna Cristina Zilmann, 
para compor a equipe de Apoio, 
que prestará a necessária assis-
tência ao Pregoeiro.

Artº 3º. As atribuições do Pre-
goeiro e de sua Equipe de Apoio, 
dentre outras, serão:

I – o credenciamento dos 
interessados;

II - o recebimento dos envelo-
pes das propostas de preços, o 
seu exame e a classificação dos 
proponentes;

III – a abertura dos envelopes 
das propostas de preços, o seu 
exame e a classificação dos 
proponentes;

IV – a condução dos procedi-
mentos relativos aos lances e á 
escolha da proposta ou do lance 
de menor preço;

V – a adjudicação da proposta 
de menor preço;

VI – a elaboração de ata;
VII – a condução dos trabalhos 

de equipe;
VIII – o recebimento, o exame 

e a decisão sobre recursos;
IX - o encaminhamento do 

processo devidamente instruído, 
após a adjudicação, autoridade 
superior, visando a homologação 
e a contratação;

Art. 4º - Todos os trabalhos 
desta Comissão deverão ser 
registradas em atas devidamente 
assinadas, e arquivadas no setor 
competente.

Art. 5º - Aplicam- se a este 
decreto as disposições da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, da Lei Federal nº 8.666, 
de 12 de junho de 1993, e do 
decreto Municipal nº 018/2013 de 
05 de fevereiro de 2013.

Art. 6º Este decreto entra 
em vigor na data de sua publi-
cação.

Publique – se, registre – se e 
cumpra – se

Prefeitura Municipal de Andre-
lândia, 02 de janeiro de 2017

Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

DECRETO N° 003/2017.
FIXA O VALOR MÁXIMO A 

SER PAGO POR KM RODADO 
PARA O PAGAMENTO DO 
TRANSPORTE ESCOLAR

O Prefeito Municipal de An-
drelândia, no uso das atribuições 
que lhe confere a Lei Orgânica 
do Município e de acordo com 
as Leis Federais n° 8.666/93 e 
10.520/2002:

CONSIDERANDO os princí-
pios constitucionais que regem 
a administração pública, em 
especial o Princípio da Econo-
micidade dos Recursos Públicos, 
bem como a necessidade de se 
fixar um teto máximo para paga-
mento por quilômetro rodado de 
transporte escolar nos processos 
licitatórios referentes ao exercí-
cio de 2017;

CONSIDERANDO os valores 
praticados na região, bem como 
os valores contratados no ano 
de 2016;

DECRETA:
Art. 1°. Para contratação 

de prestação de serviços de 
transporte escolar dentro do 
Município de Andrelândia-MG, 
fica estipulado o teto máximo de 
R$ 2,50 (dois reais e cinquenta 
centavos) por quilômetro roda-
do para veículos de 11 lugares, 
R$ 2,77 (dois reais e setenta e 
sete centavos) por quilômetro 
rodado para veículos de 14 
lugares, e R$ 3,60 (três reais e 
sessenta centavos) por quilô-
metro rodado para veículos de 
28 lugares.

Art. 2º. A opção pela contra-
tação de prestação de serviços 
de transporte escolar, estarão 
sempre condicionadas à prévia 
aprovação do Chefe do Execu-
tivo, da Secretaria Municipal de 
Educação e será obrigatoriamen-
te precedida do devido processo 
licitatório, exceto quando neces-
sário o atendimento imediato, 
justificado pelo risco concreto 
de danos irreparáveis, caracte-
rizando dessa forma situação 
de urgência.

Art. 3°. Este decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogam-se todas as disposi-
ções em contrário.

Prefeitura Municipal de Andre-
lândia, 02 de janeiro de 2017.

Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

ações que tentam tornar o 
Brasil mais eficiente. 

Fim da recessão
Meirelles ainda relatou o 

quanto a economia evoluiu. 
“Há dois anos vivíamos 
uma recessão com infla-
ção e juros altos. Hoje, a 
inflação e os juros estão 
em queda e a recessão 
ficou para trás”, avaliou. 
“A economia do Brasil está 
reagindo e o País voltará a 
crescer de forma sustentá-
vel”, observou.

Fonte: Portal Brasil, com 
informações da FGV e do 
Ministério da Fazenda

adotadas pelo governo 
para reorganizar a eco-

nomia, como o teto dos 
gastos públicos e outras 

SEGUNDA APOSTILA AO 
CONTRATO Nº 035/2013
O Prefeito Municipal de 

dom Viçoso, no uso de suas 
atribuições legais e com base 
no § 8º do art. 65 da Lei n º 
8666/93 registra a apostila 
ao Contrato nº 035/2013, 
precedido do processo lici-
tatório nº 035/2013 – Con-
vite nº 006/2013, firmado 
com a empresa JCP EDI-
ÇÃO DE JORNAIS E EVEN-
TOS LTDA - EPP, CNPJ nº 
11.458.016/0001-69, prorro-

gado mediante Quarto Termo 
Aditivo, o reajuste contratual 
no patamar de 2,7100 %, 
com base no índice IPCA, 
nos termos do contrato, pas-
sando a vigorar com o va-
lor mensal de R$1.122,84 
(Hum mil, cento e vinte e 
dois reais e oitenta e quatro 
centavos).

Dom Viçoso, 01 de Agosto 
de 2017.

Francisco Rosinei Pinto
Prefeito Municipal

de Dom Viçoso

Prefeitura Municipal 
de Dom Viçoso
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São Lourenço e Região

SLTrans inicia levantamento 
de veículos abandonados 

na cidade

Assalto à padaria: 
Polícia procura por 
suspeitos foragidosSemana Nacional da Pessoa 

com Deficiência intelectual e 
múltipla 2017

São Lourenço recebe 
I Seminário de 

Fitoterapia do SUS
Carcaças, chassis e partes de veículos em situação de abandono 

também são alvo da fiscalização
Ao todo serão realizadas 4 palestras

Dois homens fugiram pela mata às margens da 
BR-267, em Conceição do Rio Verde

APAE de São Lourenço promove atividades durante toda a semana

A quantia em dinheiro levada pelos assaltantes ainda é desconhecida

A Gerência de Trânsito 
de São Lourenço iniciou 
nesta segunda-feira (21) o 
levantamento de veículos 
em situação de abandono 
no município. A medida 
atende a determinação 
da lei municipal, aprovada 
em junho deste ano, que 
prevê o leilão de veículos 
abandonados em vias pú-
blicas da cida. Carcaças, 
chassis e partes de veícu-
los também são alvos da 
fiscalização.

O anúncio do início 
dos trabalhos foi  fei to 
pelas redes sociais, na 
página oficial da SLTrans, 
no sábado (19) último. 
A postagem informa que 
“é considerado veículo 
abandonado, aquele que, 
por tempo superior a 30 
dias, estiver na via pública 
com sinais exteriores de 
abandono ou impossibili-
dade de se deslocar com 
segurança pelos próprios 
meios”. 

Desta forma, como 
descrito na publicação, 
caso seja constatado si-
tuação de abandono, o 
veículo será identificado 
com um adesivo da SL-
Trans,  que vale como 
notificação. A partir de 
então, o proprietário terá 

um prazo de até 10 dias 
para a retirada do veículo, 
sob pena de remoção, isto 
é, o automóvel poderá ser 
guinchado e levado para 
um pát io determinado 
pelo órgão municipal de 
trânsito. 

De acordo com a Lei 
Municipal, o veículo, car-
caça, chassi ou parte de 
veículo só poderão ser 
leiloados caso não seja 
resgatados em 90 dias. 
Para resgatar o veículo, 
por exemplo, o proprie-
tário deverá se apresen-
tar na sede da Gerência 
de Trânsito e Transporte 
Público da cidade mu-

nido de documentação 
regularizada, bem como 
os comprovantes de pa-
gamentos das despesas 
geradas com o auto no 
pátio. O documento escla-
rece ainda que os valores 
arrecadados com o leilão 
serão destinados a fins 
do Fundo Municipal de 
Trânsito. 

A proposta
A proposta prevê que 

a retirada seja feita pela 
Gerência de Trânsito e 
Transporte Públ ico do 
município.  Um leilão pode 
acontecer caso o proprie-
tário não resgate o carro 
ou suas peças. 

O então Projeto de Lei 
é de autoria da prefeita 
Celia Cavalcanti (PR) e 
foi aprovado pela Câmara 
Municipal no dia 29 de 
junho, na décima sexta 
reunião ordinária do ano. 
O texto foi aceito por to-
dos os vereadores. 

Na época, Celia Caval-
canti havia informado que 
existia a necessidade em 
regulamentar a fiscaliza-
ção, pois o problema é sério 
e precisava de atenção 
especial da gestão. “A Ge-
rência de Trânsito recebe, 
constantemente, denúncias 
de situações de abandono 
de automóveis e, a partir 
de agora, poderemos to-
mar providências cabíveis 
dentro da lei”, ressaltou a 
prefeita.

O assunto já era discu-
tido na Câmara Municipal 
desde o ano passado, 
quando o vereador Ri-
cardo de Mattos (PMN) 
enviou ao poder executi-
vo um anteprojeto de lei, 
por meio da Indicação 
01/2016. “As carcaças 
estavam servindo como 
depósito do mosquito Ae-
des Aegypt e pontos de 
uso de drogas”, declarou 
o parlamentar durante a 
reunião que aprovou o 
projeto.

A Polícia Militar ainda 
procura por dois suspeitos 
de ter envolvimento no 
assalto a uma padaria, 
no centro de Caxambu. O 
assalto foi à mão arma-
da e aconteceu na noite 
deste domingo (20).  Até o 
momento, cinco pessoas 
já foram presas. Dinheiro, 
cigarros e outros produ-
tos foram levados pelo 
bando.

Os foragidos conse-
guiram escapar da polícia, 
pois, durante a fuga, sofre-
ram acidente na BR-267, 
em Conceição do Rio Ver-
de. Os suspeitos, segundo 
a PM, já foram identificados 
e são de São Gonçalo do 
Sapucaí (MG).

De acordo com informa-
ções da Polícia Militar de 
Caxambu, três indivíduos 
teriam anunciado o assalto 
no estabelecimento. Os mi-
litares chegaram à panifica-
dora após serem acionados 
pelas vítimas. Os autores 

do crime portavam dois 
revólveres e uma faca.

Com as informações, 
a PM iniciou operação de 
rastreamento do trio. Uma 
denúncia anônima revelou 
a placa de um dos veículos 
utilizados no assalto. O de-
nunciante, como informado 
pela polícia, disse ainda 
que outro carro, de cor 
escura, também havia sido 
utilizado na ação dos crimi-
nosos e estaria estaciona-
do na Rua Major Penha, no 
centro da cidade. 

De acordo com a PM, 
este segundo veículo teria 
dado cobertura para os 
assaltantes e, assim que 
completaram o ato, os 
dois veículos se evadiram 
do local, em alta veloci-
dade. Ainda segundo a 
Polícia Militar, a denúncia 
revelou também que os 
suspeitos estavam escon-
didos, há alguns dias, em 
uma residência situada na 
Avenida Henrique Monat. 

Todos os anos, a Fede-
ração Nacional das Apaes 
(Fenapaes), por meio da 
“Semana Nacional  da 
Pessoa com Def ic iên-
cia Intelectual e Múltipla” 
abre debates e coloca a 
sociedade em reflexão no 
dever da igualdade para 
inclusão.

Com 61 anos de atua-
ção no município, a APAE 
de São Lourenço irá pro-
mover ações internas e 
externas durante a sema-
na do dia 21 ao dia 28 de 
agosto, em sintonia com a 
Campanha Nacional. 

Com o tema “Pessoa 
com deficiência: direitos, 
necessidades e realiza-
ções”, a Fenapaes tem 
como objetivo quebrar ta-
bus e vencer as barreiras 
da desigualdade, lutando 
pelos direitos das pessoas 
com deficiência, que têm a 
necessidade de apoio em 
diversas áreas: social, fa-
miliar, escolar, trabalhista 
e etc, para que a inclusão 
se torne efetiva e as pes-
soas com deficiência se 
tornem mais preparadas 
e amparadas diante das 
dificuldades da vida.

A vida da pessoa com 
deficiência registra uma 
história de lutas e enfren-
tamentos. Enquanto no 
século XIX conviviam em 
instituições residenciais e 
sob os estudos médicos, 
o século XX, foi marcado 

pela desinstitucionaliza-
ção de atendimentos des-
sa natureza e, ao mesmo 
tempo, pela insti tucio-
nalização da educação 
especial, quando surgiram 
as escolas e classes es-
peciais. 

Nos anos 70, sob a 
lógica “o deficiente pode 
aprender”, conforme Glat 
(2007), na busca pela 
efetiva participação da 
pessoa com deficiência 
no mundo educacional, 
a educação especial foi 
direcionada por outros 
princípios polít icos, f i-
losóficos e científ icos, 
inf luenciam premissas 
básicas para suas ações.  
Nessa época, sob a lógi-
ca “o deficiente pode se 
integrar na sociedade”, 
buscava-se a oferta de 
ambientes menos restriti-
vos para sua educação, o 
que influenciou os textos 
normativos e outros ca-
minhos, até se chegar à 
atualidade, influenciada 
pelos princípios e dire-
trizes da inclusão social, 
que tem desdobramentos 
nas políticas públicas di-
versas.   

Confira a programa-
ção da APAE de São 

Lourenço:
Dia 21 – Dia da Beleza 

(atividade interna APAE)
Dia 22 – Caminhada 

Rústica(manhã)/Passeio 
Quinta do Cedro

No decorrer dos traba-
lhos de busca pela quadri-
lha, a PM de Caxambu foi 
informada por militares de 
Conceição do Rio Verde 
que um dos veículos teria 
se acidentado na BR-267, 
e que, ocupantes fugiram 
pela mata às margens da 
rodovia.  

Os pol iciais, então, 
foram para a residência 
onde os indivíduos teriam 
se alojado e aguardou o 
possível retorno dos in-
fratores. Passado alguns 
minutos, parte da quadri-
lha chegou a casa e foi 
rendida pelos policiais. 

Os cinco envolvidos 
foram levados à Delegacia 
de são Lourenço. Destes, 
três homens eram de Ca-
xambu e duas mulheres de 
São Gonçalo do Sapucaí. O 
dinheiro e os produtos rou-
bados foram apreendidos. A 
quantia, em valor, subtraída 
do caixa da panificadora 
ainda é desconhecida.  

Foto: Divullgação/PM Caxambu

A Fitoterapia é a pre-
venção e o tratamento 
de doenças mediante o 
uso de plantas em suas 
diferentes formas farma-
cêuticas, sem a utilização 
de substâncias at ivas 
isoladas, ainda que de ori-
gem vegetal. Esta forma 
de terapia medicinal vem 
crescendo notadamente 
desde o início deste sé-
culo XXI. 

De acordo com a legis-
lação sanitária brasileira, 
Fitoterápico é produto 
obtido de matéria-prima 
a t i va  vege ta l ,  exce to 
substâncias isoladas, com 
finalidade profilática, cura-
tiva ou paliativa, incluindo 
medicamento fitoterápico 
e produto tradicional fi-
toterápico, podendo ser 
simples, quando o ativo é 
proveniente de uma única 
espécie vegetal medici-
nal, ou composto, quan-
do o ativo é proveniente 
de mais de uma espécie 
vegetal. 

Segundo estudos rea-
lizados pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), 
aproximadamente 80% 
da população de paí -
ses em desenvolvimen-
to utiliza-se de práticas 
tradicionais na atenção 
primária à saúde e, des-
se total, 85% fazem uso 
de plantas medicinais. 
Com base nesses fatos, 
o estudo de plantas me-
dicinais como fonte de 
medicamentos é advoga-
do pela OMS como parte 
do seu programa “Saúde 
Para Todos”.

Tendo em vista a im-
portância destes estudos 
para o desenvolvimento 
da sociedade, a Secretaria 
de Saúde de São Louren-
ço, através da Farmácia 
Verde São Lourenço, está 
promovendo o I Seminário 
de Fitoterapia do SUS. O 
evento vai acontecer na 
próxima sexta-feira (25) 
a partir das 8h, no audi-
tório da Faculdade São 
Lourenço.

Confira a 
programação:

Dia 23 – Trenzinho da 
Alegria

Dia 24 – Roda de de-
bates com familiares na 
APAE 

Temática social: debate 
com familiares sobre o 
tema norteador da Semana 
Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e 
Múltipla

Temática Saúde: Ação 
Educativa abordando ali-
mentação, higiene e saú-
de

Dia 25 – Gincana inter-
na APAE

Dia 26- Caminhada te-

mática e panfletagem no 
centro da cidade e apre-
sentação da Banda Es-
perança na Praça João 
Lage 

Dia 27- Missa em ação 
de graças às 10:00h na 
Igreja Matriz de São Lou-
renço

Dia 28 – Sessão cinema 
na APAE 

Dia 29- Visita da APAE 
de Cunha-SP em nossa 
sede

Dia 30 – Audiência Pú-
blica na Câmara Municipal 
de São Lourenço às 13:30 
com o tema da campanha

08h-08:20 Inscrição e 
abertura do Seminário.

 08:20-10h Prof. Nilton 
Luz Neto. Farmacêutico 
coordenador da Farmá-
cia Viva do DF. Tema: 
Experiência em Farmácia 
Viva no SUS, referência 
nacional

 10h -10:20h Chá da 
manhã

 10:20 -12h  Prof  e 
farmacêutico Bernardo 
Dornelas, coordenador 
da Farmácia Verde de 
São Gotardo-MG. Tema: 
Experiência exitosa de 
Farmácia Viva em Minas 
Gerais.

 12h-13h Almoço
 13-15h Prof. Dr. Mar-

cos Furlan (Eng. Agrô-
nomo, Especialista em 
Plantas medicinais) tema: 
Cadeia  produt iva das 
Plantas Medicinais de 
interesse no SUS.

 15h-15:15  Chá da 
tarde

 15:15-17h Profa.  e 
farmacêutica Jussara Jú-
lia. Tema: Boas Práticas 
de Produção em Farmá-
cias Vivas.



Terça-feira, 22 de agosto de 2017Pág 4 :: Correio do Papagaio
Gerais

Piadas
Assassino

Um tipo chega a casa e encontra 
um amigo com sua esposa na sua 
própria cama. Pega o revólver 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 computador 
na padaria?

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

Diarréia
Como se fala “diarréia” em ja-

ponês?
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?
- Não, aqui nem tem telefone.

Relógio Bonito
- Bonito seu relógio! Quanto 

pagou?
- Não paguei nada, ganhei numa 

corrida!
- Legal! Havia muita gente na 

competição?
- Não, só mais três competido-

res.
O dono e dois policiais.

Cruzadas

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

E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br

Inscrições para vagas remanescentes 
do Prouni vão até a sexta (25)

Novas regras vão facilitar embarque 
e desembarque em aeroportos

As inscrições para va-
gas remanescentes do Pro-
grama Universidade para 
Todos (Prouni)  terminam 
na próxima sexta-feira (25) 
para os candidatos que não 
estiverem matriculados em 
ins t i tu i ção  de  educação 
superior.

No total, são oferecidas 77 
mil bolsas remanescentes das 
147,4 mil ofertadas na chama-
da regular referente ao segun-
do semestre deste ano. 

Para os estudantes que já 
estão matriculados, o prazo 
final é 30 de outubro. As ins-
crições podem ser feitas pelo 
site do Prouni.

Para eliminar obstáculos e 
reduzir o tempo de espera no 
embarque e desembarque nos 
aeroportos, a Comissão Nacional 
de Autoridades Aeroportuárias 
(Conaero) publicou novas dire-
trizes e orientações para o setor. 
As iniciativas foram consolidadas 
em documento oficial do Progra-
ma Nacional de Facilitação do 
Transporte Aéreo (Profal). 

Entre os itens estão a facili-
tação no trânsito de aeronaves 
civis, tripulantes, passageiros, 
bagagens, cargas, malas pos-
tais e provisões de bordo. As 
mudanças eliminam obstáculos 
de gestão e reduzem ao mínimo 
os tempos de espera, mas man-
têm os padrões de segurança 
internacional.

Segundo a diretora do De-
partamento de Planejamento e 
Gestão Aeroportuária, Fabiana 

Podem se inscrever para 
as vagas remanescentes 
aqueles que participaram do 
Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem) a partir da 
edição de 2010 e obtiveram 
nota média igual ou superior 
a 450 pontos e superior a 0 

Todesco, outra ação é a compra 
de equipamentos voltados para 
atender passageiros com neces-
sidade de assistência especial, 
como as rampas de acesso a 
aeronaves, que serão utilizadas 
em aeroportos regionais que 
não dispõem de pontes de em-
barques. 

O documento contou com o 
envolvimento de dez ministérios 
e contém regras e orientações 
para todos os órgãos públicos e 
autarquias que atuam dentro dos 
aeroportos brasileiros.

“A utilização de sistemas 
automatizados como o e-Gate 
(controle automatizado de 
fronteiras com leitura rápi-
da e segura dos passapor-
tes), prevista no Profal, é um 
exemplo. O equipamento já é 
utilizado por Guarulhos (SP), 
Viracopos (SP), Confins (MG) 

e Galeão (RJ). Com ele, cada 
viajante demora, em média, 
15 segundos para ser identi-
ficado e liberado pelo equipa-

na redação.
Bolsas de estudo
O Prouni oferece bolsas 

de estudo integrais e parciais 
(50%) em faculdades priva-
das, em cursos de graduação 
e sequenciais de formação 
específica.

Para concorrer à bolsa 
integral, o candidato deve 
comprovar renda familiar bru-
ta mensal de até um salário 
mínimo e meio por pessoa. 
Para a bolsa parcial, a renda 
familiar bruta mensal deve ser 
de até três salários mínimos 
por pessoa.

Fonte: Portal Brasil, com 
informações da Agência Brasil

mento”, explica Todesco.
Fonte: Portal Brasil, com 

informações do Ministério dos 
Transportes.

No total, são oferecidas 77 mil bolsas remanescentes. Podem
concorrer candidatos que participaram do Enem a partir de 2010

Mudanças impactam no trânsito de aeronaves, passageiros e
bagagens, reduzindo obstáculos e tempo de espera

Foto: Divullgação

CINEMA
22 e 23 de Agosto

Terça e Quarta Feira

- ANNABELLE 2 - A 
Criação de Mal 
16:45/19:00/21:15

25 de Agosto
Sexta Feira

- I SEMINÁRIO DE FITOTE-
RAPIA DO SUS

08h - Faculdade São
Lourenço

- SÃO LOURENÇO COFFE 
MUSIC

07h - Início do evento
13h - Início do Campeona
to Brasileiro de Barismo
20h - Abertura oficial do 
Evento no Calçadão II 
com apresentação da 

Orquestra de Viola de São 
Loureço e Show com Mark 
LambertTrio

- Gasoline Rock Bar
- Música ao vivo com
Luciano Thor

26 de Agosto
Sábado

- OPEN DE TENNIS
08h – São Lourenço
Country Clube

- X Mantiqueira
12h - Início das competições
 na rampa de Voo Livre -
Fazenda Santa Helena

- SÃO LOURENÇO COFFE
MUSIC

09h30min - Palestras na

Praça Brasil
20h - Anúncio dos finalistas 
do Campeonato Brasileiro 
de Baristas
20h30min - Show com a 
Banda Moonhead Combo
no Calçadão II
22h - Show com o Trio
Ozorio – Calçadão II

- RESTAURANTE PALADAR 
MINEIRO

20h - Música ao vivo com
Beto Mattos

- Gasoline Rock Bar
- Música ao vivo com
Versão Contrária - Rock
 Nacional

27 de Agosto
Domingo

- OPEN DE TENNIS
08h – São Lourenço 
Country  Clube

- X Mantiqueira
12h - Início das competi-
ções  na rampa de Voo
Livre - Fazenda Santa
Helena

- SÃO LOURENÇO COFFE 
MUSIC

10H - Início de Palestras
 na Praça Brasil
13h  -  Final do 16º 
Campeonato Brasileiro
de Baristas
18h - Resultado e pre
miação do Campeonato
18h30min - Show com a
Banda Dino no Calça
dão II

a Receita
3 xícaras (chá) de repolho picado

1 xícara (chá) de maionese sabor 
tomate e manjericão

Modo de preparo
Em uma tigela grande misture 

as maçãs, as cenouras e o repolho. 
Acrescente a maionese sabor toma-
te e manjericão e misture até que 
fique homogêneo e reserve. Forre 
uma saladeira ou prato grande com 
folhas de alface e cubra com a mis-
tura reservada. Sirva em seguida

Variação: se desejar você pode 
adicionar salsão picado ou ralado 
grosso à salada e 3 colheres (sopa) 
de uva passa escura. 

Salada de maçã, 
cenoura e repolho

Ingredientes:
2 maçãs com casca cortadas 

em cubos pequenos
2 cenouras médias raladas 

grossa


