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Ação solidária aquece corações 
no Dia das Crianças

São Lourenço está 
sediando,  desde a 
quinta-feira, 12, a Feira 
Regional do Fórum Sul 
Mineiro de Economia 
Popular Solidária. O 
evento acontece próxi-
mo a Aldeia Vila Verde, 
na rua Saturnino da 
Veiga, das 09h às 21h, 
no sábado e das 08h às 
14h, no domingo. 

Artigos de decora-
ção, bijuterias, artesa-
natos, roupas, artigos de 
cama, colchas de reta-
lho, enfeites para casa, 
presentes, calçados, 
bolsas, bolos, biscoi-
tos são apenas alguns 
dos produtos expostos 
nas Feiras Regionais 

chamadas
Hospital realiza campanha 
educativa no Outubro Rosa

   página  3

Projeto busca o resgate 
da Moda de Viola
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São Lourenço recebe 
campeonato de Hand Ball 
neste fim de semana
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INSS divulga direitos aos 
pacientes com Câncer
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Grupo se reuniu para visitar as crianças em entidades de São Lourenço

Evento teve início em São Lourenço na última quinta-feira

Diretoria de Cultura 
convoca violeiros de 
São Lourenço para 

cadastramento
A Secretaria de 

Turismo e Cultura 
de São Lourenço, 
como proposta do 
Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico 
e Artístico de Minas 
Gerais (IEPHA/MG) 
está registrando os 
violeiros e grupos de 
viola da cidade. 

O objetivo inicial 
do IEPHA com este 
levantamento, é re-
gistrar os grupos, sua 
formação e onde es-
tão localizados, para 
que sejam reconhe-
cimentos como pa-
trimônio cultural de 
Minas Gerais. 

Por isso, a Secre-
taria de Turismo e 

Cultura está convo-
cando todos aque-
les que compõem 
o cenário de violas 
e mantém viva esta 
cultura, para realiza-
rem este cadastro. 

O cadastro vai 
acontecer no pró-
ximo dia 16 de ou-
tubro, das 13h às 
18h e os interessa-
dos devem procurar 
pela Assessora de 
Cultura Paula Alves 
Netto, comos docu-
mentos de identida-
de, COF, compro-
vante de residência, 
fotos,reportagens 
ou artigos que com-
provem a atuação 
na área.

O encontro do gru-
po Renovação Caris-
mática Católica, que faz 
um trabalho de teatro e 
Conscientização Huma-
nitária com intervenções 
com moradores de rua, 
e alguns funcionários do 
Hospital de São Louren-
ço resultou em um movi-
mento que levou alegria 
e uma esperança a mais 
para as crianças que es-
tão internadas.

Trabalhando como pa-
lhaços, eles cantaram, 
interpretaram e mostram 

que sorrir é um forte alia-
do no processo de cura.

Segundo Cláudio, um 
dos integrantes do grupo, 
“Ver um sorriso, um bri-
lho no olhar das crianças 
é gratificante demais! Até 
emociona!”.

Além do hospi ta l , 
eles foram aos orfanatos 
da cidade sendo sempre 
muito bem recebidos 
e saindo renovados. A 
parceria deu certo e eles 
pretendem expandir as 
ações para asilos e ca-
sas de repouso. 

da Economia Popular 
Solidária (EPS).

A Economia Popular 
Solidária é uma forma 
diferenciada de pro-
duzir, vender, comprar 
e trocar produtos e 
serviços. Suas ações 
baseiam-se em princí-
pios como autogestão, 
cooperação, democra-
cia e solidariedade, 
observando o respeito 
à natureza e valoriza-
ção do trabalho huma-
no. Participam desta 
prática os empreendi-
mentos econômicos so-
lidários que são orga-
nizados coletivamente 
por trabalhadores em 
diversos ramos de ati-

vidades. Essas inicia-
tivas geram trabalho e 
renda para milhares de 
pessoas e representam 
a diversidade cultural e 
econômica do Estado.

As feiras são orga-
nizadas pela Secreta-
ria de Estado de Traba-
lho e Desenvolvimento 
Social (Sedese), em 
parceria com o Fó-

rum Mineiro da Econo-
mia Popular Solidária, 
Conselho Estadual de 
Economia Popular So-
lidária e Prefeituras 
Municipais.
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Atos e Gerais

Opinião

*Por Luiz Carlos 
Amorim

Em artigo quase re-
cente, eu dizia, em fa-
lando de filhos, netos, 
de crianças, enfim, que 
uma casa com crianças 
é mais lar. Uma amiga, 
também escritora, leu 
o artigo e comentou 
que não concordava. 
Ela acha que uma casa 
sem crianças pode, 
sim, ser um lar com-
pleto. Eu acho ótimo 
que o tema abordado 
seja debatido, porque 
nossas verdades são 
diferentes, a verdade 
de um não é necessa-
riamente a verdade do 
outro e comparar nos-
sas verdades é bom.

Então eu concordo, 
até porque as situa-
ções são diferentes. 
Os f i lhos da minha 
amiga transitam pela 
casa dela com certa 
frequencia, o neto tam-
bém vem lhe visitar, e 
isso faz toda a diferen-
ça, o lar contiua não 
sendo só dela. É da 
família.

É bom esclarecer que 
o fato de não termos 
mais nossas crianças 
vivendo em nossa casa 
não nos faz pessoas 
trites, absolutamente. 
Somos felizes, mes-
mo na nossa casa tão 
grande, agora. O que 
nos faz falta talvez não 
seja, simplesmente, 
a presença de crian-
ças, mas das nossas 
crianças. 

A verdade é que, 
queiramos ou não, a 
época mais feliz de 
nossas vidas foi aque-
la quando  vivemos a 
infância e a juventude 
de nossas crianças. 
Sentimos falta daquele 
tempo, sentimos falta 
da infância das nossas 
crianças, que conti-
nuam sendo crianças 
para nós, mesmo que 
agora sejam adultas e 
vivam suas vidas bem 
longe, além mar, em 
França e Portugal. De-
pois dessas infâncias 
em nossas vidas, nós, 
eu e Stela, não nos 
somos mais suficien-
tes, pois tudo nos faz 
lembrar que a família 
não está completa, as 
crianças não estão, 
por isso a casa parece 

tão grande. Mas espe-
ramos os netos. Eles 
hão de nos devolver 
toda aquela infância e 
toda aquela juventude 
que alçaram  voo de 
nossa casa para en-
contrarem seus cami-
nhos e nos deixaram 
tanta saudade.

Mas ter saudades é 
bom. Saudade signifi-
ca felicidade, uma ou 
duas ou tantas felici-
dades que passaram 
pela nossa vida e que 
podemos recriar. O 
privilégio de ter nossas 
crianças significa isso, 
além de tudo o mais 
que eles signif icam 
para nós: felicidades 
que estão guardadas 
e que podemos reme-
morar.

Então, crianças, feliz 
dia da criança para 
vocês. Feliz dia da 
Criança para nós. Para 
todos nós, pois o fato 
de ter nossas crianças 
é tudo. E criança pode 
ser tudo o que quiser-
mos e até o que não 
quisermos, mas que 
ela significa felicida-
de, isso não podemos 
negar. Porque criança 
é vida, é esperança, é 
renascimento. Criança 
é  a nossa primavera. 

Na verdade, pode-
ríamos, sim, ser pais 
deprimidos e tristes, 
pois temos uma sauda-
de vitalícia, antiga, de 
nossa primeira criança 
que chegou, mas foi 
embora muito rapi-
damente, num dia de 
outubro em que as flo-
res de jacatirão come-
çaram a desabrochar, 
há muitas primaveras. 
Mas a vida continuou 
e sabemos que nos-
so anjo primeiro nos 
guardou e ajudou-nos 
a cuidar de nossas 
crianças que chega-
ram depois e que nos 
dão muito amor, muito 
orgulho, estando já na 
vida adulta, ainda que 
para nós sejam ape-
nas e principalmente, 
abençoadamente, nos-
sas crianças. 

*Luiz Carlos Amorim - 
Escritor, editor e revisor 
– Fundador e presiden-
te do Grupo Literário A 
ILHA. Cadeira 19 da 
Academia Sulbrasileira 
de Letras.

SEMPRE 
CRIANÇAS
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Conheça a universidade que 
oferece graduação gratuita e on-line

Sedentarismo 
e maus hábitos 

alimeres
80% dos casos de câncer no mun-

do estão relacionados ao 
nosso modo de vida

Prefeitura Municipal de 
Andrelândia

PORTARIA Nº 121/2017
“Instaura Sindicância para investigação 

de suposta falta disciplinar cometida por 
membro (a) do Conselho Tutelar, 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: Lilian Fátima Nogueira 

Ribeiro, Leila Aparecida Nogueira e Edna 
Mara Gomes, todas servidoras efetivas, 
para, sob a presidência da primeira, cons-
tituírem a Comissão de Sindicância, com 
sede na cidade de Andrelândia/MG, incum-
bida de apurar, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, a suposta prática de falta disciplinar 
cometida pela Conselheira Tutelar Sra. 
Adrinéia Maria Leal Carielo. 

Dê-se ciência.
Publique-se.
Andrelândia, 18 de agosto de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 122/2017
“Substitui membro da comissão de 

investigação n° 120/2017 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 145 da Lei nº 8.112/90 e art. 
95, II, “f” da Lei Orgânica Municipal, 

RESOLVE:
Nos termos da portaria nº 120/2017, fica 

substituída a servidora Cristielen Paula Silva 
Seixas, membro da Comissão de Investiga-
ção, pela servidora Adeodata Kenea Leite 
dos Santos, para que esta última constitua 
a Comissão de Sindicância estabelecida 
naquela portaria.

Dê-se ciência.
Publique-se.
Andrelândia, 24 de agosto de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 123/2017
“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 11 de 

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

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I ( 
SERVIÇO BRAÇAL)

ROGERIO ANTONIO DE OLIVEIRA
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação, devendo seus 
efeitos retroagirem à data de 11 de agosto 
de 2017.

Andrelândia, 30 de agosto de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 124/2017
“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 16 

de agosto de 2017, pelo prazo de 06, 
(seis meses), podendo ser prorrogado por 
igual período, o seguinte servidor e seu 
respectivo cargo:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
JESSAIAS MESSIAS DA SILVA
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação, devendo seus 
efeitos retroagirem à data de 16 de agosto 
de 2017.

Andrelândia, 30 de agosto de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 125/2017
“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 - Ficam contratados a partir de 

23 de agosto de 2017, pelo prazo de 06, 
(seis meses), podendo ser prorrogado por 
igual período, os seguintes servidores e seu 
respectivo cargo:

AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS I ( 
SERVIÇO BRAÇAL)

NIVALDO ROSA
MOTORISTA
FRANCISCO  RUBENS DA SILVA
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na 

data de sua publicação, devendo seus efei-
tos retroagirem a 23 de agosto de 2017.

Andrelândia, 30 de agosto de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 126/2017
“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 

27 de agosto de 2017, pelo prazo de 06, 
(seis meses), podendo ser prorrogado por 
igual período, o seguinte servidor e seu 
respectivo cargo:

AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS I ( 
SERV LIMPEZA,FAXINEIRAS E AFINS).

ROGERIA APARECIDA MANOEL

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação, devendo seus 
efeitos retroagirem à data de 27 de agosto 
de 2017.

Andrelândia, 30 de agosto de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 127/2017
“Dispõe sobre a exoneração e con-

vocação de servidor público contratado 
temporariamente por excepcional interesse 
público”

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com a decisão judicial exarada nos autos do 
processo nº: 0028.17.001857-7.

RESOLVE
Art. 1º - Fica exonerada a partir de 0 de 

agosto de 2017 do cargo de Enfermeiro 
de PSF, disponibilizado pelo Edital do 
Processo Seletivo 003/2017 a Sra. Letícia 
Leite Teixeira.

Art. 2º - Fica convocada para que no 
dia 04 de agosto de 2017 retorne ao cargo 
de Enfermeiro de PSF, disponibilizado pelo 
Edital do Processo Seletivo nº 001/2011, 
nos termos da decisão judicial exarada nos 
autos do processo nº: 0028.17.001857-7, a 
Sra. Ana Rita Cortez.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Andrelândia, 31 de agosto de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 128/2017
“Dispõe sobre a exoneração e con-

vocação de servidor público contratado 
temporariamente por excepcional interesse 
público”

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com a decisão judicial exarada nos autos do 
processo nº: 0028.17.001889-0.

RESOLVE
Art. 1º - Fica exonerado a partir de 04 de 

agosto de 2017 do cargo de Fisioterapeuta 
(20 horas), disponibilizado pelo Edital do 
Processo Seletivo 003/2017 o Sr. Cledson 
Cabral Silva.

Art. 2º - Fica convocada para que no dia 
04 de agosto de 2017 retorne ao cargo de 
Fisioterapeuta (20 horas), disponibilizado 
pela lista de aproveitamento do Edital do 
Concurso Público nº 001/2011, nos termos 
da decisão judicial exarada nos autos do 
processo nº: 0028.17.001889-0, a Sra. Talita 
Gomes de Andrade.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Andrelândia, 31 de agosto de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 129/2017
“Dispõe sobre a exoneração e con-

vocação de servidor público contratado 
temporariamente por excepcional interesse 
público”

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com a decisão judicial exarada nos autos do 
processo nº: 0028.17.001858-5.

RESOLVE
Art. 1º - Fica exonerada a partir de 04 de 

agosto de 2017 do cargo de Enfermeiro de 
PSF, disponibilizado pelo Edital do Processo 
Seletivo 003/2017 a Sra. Carmen Lídia 
Borges de Paula Pires.

Art. 2º - Fica convocada para que no 
dia 04 de agosto de 2017 retorne ao cargo 
de Enfermeiro de PSF, disponibilizado pelo 
Edital do Processo Seletivo nº 001/2011, 
nos termos da decisão judicial exarada nos 
autos do processo nº: 0028.17.001858-5, a 
Sra. Carmen Lídia Borges de Paula Pires.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Andrelândia, 31 de agosto de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 130/2017
“Dispõe sobre a exoneração e con-

vocação de servidor público contratado 
temporariamente por excepcional interesse 
público”

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com a decisão judicial exarada nos autos do 
processo nº: 0028.17.001880-9.

RESOLVE
Art. 1º - Fica exonerada a partir de 04 de 

agosto de 2017 do cargo de Nutricionista 
do NASF, disponibilizado pelo Edital do 
Processo Seletivo 003/2017 a Sra. Ana 
Carolina Landim de Almeida.

Art. 2º - Fica convocada para que no 
dia 04 de agosto de 2017 retorne ao cargo 
de Nutricionista do NASF, disponibilizado 
pelo Edital do Processo Seletivo 001/2015, 
nos termos da decisão judicial exarada nos 
autos do processo nº: 0028.17.001880-9, a 
Sra. Ana Carolina Landim de Almeida.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Andrelândia, 31 de agosto de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 131/ 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 se-

tembro de 2017, a SRA. VANIA CRISTINA 
DE SOUZA, CPF Nº 066.245.266 -61 do 
cargo em comissão de livre provimento e 
exoneração de Chefe de Licitação..

Art. 2º - Art. 3º - Esta Portaria entrará em 
vigor na data de sua publicação.

Andrelândia, 01 de setembro de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 132/2017
Institui a Comissão Municipal de Li-

citação
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 

uso de suas atribuições e considerando a 
legislação vigente.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear a senhorita Anna 

Cristina Zilmann, CPF Nº 633 398 467 -1 , 
Elane de Paula Carvalho, CPF Nº 795 408 
726 – 34, Aline de Almeida Rizzi, CPF Nº104 
235 026 - 46 como membros da Comissão 
Municipal de Licitação.

Art. 2º - Os serviços da Comissão supra-
mencionada acontecerão sob a presidência 
do primeiro membro nomeado.

Art. 3º - Suplente Leidiane Paula dos 
Santos CPF Nº 122 842 236 - 21

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

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

Andrelândia, 04 de setembro de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 133/2017
“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 partir de 11 

de setembro de 2017, pelo prazo de 06, 
(seis meses), podendo ser prorrogado por 
igual período, o seguinte servidor e seu 
respectivo cargo:

MOTORISTA
SEBASTIÂO GEOVANE DOS REIS
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação.
Andrelândia, 11 de setembro de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 134/2017
“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 partir de 25 

de setembro de 2017, pelo prazo de 06, 
(seis meses), podendo ser prorrogado por 
igual período, o seguinte servidor e seu 
respectivo cargo:

OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 
( MOTONIVELADORA)

MARCOS LEANDRO BARBOSA
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação.
Andrelândia, 25 de setembro de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº 135/2017
“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 - Ficam contratados partir de 02 

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

MOTORISTA
FERNANDO LUIS SANTOS CAMPOS
TÉCNICO  DE ENFERMAGEM HOS-

PITAL
ROSA MARIA RAMOS
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação.
Andrelândia, 02 de outubro de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 136/2017
“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 1778/2011.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 02 de outubro 

de 2017, a SRTA. STEPHANIE SACRA-
MENTO BRESOLIN, CPF Nº 097.734.716 
– 83, para ocupar o cargo em comissão de 
livre provimento e exoneração de Chefe 
de Licitação.

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

Andrelândia, 02 de outubro de 2017
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº137/2017
“Nomeação para 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 - Nomear, a partir de 02 de outubro 

de 2017, a SRTA. EVILANE APARECIDA 
TEIXEIRA, CPF Nº 068.722.296-67 para 
ocupar o cargo em comissão de livre provi-
mento exoneração de CHEFE DAS AÇÕES 
EM SAÚDE..

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

Andrelândia, 02 outubro de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº138/2017
“Nomeação de servidor para coordena-

ção de despesas”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 

uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com a Lei a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 06 de 

outubro de 2017, a servidora SRA. ADE-
ODATA KÊNIA LEITE DOS SANTOS, 
CPF Nº 031.156.846-73 para coordenar 
as despesas relativas às competências do 
Chefe do Executivo.

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

Andrelândia, 06 outubro de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

A University of the 
People (UoPeople) 
ou Universidade do 
Povo, em português, 
é a primeira instituição 
on-line e sem fins lu-
crativos que se dedica 
a ampliar o acesso 
global à educação 
superior de forma gra-
tuita. Não há salas 
físicas nem taxas de 
anuidade. Além disso, 
a universidade norte-
americana reúne alu-

nos de 194 países 
em seu ambiente de 
aprendizagem.

A UoPeople ofe-
rece atendimentos 
personal izados e 
assistência de mais 
de 3 mil professo-
res voluntários por 
meio da tecnologia 
open-source. São 
oferecidos atualmen-
te programas com-
pletos de graduação 
em administração de 

Segundo estimativas da 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS), 80% dos casos 
de câncer no mundo estão 
relacionados ao nosso modo 
de vida. Entre os principais 
fatores responsáveis por este 
preocupante cenário estão 
hábitos alimentares pouco 
saudáveis e falta de uma 
rotina de exercícios físicos. 
Por isso, a recomendação 
da entidade é que pessoas 
de 18 a 64 anos pratiquem 
pelo menos 150 minutos de 
exercícios moderados por 
semana – ou, em média, 
pouco mais de 20 minutos 
por dia. Isso significa que 
pequenos ajustes na rotina, 
como caminhar pequenas 
distâncias, aderir à bicicleta 
como opção de transporte 
ou subir e descer escadas ao 
invés de usar o elevador, po-
dem colaborar para o afasta-
mento da grande maioria dos 
fatores de risco que levam ao 
surgimento da doença.

Ainda de acordo com 
especialistas, estes fatores 
se tornam ainda mais preo-
cupantes quando levamos 
em conta sua relação direta 
com o aumento constante 
nos registros de casos de 
câncer entre jovens. Dados 
do Instituto Nacional do 
Câncer (Inca) apontam que 
a condição já é a segunda 
maior causa de morte de 
pessoas entre 15 a 29 anos 
no país, perdendo apenas 
para óbitos decorrentes de 
acidentes e violência. Entre 
2009 e 2013, a entidade 
estima que 17.500 jovens 
morreram em decorrência 
de tumores malignos.

O incentivo à prática 
constante de exercícios físi-
cos e ingestão de alimentos 
saudáveis surgem também 
forma de potencializar o 
processo de tratamento para 
pessoas com câncer. Uma 
série de estudos científicos 
sugerem que indivíduos que 
praticam atividade física e 
seguem uma dieta equilibra-
da têm melhores respostas 
às terapêuticas e, portanto, 
apresentam taxa de sobrevi-
vência maior ao câncer cinco 
anos após o diagnóstico.

Confira 10 passos que 
contribuem para a redução 
dos riscos de incidência do 
câncer:

1. Alimentação saudável 
é um hábito que ajuda na 
prevenção ao câncer. A dieta 
do mediterrâneo, que inclui 
frutas, peixes, grãos e azeite, 
é um excelente exemplo;

2. Existem vacinas que 
podem contribuir para a 

prevenção do câncer. Um 
exemplo é a vacina contra 
o HPV, vírus responsável 
por 90% dos casos de cân-
cer de colo de útero;

3. Após os 40 anos, reali-
ze mamografia anualmente. 
A detecção precoce aumen-
ta em até 95% as chances 
de recuperação em casos 
de câncer de mama. (Fonte: 
SBM – Sociedade Brasileira 
de Mastologia – DF)

4. Na maioria dos ca-
sos, o câncer de pulmão 
está associado ao consu-
mo de cigarro ou derivados. 
Parando agora, sua saúde 
melhora radicalmente. Em 
1 ano, o risco de doenças 
ligadas a males do cora-
ção, como infarto, cai pela 
metade. (Dados da SBCT 
– Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Torácica)

5. A prática regular de 
atividades físicas ajudar a 
prevenir o câncer. O sobre-
peso e a obesidade estão 
relacionados aos seguintes 
tipos de câncer: intestino, 
endométrio, próstata, pân-
creas e mama.

6. O apoio familiar é 
fundamental na vida do pa-
ciente oncológico. Centra-
dos no cuidado integral, os 
tratamentos atuais ajudam 
o paciente na parte médica 
com terapias complementa-
res como yoga, massotera-
pia, assistência nutricional 
e psicológica, além dos 
cuidados com a boca.

7. A imunoterapia é hoje 
um grande avanço no trata-
mento do melanoma, câncer 
de pulmão, câncer de rim e 
outras doenças. Essa nova 
terapia potencializa o siste-
ma imunológico para com-
bater as células malignas.

8. A detecção precoce 
do câncer pode salvar vi-
das. Consulte sempre um 
médico especialista e faça 
exames periodicamente.

9. Existem testes ge-
néticos que possibilitam 
a personalização do tra-
tamento dos pacientes 
e, mais do que isso, a 
identificação de risco e o 
diagnóstico precoce de 
doenças hereditárias, in-
cluindo o câncer. 

10. O câncer de pele é 
o tipo mais comum em todo 
o mundo, e pode ser preve-
nido. Evite e exposição ao 
sol entre as 10h às 15h. Use 
protetor solar diariamente 
com Fator de Proteção Solar 
(FPS) mínimo de 30 (Fon-
te: Consenso Brasileiro de 
Fotoproteção– Sociedade 
Brasileira de Dermatologia)

empresas; ciência da 
computação; ciência 
da saúde; e MBA.

As salas são com-
postas por até 30 
estudantes. Diferen-
te de cursos on-line 
abertos, precisa ser 
aceito na instituição 
para se matricular. 
Embora não tenha 
mensalidade ou cus-
tos com materiais, é 
necessário também 
pagar uma taxa de 

candidatura (de até 
50 dólares) e uma 
taxa (de 100 dóla-
res) por exame de 
final de curso. Há 
possibilidade de se 
isentar das taxas ao 
final do programa 
através de bolsas.

Qualquer pessoa 
que tenha concluído o 
ensino médio pode se 
candidatar. Ter acesso 
a computador, cone-
xão de internet e co-

nhecimentos de inglês 
para acompanhar as 
aulas são essenciais. 
Todos os anos são 
feitas cinco rodadas 
de admissão. 

Acompanhe o site 
da UePeople para 
não perder as próxi-
mas inscrições!

Com informações 
do site Estudar Fora.

Para mais infor-
mações: https://www.
uopeople.edu/
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Convention Musícas 
de Minas trás o resgate 

das Modas de Viola

Mulheres que cuidam da 
chegada das crianças 
Doulas, como são chamadas, estão cada vez mais 

presentes no país e no mundo
Por Simone Leite

Doula vem do Grego 
“A mulher que serve”, é a 
profissional que oferece 
suporte físico, emocional e 
informativo para a gestante 
antes, durante e depois do 
parto. Nos dias atuais a dou-
la oferece suporte também 
em casos de aborto e óbito 
fetal, além de pós-parto.

Antigamente, com fa-
mílias numerosas e sem a 
relação tão estreita entre 
partos e procedimentos 
hospitalares e de extrema 
tecnologia, por vezes, o 
contato da parturiente com 
mãe, avó e outros familiares 
que pudessem ajudar no 
nascimento de um filho, era 
fundamental, pois se sentia 
acolhida num momento tão 
importante de sua vida. 

Com o tempo e os avan-
ços tecnológicos, esses laços 
foram desfeitos e o ambiente 
acolhedor e íntimo, de quem 
tem um filho, foi substituído 
na maioria das vezes, por 
um ambiente impessoal e 
com equipe simplesmente 
especializada, sem compro-
misso maior com tudo que 
normalmente envolve a mãe 
no momento do nascimen-
to de um filho: dor, medo, 
ansiedade e desconforto. 
Com toda a especialização 
hospitalar, ficou uma lacuna: 
quem cuida especificamente 
do bem estar físico e emo-
cional daquela mãe que está 
dando à luz? Essa lacuna 
pode e deve ser preenchida 
pela doula. 

O que a doula faz? 
Antes do parto: orienta 

o casal sobre o parto e pós 
parto. 

Durante o parto: atua no 
conforto maior da parturien-
te e realiza interface entre 
equipe médica e casal. 

Após parto: oferece aju-

da e orientação a nova famí-
lia e principalmente, na nova 
relação entre mãe e filho. 

É uma profissão reco-
nhecida pelo Cadastro Bra-
sileiro de Ocupações com o 
CBO 3221-35  em 2012. 

A profissão no Sul de 
Minas

No interior, os cursos na 
área, ainda são raros, e os 
hospitais, com pouco recur-
so e por falta de informação, 
muitas vezes desconhecem 
a profissão. Lyz Ferri é téc-
nica de enfermagem e doula 
que atua no Sul de Minas, 
conta que este trabalho se 
iniciou há 04 anos, no Hos-
pital da Fundação Casa de 
Caridade de São Lourenço, 
com uma sala para parto 
humanizado, e acrescenta 
que quando profissionais 
da saúde conhecem o tra-
balho da doula, valorizam e 
apoiam a profissão, pois a 
presença desse profissional 
pode beneficiar toda a equi-
pe, enfermagem e médica.

Lyz comenta ainda, que 
sente como a profissão 

mais gratificante que existe, 
pois é pura doação e deve 
estar inteira e presente, 
para a gestante e mãe, 
durante todo o tempo. 

Como toda profissão, a 
doula deve manter-se atu-
alizada, e transmitir para a 
gestante, o maior número de 
informações possíveis, para 
que este momento único e 
cercado naturalmente de an-
siedade, possa acontecer da 
forma mais natural possível.

No Brasil e no mundo 
Em nosso país, a profis-

são vem ganhando espaço 
com maior abertura nos 
grandes centros pela facili-
dade de cursos, hospitais e 
casas de partos. No interior 
do país, o processo é mais 
lento e desafiador, pois 
muitos desconhecem a 
profissão e seu valor. A de-
manda de mulheres e insti-
tuições que solicitam esse 
serviço, ainda que bem 
menor do que no exterior, 
também vem crescendo 
significativamente. Mais de 
cem doulas atuam no aten-

dimento individual à mulher 
(particular, acompanhando 
partos em casa, casa de 
parto e maternidades) e ou-
tras tantas como voluntárias 
em hospitais do SUS.

A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) e o 
ministérios da Saúde de 
vários países reconhecem 
hoje a profissão de doula. 
Pesquisas realizadas na 
última década demonstra-
ram que, sob a supervisão 
de uma doula, o parto evolui 
com maior tranquilidade e 
rapidez e com menos dor e 
complicações tanto mater-
nas como fetais. 

Com a difusão da nova 
profissão, poderá também 
ocorrer uma substancial 
redução de custos para os 
sistemas de saúde, graças 
à redução do número de 
intervenções médicas e 
do tempo de internação de 
mães e bebês.

Na América do Norte, por 
exemplo, estima-se que exis-
tam atualmente de 10 a 12 mil 
doulas, inclusive, formando 
homens na profissão. 

Ex is tem aprox ima-
damente 8.000 doulas 
certificadas nos Estados 
Unidos, também já mui-
tas no Canadá, Austrália, 
Portugal, Itália e outros 
países da Europa. No 
Brasil, entre voluntárias 
e profissionais, o núme-
ro está próximo de 800 
formadas, porém só uma 
pequena parte atua.

No Exterior, a doula é 
mais valorizada, já que em 
muitos países, como no 
Reino Unido, o parto já é 
cuidado de forma mais na-
tural, facilitando o trabalho 
da profissional.

Para encontrar uma dou-
la próxima de você e conhe-
cer mais sobre a profissão 
acesse: www.doulas.com.br 
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Trazendo elementos da cultura tradicional, projeto  ofere-
ce ao público apresentações da Orquestra de Violas

12° Edição do Fest Hand 
agita São Lourenço

Hospital SL promoveu 3ª 
Caminhada do Outubro Rosa

Evento contou com a participação de 700 atletas

Ação acontece durante campanha nacional contra o câncer de mama

Pelo terceiro ano conse-
cutivo a Oncologia/Centra 
do Hospital São Lourenço 
realizou no dia 7 de outu-
bro, nas ruas do centro da 
cidade, a 3ª Caminhada do 
Outubro Rosa - campanha 
voltada à prevenção contra 
o câncer de mama. 

O evento reuniu pro-
fissionais do Hospital, es-
tudantes, representantes 
da Prefeitura e pessoas 
da comunidade, fazendo o 
trajeto já tradicional: saída 
da entrada do Parque das 
Águas, seguindo pelas 
ruas centrais Comendador 
Costa e Melo Viana, aveni-
das Dom Pedro II e Getúlio 
Vargas, retornando à Praça 
Brasil. Em seguida, na 
Catedral de Bambu do Par-
que, a dra. Beatriz Verço-
za (oncologista clínica do 
Hospital) conversou com 
os participantes a respeito 
do câncer de mama.

A coordenadora do 
evento, Yara Lopes (enfer-
meira oncológica do Hospi-
tal), explicou que o objetivo 

Equipe de São Lourenço - 1º lugar na categoria Infantil

Conversa de conscientização na Catedral de Bambu

Caminhada percorreu as ruas centrais da cidade

Mateus Vieira foi escolhido como Melhor Jogador da categoria Infantil 

A viola caipira, tradi-
cional pelos interiores 
do Brasil, é já muito 
conhecida nas cidades 
grandes, desde 1920. 
Mas em nos nossos 
dias, infelizmente, tem 
sido confundida com a 
música sertaneja e suas 
tão faladas duplas, que 
aparecem como serta-
neja sem o ser. Escon-
dida por um tempo, hoje 
reaparece com toda 
força, conquistando os 
jovens, através de artis-
tas que não se deixaram 
levar por modismo e 
lutam para defender a 
cultura brasileira.

 A origem da viola 
caipira brasileira, deriva 
da viola portuguesa, 
trazida pelos jesuítas 
para o Brasi l .  Muito 
utilizada para encantar 
os índios, a viola ser-

via também para que 
o português pudesse 
expressar toda a sua 
nostalgia de coloniza-
dor e, mais tarde, para 
que o caboclo (f i lho 
de índio com ‘branco’) 
cantasse os novos sen-
timentos dessa terra 
virando país e nação, 
depois, acompanhando 
um estilo determinado 
de narração falada, os 
causos, na essência 
absolutamente verídi-
cos, tornando-se parte 
da riqueza cultural po-
pular.

Pensando nisso, nas-
ce o projeto “Conven-
tion Música de Minas” 
que resgata elementos 
da cultura tradicional, 
oferecendo ao público 
apresentações da Or-
questra de Violas de 
São Lourenço, sob a 

coordenação do músico 
Gustavo Costa. 

A partir de 14 de ou-
tubro, as 16h, na Praça 
Brasil - a cidade será 
palco para  apresenta-
ções da Orquestra de 
Violeiros de São Lou-
renço, fortalecendo o 
movimento de resgate 
e salvaguarda desta 
importante manifesta-
ção da cultura popular 
e tradicional. 

O projeto é uma re-
alização do São Lou-
renço Convent ion & 
Visitors Bureau, com 
patrocínio do Fundo Es-
tadual de Cultura, Go-
verno de Minas Gerais 
e apoio da Secretaria 
de Turismo e Cultura e 
Prefeitura Municipal de 
São Lourenço. 

Chame a família e os 
amigos e venha!

O Festival de Han-
debol de São Lourenço 
- FEST HAND/2017 está 
em sua 12° edição e é um 
grande esportivo-social 
interestadual visando a 
promoção da integração, 
saúde e adesão à prática 
esportiva em grupo.

É uma competição es-
portiva, podendo participar 
municípios, clubes e esco-
las com atletas em 4 ca-
tegorias - infantil, cadete, 
juvenil e adulto, em naipes 
masculinos e feminino. 
Os jogos aconteceram 
de 06 a 10 de outubro, na 
cidade de São Lourenço, 
abrangendo cerca de 700 
atletas de vários estados 
MG, RJ, SP.

O time da cidade já é 
tradicional no Handebol e 
esse ano não foi diferente. 
As equipes da cidade mar-
caram presença no pódio 
em todas as categorias 
com destaque para Infantil 

Masculino e Cadete Mas-
culino que conquistaram o 
primeiro lugar.

Infantil Masculino
1° São Lourenço
2° Mangueira

Infantil Feminino
1° Arceburgo
2° Juiz de Fora
3° São Lourenço
4º C.V.C.

Cadete Masculino
1°São Lourenço
2° Passos
3°Debret
4º Manhuaçu
5º Mangueira

Juvenil Masculino
1° Debret
2° Duque de Caxias
3° São Lourenço
4º Manhuaçu

Juvenil Feminino
1°Arcerburgo
2°Itabirtito

3° São Lourenço
4º Debret
5º C.V.C.

Adulto Masculino
1°Máfia
2° São Lourenço
3° Debret
4º Duque de Caxias 

(Leão)
5º Duque de Caxias 

(Molekada)

Adulto Feminino
1° Itabirito
2° Arceburgo
3° Itajubá
4°São Lourenço
5º Duque de Caxias
6º Campo do Meio

O Fest Hand 2017 deu 
continuidade ao prestigio 
adquirido nos últimos 
anos, sendo de grande 
relevância na região pelo 
prestígio de nossa cidade 
e da qualidade dos even-
tos aqui organizados.

principal do Outubro Rosa é 
conscientizar e alertar sobre 
a importância da prevenção 
e do diagnóstico precoce do 
câncer de mama. 

Previna-se contra o 
câncer de mama, ficando 
atenta a alguns sinais: 
mudança no tamanho ou 
formato da mama; verme-
lhidão ou coceira na pele 
ou ao redor do mamilo; 
inchaço nas axilas; vaza-
mento de líquidos pelo ma-
milo; caroço, mudança na 
textura e/ou dor constante 
na mama e axilas. Para se 
prevenir, são importantes: 
prática de atividade física; 
al imentação saudável; 
peso corporal adequado, 
amamentar e evitar consu-
mo de bebida alcoólica.

A Oncologia/Centra 
do Hospital atende, dia-
riamente, pacientes com 
qualquer tipo de câncer, 
que necessitam de acom-
panhamento oncológico e 
tratamento com quimiote-
rapias, hormonioterapias 
e oncohematologias. 

Para se chegar a um 
diagnóstico que indique a 
ocorrência do câncer ou, 
mesmo, buscar a trans-
ferência de atendimentos 
já iniciados em outros 
locais, é preciso marcar 
uma consulta médica pelo 

telefone 3339-2058 ou 
pessoalmente, na Onco-
logia/Centra (rua Senador 
Soares dos Santos, s/no). 
Serviço de Oncologia do 
Hospital São Lourenço 
na luta contra o câncer 
de mama.
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Receita

Piadas
Aulas de Pilotagem de 

Helicóptero

Uma loira estava tendo au-
las de pilotagem de helicóptero. 
O instrutor avisou:

- Eu vou falar com você pelo 
rádio a cada 1.000 pés para ver 
como você está.

A 1.000 pés o instrutor pelo 
rádio disse que ela estava indo 
muito bem. A 2.000 pés ele 
disse que ela ainda estava indo 
bem. Logo antes de chegar 
a 3.000 pés, a hélice parou, 
e o helicóptero caiu no chão. 
O instrutor correu até onde 
ela caiu, a puxou para fora do 
helicóptero e perguntou:

- O que deu errado?

A loira respondeu:
- A 2.500 pés eu comecei a 

ficar frio, então eu desliguei o 
ventiladorzão.

Bêbado de Pé

Um bêbado entra na igreja 
na hora da missa e senta. O 
padre fica incomodado com ele 
e então fala para todos:

- A bebida é um vicio horrível, 
um bêbado jamais conseguira a 
salvação. Se algum de nos estiver 
bêbado, que fique de pé?

Então o bêbado se levanta, 
olha todos sentados, então ele 
fala:

- Então, seu padre, somos 
só nos dois mesmo

Cruzadas

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

E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br

MODO DE PREPAR

Misturar primeiramente 
sorvete e leite no liquidifi-
cador.

Depois acrescentar os 
outros ingredientes e servir.

Se preferível, adicionar 
algumas pastilhas de halls 
de menta, para um ovomalti-
ne mais refrescante

PREPARO
10 MIN

RENDIMENTO
2 PORÇÕES

Milk Shake
 Ovomaltine Original

INGREDIENTES
2 bolas grandes de 

sorvete de creme
4 colheres de calda de 

chocolate ou cobertura 
de sorvete

1 copo e 1/2 de leite
8 colheres de ovomal-

tine

Dicas para não sofrer tanto com o 
início do horário de verão

O ajuste muda a rotina nos pri-
meiros dias e costuma alterar o sono 
e o humor de muita gente. Segundo 
um estudo realizado pelo Instituto de 
Psicologia da USP, o corpo humano 
leva pelo menos 14 dias para adap-
tar-se à mudança.  Porém, algumas 
alterações podem ajudar o processo 
ser menos doloroso. Confira:

Comece a se preparar alguns 
dias antes

Uma boa estratégia pode ser 
adotada uma semana antes da 
mudança. Comece a ir para a 
cama 15 minutos antes do horário 
habitual. A cada dois dias, vá dor-

mir 15 minutos ainda mais cedo 
que as noites anteriores. Isso irá 
gradualmente mudar seu ritmo de 
sono e sincronizá-lo com a mudan-
ça de hora que está por vir.

Evite café e álcool no perío-
do noturno

Não tome café e bebidas com 
cafeína de quatro a seis horas 
antes da hora de dormir. O álcool 
também deve ser evitado, pois 
atrapalha a qualidade do sono, 
podendo causar pesadelos e pro-
blemas respiratórios.

Ajuste seus hábitos de dormir
É importante ir para a cama 

apenas na hora de dormir e não 
para ler ou ver televisão, isso por-
que a nossa mente se ajusta ao 
hábito e vai entender que quando 
você for para a cama é com a 
finalidade de descansar.

Dê uma pausa nos exercícios 
físicos intensos

No dia da mudança, exercícios 
muito pesados poderão te deixar 
elétrico, prefira fazer atividades 
mais relaxantes, como alongamen-
to, yoga e meditação.

Cuidado com a alimentação
Aposte em refeições mais 

leves, ricas em verduras, frutas e 

legumes. Isso facilitará a digestão, 
não te deixará pesado.

Não tire cochilos
Por mais sonolento que esti-

ver, evite aquela soneca à tarde 
ou comecinho da noite, pois ela 
influenciará seu sono na hora que 
de fato tiver que dormir.

Respeite o horário do relógio
Nos primeiros dias, seu horário 

biológico ainda estará desregula-
do, é importante não segui-lo e 
respeitar os ponteiros do relógio. 
Tente ir para a cama, acordar e 
fazer as refeições no horário novo 
ou até mais cedo.

O horário de verão começa neste domingo,15,  e vai até 17 de fevereiro

IEF integra expedição que mapeia 
reservas naturais em Minas

Belezas naturais e os impactos da degradação são revelados 
em três roteiros do Caminhos dos Gerais

De um lado, redutos naturais 
de rara beleza e muita importân-
cia para a fauna e flora sujeitos 
à exploração humana. De outro, 
a necessidade de preservá-los. 
Estas duas vertentes reúnem 
profissionais do Governo do Es-
tado e de diferentes campos de 
atuação em uma frente de atua-
ção que tem o objetivo de iden-
tificar a necessidade de ações 
conjuntas para a promoção do 
cuidado com os ecossistemas 
do território mineiro.

Profissionais que têm o meio 
ambiente como causa comum 
integraram a 5ª Expedição do 
Programa Caminhos dos Gerais 
e percorreram atrativos naturais 
do Território Norte. Entre eles 
destacam-se sítios arqueológi-
cos com pinturas rupestres, ca-
vernas como a gruta do Janelão, 
que possui a maior estalactite do 
mundo, os complexos de lagoas 
e veredas e o pantanal mineiro, 
além dos balneários do Rio Ca-
tulé e do Rio Pandeiros, com três 
cachoeiras próximas.

Promovida pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de 
Montes Claros, a 5ª Expedição 
aconteceu em setembro, com 
participação de representantes 

de diferentes instituições, entre 
os quais, profissionais dos Es-
critórios Regionais Norte e Alto 
Médio São Francisco do Instituto 
Estadual de Florestas (IEF).

A expedição voltou ser a or-
ganizada, depois de nove anos 
sem atividades. Idealizada em 
2005, teve edições naquele ano 
e em 2006, 2007 e 2008, quando 
deixou de percorrer as cidades 
do Norte de Minas. Dessa vez, 
a atividade foi desenvolvida em 
três circuitos, com roteiros que 
tiveram início e fim em Montes 
Claros, denominados Serra do 
Cabral, Espinhaço e Peruaçu.

Pela primeira vez na expe-
dição, a coordenadora regional 
de unidades de conservação 
vinculadas ao IEF no regional 
Alto Médio São Francisco, La-
íssa de Araujo Viana, reforça a 
importância da atividade para o 
levantamento de dados, in loco, 
que darão base às ações de 
preservação ambiental.

“Ao conhecer áreas da região, 
de extrema importância ambien-
tal, e ver os impactos negativos 
da degradação, lembramos o 
quanto são necessárias, parti-
cipação e ajuda da comunidade 
local e dos visitantes”, explica 

Laíssa, que percorreu o caminho 
Peruaçu.

Já o Escritório do IEF, na 
rgional Norte, participou da expe-
dição nos roteiros do Espinhaço 
e da Serra do Cabral. A coorde-
nadora do escritório, Margarete 
Azevedo garante que a atividade 
permite reconhecer as belezas 
naturais, ver de perto os impac-
tos negativos existentes na re-
gião e verificar a contribuição das 
unidades de conservação para a 
proteção desses ambientes.

Nesta edição de retomada do 
Programa Caminhos dos Gerais, 
a coordenação da expedição 
reuniu-se diversas vezes até 
definir quais os roteiros iriam 
contemplar. Definiram a propos-
ta de passar por sete unidades 
de conservação existentes na 
região, são elas:

 1. Parque Nacional Cavernas 
do Peruaçu;

 2. Parque Estadual Veredas 
do Peruaçu;

 3. Parque Estadual Serra 
do Cabral; 

4. Área de Proteção Ambien-
tal (APA) Nacional Cavernas do 
Peruaçu; 

5. Área de Proteção Ambien-
tal (APA) do Rio Pandeiros;

 6. Área de Proteção Ambien-
tal (APA) da Serra do Cabral.

7. Refúgio de Vida Silvestre 
do Rio Pandeiros.

A 5ª Expedição Caminhos 
dos Gerais percorreu, ao todo, 
1.950 km em 22 municípios mi-
neiros, recolhendo informações e 
levantando dados nos diferentes 
espaços ambientais. O próximo 
passo será elaborar um docu-
mento com o diagnóstico encon-
trado nas regiões visitadas.

Durante a caravana, os partici-
pantes foram divididos em grupos 
e, futuramente, irão se reunir no-
vamente para que cada coletivo 
apresente projetos e ações que 
poderão ser aplicados nos locais 
com o objetivo de proteção, con-
servação e/ou recuperação.

Além da Prefeitura de Montes 
Claros e do IEF, participaram 
da atividade representantes 
da Universidade Estadual de 
Montes Claros (Unimontes), do 
Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), Universi-
dade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), Universidade Federal 
dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri (UFJM) e Unesco.

Fonte:Agência Minas

Outubro Rosa: saiba quais são os 
direitos do INSS para mulheres 

com câncer de mama
Segundo dados da Previdência Social, foram mais de 140 mil 

benefícios concedidos de 2008 a 2015 
O câncer de mama é o segun-

do tipo de tumor mais frequente 
no mundo. De acordo com dados 
do Instituto Nacional do Câncer 
(INCA), estima-se que mais de 
57 mil novos casos foram diag-
nosticados no país em 2016. O 
que poucas pessoas sabem é 
que as pacientes diagnosticadas 
que contribuíram com o INSS, 
possuem direitos e podem soli-
citar os benefícios.

De 2008 a 2015 mais de 140 
mil benefícios foram concedidos 
para pacientes em tratamento, 
e em 2016 mais de 20 mil segu-
radas foram beneficiadas com 
auxílio-doença.

Auxílio-doença
Para as pessoas impossi-

bilitadas de trabalhar tempo-
rariamente, o auxílio-doença 
é o benefício assegurado. “O 
auxílio-doença é garantido men-

salmente à segurada com cân-
cer, desde que comprovada a 
impossibilidade de atuação na 
atividade profissional habitual. 
Para contribuintes individuais, 
como profissionais liberais e em-
presárias, a Previdência Social 
também manterá o benefício por 
todo o período de incapacidade 
laborativa, desde que a mesma 
requeira o benefício e realize 
os pedidos de prorrogação en-
quanto perdurar a incapacidade 
temporária”, explica Átila Abella, 
advogado especialista da plata-
forma Previdenciarista.
Aposentadoria por invalidez

Já para as seguradas que 
passam pela cirurgia de retirada 
das mamas ou que ficam im-
possibilitadas de trabalhar por 
outras consequências, de forma 
total e permanente, é possível 
a concessão de aposentadoria 

por invalidez. “Para ter direito ao 
benefício, a segurada precisa ter 
iniciado as contribuições antes 
da incapacidade laborativa ocor-
rer, tendo direito a aposentadoria 
por invalidez independentemente 
de ter realizado as 12 contribui-
ções estabelecidas como regra 
geral, pois o câncer está dentre 
as doenças graves que dispen-
sam o cumprimento da carência”, 
afirma o especialista.

Auxilio acompanhante (adi-
cional de 25%)

Além dos benefícios acima, 
a segurada aposentada por 
invalidez que necessitar de as-
sistência permanente de acom-
panhante pode solicitar também 
o adicional de 25% previsto na 
Lei nº 8.213/91, mesmo quando 
o valor da aposentadoria for de 
salario mínimo ou até mesmo 
teto previdenciário.

Como fazer o requerimento 
do benefício

Para requerer benefício por 
incapacidade, a segurada pre-
cisará passar por um exame 
médico pericial no Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS). 
Por ser um processo burocrático 
e delicado, levando em con-
sideração todas as situações 
emocionais que cerca a pessoa 
diagnosticada com câncer de 
mama, é sempre indicado contar 
com a ajuda de um profissional 
especializado.

Por meio do Previdenciarista 
(http://previdenciarista.com/) 
- plataforma de conteúdo que 
auxilia a atualização do advo-
gado previdenciário - é possível 
encontrar uma lista de advoga-
dos especializados em direito 
previdenciário que podem ajudar 
os procedimentos. 




