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nossas quatro edições de terça-feira a sexta-feira 
ou compre nas bancas.
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Monumento alusivo aos 50 anos de 
São Lourenço encontra-se jogado 

em frente ao MP
Mesmo com o tér-

mino das obras e inau-
guração do prédio das 
promotorias do Minis-
tério Público de Minas 
Gerais (MPMG), o 
monumento comemo-
rativo ao cinquentená-
rio de São Lourenço, 
que ficava no terreno 
doado pela prefeitura, 
ainda está jogado em 
frente ao prédio.

O Jornal Correio 
do Papagaio entrou 
em contato com a 
Assessoria de Co-
municação do MPMG 
questionando a reco-
locação do monumen-
to e o local onde ele 
será reinstalado.

__________Pág.03 Monumento encontra-se desmontado em frente as promotorias
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São Lourenço realiza 
desfile em comemoração 
aos 91 anos do município

Foram homenageados 13 professores presentes e 12 in memorian, 
representados pelos familiares

No último sábado, 21 
de abril, São Lourenço 
realizou o desfile cívico e 
militar em comemoração 
aos 91 anos de eman-
cipação político-admi-
nistrativa do município. 
Como tradicionalmente 
acontece, todas as es-
colas participantes pas-
saram pela avenida Dom 
Pedro II, assim como 
representantes das for-
ças militares, como Tiro 
de Guerra, Polícia Mili-
tar, Sistema Prisional e 
Corpo de Bombeiros. As 
instituições como Ordem 
DeMolay, APAE e Grupo 
de Escoteiros também 

participaram.
 As Secretarias de Es-

porte e Lazer, bem como 
a Secretaria de Desenvol-
vimento Social e Secre-
taria de Saúde também 
foram representadas pe-
los projetos de interesse 
social e educacional que 
realizam no município.

 Este ano, o tema 
do desfile foi uma ho-
menagem aos  p ro -
fessores ,  por  i sso , 
os alunos das esco-
las trouxeram faixas 
e cartazes para res-
saltar a importância 
deste profissional em 
todas as áreas.

O Departamento de 
Cultura, dando continuida-
de às comemorações de 
91 anos de São Lourenço, 
realizou uma homenagem 
aos professores que fazem 
parte da história do municí-
pio. A homenagem aconte-
ceu na Escola Melo Viana, 
no último sábado (21) e os 
professores (a) convidados 
puderam compartilhar este 
momento com amigos e 
familiares.

 Foram 13 professores 
presentes e 12 (in memo-
rian) representados por 
seus familiares que rece-
beram o Selo “90 anos em 
90 Histórias” em comemo-
ração ao aniversário de 
São Lourenço. Durante a 
cerimônia, foi apresentado 
parte da biografia e histó-
ria de cada um, demons-
trando toda dedicação e 
amor destes profissionais 
com o município.

 

Homenageados:

 Dinah Veiga
Edna de Souza Neves

Irmã Berenice
Jorge Felipe Gannam

Magdala Lemos 

Costa
Margarida Melo de 

Lorenzo
Maria Bernadete 
Guimarães

Maria Vera Maduro
Nelson Chaib

Péricles Olive
Teresinha Silveira 

Vilela
Yeda de Barros San-

ches
Yeda Francia Ayres

 

Em memória:

Alzira Penna
Diva Veiga Alves

Elza Nogueira Papan-
drea

Ida Dutra Sacramento
Maira de Penha Sa-
cramento Silveira
Maria Aparecida de 

Luca
Maria Magda Mota 

Silva
Marco Túlio Bento

Neuza Motta Martins
Noêmia Goulart 

Ferreira
Suraia Gannam

Victor Lobo de Almei-
da

Realizaram a entrega 
dos selos o Prefeito mu-
nicipal, Leonardo San-
ches, junto com o Diretor 
de Cultura do município, 
Erich Mathias. O evento 
ainda contou com a par-
ticipação do Coral Lírico 
de São Lourenço.

Prefeito Municipal e os professores homenageados 

Foto: Prefeitura
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Prefeitura Municipal de 
Dom Viçoso

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 032/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
016/2018

A Prefeitura Municipal de Dom Viçoso/
MG torna público que realizará Licitação 
na Modalidade Pregão Presencial, para 
contratação de empresa para serviços 
de arbitragem de futebol de campo, 
para atender as demandas dos jogos do 
campeonato de futebol amador promo-
vido pelo Município. Credenciamento: 
dia 08/05/2018 até às 13:00 horas e a 
abertura dos envelopes e julgamento 
da proposta: dia 08/05/2018 a partir das 
13h15 min. O Edital está disponível no 
site: www.domvicoso.mg.gov.br - Es-
clarecimentos poderão ser solicitados 
pelo tel. (35) 3375-1100.  Dom Viçoso, 
24/04/2018.   Pedro de Moura Campos 
– Pregoeiro.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Processo de Licitação nº 031/2018 

– Modalidade Inexigibilidade nº 
003/2018

Considerando o exposto pelo Asses-
sor Jurídico Municipal e o PARECER 
favorável da Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Dom Viçoso, Estado de Minas Gerais 
e demais expedientes contidos no 
Processo em epígrafe, nos termos do 
Artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas Alterações, RATIFICO a Inexi-
gibilidade de licitação de nº 003/2018, 
referente ao Processo nº 031/2018, 
ficando autorizado a contratação com 

a empresa AURUM CONSULTORIA 
TRIBUTÁRIA E EMPRESARIAL LTDA, 
CNPJ nº 20.864.276/0001-25, para a 
contratação de serviços técnicos pro-
fissionais para realização de estudo, 
viabilidade, assessoria e consultoria 
jurídica, de natureza singular e espe-
cializada na área do Direto Tributário 
para recuperação de verbas previden-
ciárias pagas indevidamente.

Publique-se.
Dom Viçoso, 16 de abril de 2018.
Francisco Rosinei Pinto
Prefeito Municipal

Unidade Administrativa: Serviço de 
Administração Financeira

Contrato nº: 027 / 2018
Data de Assinatura: 17 / 04 / 2018
Vigência: 17 / 04 / 2018 A 31 / 12 

/ 2018
Processo de Licitação nº: 031 / 

2018
Modalidade e nº: Inexigibilidade 

003 / 2018
Fundamento Legal: Lei 8.666/93
Objeto Contratação de serviços 

técnicos profissionais para realização 
de estudo, viabilidade, assessoria 
e consultoria jurídica, de natureza 
singular e especializada na área do 
Direto Tributário para recuperação de 
verbas previdenciárias pagas indevi-
damente.

Contratado: Aurum Consultoria 
Tributária e Empresarial Ltda.

CNPJ: 20.864.276/0001-25
Valor Estimado: R$ 146.943,57 

(cento e quarenta e seis mil novecen-
tos e quarenta e três reais e cinquenta 
e sete centavos).

Prefeitura Municipal de 
Andrenlândia

LEI MUNICIPAL Nº 2.077/2018
“Dispõe sobre a criação do Progra-

ma Aluno Consciente na cidade de An-
drelândia e dá outras providências”.

A Câmara Municipal aprovou e eu, 
Prefeito de Andrelândia, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído, no Muni-
cípio de Andrelândia, o Programa 
Aluno Consciente, a ser realizado nas 
dependências das escolas da Rede 
Pública Municipal de Ensino.

Art. 2º - O Programa Aluno Cons-
ciente tem como objetivo fundamental 
trazer à consciência do aluno da Rede 
Pública Municipal orientações e infor-
mações educacionais e pedagógicas 
acerca de momentos que possam 
coloca-lo em situações adversas.

Art. 3º - O Programa Aluno Cons-
ciente será implantado por meio de 
campanhas publicitárias nas Escolas 
Municipais, com informativos e carta-
zes com a orientação educacional e 
pedagógica a seguir:

I. Respeite os seus pais e os res-
ponsáveis;

II. Respeite o seu professor;
III. Respeite seu colega de escola;
IV. Não pratique bullying ou cha-

cota;
V. Não pratique ofensas raciais 

e discriminatórias, respeitando as 
diferenças;

VI. Não fume;
VII. Não use drogas;
VIII. Não consuma bebidas alco-

ólicas;
IX. Não aceite carona de desco-

nhecidos;
X. Respeite o patrimônio público;
XI. Não forneça a estranhos os seus 

dados nas redes sociais.
Art. 4º - O Programa Aluno Cons-

ciente deverá ter uma linguagem 
própria e de fácil entendimento com 
visualização moderna, a fim de que, 
através dessa linguagem, possa 
atingir os objetivos fundamentais da 
presente Lei e do Programa.

Art. 5º - O Poder Executivo e a 
Secretaria Municipal de Educação 
serão os responsáveis pela implan-
tação e execução do Programa Aluno 
Consciente.

Art. 6º - O Poder Executivo regula-
mentará a presente Lei no prazo de 
60 (sessenta) dias.

Art. 7º - As despesas decorrentes 
desta Lei correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias que 
poderão ser suplementadas, caso haja 
necessidade.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.

Andrelândia, 12 de abril de 2018.

Processo N° 073/2018 - CREDEN-
CIAMENTO N° 002/2018

O presente Chamamento Público 
tem por objetivo o credenciamento de 
profissionais da área de saúde (pes-
soas físicas ou Jurídicas) para atendi-
mento suplementar/complementar na 
forma de consultas médicas e proce-
dimentos hospitalares e ambulatoriais. 
Data para Credenciamento a partir da 
data de sua publicação até as 16hs de 
21/05/2018. Informações: licitacao3@
andrelandia.mg.gov.br ou (35) 3325-
1432. Andrelândia-MG, 24/04/2018.

 
PROCESSO N° 069/2018, PREGÃO 

PRESENCIAL N° 035/2018
Registro de Preço para futuras e 

eventuais contratações de microem-
presas, empresas de pequeno porte e 
equiparadas para prestações de ser-
viços de recauchutagem e recapagem 
de pneus dos veículos, maquinas e ca-
minhões da Prefeitura de Andrelândia 
– MG. Entrega de Envelopes e Sessão 
Pública dia 10/05/2018, Horário: 09:00 
horas para credenciamento e após, 
abertura dos envelopes. Informações 
(035) 3325-1432 e e-mail: licitacao3@
andrelandia.mg.gov.br. Pregoeira: 
Anna C. Zillmann. Andrelândia/MG, 
24/04/2018.

Prefeitura Municipal de 
Bom Jardim de Minas

EXTRATO DE RESCISÃO.
 Partes: Prefeitura Municipal de 

Bom Jardim de Minas x DBX OFFI-
CE MANAGEMENT EIRELI. Objeto: 
Rescisão amigável, a partir do dia 
01/05/2018, dos itens 2 e 3 da Cláu-
sula quinta do contrato  045/2017. 
Fundamentação legal: art. 79, inciso 
II, da Lei n.º 8.666/93 e demais ele-
mentos constantes do Processo de 
licitação nº nº 049/2017, Convite nº 
06/2017. Bom Jardim de Minas. 24 de 
abril de 2018. Sérgio Martins. Prefeito 
Municipal.

 AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO 
N° 023/2018, PREGÃO PRESEN-

CIAL N° 0219/2018.
Objeto: Prestação de serviços de 

assessoria e consultoria para a Se-
cretaria Municipal de Educação do 
Município de Bom Jardim de Minas, 
conforme condições, e especificações 
contidas no TERMO DE REFERÊN-
CIA – ANEXO II do Edital. Entrega 
de Envelopes e Sessão Pública dia 
11/05/2018. Horário: 09:00 horas para 

credenciamento e após, abertura dos 
envelopes. Informações (032) 3292-
1601. E-mail: licitacao@bomjardim-
deminas.mg.gov.br. Pregoeiro: Danilo 
Pedrosa Carvalho. Bom Jardim de 
Minas - MG, 24 de abril de 2018.

AVISO DE LICITAÇÃO. 
Processo n° 024/2018, Inexigi-

bilidade 03/2018, Credenciamento 
03/2018. Objeto: Credenciamento de 
empresas especializadas em exames 
de diagnósticos, interessadas em 
firmar contrato com MUNICÍPIO DE 
BOM JARDIM DE MINAS, em caráter 
complementar para a realização de 
EXAMES LABORATORIAIS, con-
forme condições e especificações, 
contidas no Projeto Básico - ANEXO 
I do Edital. Entrega dos Envelopes: a 
partir da data de publicação até o dia 
25/05/2018 das 08h às 11h e 13hàs 
16hs. Informações (032) 3292-1601. 
E-mail: licitacao@bomjardimdeminas.
mg.gov.br. Presidente da CPL: Danilo 
Pedrosa Carvalho. Bom Jardim de 
Minas- MG, 24 de abril de 2018.

MP da Reforma Trabalhista 
perde validade e prolonga 

insegurança jurídica
Como a medida não foi votada pelo Congresso 
Nacional, as regras aprovadas pela Lei 13.467/2017 

voltam a ser aplicadas

A Medida Provisória (MP) 
808/2017, que modificava diver-
sos pontos da Reforma Traba-
lhista (Lei 13.467/2017), perdeu 
a validade nesta segunda-feira 
(23/04). O texto, em vigor desde 
14 de novembro do ano passado, 
foi prorrogado por mais 60 dias 
em 22 de fevereiro. No entanto, 
nesse período total de 120 dias, 
a MP não foi votada na Câmara 
dos Deputados e no Senado 
Federal. Como o texto não foi 
transformado em lei, por meio 
de Projeto de Lei de Conversão 
(PLC), as regras voltaram a ser 
aplicadas como foram sancio-
nadas, em 11 de novembro de 
2017, data de promulgação da 
Reforma Trabalhista.

A MP mudava 17 artigos 
dessa legislação. A assessora 
jurídica da Presidência da Fe-
comércio MG, Tacianny Mayara 
Silva Machado, avalia que a não 
aprovação da medida provisória 
prolonga a insegurança jurídica 
na aplicação da reforma, sobre-
tudo na contratação de trabalha-
dores intermitentes. “A medida 
visava preencher algumas lacu-
nas do texto original, aliadas ao 
não posicionamento do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) em 
relação às revisões de súmulas 
e orientações jurisprudenciais”, 
ressalta.

A Federação tem buscado, 
por meio da negociação coletiva 
de trabalho, proporcionar a inser-
ção de cláusulas que garantam 
maior estabilidade jurídica às 
novas relações trabalhistas. En-
tretanto, esse processo requer 
mais sensibilidade das partes 
envolvidas. 

Confira como ficam algumas 
regras:

Jornada 12 x 36: poderá 
ser feita por qualquer categoria, 
por acordo individual realizado 
diretamente com o patrão;

Gestantes e lactantes: não 
haverá afastamento automático 
das atividades insalubres em 
grau médio ou mínimo, sendo 
necessária a apresentação de 
atestado médico para tal;

Cálculo de dano moral: a 
última remuneração do traba-
lhador será considerada como 
parâmetro;

Trabalho autônomo: poderá 
ser inserida no contrato a cláusu-
la de exclusividade para trabalho 
autônomo;

Trabalho intermitente: retor-
na a multa de 50% pelo descum-
primento do contrato pelas par-
tes (empregador ou empregado) 
e não torna necessário aguardar 
o período de 18 meses para 
contratar o ex-funcionário como 
trabalhador intermitente.

8 orientações para evitar briga 
de casal por causa de dinheiro

Quando falamos de finanças 
para casais, é importante cuidado 
para evitar brigas, o que é muito 
comum. Hoje em minhas consul-
torias percebo que para grande 
parte dos casais ocorre o desco-
nhecimento do valor do salário do 
companheiro ou mesmo de como 
esses gasta tais valores. 

Essa informação é bastante 
preocupante, já que demonstra 
uma grande possibilidade de pro-
blemas relacionados ao dinheiro 
no futuro. Isso porque, a primeira 
dica em relação ao tratamento do 
dinheiro do casal é sempre muito 
diálogo, mas isso também não 
ocorre.

Mas, qual a saída? O mais 
adequado é construir um orçamen-
to familiar baseados nos sonhos 
e objetivos da família. Também 
é muito importante que ocorra o 
quanto antes a definição de regras 
financeiras a serem seguidas, 
como quem paga o quê. Contudo, 
essas regras devem ser alvos de 
constantes reavaliações.

Para o casal, algumas ques-
tões se mostram fundamentais, 
como a questão de como dará 
a divisão das contas. É possível 
ter uma conta conjunta para que 
esses compromissos sejam pagos. 
Porém, acredito que seja interes-
sante avaliar a possibilidade de 
cada um ter sua conta corrente, 
definindo os limites, pois cada um 
pode ter seus próprios gastos.

Já, quando o assunto é inves-
timento, esse deve ser feito em 
conjunto, pois, assim, se poupa 
mais dinheiro e obtém melhores 
resultados. Só tratando de forma 
diferenciada a questão da aposen-
tadoria, já que esse investimento 
deve ser separado para cada 
um, lembrando que, quem não 
construir sua aposentadoria, um 
dia, terá que pedir dinheiro para 
alguém, certo?  

O segredo, então, é colocar 
tudo na mesa, nunca esquecendo 
que o assunto mais importante a 
ser conversado não são as des-
pesas, e sim os sonhos e desejos 
individuais e coletivos. É muito 
comum os sonhos serem deixados 
de lado, mas, acredite, esse é um 
erro capital de milhões de casais.

 É importante estar atento, co-
locando sempre, no mínimo, três 
sonhos – curto (até um ano), médio 
(de um a dez) e longo prazo (acima 
de dez anos) –, todos acompa-
nhados de informações básicas, 
como quanto custa e quanto será 
guardado mensalmente. Caso 
contrário, não serão sonhos, e 
sim verdadeiros pesadelos para 
os casais, podendo “esfriar o rela-
cionamento”.

 É preciso reforçar que, mesmo 
tendo contas separadas, quando 
se opta pelo casamento, é preciso 
não discriminar quem ganha mais 
ou menos. Trata-se de uma família 
e, neste caso, a receita deve ser 
pensada e somada para todos que 
dela participam. Assim, se deve 
definir um limite de gasto para 
cada um e fazer com que ele seja 
respeitado. Caso isso não ocorra, 
deverá ser motivo de diálogo.

 Veja algumas orientações:
1.    Recomendo reuniões fre-

quentes entre o casal para debater 
as finanças, porém, diferente do 
que ocorre frequentemente, esse 
não deve ser um momento apenas 
de tensão, mas sim de projeção;

2.    Estabeleçam sempre 
sonhos de curto, médio e longo 
prazos, lembrando que se deve ter 
objetivos coletivos e individuais;

3.    Um ponto que geralmente 
é foco de divergências é o padrão 
de vida que ocasal leva, assim, 
faça um diagnóstico financeiro 
e, com os números reais da vida 
financeira, ajuste o padrão dentro 
dessa lógica;

4.    Outro motivo de briga é 
o fato de um dos parceiros ser 
mais acomodado. É importante 
entender que cada um possui um 
estilo, assim, recomendo a busca 
de um meio termo, com regras bem 
estabelecidas e não ficar batendo 
sempre na mesma tecla;

5.    O ponto fundamental é 
que, quando só um dos parceiros 
trabalha externo, também deve 
se ter a preocupação com a vida 
financeira em longo prazo, no caso 
aposentadoria;

6.    Caso tenham filhos, é pre-
ciso inclui-los na conversa sobre 
dinheiro e, mais do que isso, tam-
bém devem chegar a um acordo 
sobre como será a educação deles 
em relação às finanças;

7.    Se um dos parceiros fez 
alguma ação errada em relação 
ao dinheiro, lógico que haverá 
um nervosismo inicial, por isso, 
tente deixar o debate para um 
momento no qual já conseguiu se 
acalmar um pouco e refletir sobre 
o ocorrido. Contudo, não finja que 
nada ocorreu, guardar pode causar 
“estouros” futuros;

8.    Lembrem-se, é nas difi-
culdades que vemos com quem 
realmente podemos contar. Assim, 
em caso de crise financeira, em 
vez do distanciamento, o ideal é 
buscar estar mais perto de quem 
gostamos.

**Reinaldo Domingos, edu-
cador financeiro, presidente da 
Associação Brasileira de Educa-
dores Financeiros (Abefin)

Em Minas Gerais, 39% das 
mulheres têm medo de 

perder o emprego por conta 
da gravidez, revela estudo

Pesquisa mostra que 19% das mulheres sente 
vontade de ser demitida ao revelar a gestação, 

por conta de constrangimento

Pesquisa realizada ano pas-
sado pela FGV, publicada em ju-
lho, com 247 mil mulheres, entre 
25 e 35 anos de idade, mostrou 
que metade delas perdeu o em-
prego dois anos após a licença-
maternidade.  A probabilidade 
de demissão após o período da 
licença, logo no segundo mês de 
retorno ao trabalho, é de 10%.

 Esses dados de estudos 
recentes mostram o quão com-
plexo é para a mulher desfrutar 
de ascensão profissional, quan-
do se é mãe ou quando decide 
gerar um filho.

 Estudo recente sobre Carrei-
ra e Maternidade

 O site Trocando Fraldas 
realizou a segunda edição da 
pesquisa Carreira e Maternida-
de, desta vez com 10 mil parti-
cipantes de todo o país. Assim 
como em 2017, 3 em cada 7 
mulheres afirmaram sentir medo 
de perder o emprego por conta 
da gravidez.

 Este medo do desemprego 
após a maternidade é maior na 
faixa etária entre 18 e 24 anos, 
representando o percentual de 
45%. 

Os estados Amapá, Acre e 
Amazonas, no quesito de mu-
lheres com medo de perder o 

emprego, representam mais da 
metade do público feminino. Em 
Minas Gerais, 39% das mulheres 
têm medo de perder o emprego 
por conta da gravidez.

 São Luís, Rio de Janeiro e 
Curitiba são as regiões em que 
o índice de medo de desemprego 
por gravidez é maior, com 46% e 
48%, respectivamente.

 Outros dados importantes da 
pesquisa são o de que 43% das 
mulheres acreditam que o chefe 
não ‘aprovaria’ a gravidez e 19% 
das mulheres sentem vontade 
de ser demitidas na hora, pelo 
constrangimento de anunciar a 
gestação no trabalho.

 Depois da volta da licença-
maternidade, 28% das mulheres 
consideram difícil conseguir uma 
vaga para a criança na creche. 
As dificuldades são maiores nas 
regiões Centro-Oeste e Sul.

 Estes dados de pesquisas 
recentes revelam problemas 
sociais graves em relação ao 
público feminino no mercado 
de trabalho, quando gerar um 
filho representa, na maioria dos 
casos, um empecilho para que 
se mantenha o emprego.

 Att  
**Daiana Barasa - Assessora 

de Comunicação 

Foto: Divulgação Internet
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São Lourenço e Geral

Monumento em comemoração aos 50 
anos de São Lourenço está jogado em 

frente ao prédio do MP

Por Jorge Marques

Mesmo com o término 
e inauguração da obra do 
prédio do Ministério Público 
de Minas Gerais (MPMG) 
em São Lourenço, no dia 
2 de março deste ano, o 
monumento da cidade que 
ficava no terreno encontra-
se jogado e desmontado 
na frente da sede das pro-
motorias.

Segundo informações 
do Ministério Público, por 
telefone, a recolocação do 
monumento não estava 
prevista no orçamento e 
nem na licitação da cons-
trução do prédio. Questio-
nada pelo Jornal Correio 
do Papagaio sobre o prazo 
para recolocação do monu-
mento e o local onde será 
reinstalado, a Assessoria 
de Comunicação do MPMG 
não respondeu até o fecha-
mento desta edição. 

O anuncio do início das 
obras foi realizado no dia 
14 de março de 2015. O 
empreendimento ainda 
passaria por licitação e o 
prazo para término era de 
24 meses.  A construção foi 
orçada em R$ 4 milhões. 

O Monumento
O monumento foi inau-

gurado em 1º de abril de 

1977, quando o municí-
pio comemorou 50 anos 
de emancipação político-
administrativa. Cada um 
dos hexágonos, construído 
em concreto armado, re-
presenta uma década. Em 
2007, quando o município 
completou 80 anos, foram 
construídos mais três he-
xágonos ao monumento. 
Nas duas ocasiões, a obra 
foi encomendada pela Pre-
feitura Municipal.

“O monumento, que 
lembra o mapa do Brasil, 
foi idealizado pelo artis-
ta plástico Ary Fagundes, 
primo do historiador Siné-
sio Fagundes”, lembrou 

Newton Barbosa, engenhei-
ro responsável pelo cálculo 
do projeto do monumento 
em 1977.    

Doação do terreno

O terreno, localizado 
em frente ao Fórum Muni-
cipal, foi doado pelo muni-
cípio na gestão do então 
prefeito Natalício Tenó-
rio Cavalcanti de Freitas 
Lima, em 2006, através 
da Lei Municipal nº 2.789. 
O MPGM tinha um prazo 
de 36 meses para o início 
da obra e 120 meses para 
a sua conclusão. O não 
cumprimento dos prazos 
poderia resultar na rever-
são da doação do imóvel.

Em 2012, o então pre-
feito José Sacido Barcia 
Neto, através da Lei Muni-
cipal nº 3.079, prorrogou o 
prazo do MPMG aumen-
tando o limite para o início 
da construção para 54 
meses e mais 120 meses 
para a sua conclusão.

Foto: Jorge Marques

Servidores inativos, em afastamento 
preliminar à aposentadoria ou 
pensionistas especiais devem fazer 

o recadastramento anual

A Secretaria de Esta-
do de Fazenda de Minas 
Gerais (SEF/MG) alerta os 
servidores inativos ou em 
afastamento preliminar à 
aposentadoria e os pen-
sionistas especiais para a 
necessidade de fazerem o 
recadastramento anual. O 
procedimento é obrigatório 
sempre no mês de aniver-
sário do beneficiário.

Somente em março, 
4.134 (confira os nomes 
publicados no Diário Ofi-
cial) aniversariantes nessa 
condição deixaram de se 
recadastrar e estão sujeitos 
a terem o vencimento de 
maio bloqueado.

Para a regularização, os 
beneficiários inadimplentes 
deverão comparecer:

- se residentes na capi-
tal, à unidade de Recursos 
Humanos do órgão de ori-
gem ou à Subsecretaria de 
Gestão da Despesa de Pes-
soal (SDP/SEF), localizada 
na Cidade Administrativa 
Presidente Tancredo Neves 
(Rodovia Papa João Paulo 
II, 4.001, edifício Gerais, 6º 
andar, bairro Serra Verde), 
em Belo Horizonte;

- se residentes no inte-
rior, à Administração Fa-
zendária (AF) ou ao Serviço 
Integrado de Assistência 
Tributária e Fiscal (Siat) de 
sua localidade.

É necessário apresen-
tar documento original de 
identidade, comprovante 
de inscrição no Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF) 
e comprovante de endereço 
atual.

O pensionista especial 
que receba o benefício 
na condição de viúvo ou 
filho solteiro do instituidor 
da pensão, também deve-
rá apresentar certidão de 

nascimento atualizada ou 
declaração de estado civil, 
original, emitida por cartório 
de registro civil, com valida-
de de noventa dias a contar 
da data de sua emissão.

Sob nenhuma condi-
ção será efetuado reca-
dastramento por meio de 
procuração. No caso da 
impossibilidade de se des-
locar ou na hipótese de 
recadastramento por meio 
de curatela, tutela ou pen-
sionista especial, o benefi-
ciário ou seu representante 
legal deverá contatar a 
SDP/SEF, pelo telefone 
(31) 3915–6809, para as 
devidas orientações.

Procedimento precisa ser cumprido sempre no mês 
de aniversário do beneficiário. É necessário apresen-
tar documento original de identidade, comprovante 

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e 
comprovante de endereço atual

Foto: Divulgação Internet

Monumento desmontado em frente ao MP

A recolocação do monumento municipal não foi prevista no orçamento e 
no processo licitatório de construção do prédio do Ministério Público

Monumento antes da construção do MP

Foto: JCP

Antídoto que poderia tratar todas as picadas 
de cobras está próximo de ser criado, após 

avanço científico
Joaquim Barbosa ganha espaço e 
abre 2º lugar nas preferências de 

votos, diz nova pesquisa

Ana Beatriz Rosa, 
HuffPost Brasil 

A pesquisa do Data-
Poder360 de intenção 
de votos para presidente 
da República publica-
da neste sábado (21) 
traz Joaquim Barbosa 
(PSB) no 2º lugar da lista 
dos presidenciáveis mais 
competitivos, com 16,3% 
dos votos. O ex-ministro 
aparece logo atrás do pré-
candidato Jair Bolsonaro 
(PSL), com 22,4%, que 
lidera a pesquisa.

O cenário ainda é em-
baralhado para as eleições 
de 2018. O DataPoder360 
avaliou a possibilidade da 
disputa ocorrer entre os 
7 candidatos cuja expo-
sição indicasse intenção 
de voto acima de 5%. A 
soma de brancos e nulos 
com aqueles que ainda 
não possuem candidatos 

ou não responderam fica 
na casa dos 25%.

Sem Lula nos tes-
tes, a pesquisa traz uma 
disputa embolada para 
a 3ª posição. Diferente-
mente do que foi refletido 
no último Datafolha, há 
um crescimento poten-
cial do possível herdeiro 
político e partidário do 
ex-presidente. Fernando 
Haddad (PT) tem 7,4% 
das intenções de voto e 
empata com Ciro Gomes 
(PDT), com 8,4%, Marina 
Silva (REDE), 8,2%, e 
Alvaro Dias (PODEMOS), 
6,3%.

O tucano Geraldo Al-
ckmin aparece abaixo 
com 5,5% das intenções 
de voto. Nos cenários do 
teste, Bolsonaro ganharia 
com folga do candidato do 
PSDB em um possível 2º 
turno.

Disputa 
Presidencial:

Jair Bolsonaro (PSL) 
- 22,4%

Joaquim Barbosa 
(PSB) - 16,3% Ciro Go-
mes (PDT) - 8,4% Mari-
na Silva (REDE) - 8,2% 
Fernando Haddad (PT) 
- 7,4% Alvaro Dias (Po-
demos) - 6,3% Geraldo 
Alckmin (PSDB) - 5,5% 
Branco ou nulo - 17,3% 
Não sabe ou não respon-
deu - 8,2%

O estudo foi realizado 
entre os dias 16 e 19 
de abril e contou com 
2.000 entrevistados em 
278 cidades brasileiras. A 
margem de erro do levan-
tamento é de 2,2 pontos 
percentuais.

Veja a pesquisa 
completa no site do Po-
der360.

Foto: Reprodução Internet

Joaquim Barbosa (PSB) e Jair Bolsonaro (PSL)

Estima-se que cerca de 125 mil pessoas morram todos os anos em 
detrimento de picadas de cobras

Isso ocorre porque os 
antídotos – os chamados 
soros antiofídicos – nor-
malmente só funcionam 
para as espécies mais 
comuns encontradas em 
determinadas regiões. 
Por este motivo, a Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS) acrescentou a 
picada de cobra à lista 
de doenças tropicais mais 
negligenciadas.

 Por outro lado, um an-
tídoto capaz de proteger 
contra todas as picadas 
de cobras mortais poderia 
estar no horizonte, devido 
a um avanço feito por 
cientistas britânicos.

De acordo com o Dai-
ly Mail, pesquisadores 
da Escola de Medicina 
Tropical de Liverpool, na 
Inglaterra, estão próximos 
de desenvolver uma droga 
“milagrosa” que permitiria 
aos médicos tratar todas 
as vítimas, mesmo sem 
saber qual a espécie res-
ponsável pelo problema.

 Basicamente, eles 
identificaram a cura a 
partir do veneno de uma 
víbora do gênero Echis, 
que inclui algumas das 
espécies mais perigosas 
do mundo e responsáveis 
pela maior parte das mor-
tes de seres humanos.

 Em experimentos fei-
tos em laboratório com 
sangue e camundongos, 
os pesquisadores verifi-
caram que o mesmo an-

tídoto funcionou para uma 
quantidade de cobras po-
tencialmente letal. “Este 
trabalho é extremamente 
excitante e esperamos 
que forneça uma base 
para analisarmos o soro 
antiofídico de uma nova 
maneira”, disse o Dr. Stu-
art Ainsworth, principal 
autor do estudo.

Em vez de olhar para o 
problema geograficamen-
te, a equipe de Liverpool 
decidiu se concentrar nos 
sintomas causados por 
um grande número de 
venenos diferentes.

“Tradicionalmente, ao 
produzir um antídoto que 
poderia tratar picadas de 
diferentes cobras, o fize-
mos de um ponto de vis-
ta geográfico”, explicou. 
“No entanto, mostramos 
agora que pode ser mais 
proveitoso permitir aos 

clínicos uma oportunida-
de de tratar os sintomas 
que observam sem ter 
conhecimento das espé-
cies exatas das cobras 
envolvidas“.

 Tais cobras venenosas 
são classificadas em qua-
tro categorias, de acordo 
com a forma com que ata-
cam o sistema circulatório 
ou nervoso. As categorias 
incluem a coagulação san-
guínea anormal, hemorra-
gia, neurotoxicidade (que 
danifica o sistema nervo-
so causando paralisia) e 
citotoxicidade (a mordida 
mata as células e destrói 
o tecido).

 A equipe, cujas desco-
bertas foram publicadas na 
revista Communications 
Biology, descobriu que 
alguns antídotos podem 
impedir a coagulação do 
sangue causada por mais 

de um tipo de cobra. 
Agora, a esperança dos 
pesquisadores é avan-
çar ainda mais neste 
ramo de pesquisa para 
descobrir se a mesma 
droga poderia ser feita 
para combater os dife-
rentes efeitos causados 
por diferentes tipos de 
venenos.

“Cada área geográfi-
ca tem enorme diversi-
dade nos tipos de cobras 
venenosas que causam 
diferentes patologias“, 
disse o autor sênior do 
estudo Nick Casewell.

 O  D r.  Casewe l l 
acrescentou ainda que 
a ciência pode “tornar 
os tratamentos de picada 
de cobra mais acessíveis 
para as vítimas de regi-
ões menos favorecidas 
do mundo, que sofrem 
mais com o problema“.
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RECEITA

PIADA

CRUZADAS

•½ xícara (chá) de cebo-
linha picada
•Sal a gosto

MODO DE 
PREPARO

1.Cozinhe o macar-
rão em água quente 
com sal e reserve.
2.Numa panela, re-
fogue a farinha na 
manteiga em fogo 
baixo, acrescente a 
cebola e refogue um 
pouco mais. Adicione 
o leite fervendo e 
mexa até engrossar.
3.Acrescente o requei-
jão, o cheddar, o queijo 
ralado e deixe incorpo-
rar. Acerte o sal.
4.Numa tigela, des-
peje o macarrão e 
vá acrescentando o 
molho do queijo
Seu prato esta pron-
to, Bom apetite!

MACARRÃO COM 
MOLHO DE QUEIJO
 
INGREDIENTES
•500g do macarrão de 

sua preferência
•1 xícara (chá) de re-

queijão cremoso sabor 
cheddar
•3 xícaras (chá) de leite
•1 xícara (chá) de re-

queijão
•1 xícara (chá) de queijo 

parmesão ralado
•2 colheres (sopa) de 

manteiga
•2 colheres (sopa) de 

farinha de trigo
•1 xícara (chá) de cebola 

batida ou ralada

Fotos: Divulgação Internet

FRANCISCA PEREIRA CAMPOS

Nossa Gente, Nosso Orgulho
Por Teresinha Maria Silveira Villela

Edmundo Pereira da 
Silva e Conceição Silva 
residiram em Lambari, no 
Sul de Minas. Edmundo era 
guarda noturno da Empresa 
de Águas daquela cidade e 
durante o dia exercia seu 
verdadeiro ofício: pedreiro. 
D. Conceição era costureira 
e cuidava da casa e dos 
filhos.

Naquele mês de Junho 
de 1921, em clima de festa 
em Lambari, nasceu Fran-
cisca, a sexta filha do casal. 
Francisca teve uma infância 
feliz ao lado dos irmãos. 
Na adolescência, quando 
completou quinze anos, a 
família mudou-se para São 
Lourenço. A cidade crescia 
e a mão-de-obra qualificada 
era bem-vinda. Edmundo, 
ótimo pedreiro, teria, então, 
condições de dar uma vida 
melhor à família. Entre-
tanto, Deus tinha outros 

planos. Edmundo faleceu 
aos sessenta e um anos 
e a vida da família mudou 
muito. 

Aos dezessete anos, 
Francisca conseguiu em-
prego na Empresa de 
Águas de São Lourenço. 
Havia como norma da em-
presa um revezamento de 
setores. No início da sema-
na, o funcionário recebia o 
seu setor de trabalho que 
certamente não seria du-
radouro.

 Certa vez, Francisca foi 
colocada à disposição dos 
consultórios dos médicos: 
Dr. Olavo Gomes Pinto, Dr. 
Gastão Octaviano Ferreira, 
Dr. Eurípedes da Costa Pra-
zeres, Dr. Oscar de Souza 
e Dr. Afonso Neves. Estes 
médicos gostaram tanto de 
seu trabalho, de sua dispo-
nibilidade e de sua gentileza 
no trato com os clientes 

que pediram à direção da 
Empresa sua permanência 
no setor. Francisca ficou 
muito tempo com eles. Os 
consultórios, no Parque das 
Águas, funcionavam somen-
te pela manhã e Francisca 
completava seu tempo nas 
fontes, servindo água.

Um dia, resolveram 
deixá-la definitivamente no 
Balneário. Os banhos car-
bo-gasosos, recomendados 
por Dr. Eurípedes da Costa 
Prazeres, traziam a São 
Lourenço pessoas hiper-
tensas que, ao fazerem uso 
dos banhos e das águas 
medicinais conseguiam 
estabilizar a pressão arte-
rial. E Francisca, solícita, 
atendia a clientela.

Foi ao longo da vida, 
conquistando amigos e 
fazendo-se peça indispen-
sável da Empresa. Tornou 
-se responsável pelas du-

chas, saunas, banhos de 
espumas, além dos banhos 
carbo-gasosos. No balneá-
rio, atendeu personalidades 
como: René de Velmont, 
Beth Faria, Marta Rocha, 
D. Darcy Vargas e muitas 
outras.

Casou-se a 31 de Julho, 
com Antônio Alves Campos, 
e os filhos foram chegando: 
Maria Lúcia, Adilson, Antônio 
Carlos e Rosemar.  Logo, 
vieram os netos, depois os 
bisnetos presentes de Deus 
para alegrar sua vida.

Depois de cinquenta 
e seis anos a serviço da 
Empresa, chega à aposen-
tadoria compulsória através 
de um bilhete: - “Não preci-
samos mais de seu traba-
lho, e a partir de amanhã a 
senhora não precisa mais 
voltar...”.

D. Francisca sofreu 
profundamente seu des-

ligamento de um traba-
lho que fazia parte de sua 
vida. Mas, não esmoreceu. 
Dedicou-se às obras da 
Igreja, tornou-se voluntária 
na Creche Mãe Grande, en-
sinando crochê às meninas 
e mães; participando ativa-
mente das festas de Nossa 
Senhora de Fátima e Igreja 
Matriz; prestando serviços 
voluntários ao Grupo de 
Escoteiros São Francisco 
de Assis e, enfim a todos 
que dela precisassem. 

Foi agraciada com a 
Comenda “Henrique Fer-
nandes Ensá” pela Funda-
ção Municipal de Cultura, 
na gestão José Henrique 
Martins.

D. Francisca Pereira 
Campos, é Sãolourenciana 
de coração. Pessoa que-
rida por todos, tornou-se 
para a cidade uma grande 
presença!

Cuidados contra doenças respiratórias devem ser 
dobrados no Inverno

1. Cuidados com a 
saúde: renove o ar da 

casa

Está muito frio, então, 
você pensa: por que vou 
abrir a janela e deixar o frio 
entrar? Fazer essa reflexão 
não é muito inteligente, já 
que renovar o ar de ambien-
tes fechados está entre os 
cuidados com a saúde mais 
importante.

Ao não fazê-lo, você 
estará mais propenso a 
adquirir doenças alérgicas. 
Portanto, vista um agasalho 
ou, quem sabe, ligue um 
aquecedor próximo a você, 
mas de maneira alguma 
deixe de abrir regularmente 
as janelas de sua casa ou 
seu escritório.

2. Cuidados com a 
saúde: alterações de 

temperatura

Dentro de casa, ou no 
escritório, aquele calor-
zinho. Na rua, um frio de 
rachar. Essas variações 
intensas de temperatura, 
verificadas de um ambiente 
para o outro, não são boas 
para a sua saúde.

Assim, é importante que 
você tenha sempre um aga-
salho a mão para não sofrer 
tanto com elas. É um dos 
cuidados com a saúde mais 
simples de ser adotado, e 
realmente ajuda a prevenir 
resfriados ou gripes.

3. Cuidados com a saú-
de: higienize as roupas

Chega o verão e você 
coloca todos os cobertores 
e todos os casacos mais 
grossos dentro do armário, 
e só os retira de lá no ano 

seguinte, quando a queda 
das temperaturas começa 
a prenunciar a chegada do 
inverno.

Então, dentre os cuida-
dos com a saúde a serem 
adotados nesse momento 
de retirar os cobertores e 
os casacos do armário, 
encontra-se o de lavá-los e 
secá-los ao sol, garantindo, 
assim, que eles estejam 
“imunizados” para o seu 
devido uso.

4. Cuidados com a 
saúde: vacine-se

No inverno, as doenças 
mais comuns são a gripe e 
o resfriado. Por isso, não 
podemos ignorar essas 
patologias e devemos ter 
cuidados com a saúde es-
peciais para preveni-las. E, 
dentre esses cuidados com 
a saúde especiais, está, 
sem dúvida, a vacinação. 
A vacinação é ainda mais 
importante nos idosos e nas 
crianças.

5. Cuidados com a 
saúde: alimente-se bem

Com a chegada do frio, 
normalmente, acabamos 
relaxando um pouco na 
alimentação. Chocolates, 
por exemplo, ficam muito 
mais atrativos do que no 
verão. Portanto, um dos 
cuidados com a saúde que 
devemos ter no inverno é 
manter nossa alimentação: 
você pode tomar chá, café 
ou chocolate quente para 
se esquentar, mas deve 
evitar o excesso.

6. Cuidados com a 
saúde: evite banhos 

quentes

Dentre os cuidados com 
a saúde no inverno, deve-
mos incluir a moderação 
na temperatura da água do 
chuveiro. Um banho bem 
quente é muito atrativo, 
mas pode causar resseca-
mento da pele.

Então, a dica é tomar 
banho em horários do dia 
em que a temperatura este-
ja mais amena, possibilitan-
do assim que a temperatura 
da água seja mais morna.

Fonte: http://doutissi-
ma.com.br/


