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Valor da dívida com a cidade já ultrapassa  
20 milhões de reais

Chamadas

Na última terça-feira, dia 
06 de novembro, a prefeitura 
de São Lourenço decretou 
estado de calamidade finan-
ceira, pelo período de 90 
dias. Isso porque mais de 20 
milhões de reais, que seriam 
repassados pelo Governo de 
Minas Gerais, não chegou ao 
cofre público da cidade. 

O Governo de Minas, como 
já falamos anteriormente, vem 
há algum tempo atrasando os 
repasses de recursos oriun-
dos do FUNDEB, ICMS, IPVA, 
Saúde (COSEMS MG), Piso 
Mineiro Assistência Social 
Fixo, Transporte Escolar, den-
tre outros para as prefeituras 

Revisão da Lei de Serviço 
de Inspeção Municipal vai 
fortalecer empreendedor 

Produtores terão seus produtos inspecionados 
e certificados pelo S.I.M

do estado. 
Segundo informações da 

Associação Mineira de Mu-
nicípios (AMM), a situação é 
grave. Mais de 300 prefeituras 
já ingressaram com ações 
judiciais contra o Estado, para 
recebimento dos repasses 
atrasados. 

A dívida total com os mu-
nicípios mineiros, incluindo 
também repasses da Saúde, 
multas de trânsitos e juros e 
correções, já alcança a cifra 
de R$ 9,7 bilhões, segundo 
levantamento da AMM, atu-
alizado no dia 31 de outubro 
de 2018.

São Lourenço decreta 
calamidade financeira por 

falta de repasses do Estado 

Zema vai à Assembleia e já 
prevê rombo de R$ 25 bilhões 

em Minas
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A Câmara Municipal, 
aprovou por unanimidade, 
no último dia 29, a revisão da 
Lei 3.298/2017, que trata da 
regulamentação do Serviço 
de Inspeção Municipal (SIM). 
Trata-se de um serviço pres-
tado pela Prefeitura, através 
da Secretaria de Indústria, 
Comércio, Agricultura e De-
senvolvimento Econômico 
(SICADE), que visa promover 
a saúde pública, fortalecer os 
micros e pequenos empreen-
dedores, produtores rurais 
e agroindústrias, trazendo 
desenvolvimento local, com 
geração de emprego e ren-
da.

Na prática, o Serviço de 
Inspeção Municipal controla 
a qualidade dos produtos de 

origem animal, como carnes, 
leite, peixes, mel e ovos e 
seus derivados. O SIM moni-
tora e inspeciona a sanidade 
do rebanho, o local e a higie-
ne da industrialização, certifi-
cando com selo de garantia 
todos estes produtos. Tam-
bém incentiva as pequenas 
empresas e empreendedores 
a saírem da clandestinidade, 
transformando-os em empre-
sários da área urbano e rural, 
oferecendo aos consumido-
res, alimentos com qualidade 
e segurança garantida.

Com essa revisão, mais 
produtores poderão ser aten-
didos e beneficiados, tendo 
seus produtos inspecionados 
e certificados pelo S.I.M. 
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Foto: Assessoria Câmara Municipal

Revisão da Lei foi aprovada por unanimidade pelos vereadores

FAÇA JÁ SUA ASSINATURA
Receba semanalmente, em sua
casa, nossas quatro edições de

terça a sexta-feira 

35-3332-1008
E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br
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Atos e Gerais

Prefeitura Municipal de 
Bom Jardim de Minas 

Zema vai à Assembleia e 
já prevê rombo de R$ 25 

bilhões em Minas
Pelo levantamento, déficit fiscal para 

o próximo ano deve ser maior que 
11,4 bilhões 

O governador eleito de 
Minas Gerais, Romeu Zema 
(Novo) se reuniu, na última 
segunda-feira (5), com o presi-
dente da Assembleia Legislati-
va, Adalclever Lopes (MDB). O 
emedebista também participou 
da disputa eleitoral no estado 
e ficou em quarto lugar no pri-
meiro turno.

“Foi excelente esse primei-
ro contato com o presidente 
Adalclever e os membros da 
mesa. E eu já adiantei a eles 
que quero ser o governador 
que, durante o meu mandato, 
mais vai estar presente aqui 
porque vejo que a colaboração, 
esse diálogo vai ser essencial. 
E a minha maneira de traba-
lhar sempre foi essa, de estar 
próximo, de estar escutando, 
dialogando”, afirmou.

Um dos projetos que devem 
dominar as discussões, neste 
fim de legislatura, na Assem-
bleia é o orçamento. O projeto 
de lei do Executivo que trata do 
assunto prevê déficit fiscal para 
o próximo ano é de R$ 11,4 bi-
lhões. Entretanto, a equipe de 
transição de Zema estima um 
rombo ainda maior.

“Nos parece que [a previsão] 
está subestimada. Nós traba-
lhamos com um déficit superior 
a R$ 25 bilhões. E olha que, por 
enquanto, nós estamos falando 
apenas da avaliação da linha 
de receitas do estado, que nos 
parece estar superestimada”, 
disse o vereador e coordenador 
da equipe de transição, Mateus 
Simões (Novo), em entrevista 
exclusiva ao G1 nesta tarde.

Segundo ele, a partir da 
próxima quarta-feira (7), prazo 
máximo para que o governa-
dor Fernando Pimentel (PT) 
nomeie a equipe de transição 
já indicada, devem ser aprofun-
dadas as análises das contas. 
“Nós passamos a ter acesso 
aos dados, não diria sigilosos, 
mas os dados internos do 
governo de Minas Gerais para 
saber se esse déficit é ainda 
maior”, falou.

Relação com o Legislativo
Zema disse ainda que pre-

tende estar presente com fre-
quência na Casa, fazendo até 
30 visitas durante o mandato. 
“Quero conhecer todos os de-

putados pessoalmente, até já 
manifestei esse meu interesse 
para saber as demandas de 
cada região. E, com isso, fazer 
também da minha parte, aquilo 
que estiver ao meu alcance”, 
disse.

Um dos desafios do governa-
dor eleito será compor a base no 
Legislativo mineiro, já que ape-
nas três dos 77 novos deputados 
estaduais são do partido dele. Na 
semana passada, o líder do bloco 
Compromisso com Minas Gerais, 
adiantou ao G1 que o Partido 
Verde deverá estar na base go-
vernista na próxima legislatura. A 
legenda elegeu cinco deputados 
estaduais na ALMG.

Segundo Mateus Simões, 
ainda não há definições sobre 
o bloco da situação nem sobre 
a liderança de governo na As-
sembleia, mas disse que sua 
expectativa é que Zema consiga 
maioria.

“Os nossos três deputados 
certamente já estão conosco, 
mas a definição do que será o 
bloco da situação, da base, é 
uma discussão interna dentro 
do parlamento e, de alguma 
forma, paralela com a constru-
ção da própria mesa. Acho nós 
precisamos ainda de algumas 
semanas para que os blocos se 
organizem”, declarou.

De acordo com o novo gover-
nador, a Assembleia deverá votar 
uma série de reestruturações, 
citando a repactuação da dívida 
do estado. “Vai ser essencial que 
a Assembleia venha a analisar 
bem e ver aquilo que é mais justo, 
considerando cada categoria, 
cada despesa que o estado tem”, 
pontuou.

Ao fim do encontro, o atual 
presidente da Casa disse acre-
ditar que o novo governador 
eleito terá uma relação har-
mônica com a Assembleia. “O 
parlamento sente respeitado. Ele 
mostrou que vai ter um diálogo 
permanente com a Casa. Isso 
é muito importante para o futuro 
de Minas. Nós precisamos estar 
todos os mineiros juntos para 
tentar minimizar a crise que se 
tem no Brasil e principalmente 
em Minas Gerais, que foi o es-
tado mais afetado”, comentou 
Adalclever.

Fonte: G1 Sul de Minas

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO 
ADITIVO

Tomada de Preço 001/2018,e Con-
trato 023/2018. Partes: MUNICÍPIO 
BOM JARDIM DE MINAS E A EM-
PRESA MARIO RICARDO DE SOUZA 
28399587672. Objeto do aditivo: 
Prorrogação do prazo de vigência con-
tratual até 31 de dezembro de 2018. 
Objeto do contrato: execução de obras 
de reforma de quadra poliesportiva e 
vestiário localizado no bairro de Vila 
Formosa, Município de Bom Jardim de 
Minas/MG. Bom Jardim de Minas, 06 
de novembro de 2018. Sérgio Martins. 
Prefeito Municipal.

Extrato - Processo Licitatório Nº 
060/2018 – Pregão Presencial N° 

048/2018
Extrato De Ata De Registro De 

Preços 103/2018
Processo Licitatório Nº 060/2018 

– Pregão Presencial N° 048/2018. 

Contratada: INFORMÁTICA.COM 
LTDA - ME. Objeto: Registro de pre-
ços, para futura e eventual aquisição 
de equipamentos de informática para 
atender as Secretarias do Municipais. 
Total: R$33.500,00Vigência: 12(doze) 
meses após data da assinatura. Bom 
Jardim De Minas. 07 de novembro 
de 2018. Sérgio Martins. Prefeito 
Municipal.

Extrato De Ata De Registro De 
Preços 104/2018 

Processo Licitatório Nº 060/2018 
– Pregão Presencial N° 048/2018. 
Contratada: INFONEW INFORMÁ-
TICA LTDA. Objeto: Registro de pre-
ços, para futura e eventual aquisição 
de equipamentos de informática para 
atender as Secretarias do Munici-
pais. Total: R$17.250,00. Vigência: 
12(doze) meses após data da assi-
natura. Bom Jardim De Minas. 07 de 
novembro de 2018. Sérgio Martins. 
Prefeito Municipal.

Ministério da Saúde chama 
atenção para Prevenção do 

Câncer Bucal
O SUS oferece prevenção e tratamento 

do câncer de boca em todo o país
De 5 a 9 de novembro acontece 

a Semana Nacional de Prevenção 
do Câncer Bucal no país. O perío-
do, previsto na Lei nº 13.230/2015, 
é realizado sempre na primeira se-
mana de novembro. O  objetivo da 
data é estimular junto aos gestores 
e à população, ações preventivas, 
campanhas educativas, debater 
políticas públicas, apoiar ativida-
des organizadas e desenvolvidas 
pela sociedade civil, entre outros. 
Durante toda esta semana, o Mi-
nistério da Saúde irá realizar ações 
de comunicação, nas redes sociais, 
tv e rádio, para informar o que é a 
doença, como preveni-la, e orientar 
sobre onde e quais os serviços de 
saúde bucal estão disponíveis à 
população no Sistema Único de 
Saúde (SUS). A pasta também 
criou página exclusiva sobre a 
doença em seu portal.

O câncer de boca está mais 
presente entre os homens e 70% 
dos casos são diagnosticados em 
indivíduos com idade superior a 50 
anos. Afeta os lábios e o interior 
da cavidade oral. Dentro da boca 
devem ser observados gengivas, 
bochechas, céu da boca, língua 
(principalmente as bordas), além 
da região embaixo da língua. O 
câncer do lábio é mais comum em 
pessoas brancas e ocorre mais 
frequentemente no lábio inferior. 
A estimativa de novos casos de 
câncer de boca para 2018, segun-
do o Instituto Nacional do Câncer 
(INCA), é de 14,7 mil, sendo 11,2 
mil homens e 3,5 mil mulheres.

Atitudes simples como absten-
ção de fumo e bebidas alcoólicas, 
dieta rica em alimentos saudáveis 
e boa higiene oral diminuem as 
chances de desenvolver a maioria 
das doenças malignas, inclusive os 
tumores na boca, que são os mais 
comuns tipos de câncer de cabeça 
e pescoço no Brasil. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) estima 
que a prevenção pode ajudar a 
reduzir a incidência de câncer em 
até 25% até 2025.

Atendimento no SUS
No Sistema Único de Saúde 

(SUS), por meio da Política Na-
cional de Saúde Bucal, são de-
senvolvidas ações de promoção, 
prevenção e recuperação da saúde 
bucal da população brasileira. 
Hoje, o Brasil é referência mundial 
na oferta de saúde bucal pública. 
Nos últimos 12 anos, foram criados  
mecanismos de ampliação desse 
acesso de forma universal e inte-
gral, por meio de ações coletivas 
e individuais, inserindo-se simul-
taneamente na atenção básica, 
especializada e hospitalar. 

A coordenadora de Saúde Bu-
cal do Ministério da Saúde, Lívia 
Maria Almeida de Souza, ressalta 
que o país tem muito a comemorar 
com os resultados obtidos com a 
Política Nacional de Saúde Bucal, 
que neste ano completou 14 anos 
de existência. “Conseguimos im-
plantar o programa na atenção 
básica, secundária e terciária. 
O indivíduo que necessitar de 
tratamento odontológico poderá 
ser atendido nesses três níveis 
de atenção. Na atenção especia-
lizada, ele pode ser atendido em 
um Centro Especializado Odonto-
lógico (CEO) para tratamento de 
canal, por exemplo. Temos 1.121 
CEO que atende cinco especia-
lidades mínimas obrigatórias. 
Caso esse paciente necessite, 
poderá ser atendido nos hospitais 
públicos que oferecem a rede de 
cuidado para as pessoas com 
deficiência. Desta forma, temos 
um quantitativo que abrange toda 
a população brasileira em termos 
de atendimento odontológico”, 
disse Lívia.

O atendimento bucal, no SUS, 
começa na Atenção Básica e é 

realizado pelas equipes de Saúde 
Bucal, que integram as equipes 
da estratégia Saúde da Família. 
O primeiro passo a ser dado por 
quem precisa de atendimento bu-
cal é buscar uma Unidade Básica 
de Saúde (UBS) mais próxima da 
sua residência. O SUS conta ainda 
com 302 Unidades Odontológicas 
Móveis, sendo que destas, 33 são 
Unidades Odontológicas Móveis 
(UOM) nos Distritos Sanitários 
Indígenas (DSEI) e 7 são Unida-
des Odontológicas Móveis (UOM) 
em Consultórios na Rua (CnaR). 
Esses serviços permitem ampliar 
o acesso de saúde bucal a popula-
ções específicas e vulneráveis.

A partir da avaliação inicial 
do dentista, o paciente pode ser 
encaminhado à atenção especia-
lizada, nos CEO. Essas unidades 
especializadas realizam serviços 
de diagnóstico bucal, com ênfase 
no diagnóstico e detecção do 
câncer de boca; periodontia espe-
cializada; cirurgia oral menor dos 
tecidos moles e duros; endodontia; 
e atendimento a portadores de 
necessidades especiais. Hoje são 
1.121 CEO em todo o país.

As equipes de Saúde Bucal 
podem ser compostas por: cirur-
gião-dentista; técnico ou auxiliar 
em saúde bucal ou pelo cirurgião-
dentista; e técnico em saúde bucal 
+ auxiliar ou técnico em saúde 
bucal. Toda equipe é responsável 
por um território que, em geral, 
concentra de 3 mil a 4 mil pes-
soas. As equipes, que atuam na 
Atenção Básica, são responsáveis 
por realizar minimamente, ações 
de promoção, prevenção, diag-
nóstico, tratamento, reabilitação e  
manutenção da saúde, buscando 
resolver pelo menos 80% das 
demandas apresentadas pelos 
cidadãos.

Há ainda, no âmbito do SUS, 
1.921 Laboratórios Regionais de 
Próteses Dentárias (LRPD), que 
realizam o serviço de prótese den-
tária total, prótese dentária parcial 
removível e/ou prótese coronária/
intrarradiculares e fixas/adesivas.

Atualmente são  26.655 Equi-
pes de Saúde Bucal presentes 
em 5.043 municípios brasileiros. 
Desta forma, cerca de 90,53% 
dos municípios do país têm, ao 
menos, uma das principais linhas 
de ação da Política Nacional de 
Saúde Bucal.

Em 2017 foram realizados pelo 
SUS 626.910 procedimentos de 
próteses dentárias. Entre janeiro a 
maio de 2018 já foram 243.937. Já 
as atividades de diagnóstico bucal, 
periodontia especializada, cirurgia 
e endodontia ofertadas nos CEO 
somaram 836.964 procedimentos. 
Nos estabelecimentos especia-
lizados que atendem a pessoas 
com deficiência foram registrados 
734.800 procedimentos.

Outras ações
Também por meio da saúde 

bucal do SUS, atualmente, 111,7 
milhões de pessoas, que moram 
em 5.060 municípios, dispõem de 
fluoretação regular da água para 
consumo humano.

O Ministério da Saúde conta 
ainda com articulação intersetorial 
envolvendo o Ministério da Edu-
cação (MEC). O Programa Saúde 
na Escola estabelece ações vol-
tadas às crianças, adolescentes, 
jovens e adultos da educação 
pública brasileira. Entre as ações, 
estão medidas como incentivo à 
aplicação do flúor, escovação su-
pervisionada e rodas de conversas 
com alunos, pais, responsáveis 
e professores. Atualmente, 18,3 
milhões de estudantes de 78.934 
escolas participantes são benefi-
ciados pela iniciativa.

Fonte: Agência Saúde

Prefeitura Municipal 
de Cristina 

NOVA DATA - A PM Cristina, torna 
público o Proc. Licit. nº 072/18 - TP 
nº 006/18, para a pavimentação em 
03 trechos de ruas na zona urbana 
do Município de Cristina/MG, com 
fornecimento de materiais e mão de 
obra, através de recursos provenientes 
do Contrato de Repasse nº 846445 / 
2017 / MCidades / Caixa, Processo nº 

2691.1041922-06/2017, por intermé-
dio do Ministério das Cidades. Visita 
técnica: FACULTATIVA. Abertura dos 
envelopes: 27/11/18, às 09:30h. Walki-
ria M. Santos – Presidente da CPL. 
Informações: (35) 3281-1100, ramal 
24. Site: Edital e anexos, na íntegra: 
www.cristina.mg.gov.br, link “Licitações 
e Contratos”.

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
018/2018

PROCESSO: 041/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-

GISTRO DE PREÇOS Nº 017/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-

NICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: SUPERMERCADO 

IBRALÂNDIA
OBJETO: CESTAS BÁSICAS
VALOR: R$ 29.749,50
DATA: 19/03/2018
VIGÊNCIA: 12 MESES
 
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

019/2018
PROCESSO: 042/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-

GISTRO DE PREÇOS Nº 018/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-

NICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: DIMIPEL LTDA-

ME
OBJETO: ALIMENTOS HOSPITAL
VALOR: R$ 65.691,80
DATA: 21/03/2018
VIGÊNCIA: 12 MESES
 
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

020/2018
PROCESSO: 042/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-

GISTRO DE PREÇOS Nº 018/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-

NICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: NAYANA MOREIRA 

FARIA DE SOUZA ME
OBJETO: ALIMENTOS HOSPITAL
VALOR: R$ 32.735,15
DATA: 21/03/2018
VIGÊNCIA: 12 MESES
 
 
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

021/2018
PROCESSO: 042/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-

GISTRO DE PREÇOS Nº 018/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-

NICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: RODOLFO ÍTALO 

VITORIANO DA SILVA ME
OBJETO: ALIMENTOS HOSPITAL
VALOR: R$ 1.801,65
DATA: 21/03/2018
VIGÊNCIA: 12 MESES
 
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

022/2018
PROCESSO: 042/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-

GISTRO DE PREÇOS Nº 018/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-

NICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: MIGUEL ÂNGELO 

ALTOMARE DE JESUS-ME
OBJETO: ALIMENTOS HOSPITAL
VALOR: R$ 44.144,77
DATA: 21/03/2018
VIGÊNCIA: 12 MESES
 
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

023/2018
PROCESSO: 042/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-

GISTRO DE PREÇOS Nº 018/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-

NICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: ANDRÉIA APARE-

CIDA DE OLIVEIRA ME
OBJETO: ALIMENTOS HOSPITAL
VALOR: R$ 33.059,50
DATA: 21/03/2018
VIGÊNCIA: 12 MESES
 
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

024/2018
PROCESSO: 044/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-

GISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-

NICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: NAYANA MOREI-

RA
OBJETO: MERENDA ESCOLAR
VALOR: R$ 5.614,20
DATA: 22/03/2018
VIGÊNCIA:06 MESES
 
 
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

025/2018
PROCESSO: 044/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-

GISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-

NICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: MIGUEL ÂNGELO 

ALTOMARE DE JESUS ME
OBJETO: MERENDA ESCOLAR
VALOR: R$ 6.041,00
DATA: 22/03/2018
VIGÊNCIA: 06 MESES
 
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

026/2018
PROCESSO: 044/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-

GISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-

NICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: DIMIPEL LTDA 

- ME
OBJETO: MERENDA
VALOR: R$ 6.120,20
DATA: 22/03/2018
VIGÊNCIA: 06 MESES
 
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

027/2018
PROCESSO: 044/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-

GISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-

NICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: ANDRÉIA APARE-

CIDA DE OLIVEIRA ME
OBJETO: MERENDA
VALOR: R$ 10.365,00
DATA: 22/03/2018
VIGÊNCIA: 06 MESES
 
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

028/2018
PROCESSO: 047/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-

GISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-

NICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: MARCELO ARAÚ-

JO SILVA
OBJETO: MÁQUINAS E FERRA-

MENTAS
VALOR: R$ 5.266,00
DATA: 06/04/2018
VIGÊNCIA: 12 MESES
 
 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

029/2018
PROCESSO: 049/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-

GISTRO DE PREÇOS Nº 022/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-

NICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: PAVEL PAVIMEN-

TADORA
OBJETO: MASSA ASFÁLTICA E 

CONCRETO BETUMINOSO
VALOR: R$ 19.000,00
DATA: 06/04/2018
V I G Ê N C I A :  1 2  M E S E S                                                                 

ENVIADO EM 18/04/2018

Prefeitura Municipal 
de Andrelândia
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São Lourenço

São Lourenço decreta 
calamidade financeira por 

falta de repasses do Estado 

Por Mariana Menezes

Na última terça-feira, dia 06 
de novembro, a prefeitura de 
São Lourenço decretou esta-
do de calamidade financeira, 
pelo período de 90 dias. Isso 
porque mais de 20 milhões de 
reais, que seriam repassados 
pelo Governo de Minas Gerais, 
não chegou ao cofre público 
da cidade. 

O Governo de Minas, como 
já falamos anteriormente, vem 
há algum tempo atrasando os 
repasses de recursos oriundos 
do FUNDEB, ICMS, IPVA, 
Saúde (COSEMS MG), Piso 
Mineiro Assistência Social 
Fixo, Transporte Escolar, den-
tre outros para as prefeituras 
do estado. 

Segundo informações da 
Associação Mineira de Mu-
nicípios (AMM), a situação é 
grave. Mais de 300 prefeituras 
já ingressaram com ações 
judiciais contra o Estado, para 
recebimento dos repasses 
atrasados. 

A dívida total com os mu-
nicípios mineiros, incluindo 
também repasses da Saúde, 
multas de trânsitos e juros e 
correções, já alcança a cifra 
de R$ 9,7 bilhões, segundo 
levantamento da AMM, atu-
alizado no dia 31 de outubro 
de 2018.

Muitas cidades já estão 
com salários dos servidores e 
fornecedores atrasados, além 
da paralisação de serviços 
básicos para atendimento à 
população.

Ao longo do ano, diversas 
ações, manifestações e para-
lizações das prefeituras foram 
realizadas para reivindicar os 

Valor da dívida com a cidade já ultrapassa  
20 milhões de reais

repasses, porém o governo, 
até agora, não regularizou os 
pagamentos. 

A Prefeitura informou que, 
com a falta dos repasses obri-
gatórios que compõem as re-
ceitas do município, haverá di-
ficuldades para manter o equi-
líbrio econômico e financeiro 
das contas,  “considerando que 
as despesas orçadas, são de 
fundamental importância para 
a continuidade da prestação de 
serviços públicos essenciais, 
dentre eles o atendimento 
assistencial, educacional e da 
saúde”.  

O período de calamidade 
pode ser prorrogado caso ne-
cessário, para que as ações 
administrativas possam ser 
executadas dentro das atuais 
disponibilidades financeiras, 

adequando a funcionalidade dos 
setores da Administração.

O comunicado ainda informa 
que para economizar, sem pre-
judicar os serviços essenciais, 
ficará proibido, nesse período,  
o pagamento de horas-extras,  a 
contratação de bens e serviços 
para todos os setores adminis-
trativos, o início de qualquer ser-
viço que não seja considerado 
essencial ou que não se destine 
à manutenção da Saúde ou da 
Educação, o uso de máquinas, 
caminhões e equipamentos em 
serviços que não sejam essen-
cialmente necessários e inadiá-
veis, despesas com festividades 
de qualquer tipo ou natureza, a 
não ser aquelas que dispuserem 
de recursos financeiros pró-
prios e exclusivos, entre outras 
medidas.

Em mais um ano, tradicional grupo animou 
os turistas que passaram pela cidade

Por Mariana Menezes

O tradicional Grupo Rancho 
Folclórico da Casa de Portugal, 
da cidade de Campinas (SP), 
esteve, mais uma vez, em São 
Lourenço. 

A apresentação aconte-
ceu na última terça-feira, dia 
06, no Alzira Parque Hotel, 
na também tradicional Festa 
Portuguesa, realizada para 
os turistas que vêm visitar a 
cidade e ficam hospedados 
no hotel.

O grupo, que viaja levando 
a cultura e o folclore de Por-
tugal pelos quatro cantos do 
Brasil, foi formado há 59 anos 
e é composto por aproxima-
damente 50 membros, entre 
bailarinos, tocadores, porta-
bandeiras, com idade de 2 e 
80 anos. 

Segundo o Presidente da 
Casa de Portugal, Jota San-
tos, essa é a terceira vez que 
o grupo participa da festa em 
São Lourenço. “É sempre uma 
alegria estar aqui. Trata-se de 
uma cidade que aprendemos 
a amar, andamos pelas ruas 
levando a nossa alegria e 
recebemos muito carinho de 
todos. Esperamos voltar logo 
para fazer mais uma grande 
festa, como foi a desse ano”, 
ressalta o presidente.

Rancho Folclórico da Casa 
de Portugal de Campinas se 
apresenta em São Lourenço

Revisão da Lei de Serviço 
de Inspeção Municipal vai 
fortalecer empreendedor 

A Câmara Municipal, apro-
vou por unanimidade, no úl-
timo dia 29, a revisão da Lei 
3.298/2017, que trata da regu-
lamentação do Serviço de Ins-
peção Municipal (SIM). Trata-se 
de um serviço prestado pela 
Prefeitura, através da Secre-
taria de Indústria, Comércio, 
Agricultura e Desenvolvimento 
Econômico (SICADE), que visa 
promover a saúde pública, for-
talecer os micros e pequenos 
empreendedores, produtores 
rurais e agroindústrias, trazen-
do desenvolvimento local, com 
geração de emprego e renda.

Na prática, o Serviço de 
Inspeção Municipal controla a 
qualidade dos produtos de ori-
gem animal, como carnes, leite, 
peixes, mel e ovos e seus deri-
vados. O SIM monitora e inspe-
ciona a sanidade do rebanho, o 
local e a higiene da industriali-
zação, certificando com selo de 
garantia todos estes produtos. 
Também incentiva as pequenas 
empresas e empreendedores 
a saírem da clandestinidade, 
transformando-os em empre-
sários da área urbano e rural, 

Produtores terão seus produtos inspeciona-
dos e certificados pelo S.I.M

oferecendo aos consumidores, 
alimentos com qualidade e se-
gurança garantida.

A revisão desta lei enca-
minhada pela Prefeita Celia 
Cavalcanti, se fez necessá-
ria, para melhor adequação 
e atendimento aos pequenos 
produtores no que tange a 
adequação à realidade do 
município. Com essa revisão, 
mais produtores poderão ser 
atendidos e beneficiados, tendo 
seus produtos inspecionados e 
certificados pelo S.I.M. Neste 
contexto, quem sai ganhan-
do é o consumidor final, que 
passará a consumir produtos 
inspecionados e com garantia 
de qualidade, porque aqueles 
produtos certificados, seguirão 
rigorosos critérios sanitários e 
boas práticas, de acordo com 
a nova Lei.

Para o Secretário da SI-
CADE, Marcelo Mendes, São 
Lourenço dará um grande 
salto na questão de Saúde 
Publica, na formalização de 
novos empreendimentos, na 
abertura do mercado para no-
vos investimentos e na geração 

de emprego e renda. “Empre-
endedores que regularizarem 
e certificarem seus produtos, 
terão uma maior abertura de 
mercado, pois seus produtos 
poderão estar nas gôndolas dos 
supermercados, mercearias e 
padarias legalmente; com isso 
a probabilidade de aumento 
das vendas e possíveis novos 
postos de trabalho”, confirmou 
Marcelo.

O Secretário ressaltou ainda 
a importância, comprometimen-
to, empenho e motivação de 
toda equipe da SICADE para 
concluir essa etapa da revisão, 
onde ele agradece a cada um. 
Agradece também a confiança 
depositada pela Prefeita, sen-
do ela grande incentivadora 
e apoiadora desse projeto. 
Também ressalta e agradece 
a aprovação pela Câmara 
Municipal, em que vereadores 
entenderam e apoiaram o pro-
jeto, sabendo que se trata de 
algo de grande relevância para 
São Lourenço.

Com informações da 
Prefeitura Municipal

Fotos: Mariana Menezes

Grupo viaja pelo Brasil levando a cultura de Portugal

Turistas prestigiaram a Festa Portuguesa

Festa aconteceu na última terça-feira e alegrou os presentes
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Cruzadinha

Crianças felizes recebem limites

Receita Kids

Ingredientes:

500 ml de leite integral 
(leite de vaca)

1 caixa de creme de 
leite

1/2 lata de leite con-
densado

10 colheres de sopa 
de açúcar

1 e 1/2 colher de sopa 
de pó para sorvete 
com sabor de sua 

preferência
1 colher de sopa bem 
cheia de liga neutra
1 colher de chá de 

emulsificante

Modo de Preparo

Bata no liquidifi-
cador o leite, creme 
de leite, leite con-
densado, açúcar, pó 
para sorvete, e a liga 
neutra, por 5 minutos 
em alta rotação, essa 
mistura chamaremos 

Por Andrea Cassone*

Esse assunto é re-
corrente e sempre será, 
pois vivemos um grande 
dilema. Qual é o limite 
da liberdade? Qual é o 
limite do rigor?

Eu digo sem medo de 
errar. O amor e o rigor 
devem estar na mesma 
medida. Amor demais 
estraga, já ouviram essa 
expressão?

Sim, o amor que es-
traga é o amor relativo 
ao ego que na verdade 
é uma vontade disfar-
çada de amor. Aí que o 
caldo entorna. O mes-
mo dizemos do rigor. 
O rigor que oprime é o 
autoritarismo disfarçado 
de rigor, um rigor auto-
crata.

Vou falar aqui do 
amor ágape e do rigor 
democrático. Acredite, 
eles são possíveis e são 
a expressão da nova 
era.

O amor  ágape é 
aquele amor que não 
coloca os próprios in-
teresses acima das re-
lações. É aquele amor 
que tem medida certa, 
pois vem da alma e não 
da mente. Quando em 
uma relação, seja ela 
entre pais e filhos, ou 
de um casal, a palavra 
“convém” é usualmente 
exercida, esse amor é 
corrompido pela mente. 
Quando nesses relacio-
namentos o rigor vem 
acompanhado de posse, 
esquece, não será nada 
bom.

Na relação pais/filhos, 
existe um amor indiscu-
tível, porém devemos 
observar se é um amor 
em que as vontades 
mandam. Nesse caso, o 
rigor também se desvia 
de sua poderosa função 
quando atende apenas o 
desejo de dominação.

Amar é olhar para 
o outro e enxergar mil 
possibilidades.

Mas vamos ao tema 
do artigo. Crianças fe-
lizes recebem limites. 
Essa é a mais pura ver-
dade. Os limites, base-
ado nas considerações 
acima, vão determinar 
a construção de um 
cidadão íntegro. 

Combinados bem 
claros entre pais e fi-
lhos, traz clareza na 

relação. A criança que 
convive com pais que 
fazem o que combinam 
são felizes. O que causa 
insegurança, portanto 
comportamentos indevi-
dos, é a falta de domínio 
dos pais em manter a 
palavra. 

Quando a criança des-
cumpre um combinado e 
os pais fazem valer a 
consequência, a criança 
pode até aparentemente 
sofrer com a punição, 
mas está na verdade se 
fortalecendo. Quando 
a criança não cumpre 
o combinado e os pais 
facilitam abrindo mão do 
mesmo, causa um dano 
irreparável que ao longo 
do tempo vai contribuin-
do para uma formação 
desequilibrada. 

O temor da criança 
não é cumprir o que 
se combina com ela. O 
temor é perceber que 
seus pais não cumprem 
também o que foi deter-
minado.

Por isso criança feliz 
tem pais amorosos com 
valor ágape e rigorosos 
com valor democrático.

Nós devemos sim ne-
gociar com as crianças, 
porém, as negociações 
precisam ter a força da 
palavra. O que se com-
binar, será cumprido.

Na Síndrome dos 
pais omissos, tudo que 
é combinado, não é 
cumprido. Eis o desastre 
das crianças da geração 
Z e Alpha (crianças de 
0 a 10anos mais ou 
menos).

Vou repetir mais uma 
vez, as crianças sofrem 
o não cumprimento das 
regras.

A segurança vem de 
limites claros, a insegu-
rança vem da não sus-
tentação das palavras.

É infinitamente mais 
fác i l  um acordo em 
que ambos fazem a 
sua parte, no entanto 
quando a criança não 
cumpre desafiando os 
pais, tranquilamente 
devemos lembrá-la da 
consequência que havia 
sido pré determinada, e 
assim, sem conflito as 
regras acontecerão. Ela 
pode chorar, implorar, 
prometer que da próxi-
ma vez vai cumprir, no 
entanto com calma os 
pais relembrarão nova-
mente a consequência e 
a cumprirão. Com essa 
postura, o consciente 
da criança pode sofrer, 
mas o inconsciente irá 
enviar para o cérebro 
o estímulo adequado, 
em que sinapses serão 
formadas e ao longo 
das relações constitui-
rão um ser íntegro, de 
caráter e equilibrado.

Devemos lembrar 
sempre: o combinado 
não sai caro! 

* Andrea Cassone 
é  Ativista quântica, 
pedagoga, escritora 

e pesquisadora.
Acompanhe seu 

trabalho no facebook 
Educação Sutil e no 

canal do YouTube 
Educação Sutil

SORVETE CASEIRO
Para Colorir e montar

de base
Coloque a base 

para congelar
Após congelada a 

base, com o auxílio de 
uma tabua e uma faca 
grande, corte tudo em 
cubinhos pequenos

Coloque a base já 
toda em cortada em 
cubos, na batedeira 
e adicione o emulsifi-
cante

Comece a bater em 
velocidade baixa, para 
não forçar muito a ba-
tedeira, por aproxima-
damente 6 minutos

Após isso bata em 
velocidade máxima a 
mistura na batedeira e 
por 14 minutos, ou até 
verificar que a mistura 
se encontra isenta de 
cristais de gelo

Estando lisa e ho-
mogênea, está pronto

Coloque para con-
gelar, e está pronto 
para servir

Vagas abertas no SINE São 
Lourenço

Agente Funerário

Camareira de Hotel

 Costureira em Geral (Dom Viçoso)

 Cuidador de Pessoas Idosas e Depen-
dentes (Rio de Janeiro)

Desenhista Industrial Gráfico (Designer 
Gráfico)

 Instalador de Sistemas Eletroeletrôni-
cos de Segurança

 Mecânico de Veículos Automotores a 
Diesel (Pouso Alto)

 Vendedor Pracista (São Lourenço e 
Região)

Para maiores detalhes, os
candidatos deverão comparecer ao 

SINE  São Lourenço - MG
Rua Coronel José Justino, 429

Loja - Centro
Horário de Atendimento

08:00/17:00 horas


