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Parte da frota de veículos
do SAAE está parada

O Hospital São Lou-
reço passa por dificul-
dades financeiras de-
vido a falta de repasse 
do Governo Estadual. 
A realidade é a mesma 
para todas as unidades 
filantrópicas de Minas 
Gerais. O valor será re-
passado pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

O dinheiro será divi-
dido em quatro parcelas 
de R$ 35 mil. A informa-
ção foi divulgada duran-
te sessão de terça-feira 
(11) na Câmara Muni-
cipal, que antecedeu o 
recesso parlamentar. 
Durante a reunião foram 
aprovados oito projetos 
– todos de autoria da 
prefeita Celia Caval-
canti (PR). 
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Arraiá Mãe Social acontece 
neste fim de semana  

   página  3

IV São Lourenço Jazz & 
Blues reúne grandes nomes 
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Hospital São Lourenço 
recebe R$ 140 mil para 
suprir necessidades    
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FGTS: Caixa paga mais 
de R$ 41,8 bilhões das 
contas inativas 
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Veículos estão em manutenção desde a semana passada

Montante será utilizado para suprir necessidades emergenciais

Vacinação 
antirrábica acontece 
até o fim deste mês 
em São Lourenço
Os donos de cães 

e gatos de São Lou-
renço devem f icar 
atentos.  Acontece 
até o fim deste mês 
a vacinação antirrá-
bica na cidade. No 
próximo dia 29 será 
feito o mutirão em 
diferentes pontos do 
município para aten-
der  maior  número 
de pessoas. A ação 
teve início nesta se-
gunda-feira (17)

A expectativa da 
prefeitura é que cerca 
de 7 mil animais sejam 
imunizados na cidade. 

Mais de 250 animais, 
entre cães e gatos, 
do Canil Municipal, já 
receberam a vacina. 

O ideal, segundo 
a veterinária do mu-
nicípio, Thais Naka-
oka de Matos, é que 
“todos os cães e ga-
tos com mais de três 
meses de vida devem 
ser vacinados, pois 
trata-se de uma do-
ença letal e que pode 
ser transmitida para o 
homem”, afirma.

Outras informações 
pelo telefone: 3331-
4555 (ramal 234). 

Quatro caminhone-
tes e um caminhão do 
SAAE (Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto) 
de São Lourenço estão 
em manutenção desde 
a semana passada. In-
formação foi confirmada 
pela prefeitura. 

Os veículos compõe 
a frota de veículos do 
SAAE e são utilizados, 
entre outras coisas,  
para transporte de fun-
cionários que realizam 
serviços na cidade, 
como capina e limpeza 
urbana do município. 

A informação foi re-
passada por leitor do 
Correio do Papagaio 
que preferiu não divulgar 
o nome. Procurada, a 
prefeitura informou que 
os carros tiveram pro-
blemas mecânicos e a 
manutenção é demorada 
por se tratar de problema 
específico de mecânica. 

Governo municipal 
não revelou número 
total da frota de veí-
culos do SAAE. Nesta 
segunda-feira (17) dois 
veículos tinham sido 
liberados do concerto. 
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Atos e Geral

Opinião

* Yeda Crusius 

 Nós, mulheres, os ouvimos 
quando estão no nosso ventre. 
Depois de nascidos, os ouvem 
primeiro os de casa, logo após 
os das creches e escolas, 
quando já aprenderam a falar e 
vão aprendendo a se expressar 
das mais diversas maneiras – e 
são essas diversas maneiras 
que vão além do falar. Preci-
samos aprender a “ouvir”, a 
nossas crianças e jovens, para 
os quais já está incorporada a 
noção de que podem não voltar 
para casa devido à epidemia 
de violência que grassa pelo 
país – e pelo mundo, segundo 
os noticiários que se sucedem 
pelas horas do dia.

O ser política é, para mim, 
a representação dos que não 
tem voz nas grandes decisões, 
aquelas que, paradoxalmente, 
são as que mais impactam suas 
vidas, e que estão sob nossa 
responsabilidade de políticos 
tomar. Meu foco sempre foi 
tomar o pulso dessa parcela da 
população, seja pelas estatísti-
cas, seja em sala de aula, seja 
buscando saber como vivem, 
como pensam, o que desejam. 
E o que não desejam, o que 
querem mudar nessas que são 
as circunstâncias que tornam 
suas vidas mais incertas, mais 
perigosas, menos alegres.

Se todos, crianças e jovens 
estivessem na escola diaria-
mente, e ali encontrassem um 
local seguro para aprenderem 
e viverem de forma integral, 
interagindo com os das casas 
onde vivem – como quis fazer 
o Bolsa Escola do prefeito 
Grama e depois do Ministro 
Paulo Renato – meio cami-
nho já estaria andado, e o 
tráfico não as aliciaria nas 
ruas. Não tem sido assim.

Nada me aflige e preocupa 
mais do que o aumento da 
violência principalmente nas 
periferias das grandes cida-
des, onde são mortas, todos 
os dias, crianças e jovens que 
saem de suas casas para brin-
car, estudar, trabalhar ou fazer 
compras e simplesmente não 
voltam. Vidas interrompidas 
em um desperdício de talento 
e sonhos. Cada morte mata 
um pouco do futuro do Brasil.

O país está em guerra ur-
bana e são nossos jovens 
os grandes perdedores. Se 
continuar assim seremos, 
mais cedo do que a tendência 
etária normal apontaria, uma 
nação de velhos, como tenho 
alertado desde a minha primei-
ra campanha à prefeitura de 
Porto Alegre em 1996, quando 

expus a triste realidade: no 
RS nascem mais meninos 
que meninas, mas ao chegar 
à faixa dos 25 anos, essa 
realidade se inverte. Brutal. 
É preciso agir rapidamen-
te, para interromper essa 
escalada insana, com po-
líticas públicas integradas, 
que tratem o ambiente em 
que a violência está instala-
da de modo completo, não 
apenas com repressão.

Quando governadora, con-
videi jovens das comunidades 
mais afetadas para atuar como 
agentes da paz, em uma das 
ações que compunham meu 
PPV – Plano de Prevenção 
à Violência, com resultados 
extremamente positivos. É 
importante que jovens adultos 
como Patrick Batista, morador 
de Satuba, a 22 km de Maceió, 
que aos 19 anos já perdeu a 
conta dos amigos que perdeu 
assassinados por envolvimen-
to com o tráfico, participem 
para tornar saudável e seguro 
o ambiente em que vivem. E 
que moças como Nayara Mo-
reira, 20, digam o que acham 
ser preciso para voltar a ca-
minhar tranquilas pelas ruas 
de Eusébio, em Pernambu-
co, sem medo da truculência 
da polícia. Esforço conjunto 
pelo bem comum.

Durante um só fim de sema-
na, no Rio de Janeiro, mãe e fi-
lha morreram tentando proteger 
uma à outra em meio a um tiro-
teio entre policiais e traficantes 
e, pouco depois, uma grávida 
de nove meses foi baleada em 
confronto exatamente igual. 
Duas balas atingiram seu bebê, 
que luta pela vida. Situações 
extremas. Não é natural mãe e 
filha morrerem no mesmo dia, 
a não ser em catástrofes. Um 
bebê prestes a nascer deveria 
estar seguro no ventre da 
mãe, é a Lei da Vida.

Um passo fundamental 
para transformar a realidade 
em que vivem – e morrem – 
estas pessoas é conhecê-la, 
e ouvir os jovens é confirmar 
que estamos perdendo mui-
tos, e muitos para o tráfico, 
que substitui o Estado princi-
palmente nas comunidades 
mais carentes. E então agir 
para podermos construir o 
mundo que sugerem, que 
desejam, e para que bebês 
possam nascer em um Brasil 
que seja bom de se viver.

* Yeda Crusius é econo-
mista e deputada federal pelo 
PSDB/RS em seu quarto man-
dato. Já ocupou os cargos de 
Ministra do Planejamento e 
Governadora do RS

A vida dos que 
não sabem se 

voltam para casa
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ATOS OFICIAIS

Prefeitura 
Municipal de 
Andrelândia

Frequência escolar de alunos 
do Bolsa Família tem segundo 
melhor resultado da história

Mercado volta a reduzir 
estimativa de juros e inflação

Receita libera pagamento do 2º lote 
de restituição do Imposto de Renda

Anvisa libera remédios para 
diabetes tipo 2 e hipofosfatasia

Em dez anos, quantidade dos estudantes que vão às escolas diariamente cresceu quase 20%

Projeções de analistas consultados pelo Banco Central é de que o IPCA 2017 encerre o ano em 3,29%

Mais de 1 milhão de contribuintes vão receber o repasse a partir desta segunda-feira (17)

Medicamentos Strensiq e Soliqua são produtos novos e 
inéditos no País

A presença dos alunos 
beneficiários do Programa 
Bolsa Família dentro das 
salas de aula registrou, 
nos meses de abril e maio 
deste ano, o segundo me-
lhor resultado da história. 
Neste período, 87,16% 
compareceram às aulas 
regularmente. Segundo o 
Ministério da Educação, 
esse número só é inferior 
ao mesmo período de 2014, 
que registrou 89,22%.

Em abril e maio de 2007, 
primeiro ano da série históri-
ca, apenas 68,94% dos alu-
nos cujas famílias eram be-
neficiárias do Bolsa Família 
frequentavam diariamente 
as salas de aula. “Nós temos 
um problema muito sério no 
Brasil que é a desigualdade 
educacional. Esse acom-
panhamento da frequência 
escolar é essencial para 
apoiar a trajetória escolar do 
aluno. É um esforço que te-
mos que fazer para vermos 
nossas crianças terminando 
o ensino fundamental e o 
ensino médio. Essa inicia-
tiva apoia fortemente isso”, 

Pela sétima semana 
consecutiva, o mercado 
financeiro melhorou as 
expectativas para a in-
flação em 2017. Agora a 
aposta dos analistas é de 
que o Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA) encerre o ano em 
3,29%, ante a estimativa 

explica o diretor de Políticas 
de Educação em Direitos 
Humanos e Cidadania, 
Daniel Ximenes.

Ao analisar os resulta-
dos do período, por esta-
do, os números mostram 
que das 27 unidades da 
federação, dez apresen-
taram frequência escolar 

acima da média nacional, 
de 85%. Destaque para 
São Paulo (94,42%), Rio 
Grande do Sul (92,51%), 
Paraná (92,49%), Espírito 
Santo (92,20%), Santa Ca-
tarina (91,11%) e Tocantins 
(91,09%).

No mesmo período, 13 
capitais registraram da-

dos acima da média. Porto 
Alegre chegou próximo de 
100% (99,6%). Teresina 
(98,7%) e Palmas (97,5%) 
também obtiveram números 
expressivos. Dos mais de 
15 milhões de estudantes 
beneficiários do Bolsa Fa-
mília, 12.407.722 (93,80%) 
cumpriram o percentual 

anterior de 3,38%.
Com isso, os analistas 

também revisaram a ex-
pectativa para o IPCA, que 
mede a inflação oficial, 
para o próximo ano, de 
4,24% para 4,20%.

As previsões fazem par-
te do Boletim Focus, uma 
publicação semanal que 

reúne as projeções de cer-
ca de 100 analistas. O do-
cumento é preparado pelo 
Banco Central e divulgado 
toda segunda-feira.

Diante da insistente que-
da da inflação, o Conselho 
Monetário Nacional (CMN) 
revisou para baixo a meta 
de inflação para os próxi-

mos anos. Atualmente em 
4,5%, a meta inflacionária 
passa a ser de 4,25% em 
2019 e de 4% em 2020.

Juros
Principal instrumento do 

Banco Central para atingir a 
meta de inflação, a taxa bá-
sica de juros também vem 

mínimo exigido pelo progra-
ma, que é de 85%, e 820 
mil (6,20%) descumpriram 
a condicionalidade.

Diante dos números 
positivos, Daniel Ximenes 
destaca a importância da 
família na questão da fre-
quência escolar e confirma 
que o acompanhamento 
não tem caráter punitivo 
em relação ao Bolsa Fa-
mília. “Não podemos, em 
hipótese alguma, dar essa 
característica punitiva. Te-
mos que trabalhar junto a 
essas famílias de vulnera-
bilidade econômica para 
que as próximas gerações 
tenham a melhor condição 
possível de escolarização”, 
esclarece o diretor.

O terceiro período de 
acompanhamento, refe-
rente aos meses de junho 
e julho, será aberto na 
próxima terça-feira (18), 
para a impressão de for-
mulários, e de 1º a 25 de 
agosto, para registro da 
frequência escolar.

Fonte: Portal Brasil, com 
informações do MEC 

caindo nos últimos meses. 
Os analistas agora preve-
em que a Selic encerre o 
ano em 8%, ante estimati-
va anterior de 8,25%.

Para 2018, a projeção 
para a taxa Selic foi man-
tida em 8% ao ano.

Fonte: Portal Brasil, com in-
formações do Banco Central

A partir desta segunda-
feira (17), a Receita Federal 
inicia  o pagamento do se-
gundo lote de restituição do 
Imposto de Renda de Pes-
soas Físicas 2017. Cerca de 
1,3 milhão de contribuintes 
que declararam o IR neste 
ano vão receber dinheiro do 
Fisco. No total serão desti-
nados R$ 2,533 bilhões.

Segundo informações 

do órgão, restituições re-
manescentes de 2008 a 
2016 serão incluídas neste 
lote. A Receita pagará R$ 
467,2 milhões a 148,2 mil 
contribuintes que fizeram 
a declaração mas estavam 
na malha fina. Consideran-
do os lotes residuais e o 
pagamento de 2016, o total 
gasto com as restituições 
chegará a R$ 3 bilhões.

As restituições terão 
correção de 2,74%, para 
o lote de 2016, a 97,03% 
para o lote de 2008. Em 
todos os casos, os índices 
têm como base a taxa Selic 
(juros básicos da economia) 
acumulada entre a data de 
entrega da declaração até 
este mês. O dinheiro será 
depositado nas contas in-
formadas na declaração.

Os dois últimos lotes 
regulares serão liberados 
em novembro e dezembro. 
Se estiverem fora desses 
lotes, os contribuintes devem 
procurar a Receita Federal 
porque os nomes podem 
estar na malha fina por erros 
ou omissões na declaração.

Ouvidoria
O contribuinte que não 

receber a restituição de-
verá ir a qualquer agência 
do Banco do Brasil ou ligar 
para os telefones 4004-
0001 (capitais), 0800-729-
0001 (demais localidades) 
e 0800-729-0088 (telefone 
especial exclusivo para de-
ficientes auditivos) para ter 
acesso ao pagamento.

Fonte: Portal Brasil, com in-
formações da Agência Brasil

Pelo quarto mês consecu-
tivo, um importante indicador 
do custo de vida dos brasi-
leiros apresentou deflação. 
Segundo a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), o Índice Geral 
de Preços – 10 (IGP-10) re-
cuou 0,84% em julho.

Além de medir o custo 
de vida, o índice também  é 
usado para reajustar con-
tratos importantes, como 

de construção ou de outras 
operações.

Composto por três indica-
dores, o IGP-10 foi influencia-
do fortemente pela queda do 
Índice de Preços ao Produtor 
Amplo (IPA). No mês, esse 
indicador registrou queda de 
1,32% frente ao mês anterior, 
puxado por menores preços 
de alimentos e combustíveis 
para consumo.

Outra queda importante  foi 
registrada no Índice de Preços 
ao Consumidor, que recuou 
0,17% em julho. Segundo a 
FGV, seis das oito classes de 
despesa desse componente 
caíram no mês, com desta-
que para as tarifas de energia 
elétrica, cujos preços tiveram 
queda de 2,79%.

Fonte: Portal Brasil, com 
informações da FGV

Acompanhamento da frequência pelo MEC ajuda na trajetória escolar dos alunos

Foto: Divulgação

EXTRATO DE AVISO 
DE LICITAÇÃO

Processo n° 138/2017, Pregão 
Presencial n° 052/2017 - Regis-
tro de Preço para fornecimento 
de gêneros alimentícios para 
compor a merenda escolar, 
conforme condições e especi-
ficações contidas no TERMO 
DE REFERÊNCIA – ANEXO II, 

parte integrante e inseparável 
do edital, independente de trans-
crição. Entrega de Envelopes e 
Sessão Pública dia 02/08/2017, 
Horário: 08:00 h para credencia-
mento e abertura dos envelopes. 
Informações: licitacao@andre-
landia.mg.gov.br ou (35)3325-
1432. Pregoeira: Vânia C de 
Souza Silva. Andrelândia-MG, 
17/07/2017.
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São Lourenço e Região

Hospital São Lourenço 
recebe R$ 140 mil para 

suprir necessidades

Arraiá Mãe Social 
acontece neste 
fim de semana

Três são presos por venda e 
consumo de drogas em Caxambu

IV São Lourenço Jazz 
& Blues reúne grandes 

nomes da música

Fachada do Hospital São Lourenço com faixa preta em ação coletiva promovida 
pela FEDERASSANTAS

Brinquedoteca da entidade preparada com carinho

Drogas foram apreendidas durante ação da PM

Russo Jazz Band anima as ruas da cidade com cortejo

Caffeine Trio é uma releitura dos trios femininos dos anos dourados 

Em sua quarta edição, o 
São Lourenço Jazz & Blues, 
já tem grande reconhecimen-
to nacional e inclui a cidade 
no calendário de eventos mu-
sicais do estado e do país.

Com todas as atrações 
gratuitas, o evento come-
çou na quinta-feira (13), 
com as apresentações de 
Savoy Jazz Trio e Diego 
Figueiredo, acompanhado 
dos amigos Marcílio Gar-
cetti (percussão), Alexandre 
Piu (teclados) e Chiquinho 
Oliveira (trompetista). 

Para as apresentações 
da noite de sexta-feira, 
o público foi conduzido 
para o palco pelo cortejo 
bem humorado da Russo 
Jazz Band, grupo presente 
desde a primeira edição 
do festival. No palco se 
apresentaram Arthur Maia e 
banda, com a participação 
especial do trompetista Chi-
quinho Oliveira. Alexandre 
da Mata & the Black Dogs 
encerraram as apresen-
tações do segundo dia de 
festival com muita energia, 
o guitarrista surpreendeu o 
público na última música, 
quando desapareceu do 
palco e surgiu no meio da 
plateia fazendo um solo. 

O Hospital São Louren-
ço deve receber R$ 140 
mil da prefeitura. O valor 
será divido em quatro par-
celas de R$ 35 mil cada. O 
montante é para desafogar 
a falta de recursos finan-
ceiros que deveriam ser 
repassados pelo Governo 
de Minas Gerais. 

A informação foi di-
vulgada durante sessão 
na Câmara Municipal , 
que antecedeu o recesso 
parlamentar. Durante a 
reunião foram aprovados 
oito projetos – todos de 
autoria da prefeita Celia 
Cavalcanti (PR). 

Um dos projetos apro-
vados foi a destinação do 
recurso a unidade hospi-

talar da cidade. Pelo do-
cumento enviado à Casa 
Legislativa do município, 
a chefe do executivo des-
taca que é necessário 
“amenizar os impactos 
financeiros provenientes 
do corte de R$ 70 mil por 
mês na verba estadual”.

De acordo com a pre-
feitura, o Hospital São Lou-
renço não recebeu R$ 70 
mil do Estado e, por isso, a 
“Secretaria de Saúde vai ar-
car com esse valor durante 
esse curto período, até que 
o Hospital possa voltar a 
receber do Estado”, informa 
em um trecho da nota.

Em maio último o Hos-
pital São Lourenço partici-
pou da ação coletiva entre 

as unidades hospitalares 
f i lantrópicas e Santas 
Casas de Minas Gerais, 
onde foi colocada uma 
faixa preta na fachada 
de entrada do prédio. O 
manifesto foi promovido 
pela FEDERASSANTAS 
(Federação das Santas 
Casas e Hospitais Filan-
trópicos de MG). 

Na época, a entidade 
revelou que em todo o Es-
tado, pelo menos 128 hos-
pitais filantrópicos sofrem 
com atrasos no repasse 
de recursos. Além disso, a 
dívida do Governo de MG 
ultrapassa R$ 250 milhões. 

O Hospital São Lourenço 
foi procurado, mas não sou-
be comentar o assunto. 

No próximo final de 
semana acontece o Ar-
raiá Mãe Social, em São 
Lourenço. A festa, que 
acontecerá entre os dias 
21 e 23 de julho, a partir 
da 16h, na Praça Brasil, 
será em benefício da ONG 
Casa Lar Mãe Social, que 
atua no município há 17 
anos, acolhendo crianças 
de até 10 anos em risco 
social e pessoal.

Durante a festa serão 
vendidas comidas e bebi-
das, preparadas por volun-
tários. A verba arrecadada 
com a festa será revertida 
na compra de nova mobília 
para a entidade. 

Os interessados em 
contr ibuir com a festa 
podem fazer suas doa-
ções na rua Melo Via-
na,  nº  515,  ou ent rar 
em contato pelo telefone 
(35) 98852-1798. Os ali-
mentos arrecadados são: 
leite, açúcar, milho para 
canjica, leite condensado 
e macarrão. 

A lém das barracas 
para alimentação a festa 
terá também um espa-
ço de recreação para as 
crianças. A festa começa 

todos os dias às 16h com 
apresentações artísticas 
do Projeto Crer-Ser e às 
21h, também durante to-
das as noites, terão shows 
com bandas locais. 

A festa está sendo pre-

parada por Andreia Silva, 
atual presidente da Casa, 
e conta com o apoio de 
voluntários e da Secreta-
ria Municipal de Turismo 
e da Prefeitura de São 
Lourenço.

Duas pessoas foram pre-
sas e um menor apreendido 
durante mandado de busca 
e apreensão na tarde desta 
sexta-feira (14) em Caxambu. 
A ação foi realizada em diver-
sos bairros da cidade. 

De acordo com a PM, 
no decorrer da operação foi 
realizada a condução de três 
autores no bairro Caxambu 
Velho. Um foi preso por trá-
fico de drogas, outro por uso 
e consumo e uma apreensão 
de menor também por tráfico 
de substâncias ilícitas. 

No total, 27 buchas de 
maconha e um cigarro da 
mesma substância foram 
apreendidos. 

O bluesman J.J. Jackson aquece a noite de sábado 

J.J. Jackson coloca o público para cantar 

Alexandre da Mata encerra o show no meio do público

IV São Lourenço Jazz & Blues recebe público de todo país

Foto: Divulgação/Hospital São Lourenço

Foto: Divulgação / Casa Lar Mãe Social

Foto: Divulgação /PMCaxambu

Fotos: Marina Ibba

Valor será repassado pelo governo municipal 
e será divido em quatro vezes

Entidade beneficente está arrecadando
 doações para a festa

Durante ação, Polícia Militar apreendeu 27 
buchas de maconha

Cidade recebeu artistas e visitantes de diversas regiões 
do país durante o final de semana

No sábado os alunos do 
Studio Denise Fonseca de-
ram início às apresentações 
com o espetáculo “Only 
Jazz”, às 17h. A noite come-
çou colorida com Caffeine 
Trio recordando músicas 
clássicas com uma releitu-
ra única. O segundo show 
da noite ficou por conta do 
bluesman J.J. Jackson, que 
colocou o público pra cantar 
e dançar muito. 

Após o show de bom 
humor e energia de J.J. Ja-
ckson, a última noite do IV 
São Lourenço Jazz & Blues 
foi encerrada com os ami-
gos Leo Gandelman e Júlio 
Bittencourt Trio. Além das 

releituras das músicas do 
grupo inglês “The Beatles”, 
o Trio apresentou a canção 
autoral “Amarelo”, que é o 
tema do Festival. 

Com a coordenação de 
produção de Patrícia Ro-
drigues, o evento é uma 

realização do São Lourenço 
Convention & Visitors Bure-
au, em uma parceria cultural 
com SESC-MG, Sindicomér-
cio – Sindicato do Comércio 
de São Lourenço, Secretaria 
de Turismo e Prefeitura Mu-
nicipal de São Lourenço. 
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a Receita

Piadas
Inveja dos Vizinhos

À noite, enquanto o marido lia o 
jornal, a esposa comentou:

- Os nossos vizinhos, o casal 
que mora aí em frente, parecem 
dois namorados. Ele, sempre que 
regressa a casa, tenho reparado, traz 
um presente e, de manhã, ao sair, lhe 
dá sempre vários beijos. Por que não 
fazes o mesmo?

- Querida, mas eu nem sequer 
conheço a mulher!

Vinho da Loira
Uma loira havia comprado um 

caixote com 12 garrafas de vinho 
dentro, com o custo aproximado 
de R$ 25,00. Chegando em casa, 
a mulher fica indignada e joga 

tudo pela janela. O marido ao ver 
a cena, pergunta o porquê dela ter 
feito aquilo e ela responde:

- Porque no rótulo das garrafas 
estava escrito: “desde 1935”, já 
estava vencido, amor.

Preso no bar
O bêbado passou a noite toda 

ligando, para casa do dono do bar.
- Que hora você vai abrir o bar?
O dono:
- Mas rapaz, você já ligou mais 

de 100 vezes, só vou abrir as 
9horas!!!!

O bêbado respondeu:
- É porque você me deixou, 

preso no bar e não tem mais ne-
nhuma pinga para eu tomar!!!!

Cruzadas

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

E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br

Waffle crocante

Ingredientes
1 ovo
1/4 de xícara (chá) de óleo
1 pitada de sal
1 colher (sopa) de açúcar
2 colheres (chá) de extrato de 

baunilha
1/2 xícara (chá) de amido de 

milho

1/2 xícara (chá) de farinha de 
trigo

1/3 de xícara (chá) de leite
1 colher (chá) de fermento 

químico em pó

Modo de Preparo
Aqueça a máquina de waffle 

uns 5 minutos antes
Misture todos os ingredien-

tes da massa (exceto fermento) 
com um fouet até ficar bem 
homogêneo

Por último, adicione o fermento 
e misture só até incorporar

Asse na máquina de waffle
Renderam 3 waffles, mas 

depende da máquina
A minha é a da foto abaixo, 

golden waffle da britânia

Festival de Ouro Preto e 
Mariana completa 50 anos

O Festival de Inverno de Ouro 
Preto e Mariana, que ocorre até 
23 de julho, celebra seu cinquen-
tenário neste ano. O evento é um 
dos mais tradicionais festivais 
culturais do Brasil.

Em comemoração terá um 
momento marcante no dia 22: 
sinos de 11 igrejas em Ouro 
Preto irão tocar simultaneamente 
seus badalos, formando melodia 
em celebração que remete ao 
Ofício de Sineiro e ao Toque 
dos Sinos - bens registrados em 
Minas Gerais como Patrimônio 
Cultural Imaterial do Brasil.

Eventos
Em parceria com o Instituto 

Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), haverá tam-
bém mesa redonda com o tema 
Educação e Patrimônio, para 
discutir o papel da escola na 
educação patrimonial e informar 

os estudante sobre a importância 
da participação social na defesa 
do Patrimônio Cultural. 

Haverá também o seminário 
Patrimônio Imaterial - Efeitos e 
Desdobramentos do Reconhe-
cimento, que reunirá profissio-

nais da área para duas sessões 
com foco nos desafios da salva-
guarda do patrimônio cultural, 
cuja política brasileira é refe-
rência mundial. As inscrições 
são limitadas para 150 vagas e 
as atividades serão realizadas 

no Salão São João Del Rei, no 
Centro de Artes e Convenções 
da Universidade Federal de 
Ouro Preto (UFOP).

Ao final do seminário, serão 
lançadas publicações que dis-
cutem o tema: o Compêndio dos 
Editais do Programa Nacional 
do Patrimônio Imaterial e as 
cartilhas Patrimônio Cultural Ima-
terial: Para Saber Mais, voltadas 
para a sociedade civil.

A programação do Festival 
de Inverno traz ainda a exposi-
ção Iphan em Minas Gerais – 80 
Anos de História, que ficará 
aberta entre 19 e 22 de julho, 
das 9h às 18h, no Salão Sabará 
do Centro de Artes e Conven-
ções da UFOP. A mostra trata 
do patrimônio cultural de Minas 
Gerais, que possui cerca de 
40% dos bens tombados pela 
instituição em todo o País.

Fonte: Iphan

No dia 22, sinos de várias igrejas irão tocar ao mesmo tempo em 
toda a cidade; diversos eventos estão programados

Programação traz diversos eventos sobre conservação do 
patrimônio cultural e histórico

Medida já beneficiou 24,8 milhões trabalhadores

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

FGTS: Caixa paga mais de R$ 
41,8 bilhões das contas inativas

Modernização trabalhista eleva 
confiança de investidores

Ministério repassa R$ 720 mil para 
atender indígenas em Manaus

Um total de R$ 41,8 bilhões 
foi pago a 24,8 milhões de traba-
lhadores beneficiados pelo saque 
das contas inativas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). Esse total foi liberado pela 
Caixa Econômica Federal até a 
última quarta-feira (12) e equivale 
a 96% do valor disponível para 
saque (R$43,6 bilhões).

O número de trabalhadores 
que sacaram os recursos das con-
tas do fundo representa 82% das 
30,2 milhões de pessoas benefi-
ciadas pela medida. Os recursos 
sacados das contas inativas do 
FGTS superaram a previsão inicial 
do banco de R$ 35 bilhões.

Prazo
Até 31 de julho, mais de 2,5 

milhões de trabalhadores nasci-
dos em dezembro poderão sacar 
o saldo das contas inativas de 

A modernização das leis tra-
balhistas devem reforçar a con-
fiança dos investidores nacionais 
e estrangeiros na economia do 
País. A avaliação é do ministro da 
Indústria, Comércio Exterior e Ser-
viços, Marcos Pereira. O texto da 
reforma foi sancionado na última 

Indígenas venezuelanos da 
etnia Warao que estão em Manaus 
(AM) serão beneficiados com o 
repasse de R$ 720 mil destinados 
a compra de alimentos e ações 
socioassistenciais. O recurso foi 
liberado nessa sexta-feira (14), 
pelo Ministério do Desenvolvi-

contratos de trabalho encerrados 
até dezembro de 2015. Eles têm 
direito a mais de R$ 3,5 bilhões.

Quem foi contemplado nas 
etapas anteriores, mas não reti-

rou o benefício, também poderá 
sacá-lo até o fim do mês. Entre 
os nascidos de janeiro a novem-
bro, até 28 de junho, 18,2% ainda 
não tinham realizado o saque.

quinta-feira (13), pelo presidente 
da República, Michel Temer. 

“Não obstante essa questão da 
crise política, os investidores estão 
vendo com muito bons olhos”, afir-
mou. Segundo ele, há uma aposta 
na economia brasileira e a nova le-
gislação ajuda a dar mais seguran-

ça jurídica. “A maior reclamação, 
entrave ao desenvolvimento do 
País chama-se burocracia.”

Em março do ano que vem, 
o Brasil vai participar do Fó-
rum Econômico Mundial, que 
será sediado em São Paulo. O 
evento vai reunir empresários e 

mento Social, e vai beneficiar 300 
imigrantes que estão em situação 
de risco social e pessoal.

O montante será transferido 
diretamente do Fundo Nacional 
de Assistência Social (FNAS) ao 
município. “Estamos repassando 
recursos para dar apoio e abrigar 

essas pessoas. É uma situação 
preocupante, são pessoas que 
não tem nenhum recurso, são 
muito vulneráveis”, ressaltou o 
ministro da pasta, Osmar Terra.

O ministério vem acompa-
nhando a situação dos imigrantes 
venezuelanos. Em abril, a pasta 

Para facilitar o atendimento, 
os trabalhadores devem sem-
pre ter em mãos o documento 
de identificação e a carteira de 
trabalho, ou outro documento 
que comprove a rescisão de seu 
contrato. Para valores acima de 
R$ 10 mil, é obrigatória a apre-
sentação dos documentos.

Os trabalhadores com saldo 
até R$ 1,5 mil podem sacar no 
autoatendimento, somente com 
a senha do cartão cidadão. Para 
valores até R$ 3 mil, o saque pode 
ser realizado com o Cartão do 
Cidadão e senha no autoatendi-
mento, nas lotéricas e correspon-
dentes Caixa. Acima de R$ 3 mil, 
caso não tenha optado por receber 
o crédito automático em conta do 
banco, o saque deve ser feito na 
boca do caixa nas agências.

Fonte: Portal Brasil, com informa-
ções da Caixa Econômica Federal

investidores em busca de novos 
negócios. Por isso, segundo 
Pereira, o Brasil deve apresentar 
na ocasião um programa sobre a 
indústria 4.0 no País, de manu-
fatura avançada. 

Fonte: Portal Brasil, com in-
formações da Agência Brasil

repassou R$ 480 mil para o estado 
de Roraima. “Estamos acompa-
nhando de perto essa situação e 
vamos torcer que se resolva da me-
lhor forma possível”, disse Terra.

Fonte: Portal Brasil, com 
informações do Ministério do 
Desenvolvimento Social 

Até o próximo dia 31 de julho, mais de 2,5 milhões de trabalhadores
 nascidos em dezembro poderão sacar o benefício

Avaliação é do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
 Para Marcos Pereira, nova legislação dará mais segurança jurídica

Imigrantes venezuelanos da etnia Warao estão em situação de risco pessoal e social 


