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Organização da Sociedade Civil oferece atividades para 
crianças, jovens e adultos da cidade

Chamadas

Fundada oficialmente em 
21 de março de 2009, o Am-
biente Ara- Acá, é uma Organi-
zação da Sociedade Civil com 
trabalho dedicado às crianças, 
jovens e adolescentes que 
moram em São Lourenço, 
ligada ao Conselho da criança 
e do adolescente. Desenvolve 
atividades junto à escola do 
ensino fundamental, em apoio 
ao seu trabalho de educação, 
oferecendo neste momento as 
atividades de roda de leitura, 
acompanhamento escolar, 
teatro e informática.

O Ara- Acá resulta de um 
sonho muito mais antigo de seu 
idealizador, fundador e primeiro 
presidente José Eduardo Pio-
vesana, inspirado em escritos 
do Professor Henrique José 

Senado aprova aumento de pena e 
multa para quem maltratar animais

Pelo projeto, pena passará de até um ano para até quatro 
anos e multa erá de até mil salários mínimos

de Souza, que esteve em São 
Lourenço pela primeira vez em 
setembro de 1921, proveniente 
do Rio de Janeiro, e aqui fixou 
residência em 1935, até falecer 
em 1963, deixando seu nome 
numa das avenidas da cidade, 
em reconhecimento pelo seu 
trabalho de educador de crian-
ças e adultos e de divulgador 
do nome de São Lourenço no 
Brasil e no exterior.

O Ará-Acá oferece acompa-
nhamento escolar (orientação 
dos assistidos nas tarefas da 
escola), roda de leitura (como 
incentivo ao hábito de ler e 
contar histórias), teatro (como 
recurso de domínio da arte 
da expressão, aquisição de 
cultura geral, socialização, e 
muito mais.

Ambiente Ara-Acá em São 
Lourenço 

Brasileiros farão 75,5 milhões 
de viagens domésticas no 

verão
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Embarques de café devem ter 
incremento de 13% neste ano
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Vagas abertas no 
SINE São Lourenço
Analista de Desenvolvimento de 

Sistemas (Itanhandu)

Copeiro de Hotel 

Cozinheiro de Restaurante

Cozinheiro Geral (Itamonte)

Cuidador de Pessoas Idosas e 
Dependentes (Rio de Janeiro)

Motorista Carreteiro (Caxambu) 

Programador de Computador 

Representante Comercial (São 
Lourenço e Região) - Para atuar no 

segmento de produtos de 
informática e afins

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

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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O Senado aprovou nesta 
terça-feira (11) um projeto que 
aumenta para até quatro anos 
a pena para quem maltratar 
animais.

A pena pode aumentar em 
até um terço (mais de um ano) 
se o animal morrer. A aplicação 
dessas penas vale para pesso-
as que realizam experiências 
científicas “dolorosas” em ani-
mais vivos.

A proposta é do senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) 
e do presidente do Senado, 
Eunício Oliveira (MDB-CE). 
O projeto de lei foi relatado 
pela líder do MDB na Casa, 
Simone Tebet (MS), e contou 
com a mobilização de artistas 
no Senado. 

A proposta também pre-
vê multa de até mil salários 
mínimos (hoje, o equivalente 
a R$ 954 mil) para os esta-
belecimentos que permitirem 
maus-tratos a animais – leia os 
detalhes sobre o projeto mais 
abaixo.

O dinheiro arrecadado com 

a multa deve ser repassado 
a entidades de proteção e 
recuperação de animais. A 
aplicação da multa levará em 
consideração a gravidade e 
extensão dos maus-tratos e 
a capacidade financeira do 
estabelecimento.

Com a aprovação nesta ter-
ça, o texto seguirá para análise 
da Câmara dos Deputados.

O projeto foi incluído na 
pauta do Senado após o episó-
dio que ocorreu em uma loja da 
rede Carrefour em Osasco, na 
Grande São Paulo, em que um 
segurança espancou e matou 
um cachorro no estacionamen-
to do supermercado. 

A senadora esclareceu que 
o projeto não atinge a cadeia 
produtiva alimentar, nem a va-
quejada, que foi incluída como 
patrimônio cultural por meio de 
emenda constitucional. Apesar 
disso, o Senado aprovou uma 
emenda para deixar claro que 
a vaquejada foi excluída do 
escopo desse projeto de lei. 

Fotos: Arquivo Ara-Acá

Crianças e jovens participam do projeto que dá apoio à educação 

O cachorro que vivia solto na loja do Carrefour teria sido envenenado e espancado 
até a morte por um segurança

Foto: Reprodução/Facebook

  Página 02



Sexta-feira, 14 de Dezembro de 2018Pág 2 :: Correio do Papagaio
Atos e Gerais

Brasileiros farão 75,5 milhões 
de viagens domésticas no verão
Crescimento é de 2% e setor projeta aumen-

to de vendas da ordem de 18% a 20% em 
relação à temporada 2017/18

Brasileiros farão 75,5 mi-
lhões de viagens domésticas 
no verão

Crescimento é de 2% e 
setor projeta aumento de 
vendas da ordem de 18% a 
20% em relação à temporada 
2017/18

Estimativa do Ministério 
do Turismo aponta para a 
realização de 75,5 milhões de 
viagens entre dezembro deste 
ano até fevereiro de 2019. O 
resultado é cerca de 2% maior 
em relação aos números do 
verão passado. A Associação 
Brasileira de Agências de Via-
gens (Abav) também projeta 
crescimento nas vendas em 
percentuais entre 18% e 20% 
no mesmo período.

São Paulo, Rio de Janeiro, 
Bahia, Santa Catarina e Minas 
Gerais estão entre os estados 
que serão mais visitados no 
período das festas de fim 
de ano (Natal e Réveillon) e 
das férias escolares em todo 
o país. Outros destinos que 
também receberão expres-
sivos volumes de turistas, 
segundo a projeção do MTur, 
são Rio Grande do Sul, Pa-
raná, Ceará, Pernambuco e 
Goiás.

“Tenho batido muito nesta 
tecla, de que o turismo é um 
celeiro de respostas positivas 
pois tem uma capacidade 
incrível de influenciar positi-
vamente a economia. O au-
mento do número de viagens 
gera mais oportunidades de 
geração de empregos tempo-
rários e movimenta o comér-
cio e equipamentos turísticos 
nas nossas cidades”, avalia o 
ministro do Turismo, Vinicius 
Lummertz.

Segundo a Abav, as ven-
das devem manter a mesma 
proporcionalidade do verão 
passado. Ou seja, 60% das 
vendas para destinos nacio-
nais e 40% para o exterior. 
“Tivemos uma instabilidade 
cambial importante este ano, 
revertida agora, e a projeção 
é de que a demanda reprimi-
da dos meses anteriores se 
concretize em vendas para 
a alta temporada”, comenta 
a presidente em exercício da 
entidade, Magda Nassar.

Os destinos de sol e praia 
lideram a preferência na maior 
operadora de turismo do país 
para o período. No Nordeste, 
estão na dianteira destinos 
como Porto Seguro, Fortale-
za, Maceió, Salvador e Natal. 
Em outras rotas destacam-se 
atrativos sem e com litoral, 
como Foz do Iguaçu, Caldas 
Novas (GO) e Balneário Cam-
boriú, os dois últimos “devido 
aos parques aquáticos e de 
diversão”.

Outra grande empresa do 
setor, a agência de viagens 
online Decolar, coloca Rio de 
Janeiro, Porto Alegre e Natal 
como destinos nacionais pre-
feridos para o Ano Novo. En-
tre os dez mais buscados pelo 
público estão também Foz do 
Iguaçu, Recife, Florianópolis, 
São Paulo, Fortaleza, Vitória 
e Salvador, reforçando a tese 
de que sol e praia ainda é o 
segmento mais demandado 
no país.

MUDANÇA - A operadora 
CVC identificou nesta tem-
porada uma mudança de 
comportamento de viagem 
do brasileiro: “diferente de 
anos anteriores, quando os 
brasileiros deixaram a deci-
são da viagem para a última 
hora, neste a CVC percebe 
que o consumidor voltou a se 
planejar e tem fechado a via-
gem com maior antecedência, 
aproveitando as promoções 
do mercado” comenta a as-
sessoria de comunicação da 
empresa.

RANKING - Segundo as 
estimativas do Ministério do 
Turismo, o estado de São 
Paulo deverá receber o maior 
contingente de turistas no pe-
ríodo, cerca de 18% do total 
ou 13,65 milhões de viagens 
realizadas. Já o Rio de Janei-
ro, na segunda posição, ficará 
com 10,3% do volume de via-
gens, seguido da Bahia, com 
9,5%. Santa Catarina e Minas 
Gerais devem ser destino de 
5,86 milhões e 5,3 milhões 
das viagens que serão reali-
zadas no próximo verão, que 
começa em 21 de dezembro 
próximo.

Fonte: Ministério do Turismo

Senado aprova aumento 
de pena e multa para quem 

maltratar animais
Pelo projeto, pena passará de até um ano para 
até quatro anos e multa erá de até mil salários 

mínimos
O Senado aprovou nesta 

terça-feira (11) um projeto que 
aumenta para até quatro anos 
a pena para quem maltratar 
animais.

A pena pode aumentar em 
até um terço (mais de um ano) 
se o animal morrer. A aplicação 
dessas penas vale para pessoas 
que realizam experiências cien-
tíficas “dolorosas” em animais 
vivos.

A proposta é do senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP) e do 
presidente do Senado, Eunício 
Oliveira (MDB-CE). O projeto de 
lei foi relatado pela líder do MDB 
na Casa, Simone Tebet (MS), e 
contou com a mobilização de 
artistas no Senado. 

A proposta também prevê 
multa de até mil salários mínimos 
(hoje, o equivalente a R$ 954 
mil) para os estabelecimentos 
que permitirem maus-tratos a 
animais – leia os detalhes sobre 
o projeto mais abaixo.

O dinheiro arrecadado com 
a multa deve ser repassado a 
entidades de proteção e recupe-
ração de animais. A aplicação da 
multa levará em consideração a 
gravidade e extensão dos maus-
tratos e a capacidade financeira 
do estabelecimento.

Com a aprovação nesta ter-
ça, o texto seguirá para análise 
da Câmara dos Deputados.

O projeto foi incluído na pau-
ta do Senado após o episódio 
que ocorreu em uma loja da 
rede Carrefour em Osasco, na 
Grande São Paulo, em que um 
segurança espancou e matou 
um cachorro no estacionamento 
do supermercado. 

Vídeos e fotos mostram o 
animal sendo perseguido por 
um segurança do supermercado 
com uma barra de alumínio. A 
morte do animal é investigada 
pelo Ministério Público.

A proposta segue agora para 
a Câmara dos Deputados.

A senadora esclareceu que 
o projeto não atinge a cadeia 
produtiva alimentar, nem a va-
quejada, que foi incluída como 
patrimônio cultural por meio de 
emenda constitucional. Apesar 
disso, o Senado aprovou uma 
emenda para deixar claro que 
a vaquejada foi excluída do es-
copo desse projeto de lei.  
Maltratar animais silvestres, 
domésticos ou domesticados 
já era crime ambiental, mas a 
pena foi elevada para 1 a 4 anos 
de detenção. Antes, a pena era 
de três meses a um ano. Além 
disso, haverá multa para quem 
praticar o ato e também para o 
estabelecimento comercial que o 
praticar ou cometer negligência 
ou omissão.

Pena: Como o projeto prevê 
detenção de até quatro anos, a 
condenação não prevê regime 
fechado, disse a senadora. Os 
senadores cogitaram substituir 
reclusão por detenção, mas o 
problema permaneceria, pois 
apenas condenações superiores 
a oito anos exigem regime fecha-
do. “Ninguém vai ser condenado 
em regime fechado. Quando a 
pena é de até oito anos, o regi-
me ou é aberto ou semiaberto. 
Isso vai continuar”, afirmou a 
senadora.

“O que tem de mais relevante 
é a multa; tem de doer no bolso. 
A pessoa tem que saber que, 
se maltratar um animal, pode 
pagar uma multa de um salário 
mínimo e, em caso de genocídio 
ou maus-tratos generalizados, 
até mil salários mínimos, além 
do avanço em relação ao esta-
belecimento comercial, que não 
havia”, disse a senadora.

O episódio do cãozinho 
“Manchinha”, que morreu após 
ser agredido por um segurança 
do Carrefour, não é um caso iso-
lado de maus-tratos a animais. 
Em dois anos de funcionamento, 
a Delegacia Eletrônica de Prote-
ção Animal (Depa), da Secretaria 
da Segurança Pública (SSP), re-
cebeu mais de 16 mil denúncias 
de agressões e violência contra 
animais domésticos. Muitas 
foram feitas por celular, com o 
envio de fotos e vídeos.

O que diz o projeto
Atualmente, quem fere ani-

mais silvestres ou domésticos 
está sujeito a detenção de três 
meses a um ano e multa.

O texto aprovado pelos se-
nadores aumenta a pena para 
detenção de um a quatro anos 
e ainda estabelece multa.

A detenção não admite que 
o início do cumprimento seja 
no regime fechado. Em regra, a 
detenção é cumprida no regime 
semi-aberto.

O autor, senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), disse que 
propôs o projeto em razão do 
episódio do cachorro que morreu 
em Osasco (SP).

Durante a votação, os sena-
dores incluíram uma emenda 
(alteração) ao texto para retirar 
esportes equestres e a vaqueja-
da das atividades proibidas.

Artistas e ativistas estive-
ram no Senado para defender 
a aprovação do projeto. Luisa 
Mell, Paolla Oliveira, Laura 
Neiva, Nathalia Dill, Anna Paula 
Burlamarqui e Paula Lavigne se 
reuniram com o presidente da 
Casa, Eunício Oliveira (MDB-
CE), e com Randolfe Rodrigues 
antes da votação.

Fonte: G1

Embarques de café devem ter 
incremento de 13% neste ano
Em 2018 Brasil já exportou 31,4 milhões de 

sacas de café

De janeiro a novembro des-
te ano, o Brasil exportou um 
total de 31,4 milhões de sacas 
de café, o que significa uma 
alta de 12,5% na comparação 
com o mesmo período de 2017. 
Para produtores, o dado mostra 
que 2018 deve fechar com 35 
milhões de sacas exportadas, 
um avanço de 13%.

A receita cambial das ex-
portações da commodity no 
acumulado do ano foi de US$ 
4,55 bilhões, valor 3,9% menor 
que o registrado de janeiro a 
novembro de 2017.

Os embarques de café 
robusta se destacaram em 
termos de alta em 2018, atin-
gindo 2,31 milhões de sacas, 
crescimento de 827% sobre 
2017. Já as exportações de 
café arábica foram de 25,74 
milhões de sacas, avanço de 
5% na base anual.

De acordo com o presidente 
do Conselho dos Exportadores 

de Café do Brasil (Cecafé), 
o volume vendido ao exterior 
retrata a recuperação do Brasil 
em relação ao ano anterior. 
“Estamos muito satisfeitos com 
os resultados e tudo indica que 
o próximo ano também terá 
uma performance excepcional, 
refletindo o reconhecimento 
mundial da qualidade e do foco 
na sustentabilidade da produ-
ção do café brasileiro”, afirma 
o dirigente.

Em novembro, o Brasil ex-
portou 3,68 milhões de sacas, 
volume 24,4% superior ao que 
foi embarcado no mesmo mês 
do ano passado. Já na compa-
ração mês a mês, houve uma 
queda de 6,1% nas vendas 
externas em relação às 3,92 
milhões de sacas em outubro.

Fonte: DCI – Diário Comér-
cio Indústria & Serviços (Por 
Ricardo Bomfim)/CCCMG
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São Lourenço e região

Ambiente Sócio-Cultural-Recreativo 
Ara-Acá em São Lourenço 

Organização da Sociedade Civil oferece atividades para crianças, jovens e adultos da cidade

Fundada oficialmente em 
21 de março de 2009, o 
Ambiente Ara- Acá, é uma 
Organização da Sociedade 
Civil com trabalho dedicado 
às crianças, jovens e adoles-
centes que moram em São 
Lourenço, ligada ao Conselho 
da criança e do adolescente. 
Desenvolve atividades junto 
à escola do ensino funda-
mental, em apoio ao seu 
trabalho de educação, ofe-
recendo neste momento as 
atividades de roda de leitura, 
acompanhamento escolar, 
teatro e informática.

O Ara- Acá resulta de um 
sonho muito mais antigo de 
seu idealizador, fundador 
e primeiro presidente José 
Eduardo Piovesana, inspira-
do em escritos do Professor 
Henrique José de Souza, 
que esteve em São Lourenço 
pela primeira vez em setem-
bro de 1921, proveniente do 
Rio de Janeiro, e aqui fixou 
residência em 1935, até fa-
lecer em 1963, deixando seu 
nome numa das avenidas da 
cidade, em reconhecimento 
pelo seu trabalho de educa-

dor de crianças e adultos e 
de divulgador do nome de 
São Lourenço no Brasil e no 
exterior.

Segundo Roberto Urtans, 
atual presidente do Ambiente, 
o Ara- Acá oferece à criança 
e ao jovem um ambiente (por 
isso o nome “Ambiente Ara-
Acá”) que seja ao mesmo 
tempo auto-educativo, atrati-
vo e instrutivo, onde, por seus 
próprios esforços, possam 
desenvolver seus melhores 
potenciais e, aos adultos, 
pais, orientadores, etc, o co-
nhecimento necessário para 
cumprirem os seus deveres 
em relação aos menores.

“Embora o Ara-Acá esteja 
oficialmente ligado à área 
da Promoção Social, atra-
vés do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA), 
sua filosofia é a de “ensinar 
a pescar, não apenas dar o 
peixe”, pois entende que a 
definitiva promoção social só 
acontece quando o indivíduo 
está preparado para a inclu-
são no círculo virtuoso do 
aprendizado e do trabalho 

e, assim, a plena cidadania”, 
conta o presidente.

O Ara-Acá funcionou até 
recentemente em ambiente 
campestre, no sítio cedido 
pelo fundador, situado na 
Montanha Sagrada, Bairro 
Carioca. Em setembro deste 
ano, mudou-se para a rua 
Hermengarda, N° 59 (segun-
da travessa da av. Prof. Hen-
rique José de Souza, quem 
sobe para a via Ramon), a fim 
de situar-se mais próximo de 
escolas públicas de primeiro 
grau, em especial a vizinha 
escola Ida Mascarenhas 
Lage. 

Na nova sede do Ará-
Acá acontece acompanha-
mento escolar (orientação 
dos assistidos nas tarefas 
da escola), roda de leitura 
(como incentivo ao hábito 
de ler e contar histórias), 
teatro (como recurso de do-
mínio da arte da expressão, 
aquisição de cultura geral, 
socialização, disciplina e re-
alização pessoal) e iniciação 
à computação com máquinas 
de alto rendimento (desde o 
simples uso do computador 

Crianças participam de várias atividades no Ambiente

Fotos: Arquivo Ara-Acá

até a pesquisa na internet dos 
temas escolares e o uso de 
programas de vários níveis das 
diversas matérias).

“Enfim, um programa de 
apoio à educação oferecido 
gratuitamente às famílias, só 
encontrado nas melhores es-
colas particulares, agora ao 
alcance dos alunos da escola 
pública de primeiro grau do 
município”, explica Roberto.

E para o ano que vem as ati-
vidades não param. Prevê-se a 
ampliação do que já vem sendo 
realizado e a incorporação de 
novos ramos dos saberes e 
práticas inerentes à educação 
e à promoção social.

As atividades acontecem de 
segunda a quinta-feira, das 08 
às 11 horas e na parte da tarde, 
das 14 às 17 horas. 

No período noturno das 19 
às 20:30h, é oferecido à comu-
nidade um curso de informática 
para a terceira idade, com um 
baixo custo, visando a integra-
ção com as mídias sociais.

Para saber mais sobre 
o projeto também há o site: 
www.ara-aca.wixs i te.com/
ara-aca

Crianças, jovens e adultos podem participar de aulas de teatro, roda de leitura, informática entre outros

O Ara-Acá está situado na rua Hermengarda, n° 59, no Carioca
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Para Colorir e Montar

Aproveite as energias do Ano Novo e 
potencialize seus sonhos

P o r  A n -
d r e a  C a s s o n e

Não existe melhor 
época para iniciar mu-
danças em nossa vida 
do que no início de um 
novo ano.

Na realidade, a vida 
é uma sucessão de 
acontecimentos que 
não param. A passa-
gem de um ano para o 
outro é uma ilusão ex-
plorada pelas pessoas 
que criam um ritual 
de passagem que se 
não for de profundas 
aspirações, nada re-
verbera para o ano 
que se inicia. 

Seus desafetos irão 
desaparecer na virada 
do ano? Suas dívidas 
serão magicamente 
pagas? Sua saúde 
restaurada? Nada mu-
dará de um ano para 
outro se a sua postura 
interna cont inuar a 
mesma, mas aqui vai 
uma dica. Aproveite a 

energia que circula no 
final desse ano para te 
impulsionar a colocar 
em prática tudo que 
almeja.

Com certeza a vida 

é um movimento con-
tínuo, mas utilizar as 
boas vibrações e po-
tencializá-las é com-
pletamente possível e 
benéfico.

Paira no ar os dese-
jos de iniciar um ano 
mais tranquilo, onde 
sonhos serão reali-
zados, hábitos serão 
subst i tuídos, espe-

ranças renovadas. É 
como se Deus, em sua 
infinita misericórdia 
nos desse a oportuni-
dade de um recomeço. 
Pois então aceite esse 
presente de Deus e 
determine-se a trans-
formar o que não foi 
bom no ano que se 
encerra para novas 
posturas  no ano que 
se iniciará. 

Utilizar a Matrix que 
nos aprisiona a um 
mundo de ilusões, de 
comportamentos dita-
dos por movimentos 
materialistas é sem 
dúvida muito intel i-
gente. 

Estamos todos co-
nectados. A energia 
que é gerada pela hu-
manidade na virada 
do ano é gigantesca, 
então procure usufruir 
dessa potência com 
consciência. 

Quantas milhares 
de pessoas passarão 
o nascer de um novo 

Para Colorir

ano, totalmente in-
conscientes pela be-
bida ou pelas drogas? 
Quantos excessos se-
rão cometidos? 

Aproveite para en-
trar no ano novo com 
alegria, consciência, 
empoderamento e fé 
em dias melhores.

Aproveite a egré-
gora positiva para re-
almente se conectar 
com as forças que 
impulsionarão o ano 
novo, ela é real, é uma 
energia produzida nos 
corações das pessoas 
que realmente alme-
jam dias melhores. 

Faça um ritual de 
passagem. Escreva 
tudo que você quer 
rea l i za r  em 2019 . 
Quando der a meia 
noite, leia com inten-
ção e diga em alto e 
bom tom: Está feito! 
Depois pregue esse 
papel em algum lugar 
visível de sua casa e 
assim toda vez que 

ler, trará a emoção da 
primeira noite do  ano 
e sentindo a emoção 
se fortalecerá para a 
concretização do que 
desejou.  

A prática de escre-
ver o que deseja, faz 
com que a comuni-
cação com o univer-
so f ique mais clara 
e real. Temos a ma-
nia de querer muitas 
coisas e mudarmos 
sempre, perdendo o 
foco. Quando escreve-
mos mantemos um fio 
condutor e emitimos 
a mensagem clara do 
que realmente quere-
mos.

* Andrea Cassone 
é  Ativista quântica, 
pedagoga, escritora 

e pesquisadora.
Acompanhe seu 

trabalho no face-
book – Educação 
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YouTube Educação 
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