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Governador entrega 625 novas
viaturas para a Polícia Militar de
494 municípios de Minas Gerais
São Lourenço recebeu dois veículos que foram adquiridos por meio
de emendas parlamentares
O governador Romeu
Zema entregou nesta sextafeira (10/5), na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte,
625 novas viaturas para 494
cidades mineiras. Os veículos,
adquiridos por meio de emenda
parlamentar dos deputados
federais de Minas Gerais da
última Legislatura (2015-2018),
serão usados pela Polícia Militar para reforçar o policiamento
e garantir segurança de qualidade a todo o estado de Minas
Gerais. O valor total do convênio é de R$ 40,9 milhões.
Com a presença de centenas de prefeitos e de deputados federais e estaduais, o
governador ressaltou o trabalho
desempenhado por sua gestão,

mesmo em meio a dificuldades
financeiras, e a prioridade dada
às áreas estratégicas, como a
Segurança Pública.
“Sou muito grato a todos os
deputados federais que, neste
momento de grande dificuldade
do nosso Estado, estão dando
essa contribuição tão grande
para o setor de Segurança.
Administrar sem recursos não é
fácil e eu espero que essa seja
a primeira de muitas ajudas
que nós vamos receber. Temos
tomado várias medidas que,
tenho certeza, já no próximo
ano, começarão a surtir efeito.
É um trabalho sério, que exige
disciplina, perseverança, mas
nós daremos a volta por cima”,
afirmou.
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Governo de Minas reforça
ações contra a dengue
Medidas adotadas buscam mobilizar recursos de forma mais ágil
para enfrentamento da doença
Minas Gerais decretou
Situação de Emergência em
Saúde Pública nos municípios de abrangência das Macrorregiões de Saúde Centro,
Noroeste, Norte, Oeste, Triângulo do Norte e Triângulo
do Sul do estado.
A partir desta ação, publicada no Diário Oficial Minas
Gerais, será possível mobilizar recursos de forma mais
ágil para enfrentamento do
Aedes aegypti e estruturação
de serviços de atendimento
às pessoas infectadas pelo
vírus causador da doença.
No conjunto de medidas,
a Secretaria de Estado de
Saúde (SES) também destinou R$ 4,18 milhões, após
aprovação da Resolução
SES/MG Nº 6.697, de 2 de
Abril de 2019, na Comissão
Intergestores Bipartite (CIB).
Neste primeiro momento,
93 prefeituras receberão
recursos para reforço de des-

pesas com pessoal - como
contratação de agentes de
controle de endemias e capacitações para profissionais
na assistência hospitalar - e
custeio e manutenção de
atividades, como confecção
e reprodução de material
gráfico informativo, aquisição
de material de apoio para
ações de mobilização e mutirões de limpeza de áreas
prioritárias.
Tendo em vista a escassez financeira para destinar
verbas a todas as prefeituras,
a SES adotou como estratégia a destinação de recursos
para os municípios com alta
incidência de dengue.
Assim, a cada 15 dias,
até o dia 30 de junho deste
ano, os municípios com alta
incidência irão contar com
incentivo financeiro complementar, por meio de resolução específica.
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Vagas abertas no SINE
São Lourenço
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Masculino/Feminino - Vaga Exclusiva para
Deficientes - Com Laudo Médico - CID
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO
Masculino
COZINHEIRO INDUSTRIAL
Masculino/Feminino
NUTRICIONISTA - Masculino/Feminino
Nível Superior Completo
OPERADOR (A) DE TELEMARKETING ATIVO
- Ensino Médio Completo - Habilitação B
(São Lourenço e Região)
RETIREIRO
Masculino (Cristina)
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
Masculino/Feminino - Ensino Médio Completo
VENDEDOR (A) INTERNO
Ensino Médio Completo
VENDEDOR (A) PRACISTA
Segmento: Compra e venda de imóveis

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

Chamadas
Coluna Sindijori
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Crônica José Luiz Ayres
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Moro determina que
torcedores violentos não
entrarão no Brasil para
Copa América
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FAÇA JÁ SUA ASSINATURA
Receba semanalmente, em sua
casa, nossas quatro edições de
terça a sexta-feira
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Atos e Gerais

Governo de Minas reforça ações contra a
dengue
Medidas adotadas buscam mobilizar recursos de forma mais
ágil para enfrentamento da doença

Minas Gerais decretou Situação de Emergência em
Saúde Pública nos municípios
de abrangência das Macrorregiões de Saúde Centro, Noroeste, Norte, Oeste, Triângulo
do Norte e Triângulo do Sul do
estado.
A partir desta ação, publicada no Diário Oficial Minas
Gerais, será possível mobilizar
recursos de forma mais ágil
para enfrentamento do Aedes
aegypti e estruturação de serviços de atendimento às pessoas
infectadas pelo vírus causador
da doença.
No conjunto de medidas, a
Secretaria de Estado de Saúde
(SES) também destinou R$
4,18 milhões, após aprovação
da Resolução SES/MG Nº
6.697, de 2 de Abril de 2019,
na Comissão Intergestores
Bipartite (CIB).
Neste primeiro momento, 93
prefeituras receberão recursos
para reforço de despesas com
pessoal - como contratação
de agentes de controle de
endemias e capacitações para
profissionais na assistência
hospitalar - e custeio e manutenção de atividades, como
confecção e reprodução de
material gráfico informativo,
aquisição de material de apoio
para ações de mobilização e
mutirões de limpeza de áreas
prioritárias.
Tendo em vista a escassez
financeira para destinar verbas
a todas as prefeituras, a SES
adotou como estratégia a destinação de recursos para os
municípios com alta incidência
de dengue.
Assim, a cada 15 dias, até o
dia 30 de junho deste ano, os
municípios com alta incidência irão contar com incentivo
financeiro complementar, por
meio de resolução específica.
O parâmetro para definição dos
municípios será a divulgação
do Boletim Epidemiológico de
Monitoramento dos casos de

Dengue, Chikungunya e Zika
Vírus.
A próxima resolução prevista deverá contemplar 46
municípios, no montante de R$
1,88 milhão.
Ação permanente
Além dessas medidas emergenciais para conter o avanço
da doença, desde janeiro, o
Governo do Estado mobiliza
uma força-tarefa, composta
por agentes da Saúde estadual e da Fundação Nacional
de Saúde (Funasa), em dez
municípios com alta incidência
de pessoas com dengue e alta
infestação pelo mosquito.
A ação envolve diferentes
áreas da SES, como Assistência, Vigilância Epidemiológica,
Controle Vetorial, e conta com
reforço dos agentes de controle de endemias municipais.
Minas Gerais registrou, até o
momento, 140.754 casos prováveis de dengue. Em 2019,
até o momento, foram confirmadas 14 mortes por dengue
nos municípios de Arcos (1),
Betim (6), Frutal (1), Ibirité (1)
Paracatu (1), Uberlândia (2)
e Unaí (2). Atualmente, há 57
óbitos em investigação.
A diretora de Vigilância Epidemiológica da SES, Janaina
Fonseca Almeida destaca que
a participação da sociedade
é essencial para controle da
doença, sobretudo quando
se leva em conta o fato de
as residências concentrarem
80% dos focos do mosquito
transmissor.
“Fazer o dever de casa
é fundamental para que não
venhamos a vivenciar epidemias e para que vidas sejam
preservadas. A inspeção na
residência, com a remoção de
focos de água parada, é algo
que não toma muito tempo e
deve ser feita rotineiramente.
Sempre damos os exemplos de
vasos de plantas e pneus usa-

Prefeitura Municipal
de Andrelândia
Processo n° 062/2019 - Tomada de preço n° 001/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
reforma do prédio da prefeitura municipal de Andrelândia, com fornecimento de
todos os materiais, ferramentas e mão de obra especializada. Entrega de Envelopes e Sessão Pública dia 05/06/2019. Horário 08hs. Informações: licitacao@
andrelandia.mg.gov.br ou (35) 3325-1432. Elane de P. Carvalho – 13/05/2019.

Processo n° 061/2019 - Credenciamento n° 004/2019
O presente Chamamento Público tem por objetivo o credenciamento de profissionais da área de saúde (pessoas físicas ou Jurídicas) para atendimento suplementar/complementar na forma de plantões, consultas medicas especializadas,
procedimentos hospitalares e ambulatoriais. Data para Credenciamento a partir
da data de sua publicação até 31/05/2019. Informações: licitacao@andrelandia.
mg.gov.br ou (35) 3325-1432. Elane de P. Carvalho – Presidente CPL - AndrelândiaMG, 13/05/2019.

dos como possíveis criadouros
do Aedes, mas devemos estar
atentos a objetos e recipientes
em geral que possam acumular
água”, explicou.
De acordo com Janaina,
em 2019, o número de casos
mais do que quadruplicou em
relação a todo o ano de 2018,
quando houve 29.369 registros. “Ainda não estamos em
um patamar similar ao ano de
2016, mas há similaridade com
o ano de 2010, quando também
houve epidemia no estado”, comenta. A Região Metropolitana
de Belo Horizonte (RMBH), o
Triângulo, o Norte e o Noroeste
são as regiões mineiras que
concentram o maior número
de casos.
“Por isso articulamos várias
frentes, como o envio de equipes da força-tarefa estadual,
formadas por até 40 agentes,
para as localidades com maior
incidência da doença, além da
disponibilização de veículos
para aplicação de inseticidas
a Ultra Baixo Volume (UBV) e
mobiliário para montagem dos
postos de hidratação, poltronas
para hidratação, longarina (cadeiras para espera) e cadeiras
para escritório, para funcionamento durante 24 horas”, destaca a diretora. Os municípios
de Unaí, Iguatama e Betim já
solicitaram itens para montar
unidades de hidratação.
Preocupação
Uma das situações que
justificam o Estado de Emergência é a vulnerabilidade de
faixas da população que não
estão imunes ao vírus tipo 02 da
dengue. “Esse sorotipo é mais
agressivo, passível de quadros
com mais complicações e óbitos”, observa a diretora Janaina
Almeida.
Ainda há preocupação com
a situação de crianças e adolescentes menores de 15 anos,
pois estudos demonstram que a

ação da dengue tipo 02 é mais
danosa neste grupo. “Até o momento, os casos em Minas Gerais estão distribuídos de forma
equilibrada nas diversas faixas
etárias, mas a literatura científica demonstra que menores de
15 anos são mais suscetíveis e
apresentam casos mais graves.
Ainda não observamos um quadro específico nas crianças e
adolescentes, mas o mero risco
faz com que a vigilância seja
ainda mais redobrada”.
Monitoramento e demais
ações
Por meio da SES, o Governo de MInas possui, ainda, um
Plano Estadual de Contingência
das doenças transmitidas pelo
Aedes. Os indicadores são
monitorados desde outubro do
ano passado.
A partir dos resultados desses indicadores, as ações são
desenvolvidas nos municípios.
Também é realizado monitoramento dos indicadores municipais do Programa de Monitoramento das Ações de Vigilância
em Saúde do Estado de Minas
Gerais (Provams).
O Estado também fornece,
de forma complementar, medicamentos para tratamento
dos pacientes com dengue
em municípios em média, alta
e muito alta incidência de dengue. Além disso, envia equipes
para realização de intensificação das ações de campo, em
conjunto com equipes locais,
e disponibiliza inseticidas e
equipamentos para aplicação
dos mesmos.
Para melhorar a capacidade
de atendimento aos pacientes,
a SES promove capacitação
profissional para o manejo clínico. Foi realizada, no final de
março, videoconferência para
as 28 Regionais de Saúde, para
que os serviços municipais estejam aptos para diagnóstico e
tratamento mais rápido.
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Coluna
SINDIJORI
Carlos Chagas lança o Transporte Digital
A Prefeitura de Car¬los Chagas anunciou dois grandes trabalhos
que serão desenvolvidos no município, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa. O primeiro foi a divulgação do Transporte
Escolar Digital que vai funcionar por meio de um aplicativo desenvolvido pela UFV com custo baixíssimo. Pelo serviço, o aluno será
georrefencido a partir da casa dele, quantos metros ele vai andar para
pegar o transporte escolar que só começa contar a quilometragem
na hora que ele passa o chip no sensor, e quando ele chega na
cidade, para ter acesso à Escola, também ele vai usar o chip pra ter
acesso ao sensor da Escola. O investimento foi de $ 80 mil. (Diário
Tribuna - Teófilo Otoni)
Copasa é condenada por desabastecimento
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) acatou o recurso
de uma moradora do Residencial Porto Seguro, em Caratinga, contra
a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), que deverá
fornecer água de qualidade e de forma regular para ela, no prazo de
10 dias. A moradora entrou com o recurso após perder na Justiça,
em primeira instância. Na decisão, o relator informa que a autora do
recurso “realiza os pagamentos mensais de suas contas de água,
mas que o serviço vem sendo prestado de forma insatisfatória, dada
à descontinuidade e/ou má qualidade da água fornecida”. (Diário de
Caratinga)
Servidores aceitam reajuste de 4% e abono
Uma assembleia geral convocada pelo Sindicato dos Servidores Públicos (Sindserv), pôs fim a mais uma negociação do acordo
coletivo. Os servidores chegaram a um consenso e definiram que
a proposta mais favorável é a do reajuste do índice da inflação de
3,75%, mais 0,25% de ganho real a partir de julho e abono de R$ 200
em maio. O vale alimentação, atualmente em R$ 465, será reajustado
para R$ 485. (Jornal da Cidade - Poços de Caldas)
Dia Municipal da Fibromialgia é instituido
A prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães, sancionou,
na segunda-feira, 6, a Lei Municipal 3.940/2019, que institui o Dia
Municipal da Fibromialgia. Sensível às causas envolvendo a Saúde,
a chefe do poder executivo assinou o documento que prevê ainda
outros benefícios aos portadores da síndrome. Cici recebeu uma
comitiva em seu gabinete liderada pelos vereadores Administrador
Rodrigo, autor do projeto de lei, e do seu colega de bancada e coautor
do projeto Gilsinho. (Jornal das Montanhas- Manhuaçu)
Orquestra se apresenta em Inhotim
A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais se apresenta
no Instituto Inhotim, em Brumadinho, neste domingo, 12, prestando
uma homenagem ao Dia das Mães. O concerto tem início às 15h,
sob regência do maestro associado Marcos Arakaki. A apresentação terá um repertório diversificado e descontraído, percorrendo
toda a história da música clássica. Os ingressos estão a venda por
R$44 e a Orquestra Filarmônica se apresenta no Instituto Inhotim,
localizado na rua B, número 20, no bairro Fazenda Inhotim. (Diário
de Contagem)
CEF vai reformar casas de condomínios
O prefeito Lucas Coelho e assessores reuniu-se com superintendente regional da Caixa Econômica Federal. No encontro, o prefeito
de Caeté apresentou algumas pendências e reclamações dos moradores dos condomínios Ipê e Hibisco, empreendimento de responsabilidade do banco. Vários imóveis no local estão comprometidos,
necessitando de reparos e revitalização, desde a última visita dos
representantes da Caixa, no fim de 2017. Em videoconferência com
Hermano Ângelo Melo, da Gerência Executiva Negocial de Habitação
da Caixa, foi explicado que a instituição realizou a reintegração de 43
apartamentos nos condomínios e que, hoje, 4 residências já foram
recuperadas e 10 estão em processo de reintegração de posse.
(Jornal Opinião - Caeté).
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Governador entrega 625 novas
viaturas para a Polícia Militar de 494
municípios de Minas Gerais
São Lourenço recebeu dois veículos que foram adquiridos por
meio de emendas parlamentares

O governador Romeu Zema
entregou na última sexta-feira
(10/5), na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte,
625 novas viaturas para 494
cidades mineiras. Os veículos, adquiridos por meio de
emenda parlamentar dos deputados federais de Minas
Gerais da última Legislatura
(2015-2018), serão usados
pela Polícia Militar para reforçar o policiamento e garantir
segurança de qualidade a todo
o estado de Minas Gerais. O
valor total do convênio é de
R$ 40,9 milhões.
Com a presença de centenas de prefeitos e de deputados federais e estaduais, o
governador ressaltou o trabalho desempenhado por sua
gestão, mesmo em meio a
dificuldades financeiras, e a
prioridade dada às áreas estratégicas, como a Segurança
Pública.
“Sou muito grato a todos
os deputados federais que,
neste momento de grande
dificuldade do nosso Estado,
estão dando essa contribuição
tão grande para o setor de
Segurança. Administrar sem
recursos não é fácil e eu espero que essa seja a primeira de
muitas ajudas que nós vamos
receber. Temos tomado várias
medidas que, tenho certeza, já
no próximo ano, começarão
a surtir efeito. É um trabalho
sério, que exige disciplina, perseverança, mas nós daremos
a volta por cima”, afirmou.
Ainda segundo Romeu
Zema, os resultados obtidos
por Minas Gerais nos primeiros meses deste ano com a
queda dos índices de criminalidade são fruto de comprometimento do governo e das
forças de segurança. “Temos
conseguido fazer com que os
índices de criminalidade sejam
os mais baixos dos últimos 20
anos, então não é só dinheiro
que resolve as coisas. Ele ajuda, mas o que resolve é essa
vontade de querer mudar”,
disse o governador.
Na avaliação geral, dos
12 crimes monitorados pela
Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), por meio
do Observatório de Segurança
Pública Cidadã, 11 apresentaram queda no primeiro trimestre deste ano.
O número de roubos em
Minas Gerais caiu 32% no
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São Lourenço e região

Foto: Governo de Minas

Veículos foram adquiridos por meio de emendas parlamentares dos deputados federais

primeiro trimestre deste ano,
na comparação com o mesmo
período do ano passado. Foram 7.110 registros de roubos
a menos nos três primeiros
meses de 2019, o que significa
a redução de 79 ocorrências
por dia deste tipo de crime no
estado. Já o total de vítimas
de homicídios, importante indicador de violência, também
diminuiu 16,2%, passando de
860 vítimas para 721 nos três
primeiros meses deste ano.
Operação Excelsior
Após o evento, a Polícia
Militar de Minas Gerais deu
início a Operação Excelsior,
que visa reforçar a presença
real de policiamento, melhorar
a sensação de segurança da
população e continuar reduzindo a incidência de crimes em
14 municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
A operação começou ainda
na sexta-feira (10/5) e ocorrerá
até sábado (11/5), utilizando
as 625 viaturas policiais entregues durante o evento. Elas
saíram da Cidade Administrativa em “Embarque Tático”, deslocaram com giroflex, sirene e
faróis ligados diretamente para
o local de atuação durante a
operação.
Os militares realizarão blitzen, abordagens a pessoas
e veículos e visitas aos moradores e comerciantes dos
municípios atendidos. Ao todo,

1.250 policiais atuarão na
operação.
O comandante-geral da Polícia Militar de Minas, coronel
Giovanne Gomes, destacou
que a entrega das 625 viaturas
é histórica para o Estado.
“Esse aporte logístico para
a Polícia Militar vai possibilitar
a continuidade do trabalho que
estamos fazendo e o alcance
das metas. Nós teremos, a
partir de hoje, a substituição
de viaturas em diversos municípios, em que nós temos
alguns carros com uma idade
superior a dez anos de uso,
quilometragens que ultrapassam 500 mil quilômetros. Com
esse aporte, teremos uma
renovação significativa da nossa frota. A sociedade mineira
poderá sentir uma sensação
de segurança nunca vivida
no estado. É a primeira vez
na história de Minas que nós
entregamos um número tão
expressivo de viaturas”.
Apoio
Para o deputado federal e
coordenador da bancada mineira na Câmara, Diego Andrade, Minas está demonstrando
que, com união e trabalho, os
resultados podem acontecer.
“Vamos dar as mãos, deputados estaduais, prefeitos,
vereadores, governador, todos nós, para mostrar para o
mundo todo a força do nosso
país e, em especial, um estado

que sempre deu exemplo para
o Brasil, que é Minas Gerais.
Arrancar daqui esse exemplo
de união e de trabalho porque
esse país nosso tem muito
a crescer. E só crescerá se
Minas Gerais continuar mostrando o caminho, que é o de
trabalho, união e realização”,
disse.
O presidente da Associação
Mineira de Municípios (AMM),
prefeito Julvan Lacerda, explica que a chegada dessas
viaturas representará até mesmo economia nas despesas, já
que as prefeituras arcam com
a manutenção desses veículos
e a frota antiga será substituída com as novas entregas.
“Quando chega um veículo
novo, a economia é direta para
os cofres dos municípios. Este
se mostra um governo comprometido em cumprir os acordos
que celebra com a gente e um
governo que está comprometido com a solução dos problemas do estado e não com a
postergação, como vimos em
outro momento. Nós somos
parceiros e estamos aqui para
darmos as mãos e alcançar as
soluções que nosso Estado
precisa para que possamos
colocar Minas no seu devido
lugar”, acrescentou.
Também participaram da
solenidade secretários de Estado, representantes das forças de segurança estaduais,
deputados, prefeitos, vereadores e lideranças municipais.

Minha última viagem num
noturno

Mesmo reconhecendo que
o episódio venha um tanto
fora dos padrões condizentes
ao tema, a levar em conta a
titularidade das crônicas, ou
seja; Na Fumaça do trem, não
posso me furtar em escrevê-lo,
mesmo ocorrido há menos de
30 anos, numa viagem no já
extinto expresso Flecha de Prata, que veio substituir o famoso
noturno Vera Cruz (trem de
aço) entre Rio de Janeiro e São
Paulo da ex ferrovia RFEFSA
(Rede Ferroviária Federal).
A empresa que arrendara
a concessão do ramal junto a
RFEFESA, tornou este trajeto
não um transporte comum
como era efetuado, mas sim
um roteiro turístico englobado
em uma extensão a capital
paulista em passeios, visitações a museus, simba safari,
noitadas com jantares, shows,
etc.., e pernoites em hotéis
com o retorno no domingo às
23 horas, partindo toda sextafeira também às 23 horas do
Rio de Janeiro. O sucesso do
projeto foi tanto, embora não
fosse barato, que esperamos
por quatro meses para efetuarmos o passeio.
No dia previsto, lá fomos
nós a ex estação da extinta Estrada de Ferro Leopoldina Railway, cujo nome homenageou
a um dos ícones das ferrovias
no Brasil, o Barão de Mauá,
onde o patrimônio histórico de
relevante significação, mostra
toda a sua beleza aos olhos
dos que por ali passam, ainda
bem preservado, mantendo
seus arabescos e detalhes
artísticos à fachada, a nos dar
a sensação de estarmos na
Europa. Por fim embarcados,
lá íamos nós a curtir o prazer
memorável do que seria, como
foi, a nossa última viagem num
expresso noturno.
Já no início da madrugada,
com o silêncio imperando a
cabine refrigerada, após a troca
das locomotivas em Barra do
Piraí, confortavelmente deitados à cama, cujo sono dava
sinais contundentes da presença, escuto um murmurinho,
onde vozes se sobressaiam
pelo tom agudo, que me fizeram erguer da cama a observar
o que havia. Dada a continuida-

de que me pareceu extrapolar a
lei do silêncio, optei por abrir a
porta e então pude ver que uma
confusão estava formada, em
que um cidadão portando uma
câmera filmadora a tudo registrava, mesmo sendo agredido
por um careca de meia idade,
completamente nu e uma mulher muito irada a agredi-lo
entre tapas, socos e unhadas,
que por sua vez era agredida
por outra mulher também nua a
deixar a cabine a puxá-la pelas
madeixas a ponto de jogá-la
ao chão passando a chutá-la.
Vendo aquela cena de selvageria explícita, resolvi interferir,
separando as duas mulheres
que se engalfinhavam, bem
como ser enérgico naquele momento a exigir respeito ao local.
Felizmente obtive êxito já com
a ajuda de um camareiro que
se chegou em meu favor.
Com a tensão e nos ânimos
abrandados, a mulher agredida
em prantos, talvez pelo que
estava sendo submetida diante
de tanta humilhação, independente das agressões sofridas,
manteve-se junto a porta da
cabine aberta, não permitindo
que a fechassem, e passou a
expor o motivo da confusão, a
revelar que fora ultrajada ao
flagrar seu marido em plena
orgia, se fartando de prazeres
neste trem, a dizer que o adúltero mentira, dizendo ter um
compromisso em Brasília na
câmara dos deputados no fim
de semana.
Com a presença do chefe
do trem e como haviam danos
corporais a “traída” e consequentemente ao pobre cinegrafista, a humilhada mulher
exigiu que a ocorrência fosse
registrada não abrindo mão
dos seus direitos. De retorno à
cabine, pude finalmente curtir a
noite já passando das 2 horas
da madrugada.
Moral da história: O que
aconteceu dali em diante, não
sei. Afinal o careca era um deputado federal e, como tal, óbvio, possuía suas famigeradas
“prerrogativas” e abafar o caso
era apenas mera formalidade
de um “ilustre” parlamentar.
Já como diz o dito popular,
“Manda quem pode e obedece
quem tem juízo”

Pág 4 :: Correio do Papagaio

Entretenimento

Trânsito mata mais Moro determina que torcedores
violentos não entrarão no
que crimes violentos
Brasil para Copa América
em nove estados do
Torneio será realizado de 14 de junho a 7 de
país
São Paulo e Minas Gerais
lideram a lista
Maio é o mês de conscientização sobre a violência no trânsito e a realidade no Brasil ainda é
preocupante. Segundo um
levantamento realizado
pela Seguradora Líder,
administradora do Seguro
DPVAT, em nove estados
brasileiros o trânsito deixou, em 2018, mais vítimas
fatais do que os crimes
de homicídio, latrocínio
e lesão corporal seguida
de morte. O levantamento
compara o total de indenizações pagas por morte
pelo seguro obrigatório e
os dados das Secretarias
Estaduais de Segurança
Pública. São Paulo e Minas Gerais lideram a lista,
com 5.462 e 4.127 sinistros pagos por acidentes
fatais no trânsito contra
3.464 e 3.234 óbitos por
crimes violentos, respectivamente.
Os nove estados somaram mais de 17 mil pagamentos do Seguro DPVAT
destinados à cobertura por
morte, representando 46%
do total de sinistros pagos
por acidentes fatais em
todo o país no ano passado. Já os crimes violentos
somaram 12.559 óbitos
no mesmo período. Na
sequência às localidades
que lideram a lista, estão:
Paraná (2.712 sinistros X
2.088 mortes violentas);
Santa Catarina (1.537 X
840); Mato Grosso (1.143
X 978); e Piauí (1.111 X
615).
Em todos os estados,
as motocicletas estiveram entre os veículos com
maior participação nos
acidentes fatais. No Piauí,
elas foram responsáveis
por 73% dos pagamentos
de indenização do seguro
obrigatório para este tipo
de cobertura. Os números
reforçam a distância do
Brasil em relação ao cumprimento da meta fixada
junto à Organização das

Nações Unidas (ONU), em
2011. Na época, quando o
país selou o compromisso
de reduzir pela metade
o quantitativo de vítimas
fatais no trânsito, eram
registradas 24 mortes a
cada 100 mil habitantes.
Em 2018, a dois anos do
fim do acordo, a média foi
de 21.
Apesar do crítico cenário, os dados indicam
que os acidentes vêm
diminuindo. Em 2017, nos
nove estados citados, foram pagas mais de 19 mil
indenizações do Seguro
DPVAT à cobertura por
morte. Em comparação
ao ano passado, houve
uma queda de 8%. Os
números da Polícia Rodoviária Federal da Polícia
Rodoviária Federal ainda
mostram que, em 2018,
foram registrados 69.114
acidentes de trânsito nas
rodovias federais de todo o
país. Deste total, 5.259 foram fatais. Já em 2017, foram contabilizadas 89.547
ocorrências, com o óbito
de 6.245 vítimas.
“Apesar da redução dos
acidentes e das mortes, os
números ainda revelam
um cenário preocupante
da violência no trânsito
brasileiro. Dados da PRF
mostram que, no ano passado, as principais causas
das ocorrências foram falta
de atenção à condução,
desobediência às normas
de trânsito pelo condutor
e velocidade incompatível com o limite. Ainda é
importante lembrar que o
país obteve, pela OMS, a
pior classificação referente
ao limite de velocidade em
áreas urbanas. Com isso,
torna-se fundamental o
constante investimento
em prevenção, educação
e medidas cada vez mais
rigorosas de fiscalização”,
afirma Arthur Froes, superintendente de Operações
da Seguradora Líder.

Terça-feira, 14 de Maio de 2019

Cruzadinha

julho em cinco cidades

O ministro da Justiça
e Segurança Pública,
Sergio Moro, baixou portaria nesta segunda-feira
que determina o impedimento da entrada no País
de torcedores violentos
que pretendam assistir
à Copa América. O torneio será realizado de
14 de junho a 7 de julho
em cinco cidades: Belo
Horizonte, Porto Alegre,
Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Doze
seleções participam da
disputa.
De acordo com o ato,
publicado no Diário Oficial da União (DOU), “os
servidores com atuação
no controle fronteiriço e
em atividades de fisca-

lização migratória nos
portos, aeroportos internacionais e pontos
de fiscalização terrestre
de migração aplicarão a
medida de impedimento
de ingresso no território
nacional a todo estrangeiro cujo nome conste
dos sistemas de controle
migratório como ‘membro
de torcida envolvido em
violência em estádios’,
durante o período da
Copa América Conmebol
Brasil 2019”.
No caso de ocorrência
da situação para impedimento de torcedores
violentos, o servidor adotará o procedimento de
controle migratório realizado pelo Departamento

de Polícia Federal, previsto em uma instrução
normativa de 2013, diz a
portaria sem especificar
a medida.
“A aplicação das medidas previstas nesta portaria não afastará a incidência de mecanismos
de cooperação jurídica
internacional pertinentes,
nem prejudicará o cumprimento de compromissos
internacionais assumidos
pelo País”, citou o texto.
“As disposições contidas
nesta portaria não afastam os demais casos de
impedimento de ingresso
no País estabelecidos na
legislação”, acrescentou.
Fonte: Estadão
Conteúdo

Piadas

Havia um senhor rico que estava próximo da
morte, então chamou seus 3 filhos e disse:
- Há um baú enterrado nesse terreno, porém
não me lembro onde. Quando eu morrer, derrubem a casa para cavar, pois o baú tem um
tesouro.
A partir desse momento os filhos ficaram torcendo pela morte rápida do progenitor, até o
dia em que ele se foi. Logo após o enterro,
destruíram a casa, cavaram o chão e acharam
o baú que continha o bilhete:
“Aprendam a construir suas casas, pois a minha morre comigo!”

