Circulação Bissemanal
ANO XXVI - Nº 1383 - R$ 2,00

Diretor Presidente: Márcio Muniz Fernandes

jornalcp@correiodopapagaio.com.br

São Lourenço, Sexta-feira, 20 de Setembro de 2019

Telefax: 35 3332-1008 / 9 9965-4038

Comissão de Ética pedirá
abertura de procedimento
disciplinar contra Chopinho
A instauração do procedimento deve ser feita pelo
presidente da Câmara Municipal

Foto: SL Atual

Por Jarge Eduardo
SL Atual
A Comissão de Ética
e Decoro Parlamentar da
Câmara Municipal de São
Lourenço vai solicitar ao
presidente da casa legislativa, Waldinei Alves Ferreira (PV), a abertura de um
procedimento disciplinar
contra o vereador Paulo
Gilson Chopinho de Castro
Ribeiro (PSC). A deliberação foi feita na tarde da
quarta-feira, 18, durante a
reunião dos membros.
Página 03

PRF apreende 80 kg de
drogas durante operação na
BR 354 em Pouso Alto/MG
77 tabletes de maconha e 20 tabletes de cocaína
estavam dentro do automóvel abordado

Agentes da PRF que
participavam de uma operação de combate ao crime na madrugada de hoje,
19, apreenderam 80 Kg
de drogas durante abordagem a um Ford/ Fiesta,
no km 744 da BR 354 em
Pouso Alto/MG.
A apreensão dos 60 kg
de maconha e 20 kg de
cocaína ocorreu durante a
fiscalização de um veículo
com placas de São Lourenço/MG, conduzido por
S.E.S de 35 anos, que ao
verificar a presença dos policiais tentou empreender
fuga por uma estrada vici-

Foto: Polícia Rodoviária Federal
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Justiça e competitividade
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Vitamina D tem papel importante no
tratamento contra depressão, diz
estudo
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57º BPM realiza repressão
qualificada à violência durante a
Operação Minas Segura
nal, sendo impedido pelos
agentes que participavam

da operação.
Ocorrência encaminha-

da à Polícia Civil de São
Lourenço/ MG.
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Justiça e competitividade
*Por Flávio Roscoe

A decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) de aprovar a criação do Tribunal Regional Federal
da 6ª Região (TRF-6), bem como
sua instalação em Minas Gerais, é
medida que atende aos interesses
da Justiça, de quem a busca e
muito especialmente aos interesses de Minas Gerais e do Brasil,
inclusive no campo do aumento
da competitividade das empresas.
É fundamental, portanto, que a
bancada parlamentar federal de
Minas em Brasília, na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal,
se mobilize para aprová-la tão logo
o STJ a encaminhe ao Congresso
Nacional. Esse é o pleito da indústria mineira.
A Federação das Indústrias de
Minas Gerais sempre defendeu a
criação e instalação do TRF em
Minas - e, de fato, são muitos e
importantes os argumentos que a
justificam. A atual distribuição dos
TRFs pelo Brasil foi estabelecida há
mais de três décadas - na Constituição Federal de 1988 -, definindo-se
que suas sedes seriam em Brasília
(1ª Região), Rio de Janeiro (2ª
Região), São Paulo (3ª Região),
Porto Alegre (4ª Região) e Recife
(5ª Região). É uma estrutura que já
não atende aos interesses do país
em razão do crescimento demográfico e do aumento das demandas
ao Judiciário.
Hoje, Minas Gerais faz parte do
TRF-1 (1ª Região), que apresenta
situação de evidente hipertrofia, o
que compromete sua agilidade na
produção e distribuição de processos e, via de consequência, gera

incerteza e insegurança jurídica.
No TRF-1, além de Minas Gerais,
estão mais 12 estados e o Distrito
Federal. São, no total, 76,4 milhões
de pessoas, mais de um terço da
população brasileira. A área de
abrangência corresponde a 80%
do território nacional - são 46% dos
municípios do Brasil.
No voto em que aprovou a
criação do TRF-6, cuja sede será
em Belo Horizonte, o presidente do
STJ, João Otávio de Noronha, que
também é o relator do processo,
alinha argumentos inquestionáveis:
Minas Gerais responde por 49%
dos processos de competência
delegada em andamento naquele
tribunal e por 35% de todos os processos. São milhares de processos
e, como exemplo, o ministro-relator
cita os gabinetes previdenciário
(33.920 processos em média) e
o administrativo-tributário (média
de 24 mil processos). Em razão
desse volume absurdo, a carga
de trabalho dos juízes do TRF-1
é 260% maior que a média dos
demais TRFs.
Ao mesmo tempo em que adverte para a necessidade urgente
de criação do TRF-6, o ministrorelator assegura que não haverá
impacto sobre os orçamentos do
Judiciário e da União, o que é absolutamente indispensável no momento em que o governo tanto se
esforça para alcançar o equilíbrio
das contas públicas. Não há, tampouco, custos para o estado de Minas Gerais, que hoje vive situação
fiscal delicada. A solução proposta
contempla o compartilhamento da
estrutura administrativa já existente
para atender à primeira instância da

Justiça Federal em Minas Gerais,
bem como a utilização de cargos
vagos no TRF-1 em razão da
aposentadoria dos servidores que
os ocupavam - são mais de 300
cargos nessa situação. Também
poderá ocorrer a transferência de
servidores interessados do TRF-1
(Brasília) para o TRF-6 (Belo Horizonte). Sem custos adicionais, serão preenchidas as posições. Com
isso, teremos melhor distribuição
de profissionais e maior efetividade
para ambos os tribunais.
Por muitas razões, a Fiemg apoia
com entusiasmo a proposta de criação do TRF-6 e vai enfatizar esse
posicionamento junto à bancada
parlamentar mineira de deputados
federais e senadores. Nosso entendimento é de que ao assegurar
justiça mais ágil e mais próxima,
portanto menos onerosa, a criação
do TRF-6 e a ampliação do TRF-1
são relevantes para Minas Gerais e
para o Brasil. Garantem celeridade
à tramitação de milhares de ações
paralisadas ou andando a passos
de tartaruga no gargalo em que se
transformou o TRF-1. Celeridade e
agilidade são sinônimos de segurança jurídica e de importante diferencial
na criação de ambiente favorável a
novos investimentos que vão gerar
renda e empregos. Defender a criação do TRF-6 é, portanto, defender
os interesses da sociedade.
Uma pesquisa com 600 companhias brasileiras, realizada pelo
renomado professor Armando
Castelar, da Fundação Getulio Vargas, mostra o impacto do aumento
da eficiência do Poder Judiciário
sobre as decisões empresariais.
Os dados apurados indicam que a

melhoria do Judiciário levaria a um
aumento do PIB de 13,7%, a uma
elevação no nível de emprego de
9,4% e a um aumento do investimento de 10,4%.
Para a indústria de Minas Gerais e do país, a instalação do
TRF-6 é efetivo passo em direção
ao processo de redução do custo
Brasil. Além de afugentar investidores, a morosidade do Judiciário
representa custos a mais para as
empresas, inclusive em termos
financeiros e de prazos. É mais
uma “jabuticaba”, pois na maioria
dos países com os quais concorremos, o Judiciário busca sempre
privilegiar a simplicidade, a objetividade e a agilidade. Tudo isso é o
que ganharemos com a criação do
TRF-6 e ampliação do TRF-1.
Por tudo isso, a Fiemg trabalha com a convicção de que
deputados federais e senadores
mineiros vão tratar com prioridade
máxima o processo de instalação
do TRF-6 em Minas Gerais. É
mais um passo importante na
caminhada que já reúne conquistas como a lei da terceirização,
reforma das relações trabalhistas,
a lei do teto do gasto público,
MP da Liberdade Econômica, e
a reforma da Previdência. São,
todas, vitórias que aumentam a
competitividade das empresas em
um mercado cada vez mais global. A criação do novo tribunal - o
TRF-6 - deve ser um compromisso
público de nossos parlamentares
com a retomada do crescimento
sadio do Brasil.
*Por Flávio Roscoe - Presidente
da Federação das Indústrias de Minas
Gerais (Sistema Fiemg)

Vitamina D tem papel importante no
tratamento contra depressão, diz estudo
Pesquisa clínica aponta que ausência do nutriente aumenta em até 75% o risco de desenvolvimento da doença

A falta de vitamina D pode
aumentar o risco de depressão
em pessoas com mais de 50 anos.
É o que aponta o estudo feito na
Irlanda e publicado no Journal of
Post-Acute e Long-Term Care Medicine. Especialistas responsáveis
pela pesquisa acompanharam
3.965 pessoas nesta faixa etária
durante quatro anos e constaram que 400 pessoas haviam
desenvolvido depressão. Os
participantes do grupo com nível
baixo de vitamina D foram os que
mostraram um risco 75% maior de
apresentar a doença.
O psiquiatra Kalil Dualibi (CRM
SP 47.686), presidente do Departamento Científico de Psiquiatria da
Associação Paulista de Medicina
(APM), corrobora com a pesquisa
e reforça que relação entre o nível
de vitamina D e a saúde mental é
estudada há séculos pela comu-

nidade médica. “Para se ter como
exemplo, em textos do Tratado de
Hipócrates já havia menções sobre
o hábito de tomar banho de sol para
melhorar o humor”, explica.
A vitamina D pode ser útil para
prevenir a depressão e também
ajudar no tratamento de pacientes
que já apresentam quadro depressivo. Para Dualibi, é fundamental
verificar o nível de vitamina D
nos pacientes com depressão e
fazer suplementação sempre que
necessário. “Atendi um paciente
frustrado por estar em tratamento há tempos sem ter sucesso.
Quando pedi exames, a vitamina
D dele estava baixíssima, perto
de 8ng/ml. Depois da suplementação, ele melhorou muito e nem
precisei alterar as medicações”,
afirma o médico.
Para o especialista, pessoas
com depressão devem ter aten-

ção especial quando o assunto
é o nível de vitamina D – assim
como as que apresentam doenças
crônicas como diabetes, hipertensão e osteoporose. “Pacientes
com depressão também estão
entre os grupos de risco porque
eles costumam não ter vontade
de sair de casa e a exposição
ao sol é muito importante para
produção da vitamina D”, lembra
o especialista.
A falta do nutriente também
está associada à diminuição da
imunidade e ao comprometimento da massa óssea, o que pode
favorecer o desenvolvimento de
osteoporose. Sem o nível ideal
de vitamina D, apenas entre 10%
e 15% do cálcio é absorvido pelo
organismo. Além disso, a ausência da vitamina tem relação com
a evolução do raquitismo e até
alguns tipos de câncer.

Fontes de Vitamina D: o sol não
precisa ser sua única alternativa
Além da exposição ao sol de
áreas específicas do corpo, como
braços e pernas – durante 15 a 45
minutos, entre o período das 10 às
16h30 –, e sem filtro solar, o nível
ideal de vitamina D pode ser alcançado também por fonte alimentar.
Porém, garantir a ingesta adequada
vitamina D só com alimentação é
extremamente difícil.
De acordo com o médico para
atingir 2.000UI de vitamina D seria
preciso ingerir cerca de 422g de
salmão por dia ou 706g de sardinha
(seis latas) ou ainda 80 gemas de
ovo. Uma opção mais prática e
que não compromete a saúde é
a suplementação. Atualmente no
mercado, é possível encontrar a
vitamina D em cápsulas moles, de
fácil ingestão, como o lançamento
de Addera D3 2000UI.

Prefeitura Municipal de
Andrelândia
Aviso de Licitação

Processo Administrativo nº
114/2019 na Modalidade Pregão
Presencial n° 067/2019. Registro
de preços para aquisições de medicamentos com registro, para a
Farmácia Básica do Município de
Andrelândia. Entrega de Envelopes
e Sessão Pública dia 02/10/2019,
Horário: 08:00 hs para credenciamento e entrega de envelopes.
Informações: licitacao@andrelandia.mg.gov.br ou (35)3325-1432.
Pregoeira: Aline de Almeida Rizzi.
Andrelândia-MG, 19/09/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo n° 115/2019, Pregão
Presencial n° 068/2019. Contratação de serviços especializados
para execução de programas relacionados à Assistência em saúde
mental de serviços do Centro de
Atenção Psicossocial, tipo CAPS
I, neste município de Andrelândia- MG. Entrega de Envelopes
e Sessão Pública dia 04/10/2019.
Horário: 13:00 horas. Informações (035) 33251432 ou e-mail
licitacao@andrelandia.mg.gov.br.
Pregoeira Aline de A. Rizzi. Andrelândia, 19/09/2019.

PROCESSO 116/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 069/2019

Aviso de Licitação - Objeto:
Registro de Preço para futuras e
eventuais contratações de empresas para fornecimento de materiais
de consumo (com e sem registro)
para a secretaria de saúde do Município de Andrelândia – MG. Entrega
de Envelopes e Sessão Pública dia
03/10/2019, com início às 08:00
horas. Informações Tel.: (035)
3325-1432. Pregoeira: Aline Rizzi
Andrelândia- MG, 19/09/2019.

PROCESSO N° 109/2019 –
PREGÃO PRESENCIAL N°
064/2019

Fica retificado o aviso de licitação supracitado, onde se lê
Registro de Preços para futura
e eventual aquisição de 01 (um)
micro-ônibus com no mínimo 32
lugares, passa-se a ler Registro de
Preços para futura e eventual aquisição de 02 (dois) ônibus com no
mínimo 32 lugares, conforme condições e especificações contidas
neste TERMO DE REFERÊNCIA
– Anexo II. Entrega de Envelopes
e Sessão Pública dia 23/09/2019,
com início às 13:00 horas. Informações e-mail licitacao@andrelandia.
mg.gov.br ou Tel.: (035) 3325-1432.
Pregoeira: Aline de A. Rizzi - MG,
19/09/2019.
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Censo com população em
situação de rua
A 11ª Promotoria de Justiça
de Montes Claros apresentou,
nessa semana, a proposta de
implantação do projeto social
“Fortalecimento das Políticas
Públicas Destinadas às Pessoas em Situação de Rua de
Montes Claros”. A iniciativa
tem como foco realizar o censo de indivíduos em situação
de rua na cidade, visando
à obtenção de informações
para o fortalecimento das
políticas públicas destinadas
a esses sujeitos. Com apoio
da Coordenadoria Regional
de Inclusão e Mobilização
Sociais do Norte de Minas e
das secretarias municipais de
Desenvolvimento Social e de
Saúde, o projeto se insere na
visão proativa e preventiva
da atuação do MPMG. (Gazeta Norte Mineira- Montes
Claros)
Hospital será inaugurado
em Salinas
O Plano de Saúde São Lucas está finalizando as obras
para a inauguração do Hospital
São Lucas em Salinas. A unidade, com aproximadamente
900 m² de área construída, vai
abrigar 20 leitos, com previsão
de ampliação, salas cirúrgicas
e estrutura para realização de
exames. Este será o mais novo
empreendimento do Plano,
que há 27 anos atua no Norte
de Minas para levar sempre
mais qualidade de vida, saúde
e atendimentos médicos exclusivos. Além do hospital que
será inaugurado em Salinas,
o Plano de Saúde São Lucas
mantém dois centros próprios
de especialidades médicas
(em Montes Claros e Januária)
e uma clínica especializada e
atendimento infantil. (Tribuna
do Norte - Salinas)
Agentes vão atender situações de suicídio
A Guarda Civil Municipal de
Varginha agora tem agentes
capacitados para atender situações de tentativa de suicídio.
O Subinspetor Nilson da Silva
e a Agente GCM Joselane de
Souza receberam o certificado
de conclusão do treinamento
de “Abordagem Técnica a Tentativa de Suicídio” ministrado
pelo 9º Batalhão do Corpo de
Bombeiros, de 9 a 13 deste
mês. Foram 40h de aulas com
conteúdos como psicologia
do suicídio, procedimento
teóricos, abordagem técnica,
gerenciamento de ocorrências
envolvendo tentativas de suicídios inclusive com situações
de incêndio, explosão e táticas
de combate, práticas de salvamento em altura, precipitação
a altura, empatia e abordagem
de diversos. (Diário Correio do
Sul- Varginha)
“Uberaba na 2ª Guerra
Mundial” é lançado
A Superintendência do
Arquivo Público de Uberaba
disponibiliza ao público a
edição e-book “Uberaba na
2ª Guerra Mundial”, baseado
no livro impresso com depoimentos, publicado em 1995,
pela instituição arquivística. A
publicação digital já pode ser
acessada por meio do site da
Prefeitura de Uberaba. Segundo a superintendente Marta
Zednik de Casanova, o e-book
destaca a preocupação em di-

vulgar a história dos pracinhas
uberabenses na 2ª Guerra. Ela
lembra que, em setembro de
2019, completou-se 80 anos
que a 2ª Guerra Mundial foi
deflagrada - no dia 17 de setembro de 1939 a Alemanha
realizou a invasão no território
polonês, o que provocou uma
reação dos países aliados,
marcando então o início da
2ª Guerra Mundial. (Jornal da
Manhã- Uberaba)
Programa de Regularização é prorrogado
O Programa de Regularização Fiscal (Refis) foi prorrogado em Divinópolis. Segundo
a Lei N°8.614/2019, o prazo
para adesão ao programa e
pagamento das dívidas vai
até 28 de novembro. O Refis
concede desconto de 95% em
multas e juros de dívidas que
o contribuinte tenha com o
município. O programa da prefeitura foi aprovado na Câmara
Municipal em maio e abrange
todos os débitos existentes,
que podem ser de natureza
tributária, como IPTU, ISSQN
e taxas, ou de natureza diversa, como multas, restituição,
permissões e concessões, que
tiveram vencimento até 31 de
dezembro de 2018. (Gazeta
do Oeste- Divinópolis)
Santa Casa deixará a gestão da UPA
A Santa Casa de Caridade
de Formiga vai deixar de gerir
a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Roberto
Cordeiro Martins, em Divinópolis. A Santa Casa esteve
à frente da administração da
UPA desde o dia 29 de setembro de 2014 e, segundo
informou o superintendente
José Geraldo Pereira, no local
foram implementadas várias
medidas saneadoras, objetivando que aquela unidade de
saúde viesse a prestar um serviço de maior eficiência e melhor qualidade aos usuários.
Foi preciso adequar a casa
às normas então vigentes e
impostas pelos órgãos que no
país regulam o serviço de saúde. A licitação para escolha do
novo gestor ocorreu conforme
previsto no edital de Concorrência Pública 001/2019, com
o objetivo de contratar uma
entidade de Direito Privado
sem fins lucrativos para administrar a Unidade de Pronto
Atendimento Padre Roberto,
UPA Divinópolis. (Jornal Nova
Imprensa- Formiga)
Muriaé sediará Seminário
de Turismo
Muriaé vai ser sede, entre
os dias 3 e 5 de outubro, do
Seminário Nacional de Turismo e Patrimônio Cultural. O
evento vai acontecer no Centro Universitário Unifaminas
e vai contar com palestras,
apresentações culturais e musicais, painéis temáticos, lançamento de livro, exposição de
fotografias, entre outros. Durante o Seminário, também vai
acontecer a Feira de Negócios
Turísticos de Minas Gerais. A
entrada é gratuita. O objetivo
do Seminário é promover o
debate participativo sobre a
temática e a capacitação dos
diversos atores envolvidos,
como gestores, artesãos e
prestadores de serviço, além
de várias atividades paralelas.
(Gazeta de Muriaé)
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Comissão de Ética pedirá
abertura de procedimento
disciplinar contra Chopinho
A instauração do procedimento deve ser feita
pelo presidente da Câmara Municipal
Por Jorge Eduardo
Marques - SL Atual
A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de São
Lourenço vai solicitar ao presidente da
casa legislativa, Waldinei Alves Ferreira (PV), a abertura de um procedimento disciplinar contra o vereador Paulo
Gilson Chopinho de Castro Ribeiro
(PSC). A deliberação foi feita na tarde
da quarta-feira, 18, durante a reunião
dos membros.
De acordo com o presidente da
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, Renato Motta (Avante), os
membros querem analisar a documentação enviada pelo Ministério
Público de Minas Gerais (MPMG)
informado sobre a denúncia contra o
vereador à vara criminal da comarca
de São Lourenço.
“O procedimento disciplinar tem
que ser demandado pelo presidente
da casa. Após, nós vamos analisar
quais medidas poderemos tomar.
Independente de qual for, temos que
dar a oportunidade do Chopinho se
defender. É um direito dele e um dever
da comissão proporcionar esse direito”, disse o presidente.
O presidente ainda ressaltou
que no momento não vão oferecer
denúncia contra o parlamentar para
investiga-lo com a instauração de
uma Comissão Processante (CP).
“Ainda não podemos dizer qual
atitude tomaremos a respeito, sem
antes analisar a documentação”,
informou Renato Motta.

A denúncia
Um documento lido na Câmara
Municipal na sessão ordinária do dia
19 de agosto, enviado pelo MPMG,
informava que o vereador Chopinho, pertencente a base do governo
municipal, havia sido denunciado à
justiça suspeito de praticar crimes de
corrupção ativa, além de tráfico de
influência e associação criminosa na
suposta prática da Rachadinha, em
2017, no Serviço Autônomo de Água
e Esgoto (SAAE).
Segundo a denúncia, o vereador
indicava cargo na autarquia em troca de
parte do salário da pessoa indicada. Do
salário de mais de R$ 6 mil do ocupante
do cargo, R$ 2 mil era repassado para
o vereador. Para disfarçar o esquema,
o valor era repassado por uma terceira

pessoa. Atualmente o vereador tem
um mandado de prisão preventiva em
aberto, com um pedido de Habeas Corpus negado pelo Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG).
Comissão de Ética
A Comissão foi reativada na primeira reunião ordinária após a sessão de
julgamento da Comissão Processante
(CP) da prefeita Célia Cavalcanti.
Foram eleitos, além do vereador Renato Motta, Helson de Jesus Salgado
(Cidadnia), relator, e Ricardo Luiz
Nogueira (MDB), membro.
Desativada desde o ano passado,
a comissão terminou sua reformulação em agosto de 2018. Desde então
não foi reativada, apesar de ser uma
comissão permanente.

57º BPM realiza repressão
qualificada à violência durante
a Operação Minas Segura
A Polícia Militar desencadeou nessa sexta-feira (20/09), mais uma fase
da Operação Minas Segura. A Operação aconteceu em todo o Estado de
Minas Gerais e teve como objetivo a
repressão qualificada a violência.
Em toda a área do 57º BPM foram
realizadas ações e operações que
tiveram o seguinte resultado:
- 119 operações realizadas;
- 818 veículos abordados, sendo
07 apreendidos;
- 861 pessoas abordadas, sendo 21
delas presas/apreendidas;
- 21 Mandados de Busca e Apreensão cumpridos;
- 200 pedras de crack apreendias;
- 24 buchas de maconha apreendidas e mais 02 tabletes da droga;
- 20 gramas de cocaína apreendida
- R$ 4.070,00 apreendidos;
- 16 cápsulas calibre .38 e 02 calibre .22 apreendidas,
- 01 pássaro da fauna silvestre,
apreendido;
- 13 autos de infração de trânsito
lavrados;
- 07 celulares recolhidos.
A operação repressão qualificada
a violência teve início nesse mês de
setembro, se estendendo até dezembro e acontecerá 01 vez a cada
mês. Além da operação, outras ações
serão realizados para potencializar os
resultados e aumentar a sensação de
segurança como: “Operação Corredor
de Segurança”, “Visibilidade”, “Blitz de
Trânsito e Viagem Segura”, nos prin-

cipais corredores, áreas comerciais e
vias de acesso dos municípios.

Polícia Militar: 244 anos, nossa
profissão, sua vida.
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