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Segunda etapa do Festival 
de Areia chega ao final

Na noite de segun-
da-feira (27) a Câma-
ra Municipal de São 
Lourenço aprovou por 
unanimidade uma Mo-
ção de Repúdio conta 
o Projeto de Emenda 
Constitucional (PEC 
287) que prevê a Refor-
ma da Previdência. 

A Moção foi uma ini-
ciativa dos professores 
da Rede Estadual de 
Educação da cidade de 
São Lourenço, que se 
encontra em greve desde 
o último dia 15 em mani-
festo contra a Reforma 
da Previdência. O docu-
mento foi encaminhado 
na Câmara Municipal 
através do vereador Wal-
dinei Alves Ferreira. 
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José Galvão Con-
de faleceu na tarde 
de quarta-feira (22), 
aos 84 anos, vítima 
de complicações cau-
sadas por uma pneu-
monia. Era jornalista, 
radialista, advogado, 
membro da Academia 
Varginhense de Le-
tras, Artes e Ciências; 
diretor e fundador da 
Rádio Vanguarda.

Ga lvão  Conde , 
como era conhecido, 
foi  um dos 24 funda-
dores da Academia 
Varginhense de Le-

tras, Artes e Ciências, 
criada formalmente 
em 9 de março de 
1960. Foi presidente 
da AVLAC em dois 
biênios (1997-1998 e 
2007-2008) e, devido 
ao trabalho e divulga-
ção pela Academia, 
foi nomeado presiden-
te vitalício. Também 
foi vice-presidente do 
Clube de Varginha, em 
1979 e década de 80.

Galvão deixa dois 
filhos e dois netos e 
um grande legado para 
o jornalismo mineiro.

A próxima estapa já está marccada e acontece no bairro Carioca

A reunião ordinária teve a presença de professores
 e alunos da Rede Estadual de Educação

O Festival teve início 
em Março e engloba 
cinco modalidades, são 
elas: futebol, vôlei, fute-
vôlei, peteca e handebol. 
A segunda temporada 
aconteceu no campo do 
Miramar entre os dias 18 
e 26 de março. 

Este é um investi-
mento da Secretaria 
Municipal de Esportes 
que conta também com 
patrocínios privados 
para a confecção de 
banners e uniformes 
para a equipe de arbi-
tragem e staff. 

A próxima etapa do 
Festival acontece no 
bairro Carioca entre os 
dias 20 e 28 de maio. 
Para mais informações 
e inscrição, entre em 
contato com a Secretaria 
Municipal de Esportes, 
sediada no Parque Ilha 
Antônio Dutra.

Na foto a Secretária 
Municipal de Esportes, 
Aline Forasteiro, com as 
duplas Bene e Trevisan 
de Santa Rita do Sapu-
caí (1º Lugar) e a dupla  
Paulo e Carlos de São 
Lourenço (2º Lugar). 

A Plenária Juscelino 
Kubistchek ficou peque-
na para a quantidade de 
professores, funcioná-

rios e alunos da Rede 
Estadual de Educação 
que foi acompanhar a 
reunião. Em respeito à 

ordem de silêncio, os 
presentes aplaudiam 
cada pronunciamento 
dos vereadores em Li-

bras, a língua de sinais.
Moção é uma pro-

posição legislativa que 
permite à Câmara Mu-
nicipal a aplaudir ou 
repudiar qualquer ato 
ou omissão do Poder 
Público em todas as 
esferas. Para que seja 
aprovada, ela deve ex-
pressar o sentimento de 
toda a Casa Legisativa, 
ou seja, todos os verea-
dores precisam estar de 
acordo com o documen-
to. Durante a reunião 
então, os vereadores 
tiveram o tempo de 3 
minutos para se expres-
sar à respeito da Moção 
e, sem qualquer absten-
ção, o documento foi 
aprovado por todos
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Atos e Geral

Opinião

*Por Eduardo Shinyashiki

Embora a taxa de desem-
prego continue praticamente 
estável no Brasil, próximo do 
pleno emprego, hoje o consu-
midor tem uma percepção que 
cresceu o risco de ficar desem-
pregado. A palavra causa pavor 
nos trabalhadores brasileiros e 
o medo de perder o emprego 
tem afetado os funcionários das 
empresas, segundo pesquisas 
recentes de mercado.

Realmente o cenário do 
nosso país já foi mais favorá-
vel e não é raro ouvir onda de 
demissões em organizações 
consolidadas e que contratam 
bastante, movimentando a 
cadeia de emprego brasi-
leira. Se haverá outra crise 
pela frente ou não, isso não 
sabemos, e deixamos para 
os economistas fazerem essa 
análise. O ponto é: quem 
serão os funcionários demiti-
dos? Independentemente de 
uma crise ou não, as empre-
sas sempre demitem aqueles 
colaboradores dispensáveis.

O que é ser dispensável? 
Para explicar isso, entramos 
numa dimensão que não tem a 
ver apenas com competência, 
mas com o equilíbrio entre 
sentir e pensar. As empresas, 
hoje, não querem mais apenas 
alguém com talento, com as 
mais excelentes competên-
cias técnicas. Elas querem, e 
valorizam, aquele que investe 
também nas competências 
pessoais, que equilibra essas 
duas capacidades que o mer-
cado de trabalho tanto busca.

Questionar, a cada mo-
mento, qual o seu posiciona-
mento se torna igualmente 
fundamental. O indivíduo de 
sucesso trabalha no intangí-
vel. Por maior que seja a sua 
competência, não corra o risco 
de estagnar, pois certamente 
alguém tomará o seu lugar, ain-
da que você se considere um 
profissional indispensável.

Inspirado no modelo de 
diferenciação que Jack Welch 
aplicou na General Electric 
Company, transformando-a 
na organização mais valiosa 
do mundo, podemos dividir 
as pessoas em três classes, 
de acordo com suas com-
petências e atitudes frente 
às atividades que desempe-
nham: 20% são os melhores 
profissionais da companhia, 

70% pertencem ao grupo in-
termediário com performance 
média e 10% são aqueles com 
péssimo desempenho.

A partir dessa classifica-
ção, os funcionários que es-
tavam no grupo A recebiam os 
maiores incentivos financei-
ros e os do grupo C eram na 
maioria das vezes desligados 
da empresa. Simplificando, 
todo ano Jack Welch demitia 
10% dos funcionários da GE.  
O objetivo desse modelo era 
tornar a empresa mais com-
petitiva. Portanto, cuidado 
para não ser incluído nesse 
grupo menor, que não faz 
falta para a empresa.

Saber qual posição está 
tomando faz lembrar que, 
às vezes, é possível ter um 
conhecimento, armazená-
lo, mas não se posicionar 
com essa quantidade de 
informação adquirida. Esse 
é um grande risco. Do outro 
lado, isto é, do empresarial, 
também vemos empresas que 
estão gerando produtos, mas 
não assumem uma posição 
forte perante o mercado em 
que atuam. Isso significa que, 
a médio prazo, elas também 
se tornarão dispensáveis. As 
organizações diferenciadas 
continuam se posicionando 
no mercado e vão continuar 
muito bem, obrigado.

Portanto, aquele que se 
recicla, que sabe seu posicio-
namento, e não apenas toma 
consciência, mas age em 
direção a ele, não tem medo 
de perder o emprego. Esse 
candidato sabe onde está, 
aonde quer chegar e equilibra 
a competência técnica e a pes-
soal. Ele explora seu talento 
e se torna um profissional 
indispensável. Lembrando 
que indispensável, também, 
é o autoconhecimento.

Eduardo Shinyashiki é 
palestrante, consultor orga-
nizacional, escritor, conferen-
cista nacional e internacional 
e especialista em desenvolvi-
mento das Competências de 
Liderança aplicada à Admi-
nistração e à Educação.

Mestre em neuropsico-
logia, Eduardo tem-se dedi-
cado a desenvolver o Poder 
Pessoal para gerar realiza-
ção pessoal e profissional 
através da expansão das 
competências de liderança, 
comunicação e inovação.

NÃO SEJA UM 
PROFISSIONAL 
DISPENSÁVEL

......................................................................
O Jornal Correio do Papagaio é filiado ao SINDIJORI - Sindicato dos Proprie-
tários de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais.

.......................................................
É expressamente proibida a reprodução integral ou parcial de quaisquer textos aqui 
publicados sem prévia autorização do Jornal Correio do Papagaio,

........................................................
A Diretoria não se responsabiliza por conceitos, opiniões e pela coerência 
das matérias assinadas, que ficam então sob inteira responsabilidade de 
seus autores. ........................................................

Circulação em 33 cidades do Sul de Minas
Aiuruoca, Alagoa, Andrelândia, Arantina, Baependi, Bocaina de Minas, Bom Jar-
dim de Minas, Campanha, Carmo de Minas, Carvalhos, Caxambu, Conceição do 
Rio Verde, Cristina, Cruzília, Dom Viçoso, Itamonte, Itanhandu, Jesuânia, Liber-
dade, Lambari, Minduri, Olímpo Noronha, Passa Quatro, Passa Vinte, Pouso Alto, 
Santa Rita de Jacutinga, São Lourenço, São Sebastião do Rio Verde, São Vicente 
de Minas, Seritinga, Serranos, Soledade de Minas e Virgínia.

O Jornal Correio do Papagaio é uma publicação de:
JCP Edições de Jornais e Eventos Ltda - CNPJ: 11.458.016/0001-69 - São Lourenço 

R. Dr. Olavo Gomes Pinto, 61/207- Centro - São Lourenço-MG - Cep 37470-000
Diretor-Presidente

Márcio Muniz Fernandes
Jornalista 

Júlio Simões - MTb 13.144/58/77
Redação

Jefferson Santos
Marina Ibba

Claudiane Landim
Diagramação 

Márcio Muniz e Paulo Fernando

Tiragem Semanal
Edição Colorida 5.000 a 8.000

Edição P&B 1.000
Impressão:

Edição Colorida
O Tempo Serviços Gráficos

31-2101.3807 
Edição PB

Gráfica Novo Mundo
35-3339.3333

Telefones: (35) 3332-1008 / 3331-6899 / 98895-6899
E-mail: jornalcp@correiodopapagaio.com.br

Portal: www.correiodopapagaio.com.br

Prefeitura 
Municipal de 
Andrelândia

Aviso de Licitação. Processo 
n° 024/2017, Pregão Pres. nº 

007/2017. 
Objeto: Registro de Preços 

para aquisição de materiais 
de construção. Entrega de En-
velopes e Sessão Pública dia 
10/04/2017, com início às 08:00 
horas. Informações Tel.: (035) 
3325-1432. Pregoeira: Vânia 
C.S. Silva- MG, 06/03/2017.

AVISO DE LICITAÇÃO. Pro-
cesso n° 056/2017, Pregão 

Presencial n° 018/2017. 
Objeto: Registro de preços 

para contratações de microem-
presas, empresas de pequeno 
porte e equiparadas para even-
tuais e futuras prestações de ser-
viços de alinhamento, balancea-
mento, cambagem, substituição 
e instalação de pneus. Entrega 
de Envelopes e Sessão Pública 
dia 07/04/2017, Horário: 08:00 
horas para credenciamento e 
após, abertura dos envelopes. 
Informações (035) 3325-1432 e 
e-mail: licitacao@andrelandia.
mg.gov.br. Pregoeira: Vânia C. 
de S. Silva. Andrelândia/MG, 
27/03/2017.

AVISO DE LICITAÇÃO. Pro-
cesso n° 058/2017, Pregão 

Presencial n° 020/2017.
 Objeto: Registro de preços 

para prestação de serviços de la-
vagens simples e completas nos 
veículos, caminhões e maquinas 
da Prefeitura de Andrelândia. 
Entrega de Envelopes e Sessão 
Pública dia 17/04/2017, Horário: 
14:00 horas para credenciamento 
e após, abertura dos envelopes. 
Informações (035) 3325-1432 e 
e-mail: licitacao@andrelandia.
mg.gov.br. Pregoeira: Vânia C. 
de S. Silva. Andrelândia-MG, 
27/03/2017.

Aviso de Licitação. Processo 
n° 57/2017, Pregão Pres. nº 

019/2017. 
Objeto: Registro de preços 

para fornecimento de peças 
para os veículos pesados da 
frota municipal. Entrega de En-
velopes e Sessão Pública dia 
17/04/2017, com início às 08:00 
horas. Informações Tel.: (035) 
3325-1432. Pregoeira: Vânia C. 
de S. Silva. Andrelândia - MG, 
27/03/2017.

LEI MUNICIPAL Nº 2.033/2017

“Estabelece a disponibilização 
de servidores públicos do Municí-
pio de Andrelândia para atender 
as necessidades do Poder Judici-
ário, da Polícia Civil e da Adminis-
tração Fazendária nesta cidade e 
dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Andre-
lândia/MG aprovou, e eu, Pre-
feito de Andrelândia, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado o 
Município de Andrelândia a firmar 
convênio com o Tribunal de Jus-
tiça do Estado de Minas Gerais, 
Polícia Civil do Estado de Minas 
Gerais e Secretaria de Estado de 
Fazenda do Estado de Minas Ge-
rais, objetivando a disponibilização 
de 03 (três) servidores efetivos do 
Município de Andrelândia, sendo 
cedido um servidor para cada 
órgão acima descrito.

Art. 2º - O servidor efetivo 
cedido pelo Município de An-
drelândia que atuará junto ao 
Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais deverá prestar 
serviços no Fórum Presidente 
João Pinheiro, nesta cidade, 
seguindo as determinações do 
Juiz de Direito a que estiver 
subordinado, ou outro que o 
substitua, conforme disposto no 
art. 3º, inciso VIII da Resolução 
n° 719/2013 do Tribunal de Jus-
tiça do Estado de Minas Gerais.

Paragrafo Único - A prestação de 
serviço por servidor efetivo do Mu-
nicípio de Andrelândia não gerará 
nenhum ônus ao Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais.

Art. 3º - O servidor efetivo cedi-
do pelo Município de Andrelândia 
que atuará junto à Polícia Civil do 
Estado de Minas Gerais deverá 
prestar serviços na Delegacia de 
Polícia, nesta cidade, seguindo as 
determinações do Delegado de 
Polícia a que estiver subordinado, 
ou outro que o substitua.

Paragrafo Único - A prestação 
de serviço por servidor efetivo do 
Município de Andrelândia não 
gerará nenhum ônus à Polícia Ci-
vil do Estado de Minas Gerais.

Art. 4º - O servidor efetivo 
cedido pelo Município de Andre-
lândia que atuará junto à Admi-
nistração Fazendária Estadual 
deverá prestar serviços na sede 
da referida repartição pública, 
nesta cidade, seguindo as deter-
minações do chefe responsável 
a que estiver subordinado, ou 
outro que o substitua.

Paragrafo Único - A prestação 
de serviço por servidor efetivo do 
Município de Andrelândia não 
gerará nenhum ônus à Secre-
taria de Estado de Fazenda do 
Estado de Minas Gerais.

Art. 5º - Revogadas as dis-
posições em contrário, esta Lei 
entra em vigor na data de sua 
publicação e seus efeitos retroa-
girão a 1º de janeiro de 2017.

Andrelândia, 22 de fevereiro 
de 2017.

Francisco Carlos
Prefeito de Andrelândia

Casa dos Meninos de São Lourenço
Balanço Patrimonial

Casa dos Meninos de São Lourenço
Demonstração do Resultado
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São Lourenço e Região

Asilo São Vicente de Paulo inaugura nova 
ala através de doações e ajuda parlamentar

Negociações são iniciadas para reflorestamento 
do Ribeirão Bengo, em Caxambu

O Asilo São Vicente de 
Paulo de São Lourenço 
inaugurou uma nova ala em 
seu prédio. O espaço, que 
será destinado à lavanderia, 
foi inaugurado neste sábado 
(25). A construção da área 
ocorreu através de doações 
da população. A entidade 
adquiriu ainda maquinários 
por meio de emenda parla-
mentar do deputado federal 
Luis Tibé (PTdoB). 

A aquisição dos equi-
pamentos para a lavande-
ria representa investimen-
to de R$ 98 mil aproxima-
damente. Ao todo, o asilo 
adquiriu quatro aparelhos 
entre secadora; centrífu-
ga; calandra (máquina de 
passar roupa) e máquina 
de lavar industrial com 
capacidade para 30kg. 
A nova ala atende todos 
os padrões exigidos pela 
Vigilância Sanitária. 

Há oito meses, o Asilo 
São Vicente fazia uma 
campanha para arrecadar 
doações da população, 
com o objetivo de cons-
truir o novo espaço. Com 
a mobilização, a entidade 
conseguiu recolher mate-
riais de construção civil, 
como cimento, ferragens, 
areias e tijolos. O único 
gasto da instituição foi com 
a parte elétrica e hidráulica 
do novo cômodo.

De acordo com a enfer-
meira técnica responsável, 
Keli Santos da Silva, esta 
conquista não seria possível 
sem a ajuda da comunida-
de e do apoio parlamentar 
do deputado Luis Tibé. “O 

Asilo não tem condições de 
utilizar dinheiro do próprio 
orçamento para realizar 
uma obra como esta. Os 
gastos com as despesas 
estão no limite e carecemos 
de apoio da prefeitura e ou-
tros órgãos. Esta conquista 
se deu graças a doações da 
população e da indicação 
do deputado”, afirma. 

A entidade gasta apro-
ximadamente R$ 25 mil 
com folha de pagamento 
dos seus 16 funcionários. 
Além disso, o asilo tem um 
alto consumo com fraldas 
geriátricas, alimentação, 
produtos de limpeza e hi-
giene pessoal. A casa para 
idosos, no entanto, está 
com as contas em dia. 

O asilo cobra, em mé-
dia, R$ 1.874,00 por idoso, 
sendo que o lar atende 53 

internos. Os idosos rece-
bem, entre outros cuida-
dos, atendimento médico e 
nutricional de profissionais 
voluntários. Para Keli San-
tos da Silva, o valor cobra-
do não poderia ser inferior 
a este considerando os 
gastos gerados. “Pedimos, 
no mínimo, dois salários 
mínimos por idoso. Menos 
do que isso é inviável para 
nós. Já para as famílias 
que não têm condições fi-
nanceiras para pagar este 
valor, é cobrado apenas os 
gastos com remédios e ou-
tras despesas”, informa. 

Qualquer pessoa pode 
fazer doações. A maior 
necessidade do Asilo São 
Vicente é com fraldas ge-
riátricas e produtos de 
limpeza, conforme relatado 
pela enfermeira técnica 

responsável. Doações em 
dinheiro podem ser feitas 
diretamente pela conta 
corrente 539-0; Agência 
0152 e Operação 003 da 
Caixa Econômica Federal. 
O Asilo São Vicente está 
localizado na Rua Lopes 
Trovão, nº 80, no bairro 
São Lourenço Velho. 

Outros projetos

A próxima etapa do 
Asilo São Vicente de Paulo 
é construir um espaço de 
descanso e lazer para os 
idosos, em um terreno ane-
xo ao prédio. Além disso, a 
entidade pretende também 
restaurar completamente a 
capela que existe no local. 
O projeto para os novos 
empreendimentos deve co-
meçar em uma semana.

A Micro Bacia do Ribeirão 
Bengo pode receber uma re-
cuperação através de plantio 
de mudas, em Caxambu. A 
prefeitura e o Instituto Esta-
dual de Florestas iniciaram 
uma parceria para executar 
o projeto, que deve recuperar 
a mata e preservar o recurso 
hídrico do município. 

A recuperação florestal 
da Micro Bacia do Ribeirão 
Bengo deverá favorecer a 
restauração de sua vegeta-
ção nativa, que tem como 
função ambiental proteger 
os recursos hídricos, além 
de garantir a estabilidade 
geológica e a proteção da 
biodiversidade.   

As partes, no entanto, 
estão alinhando a parceria 
para elaboração do projeto 
final. Ainda é necessário 
a obtenção de um termo 
de parceria entre esses e 
outros órgãos responsáveis 
para que o projeto seja ofi-
cializado e saia do papel.

Segundo o Secretário 
Municipal de Meio Ambiente, 
Reinaldo Guedes, o principal 
problema do Ribeirão Bengo 
é a geração de água. “Existe 
um sério problema na Mata 
do Jacaré, onde está loca-
lizado o recurso hídrico. A 
infiltração da água da chuva 
não ocorre como deveria 
deixando os lençóis subter-
râneos sem a captação de 
água necessária”, afirma. 

O problema ocorre, 

como informado pelo se-
cretário, devido à urba-
nização e o uso de solo 
inadequado da produção 
agrícola. Esses, entre ou-
tros fatores, prejudicam o 
abastecimento dos lençóis 
subterrâneos ferindo dire-
tamente a geração de água 
do Ribeirão Bengo. 

Desta forma, com o vivei-
ro de mudas, será possível 
que o plantio seja direciona-
do a recuperação de áreas 
de captação de água e res-
tauração do solo daquela 
região. A prefeitura irá dispor 
de funcionários, equipamen-
tos e concessão de área.  

De acordo com o Analis-
ta Ambiental e representan-
te do Instituto Estadual de 
Florestas, Alberto Rezende, 

esta restauração contribuirá 
ainda no equilíbrio ambien-
tal, aumento da diversidade 
biológica, melhoria na pro-
dução e na qualidade da 
água do município, além 
de influenciar positivamente 
no equilíbrio climático e na 
qualidade do solo. 

“O Ribeirão Bengo tem 
relevância hídrica para o 
município e com a sua recu-
peração e o plantio de mu-
das nas áreas degradadas 
sua produção será melhora-
da, através do aumento das 
áreas de captação, infiltra-
ção e drenagem”, ressalta 
o analista ambiental. 

Além de reflorestar a Mata 
do Jacaré, que tem cerca de 5 
km² de área, a iniciativa visa 
ainda a produção de mudas 

específicas para compor o 
paisagismo de vias públicas 
da cidade caxambuense. 

Privatização x
 Águas minerais 

Recentemente, as fontes 
minerais de Caxambu foram 
alvo de um projeto que prevê 
a exploração deste recurso 
hídrico. A Companhia de De-
senvolvimento Econômico 
de Minas Gerais (Codemig) 
abriu um edital na busca por 
parceiros para extrair a água 
para comercialização. Ati-
vistas manifestaram contra 
a iniciativa privada e verea-
dores do município entram 
com uma representação 
junto ao Ministério Público 
contra a Codemig.

Lavadora horizontal adquirida por emenda parlamentar 

Microbacia do Bengo em Caxambu

Foto: Keli Santos

Camo de Minas recebe primeiro 
CAPS Infantil da região

Câmara Municipal de Caxambu aprova 
projeto que reduz estadias em viagens

Município de Carmo de 
Minas é contemplado com o 
CAPS I - Centro de Atenção 
Psicossocial Infantil, uma 
unidade para atendimento 
de menores de 0 a 18 anos 
de idade. O serviço foi 
aprovado pelo Ministério 
da Saúde no ano de 2016, 
porém não implementado. 

A atual gestão em par-
ceria com o Hospital local 
deu início ao planejamen-
to para começar o projeto. 
De acordo com o Secretá-
rio Municipal de Saúde de 
Carmo de Minas, Mauro 
Junqueira, o projeto com-
pleto já foi encaminhado 
ao Ministério da Saúde 

e o Ministro de Estado, 
Ricardo Barros, informou 
que ele será habilitado nos 
próximos 60 dias.

A partir da habilitação terá 
início imediato a prestação 
de serviços. O CAPS I será 
o primeiro da Microrregião 
de São Lourenço e atenderá 
24 municípios. Inicialmente, 
para que as cidades possam 
ser comtempladas com o 
atendimento será necessário 
que firmem acordos com a 
cidade de Carmo de Minas 
para o planejamento e via-
bilidade de atendimento e 
acolhimento na unidade. 

Os Centros de Atenção 
Psicossocial no Brasil pos-

sibilitam a organização de 
uma rede que substitui os 
Hospitais Psiquiátricos no 
país. Os CAPS são servi-
ços de saúde municipais, 
abertos, comunitários que 
oferecem atendimento diá-
rio e tem por objetivo, além 
de evitar internações, aco-
lher e atender as pessoas 
com transtornos mentais 
graves e persistentes, em 
busca de preservar e for-
talecer os laços sociais do 
usuário em seu território.

Em Carmo de Minas 
a Secretaria Municipal de 
Saúde aguarda a habili-
tação do serviço para dar 
início aos atendimentos

Os vereadores de Ca-
xambu terão que se aten-
tar quanto aos gastos em 
viagens parlamentares. O 
projeto de lei que limita o 
custeio de estadias pelo 
poder legislativo foi apro-
vado por unanimidade dos 
vereadores em sessão da 
última segunda-feira (20). 
O texto, de autoria do presi-
dente da Casa, Mario Alves 
(PSDB), foi encaminhado à 
prefeitura para sanção. 

Entre 2013 e 2016, a 
Câmara Municipal teria 
gastado R$ 330 mil aproxi-
madamente com estadias 
de viagens feitas pelos 

vereadores, de acordo com 
levantamento feito pelo au-
tor do projeto de lei. Apenas 
uma parlamentar, que não 
teve a identidade divulgada, 
teria viajado nove vezes, 
com direito a cinco diárias. 

O projeto de lei, entretan-
to, ainda não entrou em vi-
gor porque ainda precisa ser 
aprovado pelo prefeito da 
cidade Diogo Curi (PSDB). 
A prefeitura informou que o 
texto ainda está em análise 
e ainda não há previsão 
para ser aprovado. .

Assim que sancionado, 
o projeto de lei reduzirá 
a quantidade de estadia 

paga pela Câmara Muni-
cipal. Cada vereador tem 
dinheiro a quatro viagens 
por ano, sendo que des-
sas, três estadias serão 
bancadas pelo legislativo. 

O autor do projeto, vere-
ador e presidente da Casa, 
Mario Alves (PSDB), diz que 
a economia gerada será 
devolvida para o município. 
“Antes não existia contro-
le algum. Considero este 
projeto um avanço na atual 
legislatura, uma vez que po-
deremos devolver o dinheiro 
economizado para ser apli-
cado na saúde e segurança, 
por exemplo”, afirma. 

Indivíduos efetuaram seis disparos; 
vigia que estava no local saiu ileso

Fórum de São Lourenço é alvo 
de tiros durante a madrugada

O Fórum de são Lou-
renço foi alvo de tiros na 
madruga desta segunda-
feira (27). Dois indivídu-
os em uma motocicleta 
passaram em frente ao 
prédio e teriam efetuado os 
disparos. No momento do 
ocorrido apenas o vigilante 
estava no local. O vigia não 
foi atingido pelos tiros. 

De acordo com infor-
mações da Polícia Militar, 
os indivíduos efetuaram 

cinco disparos na porta de 
entrada do Fórum. A ação 
aconteceu por volta das 
04h desta manhã. A PM 
ainda não tem informa-
ções sobre os suspeitos. 

O caso foi encaminha-
do para a Polícia Civil, que 
instaurou inquérito para 
investigar o ocorrido. Se-
gundo o delegado regional 
da Polícia Civil de São 
Lourenço, Luciano Belfort, 
as apurações serão feitas 

com o máximo de urgência 
considerando a gravidade 
desta ocorrência. 

Um papel foi deixado 
no local com um aviso 
“PCC [Primeiro Coman-
do da Capi ta l ]  contra 
opressão”.   Luciano Bel-
fort informou, no entanto, 
que ainda é cedo demais 
para afirmar envolvimen-
to de uma facção crimi-
nosa, mas não descarta 
a possibilidade.

Fórum Municipal de São Lourenço

O projeto de lei já foi aprovado pela Câmara Municipal, mas aguarda sanção do prefeito

A entidade, instalada em São Lourenço, pretende construir ainda 
uma área de descanso e lazer para os idosos

Projeto prevê o plantio de mudas, que devem melhorar
 a geração hídrica da bacia

Pela proposta cada parlamentar terá direito a três
 estadias pagas pela Casa Legislativa

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação/PMCaxambu
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Receita

Piadas
Não Faça Isso

A esposa está na cozinha e 
escuta o marido na sala gritan-
do com a TV:

- Não! Não faça isso, seu 
idiota!

A esposa pergunta:
- O que você está assistindo?
E o marido responde:
- Nossa filmagem do            

casamento.

O Rosto Transformado

Duas amigas conversando:
- Você sabia que a Fernanda 

sofreu um acidente de automó-
vel?

- É mesmo?!
- Pois é... ficou com o rosto 

Mousse de maracujá

Ingredientes

2 caixas de gelatina de 
maracujá

2 xícaras de água 
quente

1/2 xícara de suco de 

todinho desfigurado!
- Minha Nossa Senhora!
- Mas o marido trouxe um 

Cirurgião Plástico dos Estados 
Unidos que disse que vai deixar 
o rosto dela exatamente como 
era!

- Coitada!

Gago ao Telefone

Maurício tinha um amigo cha-
mado Túlio, e o irmão  do Túlio 
era gago. Um dia, Maurício 
ligou na casa

de Túlio e o irmão do Túlio 
atendeu:

- Alô?! Posso falar com o 
Túlio?

- Tú Tú Tú
- Droga! Tá ocupado!!!

Cruzadas

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

E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br

maracujá
2 xícaras de leite de 

vaca
1 lata de leite conden-

sado
1 lata de creme de leite 

sem soro

Modo de Preparo

Prepare a gelatina com 
a água quente

Depois é só bater todos 
os ingredientes no liqui-
dificador e colocar numa 
travessa para gelar

Brasil é o maior gerador de 
energia eólica da América Latina

Abertura da China à carne brasileira é 
“reconhecimento da confiabilidade”

Temer: redução da burocracia traz 
segurança jurídica e gera empregos

Maior diversificação de fontes 
energéticas, tarifas mais baratas 
e energia limpa de melhor quali-
dade para a população brasilei-
ra. Essa é a perspectiva para o 
setor elétrico nos próximos anos 
diante do crescimento da capaci-
dade de geração eólica no País, 
líder na produção desse tipo de 
energia na América Latina.

De acordo com ranking divul-
gado pela Global Wind Energy 
Council (GWEC), organização 
internacional especializada em 
energia eólica, houve uma ex-
pansão de 2.014 Megawatts na 
geração dessa energia no País 
em 2016, o que posicionou o 
Brasil na 5ª posição no ranking 
mundial de capacidade instalada 
no ano passado. O País também 
ocupou a nova colocação no 
ranking mundial de capacidade 
acumulada de geração eólica 
(10.740 MW).

“O Brasil tem sido muito pro-
ativo em fontes renováveis, tanto 
eólica como solar, e tem um pro-
grama ambicioso de aumentar 
essa participação da energia eólica 
na matriz energética do País”, 
pontuou o secretário de Energia 
Elétrica do Ministério de Minas e 
Energia, Fábio Lopes Alves, em 
entrevista ao Portal Brasil.

A liderança do Brasil na pro-
dução dessa energia renovável 
é também confirmada por órgãos 
brasileiros. Em 2016, a  Agência 

Para o presidente da Repú-
blica, Michel Temer, a reabertura 
do mercado chinês à carne bra-
sileira, anunciado neste sábado 
(25), “é o reconhecimento da 
confiabilidade de nosso sistema 
de defesa agropecuária.”

“Nosso país construiu grande 
reputação internacional neste seg-
mento. E o posicionamento chinês 
é a confirmação de todo trabalho 
de esclarecimento levado a termo 
pelo governo brasileiro nestes 
últimos dias em todos os continen-
tes”, alertou o presidente, em nota 
divulgada logo após a divulgação 
de comunicado do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, nesta manhã.

Temer ainda afirmou estar 
confiante de que o posiciona-
mento do país asiático também 
estimulará outros países com-
pradores da carne brasileira a 
seguirem o  mesmo exemplo.

Confira a nota na íntegra:
A decisão do governo da China 

de reabrir o seu mercado à prote-

Lançado nesta quinta-feira 
(23), o Portal Único de Comércio 
Exterior vai diminuir a burocracia 
nas exportações e importações 
brasileiras, trazendo segurança 
jurídica e facilitando a geração 
de empregos no País. Segundo o 
presidente da República, Michel 
Temer, a ferramenta faz parte 
do plano do governo federal em 
desburocratizar toda a adminis-
tração pública brasileira.

“Nós vamos até o fim do ano, 
se Deus quiser, desburocratizar 
toda a administração pública. E 
com isto alcançarmos o objetivo 
que é gerar emprego”, disse 
Temer, durante o lançamento do 

Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), apurou uma expansão 
ainda maior, de 2.491 MW, e a 
Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE) registrou 
um aumento de 53,4% no ano 
passado em relação a 2015.

Para o secretário, a tendência 
é de que a geração dessa fonte 
renovável aumente nos próximos 
anos, o que pode, inclusive, bara-
tear o custo da geração de energia 
no País. “Hoje, mais de 7% de 
toda a energia produzida no Bra-
sil é de energia eólica. Tem uma 
tendência de crescimento muito 
grande”, afirmou, ressaltando que 
a energia eólica já é mais barata 
na comparação com a energia 
gerada em usinas hidrelétricas.

Nordeste na liderança

Beneficiado por temporadas de 
ventos fortes, a Região Nordeste 
continua a ser o maior polo brasi-
leiro de geração de energia eólica. 
Segundo a CCEE, o Rio Grande do 
Norte foi o principal estado gerador 
no Brasil no ano passado. As usi-
nas potiguares produziram 1.206 
MW médios no período, número 
que representa um aumento de 
50% em relação a 2015.

“Hoje, no Nordeste, 50% da 
energia gerada é eólica, e a ten-
dência é que isso cresça”, apontou 
Alves. “O Nordeste tem condição 
muito favorável de vento. Por 
conta disso, é a região onde hoje 
existe a maior instalação de par-

ína animal produzida no Brasil é o 
reconhecimento da confiabilidade 
de nosso sistema de defesa agro-
pecuária. Nosso país construiu 
grande reputação internacional 
neste segmento. E o posiciona-
mento chinês é a confirmação de 
todo trabalho de esclarecimento 
levado a termo pelo governo brasi-

leiro nestes últimos dias em todos 
os continentes. Agradecemos o 
gesto do governo do presidente Xi 
Jinping. Temos uma parceria que 
gerou muitos frutos e, com certeza, 
muitos ganhos ainda teremos com 
a sólida relação bilateral entre nos-
sas nações. Estamos plenamente 
confiantes que outros países se-

Novo Processo de Exportações 
do Portal Único de Comércio 
Exterior, no Palácio do Planalto. 
A expectativa do governo é que o 
portal único reduza o prazo médio 
de exportação em 40%.

O portal possui uma interface 
única para interação entre governo 
e operadores de comércio exte-
rior, oferecendo processos mais 
rápidos para exportar e importar. 
Dessa forma, a expectativa é que 
ocorra diminuição de custos, pra-
zos e aumento da competitividade 
dos produtos brasileiros. 

Estudo da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), feito em 

parceria com o Ministério da In-
dústria, Comércio Exterior e Servi-
ços (MDIC), mostra que reformas 
relacionadas à burocracia do 
comércio exterior no Brasil podem 
reduzir em até 14,5% os custos 
dos operadores brasileiros.

Gargalos

Segundo o presidente da Re-
pública, os ministérios foram ins-
truídos a enviarem medidas para 
reduzir a burocracia internamente. 
“Não foi preciso criar, digamos, um 
Ministério da Desburocratização, já 
que cada ministro no seu interior, 
na sua função administrativa, sa-

ques solares e eólicos”, disse. Ele 
ressaltou que mais parques eóli-
cos trarão mais empreendimentos 
solares, para complementar a 
fonte energética renovável.

Matriz energética brasileira

Ainda assim, a principal fonte 
de energia no País continua sendo 
das usinas hidrelétricas de pequeno 
e grande porte que, em tempos de 
estiagem, precisa de ser auxiliada 
pelas usinas termoelétricas, que 
geram uma energia mais cara. A 
boa notícia é de que a entrada em 
operação de novos campos eólicos, 
essa forma de energia passou a 
representar 6% do total no Sistema 
Interligado Nacional (SIN).

Energia renovável

Em 2015, o Brasil assinou 
compromisso internacional na 
COP 21 de aumentar para 33% 
o uso de fontes renováveis, além 
da energia hídrica, na matriz total 
de energia até 2030, aumentando 
a parcela de energias renováveis 
(além da energia hídrica) no forne-
cimento de energia elétrica para 
ao menos 23% até 2030, inclusive 
pelo aumento da participação de 
eólica, biomassa e solar.

Fonte: Portal Brasil, com 
informações do Ministério de 
Minas e Energia, Aneel e Global 
Wind Energy Council

guirão o exemplo da China.

Michel Temer

Egito e Chile
Outros dois parceiros co-

merciais, Chile e Egito, também 
anunciaram neste sábado (25) 
que normalizaram as importa-
ções de carne brasileira.

O Serviço Agrícola e Pecua-
rista do Chile extinguiu a medida 
que restringia a importação de 
carne brasileira para o país. Já o 
Ministério da Agricultura do Egito 
declarou oficialmente ter certeza 
da qualidade da carne brasileira 
após exames realizados por três 
diferentes órgãos governamen-
tais, que atestaram também que 
a produção de frango e carne 
bovina no Brasil está de acordo 
com as leis islâmicas.

A suspensão foi mantida nos 
três países apenas para os 21 fri-
goríficos que são alvo da Operação 
Carne Fraca da Polícia Federal.

Fonte: Portal Planalto

berá avaliar com muito maior tran-
quilidade, os principais gargalos da 
administração”, declarou Temer.

A burocracia brasileira é uma 
das principais reclamações feitas 
por investidores estrangeiros e 
outros governos, contou o pre-
sidente, e a simplificação trará 
segurança jurídica ao comércio. “A 
agilização desses desembaraços 
aduaneiros, alfandegários, gera 
estabilidade nas relações comer-
ciais e industriais”, garantiu Temer, 
acrescentando que as medidas de 
retomada da economia mostrando 
resultados positivos também aju-
dam na estabilidade.

Fonte: Portal Planalto

Com matriz energética diversificada, as tarifas de eletricidade podem 
ficar mais baratas nos próximos anos

Presidente Temer faz brinde com embaixador chinês Li Jinzhang, 
durante jantar em churrascaria no último dia 19, em Brasília

Segundo organização internacional, Brasil ocupa 5ª colocação no 
ranking mundial de capacidade instalada de energia eólica

Em nota, presidente Temer destaca que anúncio chinês é a confirmação de trabalho 
de esclarecimento feito pelo governo brasileiro nos últimos dias

Governo federal lançou nesta quinta-feira (23) o Portal Único de Comércio Exterior. Criada para 
agilizar o sistema comercial do País, a ferramenta deve reduzir em 40% o tempo de exportação

Foto :Divulgação/EBC

 Foto: Divulgação/Beto Barata


