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3ª edição do Downhill São 
Lourenço reúne atletas da região

Moradores de São Lou-
renço estão sendo prejudi-
cados com a demora na en-
trega de correspondências 
dos Correios. Na cidade 
existem duas agências, 
sendo uma própria e outra 
franqueada e o Centro de 
Distribuição Domiciliar. Por 
meio de nota, a empresa 
informou que o serviço está 
normalizado no município. 

Entretanto, a munícipe 
Eliliane Roberta da Motta 
aguarda há 15 dias por uma 
encomenda. Ela mora na 
Rua Isidoro Machado, no 
bairro Vila Nova. A morado-
ra contratou um serviço no 
último dia 05 deste mês. No 
dia seguinte, segundo infor-
mou, a empresa responsá-
vel enviou o produto pelo 
sedex. “Já faz três semanas 
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Tem início nesta 
segunda-feira, dia 24, 
a fase municipal dos 
Jogos Escolares de 
Minas Gerais (JEMG 
- 2017). Participam 
desta etapa escolas 
estaduais, munici-
pais e particulares de 
São Lourenço. A fase 
classif ica os times 
para as competições 
microrregionais. 

Os jogos aconte-
cem do dia 24 de abril 
ao dia 05 de maio nas 
quadras Pedro Melo 
e Claudionísio Vieira 
Horta,  local izadas 
na Ilha Antônio Du-
tra. As competições 
acontecerão das 14h 

às 19h, de segunda a 
sexta-feira. 

O JEMG é o maior 
e o mais importante 
Programa esportivo-
social de Minas Ge-
rais e faz parte do Pro-
grama Estruturador do 
Governo do Estado. É 
uma competição es-
portiva-educacional 
na qual podem parti-
cipar as escolas pú-
blicas e particulares 
com alunos-atletas 
do ensino fundamen-
tal e médio. Ao todo, 
cerca de 160mil es-
tudantes de Minas 
Gerais tem a oportu-
nidade de participar 
das competições.

Ao todo 50 pilotos participaram das competições na Pista Nova

No início do ano, a empresa anunciou o fechamento de 250 agências em todo o país

O evento aconteceu nos 
dias 22 e 23 de abril e contou 
com a presença de atle-
tas de diversas cidades do 
Sul de Minas. A competição 
comtemplou 5 categorias di-
ferentes com atletas maiores 
e menores de 18 anos. 

Organizado pelos atle-
tas são-lourencianos Jusci-
nei Fonseca e Thiago Dias 
Lavorado, o evento está em 
seu terceiro ano e acolheu 
50 pilotos de diversas ci-
dades. Marcaram presença 
atletas de Baependi, Ca-
xambu, Itamonte, Itanhan-
du, Virgínia, Resende, São 

José dos Campos, Pouso 
Alegre e Pouso Alto. 

A pista, construída pe-
los própr ios at le tas da 
cidade em um terreno que 
pertence à Prefeitura, fica 
localizada no Bairro Vale 
dos Pinheiros. “A gente 
quis t razer  um esporte 
diferente para a cidade e 
fortalecer o Downhill em 
São Lourenço”, conta Jus-
cinei que pratica o esporte 
há cerca de 8 anos. 

O evento começou na 
manhã de sábado e teve fim 
na tarde de domingo após a 
entrega das premiações.  

e a correspondência não 
chegou. Sinto-me lesada 
porque já vou ter que pagar 
a fatura”, relata.

Já o sindico de um prédio 
da Rua Batista Luzardo, na 
região central da cidade, diz 
que 20 moradores estão há 
quase 30 dias sem receber 
correspondências. Marcus 
Vinicius Rovai informa que, 
na maioria dos casos, são 
boletos bancários que ven-
ceram em 10 e 15 de abril. 
“Além das contas bancárias 
dos proprietários dos apar-
tamentos, os vencimentos 
do próprio prédio também 
estão atrasados”, afirma. 

Os Corre ios hav iam 
anunciado o fechamento de 
aproximadamente 250 uni-
dades em todo o país, como 
parte de projeto de fusão de 

agências, anunciado em fe-
vereiro. A medida é aplica-
da em municípios acima de 
50 mil habitantes. O projeto 

é uma das ações que os 
Correios vêm implementan-
do para reverter o cenário 
financeiro da empresa. Em 

Minas Gerais, 31 agências 
farão parte do projeto de 
fusão – São Lourenço não 
está incluída.
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Opinião

*Germano Rigotto

A indústria sempre teve 
um papel decisivo nos ciclos 
econômicos mundiais, seja nos 
movimentos de crescimento 
ou de recessão. Esse dado é 
perceptível na história de paí-
ses de todas as dimensões e 
continentes. Quando o vetor de 
uma nação é de decréscimo, 
normalmente sua indústria tem 
sérios problemas. O inverso 
também é verdadeiro. Quando 
o país está bem, o setor secun-
dário está puxando a frente. 

Não é diferente do que 
vemos, agora, no Brasil, em-
bora as causas não sejam 
apenas atuais. Faz tempo que 
a área reclama por uma visão 
estratégica dos governos, 
calcada numa política nacional 
duradoura para a indústria, 
bem como de medidas que 
protejam a competitividade 
imediata dos produtos brasilei-
ros. Não raras vezes, nossas 
empresas são lesadas por 
práticas desleais de comércio 
internacional, sem uma rea-
ção proporcional das nossas 
representações. Nas últimas 
décadas, em governos de 
todas as matizes, não fomos 
bem em nenhuma das duas 
dimensões, isto é, nem na vi-
são de longo prazo, tampouco 
no combate conjuntural.

Veja-se, por exemplo, a situa-
ção do setor de bens de capital, 
a chamada indústria de fazer 
indústria. A cadeia em questão 
amargou uma queda de quase 
50% no faturamento em compa-
ração a 2013. No mercado in-
terno, a baixa chega a 60% das 
receitas no mesmo período. As 
consequências não podiam ser 
outras: Desemprego, queda de 
renda do trabalhador, parques 
industriais desativados, venda 
de empresas para grandes 
grupos internacionais, perda 
de competitividade, defici-
ência nas exportações e um 
sem-número de outros danos 
diretos e indiretos. Como já 
se disse, a indústria é uma 
espécie de motor do PIB. 

Impressiona, porém, que, 
mesmo com a série histórica 
e com as consequências ex-
plícitas na atualidade, erros 
semelhantes continuem ocor-
rendo. Na segunda quinzena 
de fevereiro, o governo mudou 
as regras da política de Conte-
údo Local, reduzindo em 50%, 
em média, a exigência mínima 
de equipamentos e serviços 
produzidos no país para licita-
ção de exploração de petróleo 
e gás. Isso abre portas para 
que o mesmo viés se repita 
em outras áreas. Na prática, 
afeta diretamente milhares de 
empresas nacionais e satisfaz 
meia dúzia de petroleiras, den-
tre as quais a Petrobras. 

Claro que a proteção da 

indústria local precisa ser gra-
duada dentro da dinâmica do 
livre mercado, afastada a no-
civa superproteção. Mas não 
deve ser demonizada. Nossa 
aposta estratégica apenas em 
commodities é inconsistente, 
pois tem pouca capacidade 
de agregação de valor. 

Países como Noruega, Esta-
dos Unidos, Reino Unido e Ará-
bia Saudita adotam a política 
de Conteúdo Local, enquanto 
Venezuela, Nigéria, Angola e 
Iêmen não adotam. Essa lista 
deixa claro em qual grupo deve 
estar nossa inspiração. Outro 
exemplo: O Japão protegeu 
sua indústria de automóveis 
por mais de quatro décadas, 
a ponto de a Toyota bater a 
GM. Ora, quem poderá dizer 
que foi uma decisão equivo-
cada dos japoneses? 

Cito outro sinal de despres-
tígio para a indústria brasileira: 
A equipe econômica estaria 
disposta a mudar o cálculo da 
TJLP (Taxa de Juros de Longo 
Prazo), utilizada pelo BNDES 
para financiar investimentos. 
A intenção maior seria reduzir 
a diferença entre SELIC e 
TJLP, o que é meritório, mas 
isso pode ocorrer por meio da 
desaceleração da taxa básica. 
Assim, num futuro breve, o 
Tesouro ficaria desobrigado 
de subsidiar operações do 
BNDES. O que não pode é 
ocorrer por meio da inibição 
direta dos investimentos de 
longo prazo, sinônimo de tirar 
o pouco oxigênio que ainda 
resta no mercado. O efeito 
imediato será a progressiva 
substituição da produção local 
e, mediato, o aumento ainda 
maior do desemprego. 

Estamos tratando, portanto, 
da assimetria entre produzir 
aqui ou produzir no exterior. 
Simples assim. Pragmático 
assim. A sustentabilidade do 
setor secundário passa pela 
abordagem adequada de te-
mas como Conteúdo Local, 
política industrial, juros civili-
zados, investimentos e, sim, 
ajuste fiscal. Vejam: Todas as 
pautas se confundem com a 
sustentabilidade do próprio 
país. E não há um Brasil prós-
pero com uma indústria fraca. 
Assim como não haverá saída 
da crise sem o potencial deste 
setor. É hora de o governo 
demonstrar, na prática, que 
tem a clara dimensão do que 
significa a indústria brasileira.

* Germano Rigotto  é ex-
governador do Rio Grande 
Sul, presidente do Instituto 
Reformar de Estudos Polí-
ticos e Tributários, membro 
do Conselho de Desen-
volvimento Econômico e 
Social da Presidência da 
República e diretor de Ação 
Política da ABIMAQ (www.
germanorigotto.com.br).

O Brasil de 
costas para 

sua indústria
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ATOS OFICIAIS

Fernando Pimentel entrega Medalha 
da Inconfidência em Ouro Preto

Prazo para envio do Imposto de Renda 
termina em uma semana

Governador destacou a importância histórica de Nelson Mandela como promotor da 
paz e a necessidade da construção de ambiente político harmônico no Estado

O governador de Minas 
Gerais, Fernando Pimentel, 
presidiu, nesta sexta-feira 
(21/4), em Ouro Preto, a 
solenidade de entrega da 
Medalha da Inconfidência. A 
comenda – a maior honraria 
concedida pelo Estado de 
Minas Gerais – homenageia 
personalidades que contribu-
íram para o desenvolvimento 
de Minas Gerais e do Brasil.

O Grande Colar foi entre-
gue, in memoriam, a Nelson 
Mandela, ex-presidente da 
África do Sul, representado na 
solenidade pelo embaixador da 
África do Sul no Brasil, Ntshi-
kiwane Joseph Mashimbye.

Em seu discurso, Pimentel 
destacou a importância histó-
rica dos dois líderes homena-
geados na cerimônia, Nelson 
Mandela e Tiradentes, como 
personalidades a serem lem-
bradas nos tempos atuais.

“Estamos concentrados 
na praça em que culminou o 
suplício a que Tiradentes foi 
submetido em 21 de abril de 
1789. Aqui veio a ser exposta 
a cabeça do mártir, em poste 
de ignomínia. Lembrar essa 
violência também é parte do 
nosso dever histórico, como 
é parte dele lembrar os 27 
anos de prisão arbitrária e 
injusta impostos a Nelson 
Mandela. Mais do que nunca, 
no Brasil e no mundo de hoje, 
recuperar o exemplo histórico 
desses dois líderes é impres-
cindível”, reforçou.

O governador reforçou a 
importância da construção 
de um ambiente político 
harmônico em Minas Ge-
rais. “O compromisso com a 
paz e a fraternidade desde 
logo se manifesta no equi-
líbrio entre os poderes do 
Estado e na convergência 
de vontades em favor da 
concórdia e do combate 
aos efeitos devastadores 
da crise. Sem isso, não 
temos como ir adiante na 
luta pelos direitos da cidadã 
e do cidadão atingidos pela 
recessão econômica, pelas 
tensões sociais e pela fragi-
lização do sistema político. 
Unimos as forças vitais dos 
mineiros e das mineiras na 
direção do soerguimento do 
nosso Estado e do nosso 
País”, destacou.

Homenageado com a 
Grande Medalha, o governa-
dor de Alagoas, Renan Filho, 

destacou que Tiradentes 
foi referência na luta pela 
liberdade no Brasil. Ele ainda 
parabenizou o Governo de 
Minas Gerais pela homena-
gem a Nelson Mandela. 

“Queria dizer que, assim 
como Tiradentes é um herói 
nacional, Mandela é uma 
das principais referências 
mundiais na luta pela liber-
dade, pela igualdade racial. 
Eu fico muito feliz, sobretudo 
como governador de Alagoas, 
porque um dos heróis nacio-
nais, o alagoano Zumbi dos 
Palmares, é também uma 
grande referência, assim 
como Tiradentes, na luta pela 
igualdade, pela liberdade, 
igualdade entre as raças”, 
disse. “Estar aqui recebendo 
uma homenagem feita a Man-
dela para mim é uma grande 
satisfação”, completou.

Agraciados
Criada em 1952 pelo 

governador Juscelino Ku-
bitscheck, a Medalha da 
Inconfidência possui quatro 
designações: Grande Colar, 
Grande Medalha, Medalha 
de Honra e Medalha da In-
confidência. Entre os home-
nageados deste ano estão 
governadores de estado, 
parlamentares, magistra-
dos, artistas, professores, 
militares, juristas, médicos, 
advogados, gestores públi-
cos, historiadores, religiosos, 
esportistas e empresários.

Agraciado com a Grande 
Medalha, Marcio Heli de An-
drade, Procurador-Geral da 
Justiça Adjunto Jurídico do 
Ministério Público de Minas 
Gerais, reforçou a necessi-
dade de mais pessoas traba-

lharem em torno de grandes 
ideais como Nelson Mande-
la, que pregava a paz.

“Receber uma medalha 
é sempre uma grande honra 
para qualquer pessoa. Eu 
tenho um enorme prazer em 
estar aqui e ser homenagea-
do, especialmente pelo povo 
de Minas Gerais. Me sinto 
muito honrado em receber a 
medalha no mesmo dia em 
que o Nelson Mandela tam-
bém é homenageado, pois 
ele foi um grande homem que 
lutou bravamente pelo povo 
da África e atingiu um nível de 
reconhecimento mundial”.

Para o ator e humorista 
Saulo Laranjeira, que rece-
beu a Medalha de Honra, o 
reconhecimento neste dia 
21 de abril reforça a cena 
cultural em Minas Gerais e 
valoriza a atuação do corpo 
cênico no Estado.

“É um reconhecimento que 
justifica a nossa luta, nosso 
compromisso com o Estado. 
Quando eu estava vindo para 
cá, passou um filme na minha 
cabeça, de como eu cheguei 
até aqui, minhas idas nos 
sertões, viajando pelo interior, 
plantando meu trabalho e mi-
nhas ideias. Isso é uma coisa 
que a faz a gente se emocionar 
bastante. É uma homenagem 
que faz a gente pensar na 
nossa história, e justifica todo 
esse tempo que a gente se 
doou para colaborar com a 
emoção que o meu trabalho 
conta, com a música e com o 
humor. Quanta gente por esse 
Minas Gerais já me abraçou, 
já agradeceu e hoje é mais um 
reconhecimento”, afirmou.

Para o técnico do Cruzeiro, 
Mano Menezes, a relevância 

da entrega da medalha vai 
além de um ato simbólico, ser-
vindo de inspiração para ou-
tras pessoas. “Me sinto muito 
contente, muito orgulhoso em 
receber essa honraria que foi 
dada a tantas personalidades 
tão grandes, que servem como 
uma referência. Você olhar 
para trás, ver nas pessoas 
que fizeram algo pelo país e 
pelo mundo, como é o caso do 
Nelson Mandela, que tentaram 
mudar o momento que a gente 
vive hoje”, acredita.

Homenagens às mulheres
Para a atriz Inês Peixoto, 

do Grupo Galpão, que rece-
beu a Medalha de Honra, a 
homenagem teve um signi-
ficado especial. “Eu me sinto 
honrada como mulher, como 
atriz e como representante das 
artes cênicas de Minas Gerais. 
Eu acho muito importante esse 
reconhecimento porque quanto 
a gente faz um trabalho como o 
meu, eu não estou aqui sozinha 
eu estou representando várias 
pessoas. Para nós mulheres, 
nesse momento que a gente 
está vivendo é muito impor-
tante sermos lembradas. 
Ser lembrada como mulher, 
atriz”, afirmou. 

Para a vereadora de 
Belo Horizonte, Áurea Ca-
rolina de Freitas e Silva, 
agraciada com a Medalha 
da Inconfidência, a ideia é 
que mais mulheres possam 
ter sua atuação reconheci-
da, independentemente do 
seu campo de atuação. 

“Minha atuação hoje nes-
se evento é de grande impor-
tância, pois ela vem da repre-
sentatividade das mulheres 
negras, de luta na política. 

Nelson Mandela é a grande 
referência, como enfrenta-
mento ao racismo e todas as 
formas de resistência contra a 
opressão. O reconhecimento 
hoje, aqui, é a afirmação des-
sa postura de compromisso 
com a democracia”.

Para a cantora Fernanda 
Takai, é importante a valo-
rização feminina em todos 
os setores, principalmente 
junto à arte e a cultura do 
Estado. “Fazer parte do 
panorama da cultura de Mi-
nas Gerais e ser lembrada 
com essa medalha é um 
sentimento muito bom de 
realização. Através da arte a 
gente encontra muita saídas 
paras as coisas que estão 
sem caminho. Além do en-
tretenimento, das músicas e 
das letras a gente também 
trabalha com a questão da 
cidadania de postura social. 
E nessa medalha com cer-
teza nos lembramos disso, 
das nossas atitudes como 
cidadã”, reforçou.

De acordo com a Cons-
tituição do Estado, no 21 
de abril, a capital de Minas 
Gerais é transferida simbo-
licamente para Ouro Preto, 
que foi a capital do Estado 
de 1823 até 1897. 

O governador Fernando 
Pimentel foi recebido com 
honras militares. Em segui-
da, pôs flores no monumen-
to a Tiradentes e recebeu o 
fogo simbólico, acendendo 
a Pira da Liberdade. Houve 
também salva de 21 tiros. O 
hino nacional do Brasil foi 
executado pela Orquestra 
Sinfônica da Polícia Militar 
de Minas Gerais

Mandela
Mandela foi um ativista 

político que se destacou pela 
capacidade de diálogo, pelo 
poder de agregação e luta 
incessante pela justiça social, 
a democracia e a igualdade 
de direitos. Símbolo da luta 
contra o apartheid, regime 
que segregava os negros, a 
quem não era reconhecida 
a maioria dos direitos políti-
cos, econômicos e sociais, 
na África do Sul, ficou preso 
durante 27 anos. Sua liber-
tação foi objeto de intensa 
campanha internacional, 
tornando-se, em 1994, o 
primeiro presidente negro da 
história de seu país.

Prefeitura Municipal 
de Andrelândia

Pimentel deixou flores no monumento a Tiradentes e recebeu o fogo simbólico, 
acendendo a Pira da Liberdade

Foto: Divulgação

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo 080/2017 - Pregão 028/2017

Objeto: Contratação de serviços para transporte escolar para 
linha 13 – Quilombo, do município de Andrelândia. Entrega de 
Envelopes e Sessão Pública dia 12/05/2017, Horário: 08:00 horas 
para credenciamento e após, abertura dos envelopes. Informações: 
licitação@andrelandia.mg.gov.br ou tel. (35)3325-1432. Pregoeira: 
Vania Cristina de Souza Silva. Andrelândia-MG, 20/04/2017.

Acaba no próximo dia 
28 o prazo para enviar a 
declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física. O 
contribuinte que ganhou mais 
de R$ 2.196 por mês no ano 
passado, incluindo o décimo 
terceiro salário, tem mais 
uma semana para acertar as 
contas com Leão.

Segundo o balanço mais 
recente divulgado pela Re-
ceita Federal, pouco mais 
da metade dos contribuintes 
haviam cumprido a obriga-
ção com o Fisco. Um total 
de 14.585.859 declarações 
haviam sido recebidas até 
as 17h de quinta-feira (20). 
O número equivale a 51,5% 
do total de 28,3 milhões de 
documentos esperados.

O prazo de entrega come-
çou em 2 de março e vai até as 
23h59 da próxima sexta-feira 
(28). O programa gerador da 
declaração está disponível 
no site da Receita Federal. 

A declaração do Imposto de 
Renda é obrigatória para 
quem recebeu rendimentos 
tributáveis superiores a R$ 
28.559,70 no ano passado.

Mudanças
Neste ano, a declaração 

do Imposto de Renda teve 
uma série de mudanças. As 
principais são a redução da 
idade mínima na apresenta-
ção do CPF de dependentes 
(passou de 14 para 12 anos) e 
a incorporação do Receitanet, 
programa usado para transmi-
tir a declaração, ao programa 
gerador do documento.

Quem deve declarar
Além de quem recebeu 

rendimentos superiores a R$ 
28.559,70, também precisa 
declarar o Imposto de Renda 
quem recebeu rendimentos 
isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente na 
fonte, cuja soma foi superior 

a R$ 40 mil; quem obteve, em 
qualquer mês de 2016, ga-
nho de capital na alienação 
de bens ou direitos sujeito 
a incidência do imposto; ou 
quem realizou operações em 
bolsas de valores, de merca-
dorias e de futuros.

Quando se trata de ativida-
de rural, é obrigado a declarar 
o contribuinte com renda bruta 
superior a R$ 142.798,50. 
Quem pretende compensar 
prejuízos do ano-calendário 
2016 ou posteriores ou quem 
teve, em 31 de dezembro do 
ano passado, a posse ou pro-
priedade de bens ou direitos, 
inclusive terra nua, com valor 
total superior a R$ 300 mil, tam-
bém deve fazer a declaração.

Restituição
A Receita Federal pa-

gará a restituição do IRPF 
em sete lotes, entre junho e 
dezembro deste ano. O pri-
meiro lote será pago em 16 

de junho, o segundo em 17 
de julho e o terceiro em 15 
de agosto. O quarto, quinto 
e sexto lotes serão pagos, 
respectivamente, em 15 de 
setembro, 16 de outubro e 
16 de novembro. O sétimo e 
último lote está previsto para 
ser pago em dezembro.

Ao fazer a declaração, 

o contribuinte deve indicar 
a agência e a conta ban-
cária na qual deseja rece-
ber a restituição. Idosos, 
pessoas com deficiência 
física, mental ou doença 
grave têm prioridade para 
receber a restituição.

Fonte: Portal Brasil, com 
informações da Agência Brasil

Contribuintes que receberam R$ 2.196 por mês no ano passado têm até 
28 de abril para declarar os rendimentos
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São Lourenço e Região

Festival reune visitantes de diversas cidades
Professoras da rede municipal durante  visita à Creche

Contato com a natureza é estimulado no espaço educacional

Festival Sô Minas traz música e 
fotografia para São Lourenço

Professores da Rede 
Municipal fazem visita à 
creche da CarochinhaApresentações musicais, Food Trucks e fotografias antigas 

atraem moradores e turistas Localizada no interior de SP a instituição é referência para a 
Educação Infantil do país

Munícipe contribuiu com doação de terreno no Vale dos Pinheiros

O segmento é responsável por boa parte da economia da cidade

No último final de sema-
na São Lourenço recebeu 
o 1º Festival Sô Minas. 
Promovido pela Secreta-
ria Municipal de Turismo, 
o festival celebrou mais 
uma vez os 90 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa do município, 
com atrações musicais, 
gastronômicas e culturais. 

Foram três noites de 
shows no Calçadão Silvério 
Sanches Neto, que também 
abrigou um Festival de Food 
Trucks de São Lourenço e 
a exposição fotográfica “90 
anos em 90 histórias”. 

A primeira noite foi em-
balada por Tunai, cantor 
e compositor mineiro que 
iniciou sua carreira em 
1978 e já compôs para 
grandes nomes da música 
brasileira, como Elis Regi-
na, Gal Costa, Milton Nas-
cimento e Roupa Nova. 

Na noite de sexta-feira 
a cidade recebeu a canto-
ra, compositora e arranja-
dora francesa, Valerie Lu. 
Nascida em Paris, a ar-
tista chegou ao Brasil em 
1987, ano em que iniciou 
sua carreira de cantora. 
O repertório da noite foi 
dos clássicos da música 
francesa ao tradicional 

samba brasileiro. 
A terceira e última noite 

foi conduzida por Lô Bor-
ges, o cantor e compositor 
de Belo Horizonte recor-
dou canções do Clube da 
Esquina, grupo de artistas 
mineiros que marcou pre-
sença na Música Popular 
Brasileira nas décadas de 
1970 e 1980. 

Após o festival, a exposi-
ção com 90 fotos antigas da 
cidade irá percorrer outros 
espaços públicos da cidade.

A Rede Municipal de 
Educação de São Louren-
ço realizou uma viagem 
à Creche da Carochinha, 
em Ribeirão Preto, interior 
de São Paulo, no último 
dia 11, com o objetivo co-
nhecer outras práticas que 
estejam em sintonia com os 
propósitos de trabalho na 
Educação Infantil. 

A visita contou com a 
presença de 28 profissionais 
da Educação, dentre eles, 
diretores, supervisores, pro-
fessores, funcionários da 
Secretaria Municipal de Edu-
cação, incluindo a Secretária 
de Educação e a Diretora de 
Desenvolvimento do Ensino. 

A Creche da Carochinha 
é coordenada pela USP de 
Ribeirão Preta e é referên-
cia na Educação Básica. 
As proposta de trabalho da 
instituição estão contem-
pladas na Lei de Diretrizes 
e Bases (LDB) que é a lei 
orgânica e geral da edu-

Esposição de fotos da cidade

Balneário Hidroterápico do Parque das Águas de Caxambu

A Câmara Municipal de 
São Lourenço vai conceder 
o título de Cidadão Honorário 
a Henrique José da Costa. 
O munícipe colaborou para 
que a cidade recebesse um 
terreno no Vale dos Pinhei-
ros. A entrega do título está 
marcada para ocorrer nesta 
terça-feira (25) na primeira 
reunião solene do ano, no 
Plenário da casa legislativa. 

A contribuição de Hen-
rique José da Costa acon-
teceu após uma campanha 

do comerciante para a ar-
recadação de fundos junto 
à população. No terreno 
foi construída a Capela de 
Santa Teresinha do Menino 
Jesus. A obra foi finalizada 
há cerca de 10 anos.

Henrique José da Costa 
nasceu em Condeúba, na 
Bahia, em fevereiro de 1938. 
Quando jovem, entrou para 
o Exército e foi servir no Rio 
de Janeiro, onde conheceu 
sua esposa, Dora Gorgu-
lho. Mais tarde, o casal se 

mudou para Maria da Fé, 
onde o militar se tornou 
sócio de um laticínio. Em 
viagem à São Lourenço, 
ele ficou encantado pelas 
belezas do município, onde 
decidiu se estabelecer com 
a família. Participante ativo 
de muitas festas da comu-
nidade católica, sempre se 
dedicou à religião. 

O decreto que possi-
bilitou a homenagem é de 
autoria do vereador Paulo 
Gilson Chopinho de Castro 

Henrique José da Costa receberá título de 
Cidadão Honorário de São Lourenço

Setor de turismo e cultura deve contribuir 
com geração de renda em Caxambu

cação brasileira e também 
nas diretrizes apresenta-
das no documento BNCC 
(Base Nacional Curricular 
Comum), que tem como 
previsão de implementação 
o ano de 2019.

A proposta de trabalho 
da Secretaria Municipal de 
Educação de São Lourenço, 
contemplada na nova Base, 
está em consonância com 
as Diretrizes Curriculares da 

Educação Infantil, documen-
to vigente que norteia as 
práticas pedagógicas com 
as crianças de 0 a 5 anos.

Ao todo 3.866 alunos 
são atendidos pela Rede 
Municipal de Ensino de São 
Lourenço, em todas as mo-
dalidades. A cidade conta 
com uma estrutura de 11 
escolas de Educação Infantil, 
dentre elas, 03 são creches o 
que soma 1.408 crianças.

Ribeiro (PSC). “Ele é um 
homem de bem, que fez e 
ainda faz a diferença pra 
nossa cidade. E precisa-
mos valorizar essas pes-
soas. Por isso Henrique 
é merecedor do título”, 
afirma o parlamentar. 

Além de todos os vere-
adores de São Lourenço, 
diversas autoridades deve-
rão estar presentes na reu-
nião solene. Uma delas é a 
prefeita Célia Cavalcanti. O 
evento será as 20h.

O governo do prefeito 
Diogo Curi (PSDB) está 
apostando no turismo para 
que a economia da cidade 
seja recuperada. Estima-se 
que o setor seja responsá-
vel por 80% da geração de 
renda do município. Na 
última quarta-feira (19) 
o Calendário Oficial Tu-
rístico e Cultural 2017 de 
Caxambu foi atualizado. 

A lista com os eventos 
turístico e cultural que serão 
realizados ao longo do ano foi 
divulgada no início de janeiro. 
A proposta da prefeitura é 
que o calendário seja atuali-
zado a cada três meses. 

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Turismo 
e Cultura, um dos objetivos 
da programação é diminuir 
a sazonalidade do fluxo de 
turistas no município. O se-
cretário da pasta, Gustavo 
Toledo, informou que o intui-
to é incrementar a circulação 
e permanência dos turistas 
em baixa temporada. 

“O calendário turístico 

e cultural tem o papel de 
fortalecer o movimento 
turístico da cidade, além 
de atrair o interesse de di-
ferentes públicos. Um dos 
fatores importante é que 
conseguimos envolver os 
diversos setores, como a 
rede hoteleira, restauran-
tes, bares e serviços de 
guia”, afirma. 

O calendário envolve 
tanto eventos públicos, 
promovidos pela prefeitura, 
como o de parceiros, na 

intenção de valorizar os ar-
tistas da cidade. Com isso, 
a administração municipal 
espera agregar visitantes 
que possam consumir na ci-
dade e a população local. 

A expectativa, segundo 
o secretário, é que a auto-
estima dos comerciantes 
seja aumentada, que a eco-
nomia seja impulsionada e 
que seja possível “envolver 
cada vez mais o setor em-
presarial nessa premissa 
do turismo regional”. 

“Além de todos esses 
fatores, que agregam os 
mais diversos segmentos, 
queremos promover estra-
tégias e estimular parcerias 
no âmbito do Circuito Tu-
rístico das Águas. A nossa 
intenção é que os eventos 
sejam feitos de forma inte-
grada entre os municípios 
da região, valorizando o 
artista local”, ressalta Gus-
tavo Toledo. 

O secretário de turismo 
e cultura reforçou ainda 
que a situação econômica 
de Caxambu depende, em 
grande parte, da atividade 
turística do município. A 
taxa de emprego e o movi-
mento dos principais seto-
res que geram renda para a 
cidade estão estreitamente 
ligados com o turismo. 
Atualmente, o setor corres-
ponde a 80% da economia 
caxambuense.

Até o fechamento desta 
matéria não conseguimos 
confirmar a atual situação 
econômica de Caxambu. 

PM faz abordagem no município de Caxambu

Força-tarefa fecha o 
cerco contra motoristas 

irregulares durante feriado 
No total, 3.698 veículos foram fiscalizados aproxi-

madamente; uma arma foi apreendida
A Polícia Mi l i tar de 

Trânsito Rodoviário este-
ve de plantão durante o 
feriado prolongado de Ti-
radentes reforçando o po-
liciamento e fiscalização 
nas estradas estaduais e 
federais do extremo Sul 
de Minas. A ação ocorreu 
entre os dias 20 e 24 da 
última semana. 

A operação resultou em 
2.798 veículos fiscalizados, 
dos quais 51 foram apreen-
didos; foram confeccionados 
262 autos de infração; 17 car-
teiras de motoristas recolhi-
das; 236 testes de bafômetro 
realizados; 35 inabilitados au-
tuados e uma arma de fogo 
apreendida. Em relação aos 
acidentes de trânsito, foram 
registradas 11 ocorrências 
sem vítimas fatais. 

O trabalho da 17ª Com-
panhia Independente de 
Meio Ambiente e Trânsito 
teve como o objetivo pre-
venir acidentes, reprimir 
crimes de trânsito e crimes 
contra o meio ambiente. 

Já a operação feita pela 
Polícia Militar na região 
abordou 1.200 pessoas e 
fiscalizou cerca de 900 ve-
ículos durante a Operação 

Tiradentes. A ação da PM 
ocorreu em todo o Brasil e, 
pela primeira vez, envolveu 
os trabalhos da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros.

A força-tarefa aconte-
ceu entre os dias 20 e 21, 
no intuito de promover se-
gurança através das ações 
de prevenção criminal, 
combate ao uso e tráfico 
de drogas, e repressão 
de atividades de organi-
zações criminosas.

De acordo com o 57º 
Batalhão de Polícia Mili-
tar de São Lourenço, em 

municípios do sul mineiro 
foram realizadas operações 
preventivas, principalmente 
nas divisas de Minas Gerais 
com os Estados de São 
Paulo e Rio de Janeiro. 

Na divisa com o Estado 
de São Paulo, a operação 
foi realizada na Rodovia 
MG -158, entre Passa Qua-
tro (MG) e Cruzeiro (SP). 
Já no limite entre o estado 
fluminense, a operação 
ocorreu no Distrito de Ma-
ringá, na estrada que liga 
os municípios de Bocaina 
de Minas e Itatiaia (RJ).

Foto: Divulgação

Fotos: Divulgação

Foto: Arquivo/Junior Moscca
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Receita

Piadas

Caçarola Italiana

Ingredientes

2 kg de coxas e sobrecoxas 
de frango temperadas com sal, 
pimenta do reino e limão

3 colheres (sopa) de margarina
3 batatas médias descasca-

das e fatiadas em rodelas grossas
2 cenouras descascadas e 

fatiadas em rodelas grossas
1 xícara (chá) de suco de 

laranja (200 ml)
raspas de 1 laranja
4 ramos de cheiro-verde lava-

dos e picados

Joãozinho no ônibus
Joãozinho foi pegar o ônibus. 

Deu o ticket estudantil, o cobrador 
perguntou:

- cadê a sua carteira??
joãozinho botou a mão no bolso 

e mostrou uma carteira de estu-
dante, e o cobrador puto fala:

- Essa carteira não eh sua 
não!!!!!

E joãozinho responde:
- E esse ônibus, é seu?

Preso no bar
O bêbado passou a noite toda 

ligando, para casa do dono do bar.
- Que hora você vai abrir o bar?
O dono:

- Mas rapaz, você já ligou mais 
de 100 vezes, só vou abrir as 
9horas!!!!

O bêbado respondeu:
- É porque você me deixou, 

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

Um favor
Dois bêbados conversavam no 

bar quando um diz para o outro:
- A minha mulher fugiu com meu 

melhor amigo!!!
- Ah, é? E quem é seu melhor 

amigo?
- Quem é eu não sei, só sei que 

agora ele é meu melhor amigo!

Cruzadas

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

E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br

Modo  de Preparo

Acomode as partes de frango 
em um Marinex

Besunte as coxas e sobreco-
xas com a margarina, disponha 
as rodelas de batatas e cenoura 
ao redor e cubra o refratário com 
papel alumínio

Asse em forno na temperatura 
média (200ºC), sem pré-aquecer, 
por cerca de 1 hora

Retire o papel alumínio, regue 
o frango com o suco e retorne-o 
ao forno por 20 a 35 minutos para 
completar o cozimento, até que o 
frango esteja dourado por igual

Retire do forno, apoiando 
o Marinex® com Teflon® sobre 
uma superfície com pano seco ou 
sobre um descanso de travessa, 
salpique as raspas de laranja e o 
cheiro-verde sobre os legumes e 
sirva em seguida

Economistas e empresários sinalizam 
retomada do crescimento

No último ano, com as reformas 
empreendidas pelo governo federal, 
a economia do País tem retomado 
o caminho para o crescimento. A 
inflação registrada em março, de 
4,6%, já se aproxima do centro da 
meta, que é de 4,5%. A taxa de 
juros também teve queda, o que 
favorece o consumo. Os resultados 
positivos contribuem também para 
aumentar a confiança dos investi-
dores estrangeiros no País.

Em entrevista à revista Istoé, 
vários economistas e empresá-
rios se posicionaram a respeito 
das mudanças na economia e 
afirmaram que o País deve con-
tinuar a crescer. Para o professor 

da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), Gesner Oliveira, “há um 
conjunto de evidências da re-
tomada da economia. Há uma 
virada de todos os índices de 
confiança”, disse à revista.

O presidente da GM Brasil, 
Carlos Zarlenga, assim como o 
presidente da agência de viagens 
CVC, Luiz Eduardo Falco também 
concordaram com a avaliação nas 
declarações à Istoé.

O ex-presidente do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), Marcelo Neri, também prevê 
um cenário positivo. “O emprego, 
que seria o último dos indicadores, 
já está no azul. O pior momento da 

recessão já acabou”, ponderou. O 
presidente do conselho da Raia 
Drogasil, Antônio Carlos Pipponzi 
ainda destacou os rumos da políti-
ca econômica. “Temos um governo 
envolvido em olhar os avanços 
que o Brasil precisa”.

A política econômica envolve 
uma série de reformas para con-
solidar essa ascensão e reduzir 
a percepção de risco em relação 
à economia brasileira. Tanto é 
assim que o risco Brasil também 
caiu. O indicador do Credit Swap 
Default, que mede a capacidade 
dos países de pagar os emprés-
timos, saiu de quase 500 pontos 
no início de 2016 para menos da 

metade desse valor.
Segundo o presidente da Ren-

ner, José Galló “aconteceu um 
milagre no País: saímos de uma 
inflação de 10,5% para quase 4%. 
Isso é muito marcante”.

O estabelecimento de um teto 
para os gastos do governo e a 
discussão de medidas que apoiam 
o equilíbrio fiscal, como as refor-
mas da Previdência e trabalhista, 
corroboram com esse cenário de 
avanços. De acordo com uma 
projeção do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), o Produto Interno 
Bruto (PIB) do País deve crescer 
0,2% ainda neste ano.

Fonte: Portal Brasil

Melhora nos indicadores econômicos prevê fim da recessão para 
especialistas entrevistados pela revista Istoé

Dia Nacional de Libras é 
celebrado nesta segunda (24)

Nesta segunda-feira (24) é ce-
lebrado o Dia Nacional da Língua 
Brasileira de Sinais (Libras). Mais 
de 9,7 milhões de pessoas no 
País possuem algum grau de de-
ficiência auditiva. Dados do Censo 
de 2010 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
indicam que, desse total, cerca de 
2,2 milhões têm deficiência audi-
tiva em situação severa; e, entre 
estes, 344,2 mil são surdos.

Dificuldades
O sistema de libras é conside-

rado pelas comunidades surdas 
como sua língua materna, antes 
mesmo do idioma nativo. Ao con-
trário do que muita gente pensa, 
não se trata de uma linguagem 
composta apenas por gestos e 
mímicas: apresenta uma série de 
palavras, sinais e expressões que 
formam uma estrutura gramatical 
e semântica própria. É um meio de 
comunicação e interação social, 
que abre as portas para oportuni-
dades pessoais e profissionais.

O Dia Nacional da Libras foi 
instituído principalmente como 
alerta para as grandes dificuldades 
em acessibilidade que esses cida-
dãos enfrentam, da socialização 
ao mercado de trabalho.

“O mundo ainda é feito para 
os ouvintes”, lamentou a estu-
dante Janaína Batista, que tem 

deficiência auditiva. “Para conse-
guir um emprego, enfrentamos a 
primeira barreira no currículo em 
Português, que não é a nossa 
língua número um. Depois vem 
a entrevista. Se não houver um 
intérprete, não conquistamos a 
vaga. E depois? Como falar com 
o chefe e colegas?”, ponderou.

Somente em 2002, por meio da 
Lei nº 10.436, o método passou a 
ser reconhecido como meio legal de 
comunicação e expressão. A regula-
mentação ocorreu em 2005, quando 
um decreto presidencial incluiu, en-
tre suas determinações, a inserção 
da Língua Brasileira de Sinais como 

disciplina curricular obrigatória nos 
cursos de formação de professores 
para o exercício do magistério, em 
nível médio e superior.

O decreto prevê ainda que as 
Libras sejam ensinadas na educa-
ção básica e em universidades por 
docentes com graduação específi-
ca de licenciatura plena em letras.

Pioneirismo
O Instituto Nacional de Edu-

cação de Surdos (Ines) promove 
fóruns, publicações, seminários, 
pesquisas e assessorias em todos 
os estados e no Distrito Federal para 
formular uma política de ensino às 

pessoas com deficiência auditiva.
Em sua sede, no Rio de Janei-

ro, além das aulas para o níveis 
fundamental e médio, o Ines forma 
profissionais surdos e ouvintes 
no curso bilíngue de pedagogia, 
experiência pioneira na América 
Latina. Segundo a diretora de 
políticas de educação especial 
do MEC, Patrícia Raposo, a mo-
dalidade, em breve, vai funcionar 
também pelo sistema de Ensino a 
Distância (EAD). “Já vem sendo 
estudada a criação de 14 polos 
no País, em localidades que ainda 
estamos definindo”, afirmou.

Patrícia lembrou que outro 
grande avanço na área educacio-
nal para jovens com dificuldades 
em ouvir estará em vigor na edi-
ção deste ano do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). “Nas 
escolas onde houver demanda, 
vamos instalar equipamentos de 
vídeo para que as questões se-
jam transmitidas em libras”.

De acordo com a diretora, já foi 
feito um teste piloto pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), autarquia federal vinculada 
ao MEC responsável pela aplica-
ção do Enem. A previsão é de que 
tudo estará pronto até novembro, 
mês de realização das provas.

Fonte: Portal Brasil, com 
informações do MEC

Mais de 9,7 milhões de pessoas no País possuem algum grau de deficiência auditiva

Sistema de libras é considerado pelas comunidades surdas 
como sua língua materna

Foto: Divulgação

ANS divulga avaliação de 
prestadoras de serviços de saúde

Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) divulgou os 
resultados do Programa de Qua-
lificação dos Prestadores de Ser-
viços de Saúde (Qualiss). A partir 
de agora, beneficiários de planos 
de saúde e demais interessados 
podem consultar no site da regula-
dora informações sobre hospitais, 
clínicas, laboratórios e profissio-
nais de saúde que atendem cri-
térios importantes relacionados à 
qualidade assistencial.

É a primeira vez que a ANS dis-
ponibiliza informações completas 
dos prestadores que participam do 
programa, oferecendo subsídios 
para que os usuários possam es-
colher e comparar serviços. Com 
os resultados, é possível consultar 
estabelecimentos com selo de 
acreditação e núcleo de segurança 
do paciente, hospitais e clínicas 
que desenvolvem projetos de in-
centivo à melhoria da assistência 
em saúde e qualificações obtidas 
pelos profissionais de saúde.

Pesquisa

Cada categoria de prestador 
tem atributos de qualificação espe-
cíficos e relevantes para aprimora-
mento da qualidade assistencial.

“O Qualiss estimula a qualifica-
ção dos prestadores de serviços 
na saúde suplementar e aumenta 
a disponibilidade de informações, 

de modo que beneficiários e opera-
doras de planos de saúde tenham 
mais poder de avaliação e escolha. 
É uma iniciativa que ajuda a apri-
morar a assistência em saúde e a 
disseminar informações sobre o 
desempenho do setor, garantindo 
transparência”, informou Ana Pau-
la Cavalcante, gerente executiva 
de Estímulo à Inovação e Avalia-

ção da Qualidade da ANS.
Para facilitar a pesquisa, a ANS 

criou um sistema de busca em que 
o usuário pode encontrar o prestador 
pelo nome, por tipo de estabeleci-
mento (hospital, hospital dia, clínica 
ou Serviço de Apoio à Diagnose e Te-
rapia SADT), estado ou município.

Acreditação
Nesta primeira etapa de divul-

gação dos resultados do progra-
ma, o buscador contempla cerca 
de 1,4 mil estabelecimentos 
acreditados, ou seja, com cer-
tificação máxima de qualidade 
emitida por instituições acredita-
doras de serviços de saúde.

A acreditação é um procedi-
mento de verificação externa dos 
recursos institucionais e dos pro-
cessos adotados pelas instituições 
e mede a qualidade da assistência 
por meio de um conjunto de pa-
drões previamente estabelecidos.

Fonte: Portal Brasil, com infor-
mações da Agência Brasil

Usuários de planos de saúde podem consultar informações completas
 sobre hospitais, profissionais e laboratórios

Ferramenta ajuda usuários a comparar e escolher os melhores serviços

Foto: Divulgação


