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Jornal Correio do Papagaio é
 reconhecido pela Câmara Municipal

A unidade de saúde 
está localizada no mu-
nicípio de São Louren-
ço e recebe pacientes 
de 24 municípios da 
microrregião, através 
do Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde (CIS) 
Circuito das Águas. O 
Centro Viva Vida de São 
Lourenço é um serviço 
Especializado de Aten-
ção à Saúde que aten-
de homens, mulheres, 
crianças e idosos. 

O Centro terá suas 
atividades paralisadas 
na próxima terça-feira, 
dia 02, por questões 
financeiras. Os servi-
ços são custeados pela 
Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) e o re-
passe de verba no valor 
de R$322mil é quadri-
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Nesta sexta-fei-
ra, dia 28, o país se 
uniu em mobilizações 
contra Proposta de 
Emenda Constitucio-
nal 287 que discorre 
sobre a Reforma da 
Previdência. Sindi-
catos de d iversas 
categorias organiza-
ram manifestos nas 
principais capitais do 
país contra a Refor-
ma Previdenciária, a 
Reforma Trabalhista 
e a Terceirização. 

Em São Louren-
ço, escolas públicas 
e particulares se uni-
ram em protesto. A 
Câmara Municipal e 
a Prefeitura Municipal 

também aderiram à 
paralisação das ati-
vidades dos setores. 
A concentração dos 
manifestantes acon-
teceu às 17h na Praça 
Brasil com a presença 
de profissionais da 
educação de outras 
cidades da região. 

No dia 27 de mar-
ço, a Câmara Munici-
pal de São Lourenço 
aprovou uma Moção 
de Repúdio contra a 
PEC 287. Com o apoio 
de todos os vereado-
res, o documento foi 
assinado em reunião 
ordinária e encami-
nhado à Presidência 
da República. 

Presidente da Casa Legislativa parabeniza edição diária do Correio do Papagaio

A unidade atende 24 municípios da microrregião e sofre com o repasse de verba estadual

O Presidente da Câ-
mara Municipal, Agilsan-
der Rodrigues da Silva, 
enviou documento que 
parabeniza o Jornal Cor-
reio do Papagaio pelo 
trabalho jornalístico que é 
feito em São Lourenço. A 
proposição, feita pelo ve-
reador Abel Goulart Fer-
reira (PR), foi apresenta-
da em Reunião Ordinária 
do dia 10 de abril.

Na moção de para-
béns Abel Goulart des-
tacou que a comunidade 
tomou conhecimento de 
que o periódico Correio 
do Papagaio, gerido 

pelo Diretor Presidente 
Márcio Muniz Fernan-
des, passou a ser diário 
agora. “Fato que não 
pode deixar de ser re-
gistrado diante de sua 
importância em todos 
os sentidos, sobremodo 
a ótica cultural”, destaca 
o parlamentar. 

O vereador relem-
brou ainda os demais 
veículos de comunica-
ção, periódicos e sema-
nais, que trabalhavam 
para a divulgação da 
informação no municí-
pio. “Evidente que uma 
das formas de auferir 

mestral, ou seja, de 4 
em 4 meses. Desde o 
início do ano os gastos 
da unidade são custe-
ados pela Secretaria 
Municipal de Saúde de 
São Lourenço devido 
ao atraso no repasse 
da verba estadual.

Em reunião com os 
gestores dos demais 
municípios do CIS, no 
dia 11 de abril, foi pro-
posta pela Secretaria 
de Saúde de São Lou-
renço que os demais 
municípios contribuís-
sem com o custeio dos 
serviços para o próximo 
quadrimestre enquanto 
aguardam a reposição 
do Governo do Esta-
do de Minas Gerais. A 
proposta foi recusada 
e na última quarta-feira 

a cultura de um povo 
reside no que foi regis-
trado, sobremodo pela 
forma escrita, pois, 
caso contrário, a sua 
memória ficará com-
prometida”, reforçou. 

O político fez menção 
também à matéria publi-
cada pelo veículo de co-
municação em questão 
sobre a Moção de Repú-
dio contra o Projeto de 
Emenda Constitucional, 
que prevê a Reforma da 
Previdência. O docu-
mento foi aprovado pe-
los vereadores no último 
dia 27 de março.

(26) o Secretário Muni-
cipal de Saúde de São 
Lourenço, Cid Pinheiro, 

encaminhou um co-
municado aos demais 
municípios informando 

a suspensão dos aten-
dimentos a partir do 
próximo dia 02.
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Atos e Geral

Opinião

* Antonio Carlos Rezende

 Produção agrícola de grãos 
espetacular, com estimativa 
de aproximadamente  228 
milhões de toneladas para a 
safra 2016/2017, atualizada 
pela CONAB em abril (feste-
jamos 50 milhões em 1998 e 
100 milhões de toneladas em 
2002, sendo que o principal 
fator foi aumento de produti-
vidade em aproximadamente 
50% a 80% por tipo de grão), 
devendo injetar R$194 bilhões 
na economia no período.

Além do clima, o aumento de 
produtividade se deve ao su-
porte técnico da Embrapa, aos 
financiamentos para o plantio e 
seguros pelos órgãos oficiais e 
as cooperativas que dão suporte 
para a comercialização, além do 
poio técnico e financeiro.

Em relação ao comercio 
exterior em 2016 os números 
também são importantes, pois 
do saldo da balança comercial 
de U$47,7 bilhões e U$185,2 
bilhões de exportação, U$41,3 
bilhões (22,30%) correspon-
dem a produtos agrícolas, sen-
do: 1º lugar: soja em grão com 
10,4% (em 2º vem o minério 
de ferro com 7,2%) seguidos 
por açúcar, farelo de soja, café 
em grão, e milho em grão.

As principais fontes são 
o IBGE e CONAB, porém 
utilizam diferentes métodos e 
períodos de análise. Pois bem, 
com tantos números positivos, 
onde estão os contrastes:

Muitos estudos já indi-
caram que o Brasil tem óti-
mos indicadores e custos 
em relação a produtividade 
agrícola (dentro da porteira), 
porém em contrapartida te-
mos deficiência em armaze-
nagem, que implica na falta 
de capacidade de estocar a 
safra para poder aguardar o 
melhor momento de comer-
cialização, além dos piores 
custos de transporte (corres-
pondem a aproximadamente 
25% a 30% do valor de venda 
do produto), quando com-
paramos com os grandes 
“players” internacionais.

Em nossa matriz de trans-
portes, o rodoviário de cargas 
– TRC tem muita relevância 
(60%), agravado pelo fato 
que na origem (fazendas) 
é inevitável a utilização do 
TRC, mesmo que parte seja 
posteriormente transferida 
para os modais ferroviário e 
hidroviário, com destino aos 
portos para exportação.

O Brasil é um Pais de di-
mensões continentais e os 
caminhões percorrem em mé-
dia 800km a 1000km (Ageitec/
Embrapa) em 62% de estradas 
consideradas regulares, ruins 

ou péssimas, além das não 
pavimentadas, gerando perdas 
estimadas em R$ 3,8 bilhões 
por ano, segundo estudo enco-
mendado pela Confederação 
Nacional do Transporte (CNT), 
situação agravada pelas filas 
de espera para descarga, prin-
cipalmente nos portos.

O Brasil tem um triste his-
tórico relacionado ao investi-
mento em ferrovias (transporte 
mais barato que o rodoviário), 
para as quais existe um plano 
de implantação e privatizações 
que tem muitas dificuldades 
em sair do papel, além das 
dificuldades para utilização 
do transporte hidroviário (de 
menor custo em relação ao 
ferroviário), porém com dificul-
dades em relação ao calado 
(profundidade dos rios) e aos 
aspectos ambientais.

Quanto ao TRC vamos 
fazer uma simples simulação: 
se o transporte de grãos é 
normalmente realizado em 
carretas e bi-trens  com capa-
cidade média de 40t, serão ne-
cessárias absurdos 5 milhões 
de viagens de média e longa 
distância, lembrando que uma 
composição com 60 vagões 
com capacidade de 40t trans-
porta 2.400t por viagem.

Além do grande número 
de caminhões, que muitas 
vezes trafegam com exces-
so de carga, o que piora 
ainda mais o estado das 
estradas brasileiras.

Além dos problemas re-
lacionados aos transportes 
existe um agravante que é 
a exportação de produtos 
primários de baixo valor agre-
gado, que além de diminuir 
os valores exportados tam-
bém reduzem o número de 
postos de trabalho no Brasil, 
apesar que temos que ser 
realistas em relação as difi-
culdades/concorrência para a 
comercialização de produtos 
de maior valor agregado no 
mercado internacional.

Concluindo, fica claro que 
temos um longo e árduo 
caminho a percorrer e que 
a melhoria da logística (ar-
mazenagem e transporte) é 
o ponto que podemos e de-
vemos atuar em médio prazo 
e que poderá gerar inclusive 
melhores margens de lucro 
e maior competitividade no 
mercado internacional.

*Antonio Carlos da Silva 
Rezende é engenheiro me-
cânico e de segurança no 
trabalho, qualificação em 
mestrado pela Escola Poli-
técnica da Universidade São 
Paulo e gerente da divisão 
de logística do IMAM, entida-
de dedicada ao treinamento, 
publicações e consultoria.

O Brasil continua 
sendo o País 

dos contrastes
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ATOS OFICIAIS

Mercado de crédito dá sinais de reação
Com a queda dos juros estruturais, famílias e empresas passam a tomar mais crédito com taxas mais baixas

O mercado de crédito bra-
sileiro começou a dar sinais 
de reaquecimento. Diante da 
melhora no ambiente eco-
nômico, relatório do Banco 
Central revela que as famílias 
e empresas estão tomando 
mais crédito, ao passo em 
que os juros e o custo de vida 
continuam a cair.

Neste mês, a diretoria 
do BC voltou a cortar a taxa 
básica de juros, a Selic, que 
foi reduzida para 11,25% ao 
ano. Com essa redução, as 
principais instituições finan-
ceiras também passaram a 

oferecer juros menores em 
operações de crédito.

Em março, o saldo das 
operações de crédito cresceu 
0,2% para um estoque de 
R$ 3,077 bilhões, sendo que 
as operações com pessoas 
físicas avançaram 0,6%.

Com a inflação caindo 
e a política de juros em tra-
jetória gradual de queda, a 
confiança aumentou e, num 
cenário de estabilização da 
atividade econômica, os 
juros bancários e o Spread 
bancário – a diferença entre 
o que o banco paga ao to-

mar o empréstimo e a taxa 
que ele oferece na opera-
ção de crédito – recuaram 
no mês passado.

De acordo com os dados 
do Banco Central, a taxa 
média de juros das opera-
ções de crédito recuou 0,1 
ponto percentual tanto na 
comparação mensal quanto 
nos últimos 12 meses, al-
cançando 32,2% ao ano em 
março. Nas operações com 
recursos livres, ou seja, sem 
direcionamento específico, a 
taxa caiu 0,9 ponto percen-
tual no mês passado.

Não só a taxa média de 
juros caiu, mas o custo mé-
dio das operações também 
ficou mais barato para as 
famílias. No segmento livre, 
a taxa decresceu 0,8 ponto 
percentual no mês, com 
destaque para redução do 
custo das operações de em-
préstimo pessoal e no cartão 
rotativo não regular.

No caso das empresas, 
a taxa média de juros caiu 
0,2 ponto percentual no mês, 
contribuindo para uma que-
da de 2,1 pontos percentuais 
nos últimos 12 meses. Hou-

ve leve redução nas taxas 
sobre o crédito livre, ainda 
que o crédito direcionado 
tenha avançado no mês.

Um dos principais ter-
mômetros do mercado de 
crédito, o Spread médio das 
operações caiu em março, 
com  uma redução de 0,1 
ponto percentual. Para as 
pessoas físicas, a diferença 
de capitalização caiu 0,3 pon-
to percentual e ficou estável 
em 11,7 pontos percentuais 
para as empresas.

Fonte: Portal Brasil, com in-
formações do Banco Central

Delegacia Virtual completa três anos com 
quase 600 mil ocorrências registradas

Prefeitura Municipal de Dom Viçoso

Serviço de solicitação de registros, oferecido pelo Governo do Estado, por meio
 da Polícia Civil, está disponível para computador e celulares

A Delegacia Virtual da Po-
lícia Civil de Minas Gerais 
(PCMG) completa, neste do-
mingo (30/4), três anos de fun-
cionamento. Desde o dia 30 de 
abril de 2014, quando o serviço 
foi criado, já foram registradas 
588.569 ocorrências. Destas, 
154.117 foram de Acidente 
de Trânsito sem Vítima, 1.601 
de Comunicação de Pessoa 
Desaparecida, 3.771 de Danos 
Simples, 398.614 de Extravio 
de Documentos e 30.466 de 
Extravio de Objetos Pessoais.

Dentre os municípios 
com maior registro de ocor-
rências estão Belo Hori-
zonte (185.657), Contagem 
(35.547), Uberlândia (33.750), 
Juiz de Fora (22.054), Betim 
(18.142), Ipatinga (13.132), 
Uberaba (11.391) e Montes 
Claros (10.003).

A Delegacia Virtual é 
um serviço de solicitação 
de registro de ocorrências, 
disponível para computador 
e celulares, que permite ao 
cidadão registrar ocorrências 
de Acidente de Trânsito Sem 
Vítima, Desaparecimento e 
Localização de Pessoas De-
saparecidas, Danos Simples, 
e Perda de Documentos e 
Objetos Pessoais, para fatos 
ocorridos em Minas Gerais, 
no prazo de até 30 dias. 

O ambiente virtual foi 
criado com o objetivo de 
diminuir o número de regis-
tros presenciais feitos nas 
delegacias e nos postos 
de atendimento da Polícia 
Militar, reduzindo, assim, o 
tempo de espera para regis-
tro das demais ocorrências 
nas unidades policiais.

O executivo de contas 
de telecomunicação, Diego 
Santiago Melo, de 29 anos, 
perdeu os documentos e 
utilizou a Delegacia Virtual 
para registrar a ocorrência. 
“Essa nova funcionalidade 
é muito prática, e ficou evi-
dente a economia de tempo 

e esforços dos civis que são 
vítimas de qualquer ocorrên-
cia. E, claro, isso se reflete 
também nas instituições que 
antes eram responsáveis por 
fazer esse serviço via atendi-
mento presencial”, elogia.

O estado também ganha 
com a iniciativa. Além de 
combater a subnotificação 
de registros, o serviço gera 
economia de insumos, ener-
gia e materiais utilizados nas 
delegacias, quando o regis-
tro é feito pessoalmente.

Segundo a coordenação 
de Sistemas da Superinten-
dência de Informações e 
Inteligência Policial (SIIP), 

o valor investido para o 
desenvolvimento da De-
legacia Virtual foi de R$ 
1.416.000 e, em aproxi-
madamente seis meses, o 
investimento foi recuperado 
(aproximadamente 80 mil 
ocorrências aprovadas).

Considerando os valo-
res atualizados, o custo de 
realização dos Registros de 
Eventos de Defesa Social 
(Reds) de forma presencial 
e que foram feitos pela De-
legacia Virtual representa-
ria, hoje, aproximadamente 
R$ 11.883.458 para o Es-
tado, o que demonstra a 
eficiência da plataforma.

Entenda como funciona a 
Delegacia Virtual

Com acesso por meio 
do endereço delegacia-
virtual.sids.mg.gov.br, a 
Delegacia Virtual tem links 
de atalho também nos sites 
daPolícia Civil de Minas 
Gerais e do Detran/MG.

O registro de ocorrên-
cias na Delegacia Virtual 
é feito por meio do preen-
chimento de formulários 
que são apresentados, 
gradativamente, na tela. 
Após o envio dos dados 
ao sistema, a ocorrência 
passará por uma triagem. 
Em até 15 minutos será 
emitida uma mensagem, 
informando o número do 
Reds, bem como a forma 
de acessá-lo no site do 
Sistema Integrado de De-
fesa Social (Sids), para 
imprimi-lo.

O documento poderá 
ser usado para fins de acio-
namento da seguradora, 
comprovação de extravio 
de documentos e outros 
fins. Uma equipe de poli-
ciais e analistas trabalha 
em esquema de plantão, 
na sede da SIIP, atuando 
24 horas na triagem dos 
registros recebidos. 

Prefeitura Municipal 
de Andrelândia

Já foram registradas 588.569 ocorrências em três anos

Foto: Divulgação

EXTRATOS

RATIFICAÇÃO
Francisco Rosinei Pinto, 

Prefeito do Município de Dom 
Viçoso/MG, no uso de suas atri-
buições legais, com fundamento 
nos arts. 13, incisos III e V e 25, 
inciso II e §1º, ambos da Lei fe-
deral nº 8.666/93, RATIFICA os 
procedimentos administrativos 
da Inexigibilidade Licitação nº 
03/2017, referente ao Proces-
so nº 0027/2017, com base 
nas justificativas apresentadas 
para atender as exigências do 
parágrafo único, do art. 26, da 
Lei Federal nº. 8.666/1993, que 
confirmam o interesse público 
da Administração Municipal, na 
contratação de serviços técnicos 
profissionais jurídicos de asses-
soria e consultoria técnica jurí-
dica, com comprovada especia-
lização na área do Direito Público 
Municipal, envolvendo questões 
multidisciplinares para prestar 
o suporte técnico especializado 
e orientação nas demandas de 
maior complexidade técnica jurí-
dica já ajuizadas tramitando em 
segunda instância, realização 
de sustentação oral perante o 
Tribunal de Justiça, Tribunal Re-
gional do Trabalho e elaboração 
de pareceres técnicos em temas 
de direito municipal tributário e 
nas questões orçamentárias e 
de gestão fiscal do município. E 
considerando, também, grau de 
confiabilidade dos profissionais, 
em decorrência de estudos 
em nível de pós-graduação 
acadêmica, vasta experiência 
por conta de desempenho de 
atividades similares em diversas 
Municipalidades, ao longo de 
dezenas de anos. 

AUTORIZA o empenho da 
despesa mensal no valor R$ 
3.800,00 (três mil e oitocentos re-
ais), a contar da data da assina-
tura do contrato até 31 de dezem-
bro 2018, em favor do escritório 
de advocacia MAURO BOMFIM 
ADVOCACIA E CONSULTORIA 
JURÍDICA S/C, sociedade civil, 
CNPJ n. 05.908.905/0001-88, 
com sede Belo Horizonte (MG), 
na Rua Matias Cardoso, nº 63, 
conj. 501/503, CEP: 30.170-
050, com as recomendações de 
praxe para a emissão do contrato 
administrativo e a emissão da 
competente nota de empenho 
da despesa. 

Prefeitura Municipal de Dom 
Viçoso, 25 de abril de 2017.

Francisco Rosinei Pinto
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 2017.04.008 

– Processo nº 0027/2017 – 
Inexigibilidade de Licitação nº 
03 CONTRATANTE: MUNICÍ-
PIO DE DOM VIÇOSO, CNPJ 
18.188.268/0001-64, representa-
do pelo seu Prefeito, Sr. Francis-
co Rosinei Pinto. CONTRATADA: 
MAURO BOMFIM ADVOCACIA 
E CONSULTORIA JURÍDICA 
S/C, CNPJ 05.908.905/0001-88, 
representante legal, Dr. Mauro 
Jorge de Paula Bomfim. OBJE-
TO: suporte técnico especializa-
do e  orientação nas demandas 
de maior complexidade técnica 
jurídica, serviços  singulares a 
serem prestados diretamente 
pelo profissional de reconhecida 
notoriedade e saber jurídico, Dr. 
Mauro Bomfim,   compreendendo 
a elaboração de ações diretas 
de inconstitucionalidade de leis 
e atos normativos de interesse 

do Município, recursos para os 
Tribunais Superiores, sustenta-
ção oral perante o  Tribunal de 
Justiça, Tribunal Regional do 
Trabalho, bem como defesa em 
processos administrativos e ela-
boração de pareceres técnicos 
em temas de direito municipal 
tributário e nas questões orça-
mentárias e de gestão fiscal do 
município. VALOR: R$ 76.000,00 
(setenta e seis mil reais)  PRA-
ZO: 20 (vinte) meses. Dotação:  
02.01.04.122.002.2.010.3.3.90.3
9 – Prefeitura Municipal de Dom 
Viçoso, 26/04/2017.

 
Processo: 0024/2017 Modali-

dade: Convite Nº Modalidade: 5

Termo de Adjudicação
O Prefeito Municipal de DOM 

VIÇOSO, senhor Francisco 
Rosinei Pinto, no uso de suas 
atribuições, ADJUDICA a em-
presa Mega Máquinas Ltda, 
licitante vencedora do processo 
licitatório de nº 024/2017 na 
modalidade de Convite sob o 
nº 005/2017,com valor mensal 
de R$ 2.142,00 ( dois mil cento 
e quarenta e dois reais), que 
tem como objeto Prestação de 
serviços de empresa especiali-
zada em manutenção preventi-
va e corretiva de impressoras/
copiadoras,incluindo forneci-
mento de peças e toners para 
atender as necessidades de 
vários setores da Administração 
Municipal de Dom Viçoso.

 
Termo de Homologação

O Prefeito Municipal de DOM 
VIÇOSO, senhor Francisco Rosi-
nei Pinto, no uso de suas atribui-
ções, HOMOLOGA o julgamento 
da Comissão Permanente de 

Licitações referente ao proces-
so licitatório de nº 024/2017,na 
modalidade de Convite sob o nº 
005/2017que tem como objeto 
Prestação de serviços de empre-
sa especializada em manuten-
ção preventiva e corretiva de im-
pressoras/copiadoras,incluindo 
fornecimento de peças e toners 
para atender as necessidades de 
vários setores da Administração 
Municipal de Dom Viçoso.

DOM VIÇOSO, 28 de abril 
de 2017

Francisco Rosinei Pinto
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Unidade Administrativa 

Serviço de Administração
Contrato nº 2017.04. -

009
Data de Assinatura 

28/04/2017
Vigência 28/04/2017 

A 28/04/2018
Processo de Licitação nº 

024/2017
Modalidade e nº C o n v i t e  

005/2017
Fundamento Legal 

8.666/93
Objeto Prestação de servi-

ços de empresa especializada 
em manutenção preventiva e 
corretiva de impressoras/copia-
doras, incluindo fornecimento de 
peças e toners para atender as 
necessidades de vários setores 
da Administração Municipal de 
Dom Viçoso.

Contratado Mega Má-
quinas Ltda

CNPJ 41.820.481/0001-69
Dotação Orçamentária 2

.2.0.04.123.002.2.0007.3.3.90.3
9 – Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica

Valor  R$ 25.704,00 (Vinte e 
Cinco Mil e Setecentos e Quatro 
Reais).

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO Nº 009 / 2017

OBJETO: acréscimo de per-
curso referente aos serviços de 
transporte escolar.

VALOR: R$ 5.075,00 ( cinco 
mil setenta e cinco reais ).

CONTRATANTE: Prefeitura 
Municipal de Dom Viçoso, MG, 
CNPJ nº 18.188.268/0001-64.

CONTRATADO: Jose Marcelo 
Costa Guerra 04900691690- 
MEI, CNPJ 19.466.839/0001-48

Dom Viçoso, 28 de Abril de 2017.

Processo n° 084
Credenciamento n° 011/2017

AVISO
O presente Chamamento 

Público tem por objetivo o 
Credenciamento de laboratório 

(pessoa Jurídicas) para exames 
laboratoriais nos PSFs. Data 
para Credenciamento a partir 
da data de sua publicação 
03/05/2017 até 22/05/2017. 
Informações: (35) 3325-1432.
Andrelândia-MG, 27/04/2017.
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São Lourenço e Região

Ao todo foram 4 modalidades de quadra nas categorias feminina e masculina

I Torneio das Águas de 
Caxambu chega ao fim

As competições do último feriado reuniram mais de 300 atletas

Fiéis percorrerão cerca 30 km pela Estrada Real 
entre São Lourenço e Baependi

O encontro tem apoio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais

O evento reuniu 4 moda-
lidades de quadra nas cate-
gorias feminina e masculina, 
são elas Basquete, Futsal, 
Handebol e Voleibol. Ao todo 
foram 37 jogos e mais de 300 
atletas participantes. Os jogos 
foram realizados no Ginásio 
Poliesportivo Jorge Curi. O 
Torneio é um projeto da Asso-
ciação Desportiva Handebol 
Caxambu (ADHC) em parceria 
com a Secretaria Municipal de 
Esportes (SEMEL). 

O Novo Basquete Ca-
xambu (NBC) teve sua es-
treia nas quadras competin-
do com equipes de alto nível, 
como o V. T. C de Varginha, 
Itanhandu e São Lourenço. 
Apesar das limitações dos 
atletas do NBC por se tra-
tar de uma nova equipe, o 
time levou o terceiro lugar 
das competições. 

No Handebol masculino 
os atletas de Caxambu mes-
mo sendo na sua maioria 
sub 17, jogaram contra as 
fortes equipes de São Lou-
renço e Handeboleiros de 
Congonhas. O feminino ficou 
com a segunda colocação, 
perdendo para a equipe de 
São Lourenço com um placar 
apertado de 27 x 23.

 No voleibol masculino 
a equipe da Faculdade São 
Lourenço foi a campeã, se-
guida por Caxambu, em 
segundo lugar, e o time de 
Cruzília, em terceiro. No 
feminino, a equipe de Ca-
xambu sagrou-se campeã 

vencendo todos os jogos. 
O futsal feminino viveu 

uma final emocionante entre 
as equipes de Caxambu e 
de São Lourenço. A partida 
foi definida na cobrança de 
pênaltis após empate de 01 
x 01. A campeã foi a equipe 
de São Lourenço. No mas-
culino, a equipe do Porto FS 
(Santa Tereza) sagrou-se 
campeã do torneio. 

A ADHC destaca que o 
evento foi um sucesso e dei-
xa seu agradecimento aos 
apoiadores e patrocinadores 
do 1º Torneio das Águas de 
Caxambu. “Aos atletas da 
ADHC agradecemos pelo 
empenho e dedicação, não 
só pelos jogos mas por todo 
o esforço para que o evento 
fosse realizado e mais uma 
vez um grande sucesso”.

As competições reuniram mais de 300 atletas

O primeiro Torneio da Águas foi promovido pela ADHC

A ADHC destaca o sucesso do evento na cidadeO torneio reuniu diversas cidades mineiras e paulistas

Competição teve ao todo 37 jogos

Estátua da Beata Nhá Chica em frente a Igreja Nossa
 Senhora da Conceicao da Beata Nhá Chica

Competições aconteceram no Ginásio Jorge Curi

Uso de álcool será tema de debate na 
Câmara municipal de S. Lourenço

Agências da Cemig 
fecham no 1º de maio

Coleta de materiais em 
condições de reuso tem início 

na cidade de Caxambu

4 mil pessoas devem 
participar da 19ª 

Peregrinação de Nhá 
Chica neste ano

CAMPEÕES DO TORNEIO DAS ÁGUAS
Basquete Masculino 

1º Varginha Tênis Club 
2º São Lourenço 
3º NBC 

Handebol Feminino 
1º São Lourenço 
2º Caxambu 
3º Varginha

Voleibol Feminino 
1º Caxambu 
2º Cruzília 
3º Colégio Dom Ferraz

Handebol Masculino 
1º Handeboleiros Congonhas 
2º São Lourenço 
3º Caxambu 

Voleibol Masculino 
1º Faculdade 
de São Lourenço
2º Caxambu 
3º Cruzília 

Futsal Feminino 
1º São Lourenço 
2º Caxambu 
3º Faculdade 
de São Lourenço

Futsal Masculino 
1º Porto FS 
( Caxambu- Santa Tereza) 
2º Galácticos
 ( Liberdade) 
3º Caxambu 

A Câmara Municipal de 
São Lourenço realiza na pró-
xima quinta-feira (04) audiên-
cia pública sobre o Impacto 
da Propaganda no Consumo 
de Bebidas Alcóolicas entre 
Jovens. A sessão acontecerá 
a partir das 19h, no Plenário 
Juscelino Kubitschek, na 

sede da Casa Legislativa. 
O encontro conta com o 

apoio da Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais, por 
meio da Comissão de Pre-
venção e Combate ao Uso 
de Crack e Outras Drogas. 
O deputado estadual Antônio 
Jorge (PPS), que foi autor do 

requerimento que possibilitou 
a realização do encontro, já 
confirmou presença.

Diversas autoridades lo-
cais foram convidadas, como 
representantes dos Pode-
res Executivo e Judiciário, 
policiais militares e civis, e 
pessoas que fazem parte da 

A Cemig não vai realizar 
atendimentos presenciais 
na segunda-feira (1), dia do 
trabalhador. A empresa reco-
menda aos clientes que soli-
citem serviços e informações 

pelos canais de atendimento 
virtuais nessa data.  

O aplicativo Cemig Atende 
disponibiliza 18 opções de 
serviços ao consumidor, e é 
compatível com os sistemas 

operacionais Android, IOS e 
Windows Phone.  As agências 
e postos de atendimento da 
distribuidora de energia fun-
cionam normalmente na terça-
feira (2), a partir das 8h.

Móveis e materiais de 
construção que, normalmen-
te, são descartados após uti-
lização podem ser reaprovei-
tados e doados às famílias 
carentes. É exatamente esta 
a proposta da campanha 
Lixo Útil criada e divulgada, 
recentemente, pela prefeitu-
ra de Caxambu. 

A ideia da mobilização é 
diminuir o volume de entu-
lhos gerados, com a reutiliza-
ção do mesmo. É importante 
destacar, entretanto, que a 
serão aceitos objetos em 
bom estado, uma vez que 
serão destinados aos muní-
cipes necessitados. 

De acordo com a gestão 
municipal, foi identificada alta 
demanda de materiais diver-
sos de construção por parte 
da população carente e, por 
outro lado, existe excesso 

de “entulhos” produzidos por 
cidadãos que reformam ou 
constroem seus imóveis.

A partir deste cenário, as 
pessoas que estiverem rea-
lizando algum tipo de obra 
ou reforma podem entrar em 
contato com a Secretaria de 
Obras, que irá ao local ve-
rificar o estado do material. 
Os objetos serão recolhidos 
e levados ao depósito da 
prefeitura e, de lá, destinado 
às famílias que procuram a 
gestão municipal e pedem 
materiais para finalizar as 
próprias obras.

Segundo Juliana Rozen-
tal, assessora de imprensa 
da prefeitura, esta é uma 
iniciativa que contribui com 
a sociedade e, consequente-
mente, com o meio ambiente. 
“Nem todo lixo é, de fato, um 
lixo. Aquilo que puder ser 

reaproveitado pode ser mui-
to útil para outras pessoas. 
Além de ajudar muitas famí-
lias, reutilizar é uma forma 
de diminuir a quantidade de 
lixo gerado, manter a cidade 
mais limpa e contribuir para 
a preservação dos recursos 
naturais”, ressalta.

A princípio, a prefeitura 
vai recolher materiais de 
construção civil, móveis e 
outros objetos que são des-
cartados de forma irregular 
e, sobretudo, que podem 
ser útil para outras pessoas.  
“A expectativa é atender a 
demanda da população mais 
carente, reduzir a quantidade 
de lixo produzida e conscien-
tizar a população de que nem 
todo lixo é lixo, contribuindo 
assim com a preservação 
do meio ambiente”, finaliza 
Juliana Rozental.

Cerca de 4 mil pessoas 
devem participar nesta segun-
da-feira (1) da peregrinação 
de Nhá Chica que, neste ano, 
completa 19 anos. Na sema-
na passada, demarcações 
foram feitas na estradada que 
os devotos utilizam para che-
gar à Igreja Episcopal de N. 
Sra. da Conceição da Beata 
Nhá Chica, em Baependi. As 
missas seguirão nos horários: 
7h, 9h, 11h, 15h.

Anualmente, fiéis e devo-
tos de Nhá Chica percorrem 
cerca de 30 km pela Estrada 
Real, passando pelas zonas 
rurais de São Lourenço, So-
ledade de Minas, Caxambu 
e Baependi. Neste ano, a 
caminhada oficial acontecerá 
a partir das 2h da manhã, 
contudo, vários grupos de 
peregrinos saem em horários 
e pontos diferentes. 

A prefeitura de São Lou-

renço e outros órgãos, como o 
Tiro de Guerra e universidades 
do município, uniram-se para 
prestar apoio e atender toda a 
demanda. Ao todo, serão 15 
pontos de apoio para os pere-
grinos, que contarão também 
com ajuda de enfermeiros e 
outros voluntários. Como o 

de sempre, as prefeituras de 
Soledade de Minas, Caxambu 
e Baependi também cederam 
ambulância e carro de apoio. 

De modo geral, o percur-
so é considerado difícil por 
se tratar de uma estrada de 
terra, com poucas sombras e 
cheia de pedras.  

comunidade escolar. 
Durante o evento, ainda 

será debatida a necessidade 
de adequação da Lei Federal 
9.2947/1996, que dispõe sobre 
as restrições ao uso e à pro-
paganda de cigarros, bebidas 
alcóolicas, medicamentos, te-
rapias e defensivos agrícolas.

Pontos no Google Mapa

Este ano, a equipe de suporte realizou a marcação dos pontos de apoio no mapa do Google, 
para que os peregrinos possam localizar a distância entre os pontos, facilitando o percurso. 
Para saber a localização desses locais de acesso é só clicar em:

https://drive.google.com/file/d/0B5MN2sYwRLWoOUFwamZrYk5OTDQ/view

Prefeitura vai recolher materiais de construção
 civil, móveis e outros objetos
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Receita

Piadas

Yakisoba

Ingredientes
300 g de espaguete
1 cebola grande cortada em 

pedaços médios
1 colher (sopa) de óleo
1/2 maço pequeno de brócolis
1/2 maço pequeno de couve-flor
10 colheres (sopa) de molho 

shoyu
400 g de carne cortada em tiras
100 g de champignon
1 cenoura cortada em rodelas
250 ml de água
1 colher (sopa) de amido de 

milho, dissolvido em 50 ml de água
Acelga a gosto

Burrice de Manoel
O Manoel estava voltando da 

viagem que fizera ao Brasil.
Chegando no aeroporto, seu amigo 

Joaquim o esperava.
- E aí Manoel, como foi de viagem?
- Muito bom...
- E o que tu mais gostaste no 

Brasil??
- Ah, das praias, da mulherada! 
- E do que tu não gostaste???
- Ah, das escadas rolantes... Tu 

acreditas que um dia eu estava 
subindo e acabou a energia elétrica... 
Eu fiquei lá parado em pé por mais de 
2 horas!!!

- Ê Manoel, mas tu és burro hein!!!! 
Por que tu não te sentaste???

Luto da galinha
Certo dia fui pra roça de meu 

vovô e reparei que uma de suas 
galinhas estava bem triste, então 
perguntei:

- Vovô porque esta galinha está 
tão triste?

- Ah, porque ela chocou três 
pintinhos e todos morreram.

- Mas morreram de quê?
- Um nasceu sem olho, outro 

sem boca e outro sem bunda. O 
sem olho bateu numa pedra e 
morreu. O sem boca morreu de 
fome.

- E o sem bunda vovô?
- Ah, esse coitadinho, foi soltar 

um pum e estourou!

Cruzadas

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

E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br

Modo de Preparo
Cozinhe o macarrão em ponto 

al dente e reserve

Em uma panela, adicione o 
azeite, a cebola, a carne e refogue 
bem

Adicione o molho shoyu e 
cozinhe por 3 minutos em fogo 
médio

Acrescente mais água, aguar-
de levantar fervura e adicione o 
amido de milho

Mexa até engrossar, abaixe o 
fogo e adicione o champignon, a 
couve-flor, o brócolis e a cenoura

Cozinhe por 8 minutos e 
acrescente, por último, a acelga e 
o macarrão

Misture bem, acerte o sal e 
tampe a panela por mais 1 minuto

Está pronto para servir!

SUS terá fila única em cada 
estado para cirurgias eletivas

O Ministério da Saúde vai criar 
uma fila única para cirurgias eleti-
vas em todos os estados do País. 
Os gestores terão 40 dias para 
integrar suas informações aos dos 
municípios e enviar à pasta a quan-
tidade de pacientes que aguardam 
pela realização dos procedimentos. 
A medida vai dar transparência e 
agilidade ao atendimento dos pa-
cientes, que muitas vezes ficavam 
sujeitos à fila de um único hospital 
e deixava de concorrer a vagas 
em outras unidades da região. 
Além disso, ao saber a demanda 
nacional, o governo federal po-
derá alocar os recursos de forma 
mais eficiente e equânime.

“Hoje, o estado tem uma fila, 
a prefeitura tem outra, o hospital 
tem sua fila, e isso não é possível 
nesse sistema. Quando a pessoa 

sai do ambulatório, ela precisa ser 
encaminhada para uma fila geral, 
e não para a fila do hospital. Preci-
samos mudar essa lógica para que 
possamos organizar o atendimento 
de forma justa”, destacou o minis-
tro da Saúde, Ricardo Barros.

A demanda por cirurgias eletivas 
é elevada. As informações obtidas 
pelo SISREG já permitem traçar um 
panorama preliminar de um total 
de 800.559 cirurgias aguardando 
realização, sendo a maior demanda 
na especialidade de traumatologia 
e ortopedia (182.003), com signifi-
cativa expressão também para as 
cirurgias gerais (161.219).

Cirurgias eletivas são pro-
cedimentos realizados por meio 
de marcação, ou seja, sem ca-
ráter de urgência e emergência, 
para todas as especialidades. 

Em 2016, foram registradas 
1.905.306 cirurgias eletivas com 
recursos da Média e Alta Comple-
xidade do Ministério da Saúde.

Comissão Intergestores Tripartite
A unificação da fila para cirurgias 

eletivas é uma iniciativa do Minis-
tério da Saúde em conjunto com o 
Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass) e Conselho Na-
cional de Secretarias Municipais de 
Saúde (Conasems). A resolução que 
trata do assunto foi aprovada nesta 
quinta-feira (27) durante reunião da 
Comissão Intergestores Tripartite 
(CIT), em que gestores da União, 
dos estados e dos municípios pactu-
am políticas de saúde do País.

Ficou decidido ainda que a 
próxima etapa para unificação da 
fila é condicionar o repasse do Teto 

MAC dos estados e municípios 
ao envio das informações sobre 
a demanda por cirurgia eletiva. 
Na próxima reunião da CIT, será 
definido o prazo para o bloqueio 
das verbas às gestões que não 
atenderem a essa solicitação.

O Ministério da Saúde também 
está estimulando a adesão de 
municípios e estados ao Sistema 
Nacional de Regulação (Sisreg), 
software disponibilizado às gestões 
locais e estaduais para regulação de 
procedimentos diversos, como exa-
mes, consultas e cirurgias eletivas. 
A plataforma viabiliza a unificação 
das filas por parte dos estados e 
dos municípios. Atualmente, 2.548 
prefeituras e 14 gestões estaduais já 
utilizam o Sisreg para gestão de sua 
demanda por cirurgias eletivas.

Fonte: Ministério da Saúde

Governos estaduais e municipais terão 40 dias para integrar informações sobre demandas. Medida será pré-
requisito para receber R$ 360 milhões destinados aos mutirões

IBGE: total de desempregados 
cresce e atinge 14,2 milhões

A taxa de desocupação no 
país continua em alta e o país 
tem agora 14,2 mi lhões de 
desempregados no trimestre 
encerrado em março, número 
14,9% superior ao tr imestre 
imediatamente anterior (outubro, 
novembro e dezembro de 2016) 
– o equivalente a 1,8 milhão de 
pessoas a mais desocupadas.

Os dados fazem parte da 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua) divulgada hoje, no Rio 
de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) 
com os resultados do primeiro 
trimestre. No trimestre encerrado 

em fevereiro, o Brasil tinha 13 
milhões de desempregados.

Segundo o IBGE, a taxa de 
desocupação fechou março  em 

13,7% com alta de 1,7 ponto per-
centual frente ao trimestre outu-
bro/dezembro de 2016, quando 
o desemprego estava em 12%. 
Em relação aos 10,9% da taxa 
de desemprego do trimestre 
móvel de igual período do ano 
passado, a alta foi de 2,8 pontos 
percentuais. Essa foi a maior 
taxa de desocupação da série 
histórica, iniciada no primeiro 
trimestre de em 2012.

Em relação ao primeiro trimestre 
móvel do ano passado, a alta da taxa 
de desocupação chegou a 27,8%, o 
que significa que mais 3,1 milhões 
de pessoas estão procurando.

Fonte: Agência Brasil

A taxa de desocupação fechou março  em 13,7% com alta de 1,7 ponto 
percentual frente ao trimestre outubro/dezembro de 2016

Número de desempregados no Brasil passou para 14,2 milhões

Foto: Divulgação

Campanha de vacinação contra a febre 
aftosa começa na segunda-feira, 1º de maio

Começa na próxima segunda 
(1/5) a primeira etapa da campanha 
de vacinação de bovinos e bubali-
nos contra a febre aftosa em Minas 
Gerais. Deverão ser vacinados até 
31 de maio todos os animais, inde-
pendentemente da idade.

O Instituto Mineiro de Agrope-
cuária (IMA), vinculado à Secreta-
ria de Estado de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Seapa), 
é o órgão responsável pela gestão 
da campanha de vacinação em 
Minas Gerais. O rebanho mineiro 
que deverá ser vacinado é de 23,7 
milhões de animais.

A vacinação do rebanho per-
manece obrigatória e como prin-
cipal forma de se prevenir contra 
a doença. O produtor que não 
vacinar os animais estará sujeito 
a multa de 25 Unidades Fiscais 
do Estado de Minas Gerais (Ufe-
mgs) por animal, o equivalente a 
R$ 81,29 por cabeça.

O diretor-geral do IMA, Marcílio 
de Sousa Magalhães, lembra que 
a vacinação é fundamental para 
manter o rebanho sadio e livre de 
focos da doença. Ele ressalta a 
importância do engajamento na 
campanha de vacinação das en-
tidades representativas do setor 
como sindicatos, associações e 
cooperativas, alertando e apoian-
do os produtores no processo de 
imunização dos animais.

“As ações de defesa agropecu-
ária não podem restringir-se apenas 
aos órgãos governamentais nos três 
níveis. Elas precisam ser assumidas 
como responsabilidade compartilha-
da entre produtores, o poder público 
e entidades de classe”, argumenta.

Declaração pelo site do IMA

A declaração de vacinação tam-
bém é obrigatória e o produtor que 
não o fizer até o dia 10 de junho 
poderá receber multa de 5 Ufemgs, o 
equivalente a R$ 16,26 por cabeça.

Portaria do IMA publicada neste 
mês estabelece que a partir de agora 
os produtores rurais proprietários de 
150 ou mais bovinos ou bubalinos 
deverão declarar a vacinação do seu 
rebanho contra a febre aftosa exclu-
sivamente por meio do sitewww.ima.
mg.gov.br. Até então, os produtores 
podiam declarar a vacinação de forma 
presencial em uma unidade do IMA.

“Esta medida desburocratiza 
o serviço. Os produtores poderão 
declarar a vacinação do seu gado 
da sua própria casa ou escritório, 
pela internet. Com isso, ganham 
comodidade, facilidade e, princi-
palmente, tempo para dedicar-se 
às suas atividades produtivas”, 
afirma o diretor-geral do IMA, Mar-
cílio de Sousa Magalhães.

Produtores com menos 
de 150 animais

A declaração de vacinação do 
gado para produtores com plantel 
de até 150 animais ainda poderá 
ser feita presencialmente no IMA, 
ou também via internet. Minas 
Gerais possui 389 mil produtores 
rurais, sendo que 206 mil destes 
são pequenos produtores com 
rebanhos de até 25 animais.

“Estes produtores poderão 
continuar fazendo a declaração 
pessoalmente nas unidades do 
IMA. Entretanto, estamos traba-
lhando para que eles passem a 
utilizar a declaração eletrônica pelo 
site do Instituto, que é fácil, rápida, 
segura e está aberta a todos os 
produtores rurais”, explica o ge-
rente de Defesa Sanitária Animal 
do IMA, Guilherme Negro.

“É importante ressaltar que a 
declaração é obrigatória e que, 
caso o produtor não vacine ou 
atrase a entrega da declaração, 

ele estará sujeito às penalidades 
legais”, completa Negro.

Cuidados com a vacinação
Para garantir a eficácia da 

imunização dos animais o gerente 
de Defesa Sanitária Animal do IMA 
explica que são importantes alguns 
cuidados em todo o processo.

“A vacina deve ser adquirida 
em estabelecimento credenciado 
para a revenda e conservada em 
temperatura entre dois e oito 
graus centígrados do momento 
da compra até a vacinação dos 
animais. Para conservar as vaci-
nas e a seringa já com as doses 
para aplicação os produtores 
podem mantê-las em caixa de 
isopor com gelo. Recomenda-se 
também programar a aplicação 
para os horários mais frescos do 
dia”, diz Guilherme Negro.

Exportações crescem
Minas Gerais possui o segundo 

maior rebanho bovino do Brasil, com 
23,7 milhões de cabeças e lidera o 
ranking nacional da produção de 
leite com 9,3 bilhões de litros/ano.

No primeiro trimestre deste 
ano as exportações mineiras 
de carne bovina somaram US$ 
120,9 milhões ante US$ 98,3 
milhões em igual período do 
ano passado, um crescimento 
de 23% no faturamento.

As exportações mineiras são 
viabilizadas pelo status de área livre 
de febre aftosa com vacinação que 
o estado possui junto à Organiza-
ção Internacional de Saúde Animal 
(OIE). A China é o principal compra-
dor do produto mineiro, com 41,4% 
do total das vendas externas. 

Neste ano a declaração de vacinação para o produtor que tem mais de 
150 animais só poderá ser feita pelo site do IMA

O rebanho mineiro que deverá ser vacinado é de 23,7 milhões de animais
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