
Vereadores pedem mais transparência 
na saúde pública de S. Lourenço
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Em menos de 10 dias dois homens 
são presos em S. Lourenço

Vereador Natana-
el Paulino de Oliveira 
(PPS) fez 12 ques-
tionamentos em seu 
requerimento enviado 
à prefeitura. Na sessão 
da última segunda-feira 
(19), o parlamentar in-
dagou sobre a atual 
situação das filas de 
esperas nos postos de 
saúde e pediu por mais 
transparência.  

O político disse estar 
aberto para solucionar 
o problema junto com 
os demais vereadores 
da cidade. O requeri-
mento foi encaminhado 
ao poder executivo no 
dia seguinte da sessão 
na Casa Legislativa.

chamadas
População idosa é 
incentivada a praticar 
atividades físicas 
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ACA realiza primeiro 
workshop de música 
erudita em Caxambu   
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Brasil gera 34 mil novos 
empregos formais em maio  
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Cobertura da vacinação 
contra HPV pelo SUS é 
ampliada
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Os casos são distintos e foram cumpridos pela Polícia Militar da cidade

Requerimento foi encaminhado ao poder executivo questionando situação atual do setor

Termina nesta 
sexta-feira prazo para 

o Cadastramento 
Escolar 2018

Termina nesta sexta-
feira (23) o prazo para 
que pais e responsáveis 
por crianças façam o 
Cadastramento Esco-
lar 2018. A ação, no 
entanto, poder ser feita 
apenas pela internet. 
O cadastro deste ano 
contempla o ensino fun-
damental da rede públi-
ca e é válido também 
a jovens que desejam 
retornar aos estudos. 

Em São Lourenço, 
os pais ou responsá-
veis pelo aluno que 
não podem realizar 
o cadastro em casa 
ou não têm acesso à 
internet, devem pro-
curar a secretaria da 
escola do estudante. 

A expectativa da 
Secretaria de Estado 
de Educação é que 
160 mil crianças e 
jovens sejam cadas-
trados no sistema. 
Podem ser inscritos 
crianças que com-
pletam seis anos até 
o dia 30 de junho de 
2018, estudantes de 
outras localidades ou 
transferidos de esco-
las particulares e can-
didatos ao curso de 
Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) do Ensi-
no Fundamental. 

A inscrição é isenta 
de pagamento de ta-
xas. O formulário está 
disponível no site: www.
educacao.mg.gov.br

Em menos de 10 
dias, dois homens são 
presos, armas de fogo e 
munições são apreendi-
das em São Lourenço. 
As informações são do 
57º Batalhão de Polícia 
Militar da cidade. 

Nesta quarta-fei-
ra (21), a corporação 
compareceu na Via 
Ramon, Bairro Monte 
Líbano, onde realizou 
uma prisão em virtude 
de mandado. A ação 
aconteceu depois que 
a PM recebeu denúncia 

de dois motociclistas 
em atitude suspeita. 

De acordo com a po-
lícia, os militares foram 
averiguar a situação e 
abordaram um jovem 
pintor de 25 anos e, após 
consulta no sistema in-
formatizado, foi cons-
tatado um mandado de 
prisão em aberto contra 
ele. O jovem foi preso e 
levado à delegacia.

Já no último dia 13, 
a PM localizou duas ar-
mas de fogo e oito mu-
nições em cumprimento 

de mandado de busca 
e apreensão, no bairro 
Nossa Senhora de Lour-

des. O material estava 
em uma caixa de chinelo.  
Também foram encontra-

dos dois simulacros de 
arma e um bastão. Uma 
pessoa foi presa. 
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Atos e Geral

Opinião

* Floriano Pesaro 

 É inadmissível que, em pleno 
século 21, o trabalho infantil conti-
nue a ceifar vidas, roubar sonhos 
e ameaçar o futuro de milhares 
de crianças no Brasil e no mundo. 
Não podemos permitir que crianças 
ainda sejam exploradas e expostas 
a situações de trabalho precoce.

Com o compromisso de go-
vernar com foco na redução das 
desigualdades e na erradicação 
de todo e qualquer tipo de violên-
cia aos direitos de quem quer que 
seja, o Estado de São Paulo tem 
conseguido alcançar índices posi-
tivos. De 2011 a 2015, reduzimos 
em 22% o número de pessoas 
ocupadas entre 05 e 17 anos.

Em 2011, havia, no Estado, 
520.027 pessoas ocupadas nesta 
faixa etária. Em 2015, este número 
caiu para 405.640, segundo dados 
do IBGE/Pnad obtidos pela equipe 
do Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil (PETI), da Secre-
taria de Desenvolvimento Social 
do Estado de São Paulo (SEDS). 
Se considerarmos o público PETI 
(05 a 15 anos), observamos que a 
diminuição foi de 36,4% – 152.067, 
em 2011, para 96.674, em 2015.

O PETI, previsto no Siste-
ma Único de Assistência Social 
(SUAS), articula um conjunto de 
ações socioassistenciais para reti-
rar crianças e adolescentes de até 
16 anos das práticas de trabalho 
precoce (exceto na condição de 
aprendiz a partir de 14 anos).

O resultado obtido vem do 
esforço e da dedicação de anos e 
anos. O PETI, o Bolsa-Escola e o 
Bolsa-Alimentação, entre outros, 
criados pelo governo Fernando 
Henrique Cardoso, significaram 
um salto de qualidade nas polí-
ticas sociais, ao estenderem às 
crianças a proteção que antes era 
limitada a idosos e adultos.

Estudo feito pela Fundação 
Abrinq mostra que 2,6 milhões 
de crianças e adolescentes ainda 
estão expostos a situações de 
trabalho infantil no Brasil. Segundo 
dados da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT), cerca de 
215 milhões de crianças no mundo 
ainda se encontram ligadas ao tra-
balho infantil, a despeito de normas 
e legislações vigentes.

O artigo 227 da Constituição 
define que “é dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar 
à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissio-
nalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à con-
vivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discri-
minação, exploração, violência, 
crueldade e opressão”.

Nesse sentido, a Carta Magna 
foi uma de nossas maiores con-
quistas, com o reconhecimento 

de cr ianças e adolescentes 
como sujeitos de direitos. Além 
disso, podemos apontar ou-
tros êxitos, como o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), 
a Consolidação das Leis Traba-
lhistas (CLT) e a Lei Orgânica de 
Assistência Social (LOAS).

São Paulo não mede esforços 
para agregar ações às decisões 
nacionais referentes ao tema. 
O governador Geraldo Alckmin 
inseriu um olhar de proteção in-
tegral nas políticas públicas vol-
tadas às crianças e aos jovens. 
Em 2015, autorizou a reativação 
do Fundo dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, ligado ao Con-
selho dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (Condeca), que 
teve arrecadação recorde de 
mais de R$ 54 milhões.

Com isso, garantimos efetiva 
participação na elaboração e na 
implementação de políticas, ou no 
planejamento, na execução e no 
controle dessas ações. A parceria 
com as organizações da socieda-
de civil possibilita, por exemplo, 
que os recursos provenientes do 
imposto de renda dos paulistas 
permaneçam em nosso Estado, 
financiando projetos voltados a 
crianças e adolescentes.

O apoio do Terceiro Setor é fun-
damental para o desenvolvimento de 
programas e projetos. O Estado cofi-
nanciará, em 2017, R$ 141.418.399,34 
para 1.917 entidades.

A articulação em rede, a infor-
mação e a mobilização também 
são nossas armas nessa luta. 
Temos o essencial apoio do 
projeto Rede Peteca – Chega de 
Trabalho Infantil, que visa à erra-
dicação do trabalho infantil e que 
colocou à nossa disposição seus 
parceiros para ajudar a divulgar 
nossos esforços e ações.

Apesar da comprovação real 
de que avançamos, temos claro o 
fato de que o número de crianças 
em situações de trabalho ainda 
é muito alto. Sua erradicação 
completa é um processo lento e 
requer esforços tanto do governo, 
como das Organizações Interna-
cionais e da sociedade civil.

A intersetorialidade é imprescin-
dível para a efetivação de nossas 
políticas e o enfrentamento do 
trabalho infantil pressupõe tirá-lo 
da invisibilidade. Todos podem 
e devem se engajar na proteção 
de nossas crianças, quebrando o 
silêncio e fazendo denúncias.

Precisamos romper com o ciclo 
de miséria e pobreza. O trabalho 
infantil rouba o que a criança tem 
de mais precioso: o direito de ser 
e de viver como criança! E, ao 
contrário do que possa sugerir 
a velha premissa, “trabalho não 
enobrece a criança”. Lugar de 
criança é na escola!

* Floriano Pesaro, 49, é se-
cretário de Estado de Desenvol-
vimento Social de São Paulo e 
Deputado Federal

O Direito de 
Ser Criança
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ATOS OFICIAIS

Prefeitura Municipal 
de Andrelândia

Prefeitura Municipal de Dom Viçoso

Governo de Minas Gerais e MP 
assinam pacto para ampliar vagas para 

adolescentes em conflito com a lei
O documento é fruto do diálogo que vem ocorrendo desde setembro de 2016, dentro 

da Comissão Especial instituída pelo governador
O Ministério Público e o 

Governo de Minas Gerais, 
por meio das Secretarias de 
Segurança Pública (Sesp), 
Planejamento e Gestão (Se-
plag) e Transportes e Obras 
Públicas (Setop) assinaram 
na segunda-feira, 19/06, a 
1ª Pactuação de Atos Pre-
paratórios para a Expansão 
do Sistema Estadual de 
Atendimento Socioeducati-
vo de Minas Gerais.

O documento é fruto 
do diálogo que vem ocor-
rendo desde setembro de 
2016, dentro da Comissão 
Especial inst i tuída pelo 
Governador do Estado, 
com representantes do 
Ministério Público, Tribu-
nal de Justiça, Advocacia 
Geral do Estado, Sedese, 
Segov e coordenação da 
Seplag. Numa lógica de 
consenso e cooperação, 
o foco desta Comissão 
Especial é a execução de 
metas do Plano Decenal 
do Socioeducativo (PDAS-
MG). O termo de pactuação 
estabelece compromissos a 
serem cumpridos por todas 
as instituições envolvidas 
para a execução da 1ª eta-
pa deste Plano. 

Ele foi elaborado em con-
junto pela Subsecretaria de 
Atendimento Socioeducativo 
(Suase) da Sesp, sociedade 
civil e outras instituições es-
taduais, e estabelece ações e 
propostas para a execução da 
política socioeducativa de Mi-

nas Gerais para os próximos 
dez anos. O Plano Decenal 
prevê a erradicação do déficit 
de vagas da semiliberdade e 
da internação de adolescen-
tes em conflito com a lei e é 
uma exigência do Sistema 
Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase). Em 
Minas, O PDAS já foi aprova-
do pelo Conselho Estadual 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente).

Na Pactuação, o Estado 
de Minas Gerais estabelece 
como prioridade a iden-
tificação de terrenos e a 
elaboração de projetos exe-
cutivos e arquitetônicos para 
a construção e a implan-
tação de 18 novos centros 
socioeducativos que devem 

gerar cerca de 1.600 vagas 
de internação. Essa etapa 
deve ser finalizada até junho 
do próximo ano. O Executi-
vo Estadual também deve 
buscar a operacionalização 
de 29 novas unidades para 
cumprimento de medidas 
socioeducativas de semili-
berdade, com capacidade de 
20 vagas cada, sendo 14 até 
dezembro deste ano.

 Vale ressaltar que, de 
acordo com o documento, os 
prazos de licitações, início e 
conclusão das obras podem 
ser repactuados, caso a 
caso, pelo Ministério Público, 
Seplag, Sesp e Setop, caso 
haja alguma intercorrência 
com a liberação de recursos 
do Governo Federal ou Esta-

dual. O acompanhamento do 
cronograma será realizado 
pela Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão, 
que também fica responsá-
vel pelo envio de relatórios 
bimestrais ao Ministério Pú-
blico sobre o cumprimento 
de cada um dos objetivos 
listados no documento de 
Pactuação.

MP Resolutivo
A Promotoria da Vara 

da Infância e da Juventude 
classificou como histórica 
a assinatura do documento 
de pactuação, que planeja a 
redução do déficit de vagas 
do cumprimento de medidas 
socioeducativas em Minas 
nos próximos anos.  O acor-

do mostra ação resolutiva e 
integrada do Ministério Públi-
co com o Executivo Estadual, 
na resolução do problema da 
lotação acima da capacidade 
das unidades da Subsecreta-
ria de Atendimento Socioedu-
cativo (Suase).

Com a assinatura do 
documento, o Ministério 
Público também vai orientar 
os seus órgãos de execução 
para que suspendam os in-
quéritos civis e ações civis 
públicas eventualmente em 
curso e que tenham como 
objetivo a criação de vagas 
para o cumprimento das 
medidas socioeducativas de 
internação e semiliberdade, 
considerando o novo acordo 
com o Estado.

Aviso de Licitação. Processo 
n° 117/2017, Pregão Pres. nº 

042/2017. 
Objeto: aquisição de 01 (um) ve-

ículo tipo SEDAN, zero quilômetro 
para o gabinete do prefeito, con-
forme condições e especificações 
contidas no TERMO DE REFE-
RÊNCIA – ANEXO I. Entrega de 
Envelopes e Sessão Pública dia 
04/07/2017, com início às 13:00 
horas. Informações licitação@an-
drelandia.mg.gov.br ou Tel.: (035) 
3325-1432. Pregoeira: Vânia C.S. 
Silva- MG, 21/06/2017.

Aviso de Licitação: Processo 
n° 118/2017, Preg. Pres. n° 

043/2017. 
Objeto: Registro de Preços 

para fornecimento de leites 
especiais e suplementos para 
atender aos carentes da atenção 
básica do município. Entrega de 
Envelopes e Sessão Pública dia 
04/07/2017, Horário: 08:00hs. In-
formações: licitacao@andrelan-
dia.mg.gov.br ou (35)3325-1432 
pregoeira Vânia C. de S. Silva. 
Andrelândia-MG, 21/06/2017.

Aviso de Licitação. Processo 
n° 119/2017, Pregão Pres. nº 

044/2017. 
Objeto: Registro de Preços 

para aquisição de materiais 
de construção. Entrega de En-
velopes e Sessão Pública dia 
05/07/2017, com início às 08:00 

horas. Informações licitacoo@
andrelandia.mg.gov.br ou Tel.: 
(035) 3325-1432. Pregoeira: Vâ-
nia C.S. Silva- MG, 21/06/2017.

EXTRATO DE AVISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA-MG

Aviso de Licitação. Processo 
n° 122/2017, Pregão Presencial 
n° 046/2017. Objeto: Contrata-
ção de Empresas especializadas 
para completa cobertura do 
Festival de Férias incluindo mon-
tagem de palco, sonorização, 
iluminação e outros. Entrega 
de Envelopes e Sessão Pública 
dia 07/07/2017, Horário: 08:00 
horas. Informações: licitação@
andrelandia.mg.gov.br ou (35) 
3325-1432. Pregoeira: Vânia 
Cristina de Souza Silva. Andre-
lândia/MG, 21/06/2017.

EXTRATO DE AVISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA-MG

Aviso de Licitação. Processo 
n° 121/2017, Pregão Presencial 
n° 045/2017. Objeto: Registro de 
Preço fornecimento de pneus. 
Entrega de Envelopes e Sessão 
Pública dia 06/07/2017, Horário: 
13:00 horas. Informações: lici-
tação@andrelandia.mg.gov.br 
ou (35) 3325-1432. Pregoeira: 
Vânia Cristina de Souza Silva. 
Andrelândia/MG, 21/06/2017.

EXTRATOS

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO 034 / 2017 - DIS-
PENSA 014 / 2017.

O Prefeito Municipal, no uso 
de suas atribuições, ratifica o 
processo de Dispensa de Lici-
tação Nº 0034/2017, para: Pres-
tação de serviços de empresa 
especializada em manutenção 
preventiva e corretiva de compu-
tadores e rede de internet, para 
atender as necessidades dos 
vários Setores da Administração 
Municipal de Dom Viçoso. 

Dom Viçoso, 19 de Junho de 
2.017.

Francisco Rosinei Pinto
Prefeito municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Unidade Administrativa 

Gab.do Prefeito/ Adm. Fin./Edu-
cação/Saúde/Assist. Social.

Contrato nº:2017.006-002
D a t a  d e  A s s i n a t u r a : 

19/06/2017
V i g ê n c i a : 1 9 / 0 6 / 2 0 1 7  A 

31/12/2017
Processo de Licitação nº 

034/2017
Modalidade e nº:Dispensa 

014/2017
F u n d a m e n t o  L e g a l : L e i  

8.666/93
Objeto Prestação de serviços 

de empresa especializada em 
manutenção preventiva e corre-
tiva de computadores e rede de 
internet, para atender as neces-
sidades dos vários Setores da 
Administração Municipal. 

Contratado J o n a t a n 
Faria Fernandes 06272319690 
(Infocel Tecnologia)

CNPJ:26.662.905/0001-10
Valor :R$ 7.000 (sete mil re-

ais ).

EXTRATO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO
 Nº 032 / 2017.

MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº  012/ 2017.

O Pregoeiro Municipal de 
DOM VIÇOSO, no uso de suas 
atribuições, ADJUDICA as em-
presas, Adriano Amorim da Silva 
Edilberto ME, Ana Priscila do 
Prado Machado, Carvalho e Nu-
nes Informática Ltda ME, Halley 
Alan C. de Andrade - EPP, MP 

Informatica LTDA - ME, Pedro 
Cesar Borges Ramos EPP, Top 
Jet Comércio Ltda ME, licitantes 
vencedores do processo licita-
tório n° 032/2017, na modali-
dade de Pregão presencial nº 
012/2017, que tem como objeto 
Registro de Preços para eventual 
e futura aquisição de equipamen-
tos de informática.

Dom Viçoso, 19 de Junho de 
2017.

   PEDRO DE MOURA CAM-
POS

Pregoeiro 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO
 Nº 032 / 2017.

MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº  012/ 2017.

O Prefeito Municipal de DOM VI-
ÇOSO, no uso de suas atribuições, 
HOMOLOGA a decisão do prego-
eiro referente ao processo licitatório 
n° 032/2017, na modalidade de 
Pregão presencial nº 012/2017 que 
tem como objeto Registro de Preços 
para eventual e futura aquisição de 
equipamentos de informática.

Dom Viçoso, 19 de Junho de 
2017.

FRANCISCO ROSINEI PIN-
TO

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

Unidade  Administ. 
Gabinete, Administração, Edu-
cação, Saúde, Obras, A. Social, 
Cultura, Esportes

Data Assinatura:20 / 06 / 
2017

Vigênc ia :20/06/2017  A  
20/06/2018

Processo de Licitação nº 
032 / 2017

Modalidade e nº:Pregão Pre-
sencial 012 / 2017

Fundamento  Lega l :  Le i 
10.520/02 e 8.666/93

Objeto Registro de Preços 
para eventual e futura aquisição 
de equipamentos de informáti-
ca.

CNPJ Ata  nº:Contratadas 
Valor

07.992.628/0001-60 
2017-06-003 A d r i a n o 
Amorim da S. Edilberto-ME 
14.900,00

13.189.948/0001-89 
2017-06-004 Ana Priscila 
do Prado Machado 18.950,00

10.658.008/0001-01 

A assinatura do Termo de Pactuação ocorreu no gabinete do procurador-geral de Justiça de Minas Gerais

Foto: Divulgação

2017-06-005 Carvalho e 
Nunes Informática -ME 
16.825,00

01.255.291/0001-21 
2017-06-006 Halley Alan 
C. de Andrade -EPP 14.595,00

26.204.770/0001-40 
2017-06-007 MP Informá-
tica Ltda - ME 37.620,00

10.462.229/0001-00 
2017-06-008 Pedro Cesar 
Borges Ramos - EPP 
13.730,00

04.413.264/0001-50 
2017-06-009 Top Jet Co-
mercio Ltda - ME 33.600,00

Valor Estimado:R$ 150.220,00 
(cento e cinqüenta mil duzentos 
e vinte reais).

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 035 / 2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 

013 / 2017.
A Prefeitura Municipal de Dom 

Viçoso/MG torna público que re-
alizará Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, para Aquisi-
ção de materiais escolar-peda-
gógicos para uso e manutenção 
da Rede Municipal de Educação 
da Prefeitura Municipal. Cre-
denciamento e recebimento dos 
envelopes: dia 05 /07 / 2017 até 
às 09:00 horas e a abertura dos 
envelopes e julgamento da Pro-
posta: Dia 05/ 07 /2017 a partir 
das 09h 15min.   O Edital está 
disponível no site: www.domvico-
so.mg.gov.br- Esclarecimentos 
poderão ser solicitados pelo tel. 
(35) 3375-1100.  Dom Viçoso, 
22/06/2017.   Pedro de Moura 
Campos – Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 036 / 2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 

014 / 2017.
A Prefeitura Municipal de 

Dom Viçoso/MG torna público 
que realizará Licitação na Mo-
dalidade Pregão Presencial, 
para Aquisição de materiais 
de expediente para uso e ma-
nutenção dos diversos setores 
da Prefeitura Municipal. Cre-
denciamento e recebimento 
dos envelopes: dia 06 /07 / 
2017 até às 09:00 horas e 
a abertura dos envelopes e 
julgamento da Proposta: Dia 
06/ 07 /2017 a partir das 09h 
15min.   O Edital está dispo-
nível no site: www.domvicoso.
mg.gov.br- Esclarecimentos 

poderão ser solicitados pelo tel. 
(35) 3375-1100.  Dom Viçoso, 
22/06/2017.   Pedro de Moura 
Campos – Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 037/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
015/2017

A Prefeitura Municipal de 
Dom Viçoso/MG torna pú-
blico que realizará Licitação 
na Modalidade Pregão Pre-
sencial, para Contratação de 
empresa para a prestação de 
serviços de responsabilidade 
técnica sobre o tratamento, 

controle e monitoramento da 
qualidade da água tratada 
destinada ao abastecimento 
público do município de Dom 
Viçoso. Credenciamento e 
recebimento dos envelopes: 
Dia 04/07/2017, até às 09:00 
horas. Abertura dos envelopes 
e Julgamento da Proposta: Dia 
04/07/2017, a partir das 09h  e 
15min. O Edital está disponí-
vel no site: www.domvicoso.
mg.gov.br- Esclarecimentos 
poderão ser solicitados pelo 
tel. (35) 3375-1100.  Dom Vi-
çoso, 22/06/2017.   Pedro de 
Moura Campos – Pregoeiro. 
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São Lourenço e Região

Situação atual da saúde pública 
de S. Lourenço é questionada

População idosa é 
incentivada a praticar 

atividades físicas

ACA realiza primeiro workshop 
de música erudita em Caxambu

Vereador Natan de Oliveira (PPS) encaminha requerimento à 
Prefeitura pedindo mais transparência

Caminhada Interativa já acontece, mas ainda não 
tem adesão desse público

Associação Caxambuense de Artes pretende inserir cada vez mais 
a música no contexto cultural do município e da região

No início deste mês, a Secretaria de Saúde foi alvo de críticas nas redes sociais 
por informação imprecisa

A Ilha Antônio Dutra é 
conhecida por ser palco 
de grandes eventos em 
São Lourenço. A partir 
agora, porém, o espa-
ço vai sediar também a 
Caminhada Interativa. O 
projeto, que já está sendo 
executado, é voltado a po-
pulação idosa e acontece  
de segunda a sexta-feira, 
a partir das 7h30.  

Em parceria com a 
Secretaria de Saúde, a 
terceira idade terá a opor-
tunidade de fazer cami-
nhada orientada com uma 
professora de educação 
física. Após a primeira 
atividade, os idosos são 
convidados a participar de 
outros exercícios, como 
alongamento, ginastica 
laboral e circuito. 

Todas as atividades são 
monitoradas e acompanha-
das por profissionais da 
Secretaria de Esportes e, 
de acordo com Henrique 
Fortunato Silva, assessor 
de esportes, este projeto 
atende a uma demanda do 
município. “Já estávamos 
percebendo que a terceira 
idade precisava de opções 
esportivas na cidade. Os 
próprios idosos nos pro-
curavam para saber quais 
programas oferecíamos. A 

iniciativa é um ganho muito 
importante”, ressalta. 

Os participantes po-
derão contar ainda com 
aferição de pressão, teste 
glicêmico e orientações de 
alimentação saudável com 
nutricionistas. Essas ações 
são de responsabilidade 
da Secretaria de Saúde. 
É importante ressaltar que 
os profissionais da pasta 
vão oferecer os serviços 
de forma eventual. 

Segundo  Henr ique 
Fortunato, as atividades 
físicas são de extrema 
importância para a saúde 
dos idosos em questão. 
“A caminhada e os outros 
exercícios que oferecemos 
são importantes, pois a 
atividade física, de uma 
forma geral, age como pro-
moção a saúde. As práti-
cas controlam o colesterol 
mantêm o controle glicêmi-
co também”, reforça.

Por enquanto apenas 
uma pessoa participa do 
programa. A expectativa da 
Secretaria de Esportes é 
abranger o projeto a todos 
os idosos e também aos 
munícipes que sentirem 
interesse em participar. 

Além incentivar para 
a prática de esportes, a 
Caminhada Interatividade 

é uma ferramenta que 
proporciona aos idosos a 
socialização. “É importante 
destacar que os idosos têm 
uma tendência maior ao 
sedentarismo. Traze-los 
para a Ilha, para fora de 
suas casas, e proporcionar 
o convívio social é um óti-
mo estimulo à vida”, ressal-
ta o assessor de esportes, 
Henrique Fortunato. 

Atualmente, a Secretaria 
de Esportes oferece poucos 
projetos de incentivo ao 
esporte. De acordo com 
a pasta, a população tem 
duas opções, sendo elas, 
a caminhada orientada no 
Parque das Águas e ativida-
des orientadas e promoção à 
saúde para terceira idade. 

Na intenção de chamar 
a atenção desse público, 
a secretaria destaca ainda 
que no próximo dia 14 de 
julho acontecerá o chamado 
“Dia D”. Na ocasião, será 
promovida uma manhã com 
atividades físicas, entre alon-
gamento, ginástica e dança. 
Além disso, profissionais da 
saúde estarão presentes 
oferecendo o aferimento de 
pressão e teste glicêmico. 
O momento será finalizado 
com um café da manhã, que 
deverá ser promovido pelos 
próprios participantes.

Foto: Arquivo
A saúde pública de São 

Lourenço tem sido tema de 
discussão na Câmara Mu-
nicipal. Na última segunda-
feira (19) um requerimento 
foi encaminhado ao poder 
executivo questionando o 
contingente de profissionais 
e demanda atual da fila 
de espera por consultas e 
exames. Recentemente, a 
Secretaria de Saúde foi alvo 
de críticas nas redes sociais 
por informação imprecisa.

O vereador Natanael 
Paulino de Oliveira (PPS) 
apresentou os questiona-
mentos durante a sessão. 
Entre outras coisas, o par-
lamentar indagou sobre 
o número de médicos e 
dentistas em atendimento 
no município, número de 
consultas que precisam ser 
realizadas e qual a deman-
da reprimida de exames. 

Natan, como é chama-
do, afirmou que o intuito do 
requerimento é ter aces-
so, de fato, aos números 
entorno do funcionalismo 
do setor. “O requerimento 
foi apresentado para que 
cheguemos a uma solução. 
A Câmara Municipal está 
preocupada em solucionar 
o problema e ajudar o poder 
executivo a sanar essas 
questões, mas para isso 
precisamos ter total conhe-
cimento da atual situação 
da saúde no município”.

Ainda, de acordo com 
o vereador, sabe-se que 
a fila de espera é grande 
por exames como resso-

nância, tomografia e por 
consultas com oftalmolo-
gistas. “Tem filas de espera 
que chegam a ter cerca de 
200 pessoas aguardando, 
quando são disponibiliza-
das 60 vagas, por exem-
plo”, informa o vereador    
Natan de Oliveira.

O requerimento foi en-
caminhado à prefeitura no 
dia seguinte a sessão da 
Câmara. O governo Celia 
Cavalcanti (PR) tem 15 
dias a contar da data de 
envio para responder ao 
questionamento. 

No total, o parlamentar 
fez 12 questionamentos. 
Em sua rede social, o parla-
mentar ressalta que está “a 
disposição, juntamente com 
os demais vereadores, para 

resolver a situação. Por isso 
clamo, em nome do povo de 
São Lourenço, uma solução 
para zerar as filas, zerar 
os exames e cirurgias. Só 
sabe o sofrimento quem 
entra às 4 da manhã ou até 
mais cedo nas filas”. 

No dia primeiro deste 
mês, a Secretaria de Saú-
de foi alvo de críticas em 
redes sociais. Uma foto 
de pessoas aguardando 
a abertura da policlínica 
fo i  d ivulgada em uma 
rede de relacionamento 
reprovando a situação. 
Os munícipes esperavam 
para agendar consultas 
na unidade de saúde. 

De acordo com os co-
mentários, a população 
que utiliza o SUS (Sistema 

Único de Saúde), foi infor-
mada pelos funcionários da 
prefeitura que as consultas 
só poderiam ser agendadas 
no dia primeiro deste mês.

O post recebeu cerca 
de 50 comentários e, na 
maioria, as pessoas diziam 
a mesma coisa: que recebe-
ram a informação imprecisa 
por funcionários da Secreta-
ria Municipal de Saúde. Por 
nota, a pasta compartilhou 
com os munícipes que todos 
os pacientes que estavam 
na fila foram agendados 
até as 11h30 da quinta-feira 
(01). A pasta destacou ainda 
que os exames a serem 
agendados no mês de junho 
serão agendados no decor-
rer do mês, não necessaria-
mente no dia primeiro.

Alunos da ACA em apresentação na Praça 16 de 
Setembro, no centro de Caxambu

Pela primeira vez, a As-
sociação Caxambuense 
de Artes (ACA) realiza o 
Workshop – Linha de Sopro. 
O evento é gratuito e acon-
tece nesta sexta-feira (23) 
e sábado (24), na Câmara 
Municipal do município. A 
programação é um misto de 
interações que levarão aos 
participantes o conhecimen-
to musical erudito. 

A associação pretende 
divulgar e permear a música 
no contexto cultural da cida-
de, considerando o potencial 
turístico que o município ofe-
rece à região. A associação 
acredita que a maior riqueza 
que a instituição pode ofere-
cer às pessoas é a cultura e, 
por isso, realizar o evento é 
uma maneira de transmitir 
esses valores. 

No primeiro dia, haverá 
um workshop para instru-
mentistas de sopro e em 
seguida aula de performan-
ce musical, com a Orques-
tra da Escola Municipal de 
Música de Caxambu. Já 
no dia seguinte, os parti-
cipantes poderão conferir 
a oficina de performance 
instrumental, onde serão 
ensinadas técnicas direta-
mente no instrumento. 

O Professor e ideali-
zador do evento, Flávio 
Ferreira, passará boa par-
te dos conhecimentos aos 
participantes, onde vai 
estar à frente de um bate 
papo sobre performance 
musical, formação supe-

por falta de teatros, museus, 
escolas de arte e de pintura, 
e até mesmo apresentações 
culturais que são muito espo-
rádicas. Os grandes centros 
culturais são muito distantes, 
dificultando ainda mais o 
acesso a essa interação da 
arte com a população re-
gional. Sentimos que nossa 
região vem perdendo, com o 
passar do tempo, o interes-
se por esse tipo de atividade 
que se faz necessário, e o 
resgate é urgente”, finaliza 
Gabriela Nishibayaski. 

Programação completa

Sexta-feira (23) 
1 6 h  à s  1 7 h 3 0  – 

Workshop para Instrumen-
tistas de Sopro

18h às 20h – Aula de 
Performance Musical com 
Orquestra da Escola Mu-
nicipal de Música de Ca-
xambu

Sábado (24)
9h às 11h – Oficina de 

Performance Instrumental 
(levar instrumentos)

11h às 12h – Conversa 
sobre Performance Mu-
sical, Formação Superior 
em Música e Mercado de 
Trabalho

14h às 15h30 – Oficina 
de Performance Musical 

16h – Apresentação de 
encerramento com Flávio 
Ferreira, Gustavo Baldi e 
músicos participantes das 
oficinas 

rior em música e realidade 
atual do mercado de traba-
lho. O profissional possui 
extensa bagagem na linha 
de instrumento de sopro, 
sendo formado em Clari-
neta. Atualmente, Ferreira 
é responsável por ensinar 
Teoria e História da Música 
na Universidade Federal 
de Minas Gerais. 

O encerramento se 
dará com apresentações 
de Flávio Ferreira e mú-
sicos part ic ipantes do 
workshop. Os dois dias 
de atividades, contudo, 
estão sendo organizados 
pela ACA em parceria com 
a Escola de Música de Ca-
xambu.  “Esperamos con-
tribuir de alguma forma na 
formação dos integrantes 
e participantes do evento, 
aprendendo e ensinando 
através da música”, afirma 
Gabriela Nishibayaski, 
integrante da Associação 

Caxambuense de Artes. 
A Associação Caxam-

buense de Artes surgiu 
em 07 de outubro de 2015, 
criada pelos professores 
da Escola Municipal de 
Música de Caxambu. A 
ideia de criar uma organi-
zação surgiu para resgatar 
crianças e adolescentes 
em situação de vulnera-
bilidade. De acordo com 
a ACA, a iniciativa é uma 
maneira de tirar os jovens 
das ruas e inseri-los em 
movimentos culturais.  

Através da ACA, pre-
tende-se criar um espa-
ço de convivência entre 
crianças e adolescentes 
e oferecer uma estrutura 
adequada para divulgar o 
trabalho realizado, promo-
vendo a participação de 
toda população caxam-
buense e regional.

“Em nossa região, o aces-
so a cultura é muito restrito, 

Foto: Divulgação/ACA
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Receita

Piadas
Reações do álcool

Na aula de química o professor 
pergunta:

- Quais as principais reações do 
álcool?

O aluno responde:
- Chorar pela ex, achar que esta 

rico, ficar valente e pegar mulher 
feia ...

Professor: 
- Tirou 10!

O ladrão azarado
Piadas Curtas
Um homem rindo muito conta 

para o amigo:
- Hoje às 03:30 da manhã en-

trou um ladrão lá em casa...
O amigo diz:
- Caramba, cara!!!! Um ladrão 

entrou na sua casa e você está 
rindo??E o que ele levou?

E o homem responde:
- Levou uma surra ... minha 

mulher achou que era eu chegan-
do bêbado.

Mulher Casada
A mulher chega em casa 03:00 

da madrugada bêbada e o marido 
pergunta:

Você esqueceu que é casada?
– Esqueci, fui lembrar 2:45 e 

voltei correndo!

Cruzadas

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

E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br

Berinjela assada

Ingredientes
5 berinjelas, bem escolhidas, 

médias
8 tomates médios e maduros para 

o molho
Alho (2 cabeças)
1 cebola (picadinha)
1/2 maço de manjericão (picado 

momentos antes de usálo)
Generosas e finas lascas de queijo 

(parmesão ou grana padano)
Azeite

Modo De Preparo
Para a berinjela: com as berinjelas 

de pé, corte-as no sentido longitudinal, 
sem descascá-las, apenas tirando o 
cabinho da ponta

Você terá finas (1/2 cm) e longas 
fatias do legume

Espalhe-as numa travessa e 

polvilhe sal dos dois lados, esperando 
20 minutos

Os pedaços ficarão desidratados e 
molhados na superfície

Lave e enxugue-os depois
Com os tomates: descasque os 

tomates, tirando seu miolo e suas 
sementes

E depois pique-os em pedaços 
médios

Em uma panela doure o alho e 
a cebola picadinhos em azeite abun-
dante, acrescentando os pedaços 
de tomates e depois o sal com uma 
pitadinha de açúcar

Espere até os tomates derreterem, 
jogue o manjericão picadinho também, 
mexa e você terá um molho cheiroso e 
encorpado

Você não mais verá os pedacinhos 
de tomates

No forno: em uma assadeira ou 
refratário raso de vidro unte com azeite o 
fundo e as bordas internas

Espalhe uma primeira camada fina 
de molho de tomate e disponha as fatias 
de berinjelas, lado a lado, até completar 
uma camada

Regue com o molho e polvilhe o 
queijo

Molho novamente, berinjelas, molho 
e queijo

Você fará em média 3 camadas
Termine com o queijo e deixe grati-

nar por 20 min em forno aquecido

Brasil gera 34 mil novos 
empregos formais em maio

No mês de maio, o Brasil regis-
trou 34,2 mil novos empregos no 
mercado formal de trabalho. Os 
dados são do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged) e foram divulgados nesta 
terça-feira (20), pelo Ministério do 
Trabalho. Este é o segundo mês 
consecutivo em que há saldo 
positivo de postos de trabalho. O 
número representa um aumento 
de 0,09% em relação a abril.

No acumulado do ano, houve 
um crescimento de 48,5 mil pos-
tos de trabalho, uma expansão de 
0,13% em relação ao número de 
vagas formais de trabalho ocupa-
das em dezembro de 2016.

Os resultados do Caged, 
de acordo com o ministro do 
Trabalho, Ronaldo Nogueira, 
refletem o esforço do governo e 
a recuperação pela qual o Brasil 
passa após crises econômica e 
política pelas quais o País pas-
sou. “O governo federal tem feito 
um esforço grande e constante 
para adotar medidas que incen-
tivem a geração de empregos. E 
o resultado nós temos visto no 
desempenho do Caged desde 
o ano passado, mas, sobretudo, 
nos últimos meses”, afirma.

Destaques
Dos oito principais setores 

da economia, quatro tiveram 
desempenho positivo, com des-
taque para a Agropecuária, que 
gerou 46 mil novos postos de 
trabalho. O setor teve, assim, 
crescimento de 2,95% na com-
paração com o mês de abril.

As culturas responsáveis 
por esse resultado foram o 
café, sobretudo em Minas Ge-
rais; a laranja, em São Paulo; 

e a cana-de-açúcar, em São 
Paulo e no Rio de Janeiro.

Outros setores com perfor-
mance positiva foram os Servi-
ços, que tiveram acréscimo de 
1,9 mil postos (0,01%); Indústria 
de Transformação, (1,4 mil va-
gas, crescimento de 0,02%); e 
Administração Pública, (955 no-
vas vagas, aumento de 0,11%).

Tiveram saldo negativo: Co-
mércio, que fechou 11.254 postos 
(menos 11,2 mil vagas, uma queda 

de 0,13%); Construção Civil, (4 mil 
vagas a menos, queda de 0,18%); 
Indústria Extrativa Mineral, com 
resultado negativo de 510 postos 
(-0,26%); e dos Serviços Indus-
triais de Utilidade Pública, que 
fecharam 387 vagas (-0,09%).

Números regionais
A região que mais gerou em-

pregos em maio foi o Sudeste, 
com a criação de 38,6 mil postos 
de trabalho formal. Os estados 
que se destacaram foram Minas 
Gerais (22,9 mil postos), e São 
Paulo (17,2 mil novas vagas). 
Esses resultados  se devem prin-
cipalmente ao aumento na oferta 
de vagas formais na Agropecuá-
ria, Serviços e Indústria.

A segunda região com maior 
crescimento no nível de empre-
go foi o Centro-Oeste, onde 
foram gerados 6,8 mil postos; 
seguida do Nordeste, com sal-
do positivo de 372 vagas. Em 
contrapartida, houve retração 
nas regiões Norte (com mais 
de mil postos a menos) e Sul 
(menos 10,5 mil vagas). 

Fonte: Portal Brasil, com 
informações do Ministério do 
Trabalho

Esse é o segundo mês consecutivo com saldo positivo de postos de trabalho. 
Desde janeiro, foram 48,5 mil vagas ocupadas

Agropecuária gerou 46 mil novos postos de trabalho e foi destaque 
entre os principais setores da economia

Cobertura da vacinação contra 
HPV pelo SUS é ampliada

O Ministério da Saúde vai 
ampliar a vacinação de HPV para 
meninos de 11 a 15 anos. Desde 
janeiro, as doses eram aplicadas 
em jovens entre 12 e 13 anos pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
Também poderão receber a vaci-
na homens e mulheres transplan-
tados e oncológicos em uso de 
quimioterapia e radioterapia.

O objetivo da pasta é imu-
nizar 80% dos 7,1 milhões de 
meninos de 11 a 15 anos e 4,3 
milhões de meninas de 9 a 15 
anos. Além disso, cerca de 200 
mil crianças e jovens, de ambos 
os sexos, de 9 a 26 anos vivendo 
com HIV/aids, também podem se 
vacinar contra HPV.

Os jovens precisam tomar 
duas doses da vacina quadrivalen-
te, com um intervalo de seis meses 
entre as doses, para ficarem prote-
gidos contra os quatro tipos mais 

comuns do vírus. A infecção está 
associada ao desenvolvimento 
de cânceres de pênis, garganta, 
ânus e colo do útero.

Para ampliar a cobertura, 
a vacina de HPV também fará 
parte do elenco de vacinas a 

serem ofertadas na Campa-
nha de multivacinação, que 
acontecerá no período de 11 
a 22 de setembro. O Dia D da 
campanha de vacinação será 
dia 16 de setembro.

Desde o início da vacinação, 

em 2014, o Ministério da Saúde 
distribuiu 26,3 milhões de doses 
da vacina a todos estados e ao 
DF. Desses, cerca de 1 milhão fo-
ram encaminhados neste ano.

Com a inclusão dos meni-
nos no público-alvo da vaci-
nação, o Brasil se tornou o pri-
meiro País da América do Sul e 
o sétimo do mundo a oferecer 
a vacina contra o HPV para 
esses jovens em programas 
nacionais de imunizações.

Além disso, estudos inter-
nacionais recentes indicam a 
eficácia da vacina na prevenção 
das infecções pelo HPV. Uma 
pesquisa norte-americana apon-
ta que a vacinação nos Estados 
Unidos resultou na queda de 
88% da infecção oral por HPV.

Fonte: Portal Brasil, com 
informações do Ministério da 
Saúde

Doses serão ministradas para jovens de 11 a 15 anos e homens 
e mulheres transplantados e oncológicos em tratamento

Vacina reduz o risco de infecção, que está associada ao aparecimento 
de doenças, como o câncer

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Número de refugiados no Brasil 
aumentou 12% em 2016

O número total de refugiados 
no País aumentou 12% em 2016, 
informa orelatório sobre refúgio 
no Brasil do Comitê Nacional 
para os Refugiados (Conare), 
do Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública. O Dia Mundial 
do Refugiado é lembrado nesta 
quarta-feira, 21 de junho.

Até o final do ano passado, 
foram reconhecidos 9.552 refu-
giados de 82 nacionalidades. Des-
ses, 8.522 foram reconhecidos por 
vias tradicionais de elegibilidade, 
713 chegaram ao Brasil por meio 
de reassentamento e a 317 foram 
estendidos os efeitos da condição 
de refugiado de algum familiar.

Os refugiados reconhecidos 
em 2016 são em maior parte da 
Síria (326), República Democráti-

ca do Congo (189), Paquistão (98), 
Palestina (57) e Angola (26). 

Já os pedidos de refúgio ca-
íram 64% em 2016, em compa-
ração com 2015, sobretudo em 
decorrência da diminuição das 
solicitações de nacionais haitia-
nos. Os países com maior número 
de solicitantes de refúgio no Brasil 
em 2016 foram Venezuela (3.375), 
Cuba (1.370), Angola (1.353), Haiti 
(646) e Síria (391).

Venezuela
De acordo com o relatório, 

apenas no ano passado, 3.375 
venezuelanos solicitaram re-
fúgio no Brasil, cerca de 33% 
das solicitações registradas no 
País. Em 2015 foram contabili-
zados 829 pedidos de refúgio 

de nacionais venezuelanos.
Em 2017, o Conselho Nacional 

de Imigração (CNIg) aprovou a 
Resolução Normativa nº 126, de 
2/3/2017, que trata da conces-
são de residência temporária a 
cidadão de país fronteiriço, com o 
objetivo de estabelecer políticas 
migratórias que garantam o res-
peito integral aos direitos humanos 
dos migrantes e seu pleno acesso 
à justiça, à educação e à saúde.

Nova legislação
A nova Lei de Migração foi san-

cionada em maio de 2017 e entra-
rá em vigor em novembro deste 
ano. Ela garante ao migrante, em 
condição de igualdade com os na-
cionais, a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade.
Também institui o visto tem-

porário para acolhida humanitá-
ria, a ser concedido ao apátrida 
ou ao nacional de país que, 
entre outras possibilidades, 
encontre-se em situação de 
grave e generalizada violação de 
direitos humanos – situação que 
possibilita o reconhecimento da 
condição de refugiado, segundo 
a Lei nº 9.474, art. 1º, III.

A legislação garante a prote-
ção ao apátrida e põe o Brasil no-
vamente na vanguarda mundial 
ao ter uma lei que expressamente 
permite a naturalização de forma 
mais rápida, com a finalidade de 
combater a apatridia no mundo.

Fonte: Ministério da Justiça e 
Segurança Pública
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