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DESEMPENHO ESCOLAR
VIRA CRITÉRIO PARA
BOLSA DE ESTUDOS

O serviço de telecomunicações
em Pouso Alegre poderá receber
importante reforço nos próximos
meses. Para discutir essa ampliação
o prefeito Rafael Simões recebeu
em seu gabinete, na manhã desta
segunda-feira (06), um grupo representante da empresa Telefônica/
Vivo, que detalhou a implantação
de uma rede fixa de telecomunicações, por meio de fibra ótica.
PÁGINA 5

DIA DA MULHER
EQUIDADE DE GÊNERO
AINDA É DESAFIO PARA
76% DAS EMPRESAS
BRASILEIRAS
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Para ter acesso à bolsa de estudo de até 90% concedida pela Prefeitura de Pouso Alegre, os estudantes do ensino superior terão dois caminhos:
atender ao critério social, que concede o benefício para aqueles cuja renda seja inferior a três salários mínimos, ou ao critério de performance,
que vai conceder o benefício aos alunos mais estudiosos, com ótimo desempenho escolar. As bolsas serão distribuídas na mesma proporção
entre os dois grupos. E independente do critério de entrada, o beneficiário será obrigado a cumprir estágio de até dois anos no município ou
em outro órgão público por ele designado. As mudanças constam no Projeto de Lei 844 de 2017, que foi encaminhado nesta terça (07) para a
Câmara de Vereadores, a quem caberá a aprovação ou não da proposta. . PÁGINA 3
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Opinião
Tombo será elemento central para
todos os lados na eleição de 2018
*Igor Gielow
O retrato desastroso indicado
pelos números consolidados do PIB de
2016 não trazem novidade econômica,
mas confirmam que a recessão estará na
linha de frente da construção de qualquer
discurso eleitoral na campanha presidencial de 2018 _de situação ou de oposição.
Se a Operação Lava Jato é o denominador comum nas discussões sobre
viabilidade de candidaturas, é preciso
lembrar que a economia será igualmente
um ponto central no debate de quem
sobreviver para disputar a Presidência.
Como diz o ministro Henrique Meirelles (Fazenda), é uma fotografia passada.
Mas mesmo que as previsões mais otimistas se concretizem e a economia de fato
engate uma recuperação neste ano, para
fins meramente eleitorais a sombra da
tragédia estará presente no ano que vem.
Isso porque a população pode até
sentir efeitos no bolso com o controle da
inflação e, em alguns casos, com o dinheiro que vai pingar das contas inativas do
FGTS. Mas o efeito da crise é semelhante
ao de qualquer falência corporal: quando
chega aos rins, a coisa fica feia. E os rins
deste paciente que é o eleitor foram
afetados quando o emprego começou a
despencar.
Com isso, quem for alinhado ao
governo Michel Temer (PMDB), se ele
não tiver sido abatido pela Lava Jato ou
pelo TSE, terá de manter a torcida pela

retomada econômica. Caso dê certo, o
desafio será empacotar uma mensagem
de esperança em dias melhores.
Fácil não será, e não é casual
que hoje a conversa sobre candidaturas
simpáticas ao Planalto esteja mais para
planos B (João Doria, Marina Silva) ou
tucanos afastados do núcleo do governo
(Geraldo Alckmin).
Do lado da oposição, teoricamente
a tarefa é mais fácil, exceto que haja uma
melhoria de cenário robusta o suficiente
para se fazer notar, o que hoje é visto
com ceticismo por economistas. Basta
então alinhavar os números negativos e
prometer o paraíso com medidas mais ou
menos exequíveis.
O óbice à estratégia é o fato de que
foi o PT que engendrou a atual recessão.
Temer até estava lá como parceiro de Dilma, mas, como todos sabem, era apenas
decorativo. A crise tem pai (Lula) e mãe
(Dilma), e uma série de parteiros já identificados (Guido Mantega, Arno Augustin,
Luciano Coutinho e afins).
Assim, se a oposição estiver encabeçada ou apoiada pelo PT, como é
razoável considerar, terá de enfrentar esse
debate sobre responsabilidades. Usualmente, em campanhas isso acontece com
a tal “pós-verdade” e “fatos alternativos”,
mas a experiência traumática de 2014
talvez possa ter vacinado o eleitorado.
*Jornalista e colunista.
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Ponto de Vista
Uma mulher que descobriu seu valor, a
que se pode compará-la?
Dijanira Silva*
A mulher que descobriu seu valor demonstra
sempre grande atenção
em suas relações, porque
sabe reconhecer nas pessoas o bem que cada um
carrega na alma, embora
muitas vezes esteja coberta
pelos escombros da perda
e dor. Ela sabe quem é,
de onde veio, e para onde
vai, por isso, não pára no
que é vazio, transitório e
mesquinho. Comunica-se sempre
com respeito porque sabe que é
dele que depende o sucesso de
toda e qualquer relação neste
mundo.
Para com todos, usa de
delicadeza e maturidade, procurando compreender e praticar o que a caridade exige a
cada momento, sem deter-se
no julgamento. Nunca perde de
vista a dignidade, nobreza e as
inspirações mais íntimas de sua
alma porque sabe que é aí onde
Deus mora. É uma pessoa de paz
porque não é apegada às próprias
ideias, sabe falar, mas também
sabe ouvir sem se chocar com
os outros. Preocupa-se, geralmente, em fazer tudo com amor,
bem feito, por isso é segura em
seu agir.
Por outro lado, a mulher
que ainda não descobriu seu real
valor, pode até estar convencida
de sua popularidade, mas na
prática, muitas vezes se comporta como um elefante em uma
loja de porcelana. A delicadeza,
expressão nata da alma feminina
não se compra em lojas, nem se
produz com filtros ou efeitos
especiais, é um dom dado de
graça pelo Criador, que aliás
teve também a ideia de fazer o
coração da mulher bem parecido
com o d’Ele: disposto a amar até
às últimas consequências.
A Sagrada Escritura não
relata muitas coisas a respeito da
feminilidade de Maria, a Mãe de
Jesus, mas chama-me a atenção
a maneira como descreve tão

detalhadamente a passagem das
“Bodas de Caná” (Jo19, 25-27),
permitindo que imaginemos o
agir daquela que é “bendita entre
as mulheres.”
A mulher que a exemplo
de Maria já descobriu seu valor,
tem posse de um comportamento
delicado, mas também a coragem
de agir quando é preciso. Maria
não apenas percebeu que faltava
o vinho e assimilou o embaraço
dos noivos, como também foi
procurar a solução para o problema e a encontrou em Jesus. Ela
mais do que ninguém, já sabia
que está Nele a capacidade de
fazer a transformação que a
humanidade precisa e continua
a nos ensinar o mesmo caminho
apresentado em Caná: “Fazei
tudo o que Ele vos disser”...
Por isso, quando pensamos
em uma mulher que descobriu
sua dignidade e valor, podemos
certamente compará-la a um raio
de sol que desponta anunciando
um novo amanhecer. Ilumina
tudo com seus variados tons e
aquece o universo com o calor
do seu fecundo amor. Diz, muitas
vezes, mesmo sem palavras, que
a vida não acaba no entardecer
de uma perda; existe uma nova
chance em cada amanhecer.
Portanto, a exemplo de Maria,
podemos ir hoje até Jesus, com
a água que temos, para que Ele
a transforme em “vinho novo”,
capaz de saciar o mundo que tem
tanta sede de amor. .
*Missionária, autora do livro “Por
onde andam seus sonhos”,
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Certificado
gratuito
Produtores de café da
agricultura familiar em
Minas já podem participar
gratuitamente do Programa
Certifica Minas Café.
O Instituto Mineiro de
Agropecuária (IMA), vinculado
à Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa),
publicou em 25 de fevereiro,
no Diário Oficial de Minas
Gerais, a Portaria nº 1.699, que
isenta do pagamento de taxa
de auditoria os agricultores
familiares que já participam
ou que desejarem ingressar no
programa de certificação. A
auditoria consiste em verificar
se o produtor cumpriu as
normas exigidas para a
certificação.

Bovinocultura
A secretaria de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Seapa) e o Ministério da
Agricultura (Mapa) assinaram
convênio para a implantação
de 36 Unidades de Referência
Técnica para a pecuária
bovina de corte no estado. As
propriedades selecionadas vão
servir de modelo para outros
pecuaristas e atuar como
multiplicadoras de tecnologias
e boas práticas aplicadas à
bovinocultura de corte. Para
o sucesso da metodologia é
fundamental o compromisso
do produtor em adotar as
orientações repassadas pela
assistência técnica.

Dia Mundial
do Rim

Uma parceria entre a
Secretaria Municipal de
Saúde e o Hospital Regional
“Samuel Libânio” traz para
Pouso Alegre a caminhada
em comemoração ao Dia
Mundial do Rim, com enfoque
neste ano, para a obesidade,
como fator de risco para o
desencadeamento de doenças
renais. O evento terá início às
09h e a saída será em frente
ao Hospital Regional, na Rua
Comendador José Garcia, nº
777.
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Projeto de lei com as mudanças foi enviado nesta terça-feira para a Câmara, onde ele será apreciado pelos vereadores

Mudança na bolsa de estudos vai exigir estágio
e desempenho para concessão do benefício
Da redação

jornaldoestado@gmail.com

Para ter acesso à bolsa
de estudo de até 90% concedida pela Prefeitura de
Pouso Alegre, os estudantes
do ensino superior terão dois
caminhos: atender ao critério
social, que concede o benefício para aqueles cuja renda
seja inferior a três salários
mínimos, ou ao critério de
performance, que vai conceder o benefício aos alunos mais
estudiosos, com ótimo desempenho escolar. As bolsas
serão distribuídas na mesma
proporção entre os dois grupos. E independente do critério de entrada, o beneficiário
será obrigado a cumprir
estágio de até dois anos no
município ou em outro órgão
público por ele designado.
As mudanças constam
no Projeto de Lei 844 de 2017,
que foi encaminhado nesta
terça (07) para a Câmara de
Vereadores, a quem caberá a
aprovação ou não da proposta. De acordo com a Prefeitura, “as mudanças visam o seu
aprimoramento e melhorias
para os estudantes que dele
usufruem”.
A proposta foi apresentada também na manhã desta terça-feira aos vereadores
Adelson do Hospital, Oliveira
Altair, Rafael Aboláfio, Rodrigo Modesto, Arlindo Motta,
Dito Barbosa, Odair Quincote,
Wilson Tadeu, André Prado e
Leandro Morais. O grupo de
parlamentares, com nomes
da base aliada e da oposição,
foram recebidos pelo prefeito
Rafael Simões em seu gabinete.
OS CRITÉRIOS
De acordo com a Prefeitura, “estabelece a concessão
de bolsas de estudo para o
ensino superior com base nos

Simões apresenta projeto que reformula programa de concessão de bolsa de estudos em Pouso Alegre
critérios social e meritório. O primeiro vai contemplar alunos cuja
renda per capita não exceda três
salários mínimos. Já o critério
meritório, criado nesta administração, vai favorecer estudantes
de elevado desempenho escolar,
ambos na mesma proporção”.
Em princípio, o governo
municipal não divulgou qual
investimento será feito no programa, apenas informou que “os

recursos para a manutenção do
programa vão estar atrelados à
disponibilidade financeira e orçamentária”. Na Câmara, onde a
proposta foi bastante elogiada
pela base aliada, circulava a informação de que a Prefeitura
tenta disponibilizar até R$ 1,7
milhão para a concessão de bolsas.
No final da gestão Perugini,
chegou-se a cogitar a extinção

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO ATRAVÉS DE SUA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO COMUNICA O CANCELAMENTO DO PROCESSO
LICITATÓRIO N.º 15/2017 PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2017. OBJETO: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E
PESADOS, MARCADO O CERTAME PARA:DATA: 10/03/2017 – 14:00HS. LOCAL:
SALA DE LICITAÇÕES – R. ANANIAS CÂNDIDO DE ALMEIDA, 44 - CONSOLAÇÃO - MG - licitacao@consolacao.mg.gov.br. DAIANE DIAS CORREA DA COSTA
- CHEFE DA SEÇÃO DE LICITAÇÕES.

do programa. À época, a administração alegava que caberia ao
governo federal atuar na promoção ao acesso à universidade,
responsabilidade que estaria
sendo cumprida a contento com
programas como o FIES e o Prouni.
Nas informações enviadas
à imprensa, a Prefeitura con-

siderou que o projeto inova ao
reconhecer a meritocracia, ao
“facilitar o ingresso no ensino
superior ao estudante de elevado desempenho acadêmico”. A
nota ainda destaca uma fala do
prefeito, que considera a ação
“importante para o reconhecimento e o estímulo aos melhores
alunos de cada curso”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
Processo Licitatório n.º 14/2017 Pregão Presencial n.º 05/2017. OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviço de Telefonia Móvel, SMP (Serviço Móvel
Pessoal), com ligações de longa distância nacional, para uso dos servidores da
Prefeitura Municipal de Consolação, com o fornecimento de aparelhos novos, de
acesso móvel, pós-pagos Data: 24/03/2017 – 10h00minhs. Local: Sala de Licitações – Rua Ananias Cândido de Almeida, 44 - Consolação-MG - CONDIÇÕES
PARA RETIRADA DO EDITAL: O Edital encontra-se a disposição dos interessados,
para consulta e/ou retirada em horário comercial no prédio administrativo da PM
de Consolação. Informações pelo tel. (35)3656-1222 ou pelo e-mail licitacao@consolacao.mg.gov.br. Daiane Dias Correa da Costa - Chefe da Seção de Licitações
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Check-up feminino
No dia Internacional da Mulher, especialista alerta para exames preventivos
Da Redação
jornaldoestado@gmail.com

A saúde sexual é um dos
pilares básicos da qualidade de
vida das pessoas. A busca do
prazer, além da procriação para
a manutenção da espécie, rege a
sexualidade humana. Ao analisar
o universo feminino, verificamos
que a mulher está mais ativa e
busca prazer em relações estáveis ou temporárias. Não interessa a opção sexual, prevenção
e cuidado sāo as melhores recomendações. Apenas como exemplo, segundo dados do Ministério
da Saúde, as chamadas Doenças
Sexualmente
Transmissíveis
(DSTs) atingem 10,3 milhões de
brasileiros; desse total, 18% dos
homens e 11,4% das mulheres
não buscam atendimento médico. Dentro desse universo feminino que não busca atendimento
especializado, as mulheres gays
não se enxergam como populaçāo
de risco para contrair uma DST,
o que é um equívoco, já que a secreção vaginal, saliva e o sangue
são veículos para a transmissão
de doenças sexualmente transmissíveis. Por isso, praticar sexo
de forma segura é a única forma
eficaz de prevençāo. A professora
e ginecologista Flávia Fairbanks
alerta para os principais exames
preventivos que devem ser realizados ao longo do ano por todas
as mulheres:
PAPANICOLAU - Temido por
muitas mulheres, acontece por
meio da simples coleta do material do colo do útero. É introduzido um instrumento - o espéculo
- na vagina que expõe a superfície
do colo uterino e permite a coleta
das células para análise em laboratório - “O exame é primordial
para as mulheres sexualmente
ativas. Nele é possível diagnosticar câncer de colo uterino, neoplasias intraepiteliais cervicais,
e também doenças sexualmente
transmissíveis como tricomoníase e gonorréia. A identificação

A visita periódica ao ginecologista e a realização de exames laboratoriais têm enorme eficácia na prevenção das doenças que mais incidem entre as mulheres

precoce evita a progressão para
o câncer” – explica a Dra. Flávia.
Após dois anos de resultados normais, o Ministério da Saúde recomenda que o procedimento seja
realizado com o intervalo de três
anos, desde que não haja troca de
parceiro sexual.
EXAMES DE SANGUE E DOSAGENS HORMONAIS – Dra. Flávia
alerta que essas análises verificam se os componentes e nutrientes do sangue estão normais
e são importantes para analisar
alterações hormonais, dando
chance de promover um tratamento precoce - “exames como
TSH e T4 livre vão identificar
alterações nos hormônios tireoidianos. Outros testes como de
glicemia, colesterol total e suas
frações, triglicerídeos, creatina

(avaliação da função renal), TGO
e TGP (avaliação da função hepática) e hemograma completo
também devem ser realizados de
acordo com o caso da paciente,
ressaltando que não precisam ser
feitos todos os anos”.
MAMOGRAFIA E ULTRASSOM
DE MAMA - A partir dos 40 anos,
as mulheres devem realizar o
exame para garantir a detecção
precoce do câncer de mama. Já
em mulheres entre 16 e 39 anos,
é indicado o ultrassom de mama
quando houver algum sintoma
mamário ou achado suspeito no
exame clínico anual realizado
pelo ginecologista. O exame clínico é realizado pelo médico no
consultório e identifica apenas
nódulos ou tumores que já atingiram ao menos um centímetro.

A avaliação pela mamografia consiste em produzir uma imagem
radiográfica, obtida por um aparelho de raio X chamado mamógrafo, explica a Flávia Fairbanks,
e permite a detecçāo de tumores
de poucos milímetros, com alta
chance de cura.
ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA E TRANSVAGINAL - O procedimento detecta problemas no
ovário, avalia o endométrio, a
parede uterina e visa identificar
possíveis alterações no órgão
– “O exame de ultrassonografia pélvica transvaginal é recomendável sempre que houver
alguma alteração no exame físico
ou na investigação complementar
das irregularidades menstruais e
disfunções hormonais, também
é indicado para pacientes com

dificuldades para engravidar” –
indica a ginecologista.
A visita periódica ao ginecologista e a realização de exames
laboratoriais são poderosos aliados dos médicos para diagnosticar e prevenir doenças graves - “É
importante que a paciente realize
uma avaliação anual completa.
Muitas mulheres só procuram o
consultório quando sentem algum incômodo, mas é fundamental que a mulher faça a prevenção.
Outra coisa que devemos atentar
é o uso de preservativos que
também evitam muitas doenças.
A preocupação é muito grande
tanto que o próprio Ministério da
Saúde está em plena campanha
de vacinação contra o HPV”, conclui a médica ginecologista Flávia
Fairbanks.
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Através de rede fixa, operadora Vivo oferecerá serviços de internet rápida, telefonia e TV por assinatura

Vivo anuncia investimentos em
rede de fibra ótica em Pouso Alegre
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

O serviço de telecomunicações em Pouso Alegre
poderá receber importante
reforço nos próximos meses.
Para discutir essa ampliação o
prefeito Rafael Simões recebeu
em seu gabinete, na manhã desta segunda-feira (06), um grupo representante da empresa
Telefônica/Vivo, que detalhou
a implantação de uma rede
fixa de telecomunicações, por
meio de fibra ótica.
Ao encontro estiveram
presentes o vice-prefeito Dr.
Paulo Valdir e os secretários
municipais Fábio de Paiva Garcia Filho, do Planejamento e
Meio Ambiente e Argeu Quintanilha Júnior, da Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos.
A equipe da Telefônica/Vivo
era composta pelo gerente
de articulação institucional
Boris Przechackl, gerente de

relações institucionais em
Minas Gerais Ricardo Mascarenhas Lopes, o coordenador
de engenharia de implantação
de rede fixa Geraldo Magela e
as representantes da área de
licenciamento e permissões,
engenheiras Juliana da Silva
Ferreira e Lígia Martins Formigari e o gerente comercial
Alcidiney Aparecido.
Segundo propõe o grupo
empresarial, Pouso Alegre
será beneficiada neste ano
com a instalação de rede fixa
de telecomunicações da Vivo,
por meio de fibra ótica. Até
o final do ano, a operadora
oferecerá serviços de internet rápida, telefonia fixa e TV
por assinatura à população do
município, utilizando uma das
mais modernas tecnologias
disponíveis no mundo.
Para implantar a nova
rede, a empresa usará a tecnologia GPON (Gigabit Passive
Optical Network ou Rede Ótica
Passiva com capacidade Giga-

Representantes da Vivo e da Prefeitura reunidos na ante-sala do gabinete do Prefeito
bit), que leva fibra ótica até a
casa do cliente, proporcionando uma excelente experiência
de navegação ao usuário.
Segundo os técnicos
da Telefônica, o processo é
muito utilizado em soluções
voltadas para o atendimento
tanto de residências quanto
de mercados corporativos
que exigem uma maior largura de banda, ou seja, todos
poderão navegar na internet
com muito mais velocidade.
A ultra banda larga permite
acesso a vídeos e games com
alta definição e as empresas
poderão acelerar sua digitalização, garantem os empresários.
A Vivo levará a tecnologia para 41 bairros de Pouso
Alegre, representando 59% da
cidade coberta. Com referência à área de cobertura, o prefeito Rafael Simões solicitou a
inclusão do bairro rural dos
Afonsos, comunidade que,
apesar de se localizar às margens da rodovia MG-179 (Pouso Alegre/Alfenas) é carente

de telecomunicação. Serão 15
mil novas linhas, interligadas a
uma rede de 177 quilômetros
de extensão, sendo 92% aérea
e somente 8% no subsolo.
Nesta proporção, é mínimo o

impacto ocasionado nas vias
públicas com a instalação dos
cabos, asseguram os técnicos
da Telefônica/Vivo. O projeto
estabelece cinco meses para a
conclusão dos serviços.
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Mayla recebe convites
para ensaio nu de gêmeas
e avisa: “Emilly decide”

RESUMO DAS NOVELAS

Globo - 17h

Se depender de
Mayla, a resposta é não,
mas a decisão de um
possível ensaio nu das
gêmeas do “BBB17” está
nas mãos da irmã mais
famosa e também mais
confiante, Emilly. A sister
eliminada na primeira semana do do reality show,
confirmou que já recebeu sondagens para um
ensaio nu da dupla. “Não
quis saber muito os detalhes, mas já vieram falar de
um trabalho mais sensual.
Na verdade, eu fiquei bem
apavorada. Vou esperar
a Emilly sair da casa e aí

vamos ver com calma se
vale ou não a exposição.”
A espera por Emilly
também tem outro motivo: “Ela é bem resolvida
com o corpo e na cabeça
dela não teria problema
nenhum. Eu sou mais encanada, mais tímida. Ela
é tão forte e determinada
que é capaz de me convencer porque não estou
tão firme em aceitar a proposta. Se ela ficar na frente, tudo bem”, explicou
Mayla, entre risos.
Mayla garante que
não tem a menor ideia
com relação ao valor que

as duas podem ganhar
com o ensaio nu, mas
acredita que não seja
baixo. “Pelo que me disseram quando tem a ver
com fetiche de duas mulheres juntas, o cachê é
bom.”
Morando no Rio desde que saiu da casa, Mayla
diz que está aproveitando
a fama repentina.”Graças
a Deus está tudo ótimo,
tudo maravilhoso. Tenho
feito alguns trabalhos
aqui e em São Paulo e estou aproveitando todas as
oportunidades.”

Globo - 18h20

Globo - 19h15

“MasterChef” estimula gente comum a
cozinhar e bate recorde na 4ª edição
Quem quer ser um
“MasterChef”? Pelo menos 27,5 mil pessoas que
tentaram uma vaga para
a quarta edição do talent
show da Band, que estreia
nesta terça (7). O recorde
de inscrições (a primeira
temporada teve 5 mil) é
apenas uma das provas
de que o sucesso do programa mexeu com o
comportamento do
público, popularizou a alta gastronomia e mostrou
que “gente como
a gente” pode cozinhar tão bem como
profissionais.
Nesta edição

do “MasterChef”, o perfil dos candidatos está
mais diversificado, com
participantes de diferentes países (tem italiano,
tailandês,
paraguaio,
colombiano e venezuelano), idades (de 22 a 61
anos) e profissões (físico,
bombeiro, geógrafo, caricaturista, dentista e pro-

fessor de jiu-jitsu, por
exemplo).
Desde a estreia,
“MasterChef” revela talentos que antes não viviam da cozinha, como as
produtoras de eventos
Elisa Fernandes e Izabel
Alvares, vencedoras das
duas primeiras edições.
Também abre espaço
para craques em improvisar e acertar com
os erros, como o publicitário Raul Lemos,
vice-campeão da segunda temporada, e o
empresário Mohamad
Hindi, quarto colocado
em 2014.

Globo - 21h

Record - 20h30

quarta-feira (08/03) - Agenor garante a Joana que Ricardo
mandou Carmem embora ao descobrir que ela estava grávida.
Nanda se assusta com o comportamento de Renato. Joana
conversa com Giovane sobre Ricardo e teme magoar Tânia.
Ricardo sente dor de cabeça e se preocupa. Lúcia pede que
Martinha volte a morar com ela. Júlia e Arthur confessam que
ainda gostam um do outro. Cléo passa mal e Gabriel pensa em
levar a avó para casa. Bárbara briga com Ricardo, que sente
fortes dores. Joana, Giovane e Sula deixam Morro Branco. Joana
confronta Ricardo.

quarta-feira (08/03) - Alice e Mario voltam a Arraial do Sol
Nascente e dão início aos preparativos para seu casamento.
Tânia anuncia a Tanaka que a Arraial Pescados voltará a
funcionar. Mocinha decide deixar a cidade e Sinhá se revolta.
Lúcia aconselha Lenita a esperar pelo novo contato de Marina.
Loretta afirma a Vittorio que fará de tudo para ajudar Lenita a
reencontrar Paty. Sinhá conta a Tanaka que Mocinha deixou a
cidade. Daniel visita o estúdio de Ralf e ele disfarça o incômodo
com o professor. Mario e Alice chegam a Arraial.

quarta-feira (08/03) - Lorena diz a Gui que não pode deixar
os Estados Unidos. Gordo ajuda na conciliação dos integrantes
da 4.4, com a ajuda de Eva. Mário ameaça Lorena, quando Gui
chega. Lorena decide viajar com Gui para o Brasil. Léo afirma
que não foi ele quem divulgou as fotos de Diana. Daniel não
aceita defender Léo. Haroldo reclama dos gastos de Gilda. Zac
mente para Luana sobre suas cicatrizes. Amanda surge na casa
de Nelson e Edith aceita acolher a moça. Gui apresenta Lorena
para Zuleica e Zac. Chiara chora quando um colega da escola
lhe mostra as fotos de Diana que estão na internet. Júlia fica
emocionada ao receber a visita de Lorena na prisão.

quarta-feira (08/03) - Marina acusa Tião pela morte de Zelito
e Magnólia grava toda a conversa. Pedro comemora a decisão
de Laura de ficar no Brasil. Ana Luiza diz a Elio que Marina não
é uma pessoa boa. Tiago descobre que Letícia está no hospital.
Salete expulsa Leonardo de seu gabinete. Antônio pede Jéssica
em namoro e Robinson se irrita. Jáder decide ficar com Ruty
Raquel e Mileide finge não se abalar. Misael cobra a presença
de Yara em casa. Ciro é assaltado. Pedro comunica que Laura
assumirá a tecelagem e Luciane não gosta. Laura convida Pedro
para sair. Magnólia fica tensa com as ameaças de Tião a Marina.

quarta-feira (08/03) - os dois exércitos se chocam e começam a lutar. Raabe fala sobre Deus para Ula e Lina. A cavalo,
Rune acerta um soldado inimigo e salva a vida de Zaqueu. Os
guerreiros hebreus lutam bravamente. Calebe avisa que o
exército de Israel está em menor número. Josué diz que Deus
está ao lado deles. Os hebreus vão levando vantagem na batalha. No céu, um milagre acontece. Nuvens se movimentam
e começam a cair grandes pedras em chama sobre as tropas
cananeias. Eleazar, Finéias e os outros hebreus se emocionam.
Adonizedeque avisa que a hora de Aruna está chegando. Ela
se mostra confiante em Deus. Alguns cananeus tentam fugir.
Milagrosamente, o sol para no céu enquanto os hebreus perseguem os inimigos. Os reis da Coalisão Invencível percebem
que o tempo parou. Adonizedeque explode de raiva. Mireu e
Salmon observam o milagre. Calebe e Josué lutam confiantes.
Adonizedeque olha para Aruna e diz que não desistirá por nada.
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A Câmara Americana entrevistou 350 gestores de empresas sobre os desafios da igualdade de gêneros no ambiente corporativo

Equidade de gênero ainda é um desafio para 76% das
empresas brasileiras, aponta estudo da Amcham

Mulheres ainda lutam por equidade de gênero no mercado de trabalho. Criadora da Transpes diz que é preciso lutar em mundo corporativo machista (leia ao lado)

Da redação
jornaldoestado@gmail.com

A maioria das empresas
brasileiras ainda enfrenta desafios significativos de equidade
de gênero. A conclusão é de estudo inédito da Câmara Americana de Comércio (Amcham)
com 350 diretores e executivos
de empresas, aplicada em outubro de 2016.
Para 76% dos entrevistados e entrevistadas, na sua
maioria gestores de recursos
humanos de empresas dos mais
variados portes e segmentos,
as empresas ainda não tratam
homens e mulheres de forma
igualitária na estrutura organizacional e de gestão. Só 24%
deles avaliam de forma satisfatória a temática e tratamento

de gênero na sua companhia.
Na avaliação de 80%, a
diferença de tratamento é percebida em maior escala na promoção de novas lideranças,
com maior número de homens
em nível gerencial. Outros 12%
consideram a seleção o momento de maior diferenciação, com
maior preferência por gênero
e não por competência. E 8%
apontam o estágio do desenvolvimento, com investimentos
em treinamento desigual entre
sexo na companhia.
Para promover em maior
nível a equidade de gênero, existem três aspectos prioritários
a serem trabalhados: (47%)
financeiro, igualando salários
e benefícios entre gêneros do
mesmo cargo; (30%) recursos
humanos, aumentando o número de mulheres no quadro de

funcionários ; e (23%) jurídico,
igualando diretos e benefícios
independente de gêneros.
“Quando, para 47% dos
empresários, igualar salários
entre gêneros ainda é o maior
obstáculo, percebemos o
quanto falta avançar”, comenta
Deborah Vieitas, CEO da Amcham Brasil, e primeira mulher a comandar, em 98 anos, a
maior Câmara Americana, entre
114 existentes fora dos Estados
Unidos.
MATERNIDADE E CARREIRA
A maioria dos entrevistados pela Amcham (86%) avalia
que o papel cultural das mulheres nas estruturas familiares
ainda são fatores de interrupção
de carreira. Para esta maioria,
as mulheres arcarem com uma
parte desproporcionalmente
maior das tarefas domésticas

e, especialmente, na maternidade, inibe e reduz promoções
e também as ambições femininas por cargos mais elevados.
Para 78% , o fator maternidade
ainda gera interrupções ou pausas em plano de carreira para
mulheres executivas.
EQUIDADE COMO
PILAR DE GESTÃO
Na sondagem da Amcham,
52% declararam NÃO ter um
programa formal ou ação de incentivo à equidade de gênero.
Das 48% das empresas que já
possuem um programa estruturado, 63% avaliam os resultados gerados a partir da ação
ainda como “regulares”, com
mudanças pontuais na cultura
da empresa. Só 19% estão satisfeitos com as ações e estágio
atual do seu programa de equidade.
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Ser mulher em um mundo
corporativo tão masculino
Tarsia Gonzalez (presidente do
conselho de administração da companhia
Transpes,)
Eu nunca senti muita diferença convivendo entre meus irmãos, e depois, em uma empresa quase que 100% masculina. Sempre tive
igualdade de condições, talvez pela forma como
fui criada ou pela minha própria personalidade.
Sempre vivi irresponsavelmente, como
normalmente acontece com os homens. Na
minha família, nunca tive homens protetores e
cresci tendo que fazer a minha parte, porque logo
cedo descobri que nunca teria uma vida de princesinha. Aprendi a jogar bola, a descer a rua de
carrinho de rolimã e a andar de bicicleta com os
meninos. Subia no telhado, no pé de jabuticaba
e tinha poucas meninas no bairro. Mas, quando
chegava em casa, gostava de brincar de casinha
e de me maquiar.
Sempre fui irreverente e, desde pequena,
aprendi a dizer e a lutar pelo que eu queria. Dessa
forma, não sentia diferença no tratamento por
parte do meu pai ou dentro da família. Entretanto, quando comecei a trabalhar de verdade nesse
universo masculino das empresas, apesar de me
sair bem das situações, comecei a perceber claramente as injustiças que existem.
Diferenças salariais, deboches desnecessários. Mesmo sendo filha do dono, muitas
vezes escutei o que não queria. Até os caminhoneiros mais antigos me tratavam com desdém por
eu ser mulher. Meu pai nunca me defendeu, nem
mesmo meus irmãos e, ao invés de chorar em
cada situação inadequada, fui crescendo na “porrada” e sobrevivi, cada vez mais forte. Mas penso
em quantas mulheres acabaram retraídas ou
desistindo, porque a pressão é realmente grande.
Mesmo vivendo em um mundo 100%
masculino e sendo, às vezes, hostilizada, nunca
perdi minha doçura e meu coração maternal.
Queria sempre cuidar de quem realmente precisasse e o fazia por instinto. Isso tem um lado
bom, porque consegui, com meu jeito, criar
alternativas para ir vencendo as barreiras e conquistando meu espaço. Porém, o reconhecimento
real nunca chegava.
Tive de brigar muito por meus direitos e,
para buscar agregar valor, minha única saída era
o conhecimento. Estudar, estudar e ainda achar
que nada sei. Falar do passado me faz recordar de
inúmeras situações desagradáveis que vivenciei
durante minha carreira, por ser mulher. Mas falar
do presente me mostra o quanto valeu a pena lutar e hoje, aos 47 anos, ser referência para tantas
mulheres e homens em todo Brasil.
Essa semana, fui questionada sobre
meu real propósito, e minha resposta foi “fazer
diferença na vida de todas as pessoas que passarem por mim”. Mas agora, na antevéspera do
Dia Internacional da Mulher, pensando melhor,
quero encorajar e empoderar mulheres desse
nosso Brasil. Ter a oportunidade de contar um
pouco da minha vida como executiva, filha, mãe,
mulher, esposa e, quem sabe, de alguma forma,
ser incentivadora de todas as mulheres. Mostra,
com minha própria história, que vale a pena lutar.
08.03.2017. Dia da Mulher, mês da mulher, ano
da Mulher.
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Uma cratera surgiu na pista devido a um problema na rede de esgoto que corta o local

Buraco em rede de esgoto
interdita trecho da BR-459

Mortes por afogamento são
registradas em rios da região
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Pelo menos três pessoas
morreram por afogamento nesta segunda-feira (6) no Sul de
Minas. Em Poços de Caldas, o
corpo de um homem de 34 anos
foi encontrado no Rio Pardo. Já
em Monte Belo, a vítima tinha
14 anos e nadava no Ribeirão
Mutuca, quando desapareceu
na água. Já em Bom Sucesso, um
homem de 48 anos morreu.
De acordo com a Polícia
Militar, Richard Gomes Vítor
nadava com amigos no ribeirão,
localizado na zona rural de
Monte Belo, durante a tarde, no

momento do incidente. O corpo
dele foi resgatado por moradores.
Já em Poços de Caldas, o
corpo de Daniel Paulo de Assis
foi encontrado durante a noite.
Segundo o Corpo de Bombeiros,
ele estava pescando com outras
pessoas e resolveu nadar. A vítima foi localizada a cerca de 11
metros de profundidade.
Em Bom Sucesso, a vítima
de 48 anos pescava na zona rural quando teria escorregado
em uma pedra e caído dentro do
Rio das Mortes, onde se afogou.
Testemunhas chamaram os
bombeiros, que foram até o local e retiraram o corpo da vítima. (Do G1)

Batida frontal deixa um morto e
dois feridos na BR-459 em Itajubá
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Copasa informou que reparos de emergência estão sendo feitos no local

Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Quem quiser acessar
Pouso Alegre pela BR-459, no
trevo da Maria Fumaça, vai
precisar desviar seu caminho
para o quilômetro 867 da
Fernão Dias. Isso porque o

trecho da 459 está interditado
desde a manhã desta terça
(07). Uma cratera surgiu na
pista devido a um problema
na rede de esgoto que corta o
local.
De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal, as obras
de reparo devem levar entre
quatro e cinco dias e estão

sob a responsabilidade da Copasa.
O problema se localiza
na altura do quilômetro 104,
no trecho que liga a rodovia
à Avenida Perimetral e acesso ao bairro Faisqueira. Os
motoristas que seguem em
direção ao bairro Faisqueira
pela 459 enfrentam lentidão.

Homem que teria sido espancado pela
esposa morre em hospital de Varginha
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Um homem de 44 anos,
que teria sido espancado
pela esposa, morreu na noite
de segunda-feira (6) em
Varginha. Segundo a polícia, a
suspeita é que ele tenha sido
espancado pela mulher na

noite de sexta-feira (4). A causa da morte foi traumatismo
craniano.
Conforme o boletim de
ocorrência, João Batista Natal, de 44 anos, foi transferido
no início da noite de domingo
da UPA para o Hospital Bom
Pastor. Ele estava inconsciente e com vários hematomas
pelo corpo. Foram realizados

vários exames e foi constatado que o homem apresentava
coágulo no cérebro.
Conforme relatos da
família e amigos para a polícia, o homem era constantemente agredido pela esposa.
O médico que atendeu o caso
disse para a polícia que ele foi
vítima de espancamento.

Uma pessoa morreu e duas
ficaram feridas em um acidente
na BR-459 no início da noite
desta segunda-feira (6) em Itajubá. Segundo a Polícia Militar
Rodoviária, a motorista de um
carro, que seguia de Wenceslau
Braz para Itajubá, perdeu o
controle e bateu de frente com
outro veículo por volta de 18h.
Neuza Guimarães Campos, de

67 anos, morreu no local do acidente.
Ainda de acordo com a
PMR, a suspeita é que a motorista tenha perdido o controle
após passar por cima do acúmulo de água que estava na pista.
Ela e o condutor do outro carro,
marido da vítima fatal, ficaram
gravemente feridos e foram encaminhadas para o Hospital Escola de Itajubá. A rodovia ficou
interditada por 40 minutos para
a retirada dos veículos. (Do G1)
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