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CAIC Árvore Grande
é alvo de vândalos

Regional Sul
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XCMG CONFIRMA
CONDOMÍNIO CHINÊS
EM POUSO ALEGRE

FOTO: ASCOM/PMPA

A manhã desta segunda-feira (13)
foi de desalento para professores,
alunos e pais na Escola Municipal
Antônio Mariosa, o CAIC do bairro
Árvore Grande. Ao chegar na escola pela manhã eles encontraram
portões arrombados, salas reviradas, utensílios e material didático
espalhados pelo chão, parte deles
virou cinzas; A ação foi realizada por
vândalos que invadiram a escola na
noite de domingo, conforme a Polícia
Militar. PÁGINA 5

REAÇÃO
ASSALTANTE É MORTO
EM TROCA DE TIROS
COM COMERCIANTE NO
BAIRRO ALGODÃO
PÁGINA 7

A recessão econômica deixou em banho-maria a expansão programada pela XCMG nos anos iniciais de sua atuação em Pouso Alegre. Mas,
ao que tudo indica, a multinacional chinesa responsável pelo maior investimento privado feito no município nos últimos anos está retomando
os investimentos. Esse ano já abriu 140 novas vagas e anunciou oficialmente a criação de um condomínio de empresas fornecedoras que vão
abastecer com peças e insumos sua linha de montagem de máquinas. PÁGINA 3
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Opinião
A Palestina é aqui –e ninguém se importa
*Gregório Duvivier

Nasci no Rio e morei a minha vida
inteira por aqui. Sou, como dizia o Millôr,
“carioca de algema” –mais precisamente
da rua Rumania, coração de Laranjeiras,
centro não oficial do mundo.
Já desisti de defender minha
cidade. Décadas de desgoverno transformaram a cidade num frankenstein
de concreto e vidro marrom espelhado.
Tirem as montanhas e o mar, não sobra
quase nada que presta além de pessoas
muito simpáticas que marcam, mas não
aparecem. Parodiando Elizabeth Bishop,
“o Rio de Janeiro não é uma cidade maravilhosa, é uma cidade de merda num
lugar maravilhoso”.
O Haiti não é mais aqui: ao contrário do Rio, o país do Caribe está passando
por um processo civilizatório. O que nos
resta é um protetorado ultrarreligioso
governado ora por traficantes, ora por
milicianos e que acaba de passar pras
mãos de um pastor evangélico que consegue a proeza de agradar a traficantes
e milicianos –nossos gregos e troianos.
No início do ano fui a Israel e
à Palestina a convite da Universidade
Hebraica de Jerusalém. Achei que fosse
encontrar ódio dos dois lados. E de fato
encontrei. O argumento de Netanyahu é
o mesmo do Hamas: “Só a violência pode
parar a violência”. Por incrível que pareça, extremistas judeus e palestinos estão

alinhadíssimos: ambos querem a continuação da guerra. Vale lembrar que foi
um terrorista judeu que matou Yitzhak
Rabin. Fundamentalistas israelenses e
palestinos têm muita coisa em comum,
entre elas um inimigo: o pacifista.
No Brasil, alguns acham que ser
pró-Palestina significa ser anti-Israel e
por isso defendem o boicote a tudo o
que for israelense –inclusive aos árabes
israelenses, aos negros israelenses, aos
drusos. Mal sabem eles –ou sabem e
ignoram– que raros são os palestinos
que defendem o boicote. E mais raros
ainda são os que defendem o Hamas. O
boicote e o fim do diálogo só interessam
aos fundamentalistas de ambos os lados.
Fui esperando encontrar um
país em guerra. Mas nem Israel nem a
Palestina são menos seguros que o Brasil.
Nossa polícia mata mais que a israelense.
O narcotráfico mata mais que o Hamas.
Nossa guerra mata numa lógica ainda
mais perversa: as vítimas de ambos os
lados –bandidos e policiais– são todos
pobres. Por isso, talvez, ninguém nem
se preocupe em dizer de que lado está.
Afinal, quem morre são os outros. E de
quem é a culpa? Do pessoal dos direitos
humanos, respondem os terroristas de
todos os lados.
*Jornalista e colunista.
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Ponto de Vista
Recandidatura de Janot irrita grupo de
procuradores e anima os investigados
Josias de Souza*
O desejo do procurador-geral Rodrigo Janot de
se recandidatar ao cargo
fez dele um alvo de críticas
e maledicências. Em privado, procuradores contrários à ideia de conceder
um terceiro mandato de
dois anos a Janot o acusam
de colocar a Lava Jato a
serviço de sua vaidade. No
Senado, investigados que
têm poderes constitucionais para rejeitar a recondução
de Janot enxergam na movimentação do personagem uma
oportunidade a ser aproveitada.
Embora não admita em
público, Janot se prepara para
disputar a cabeça da lista tríplice
de candidatos à chefia do Ministério Público Federal. A relação
irá à mesa de Michel Temer, a
quem caberá escolher um nome
para submeter à apreciação do
Senado em setembro, quando
termina o segundo mandato de
Janot. A antecipação do debate
eletrifica os porões da Procuradoria num instante em que a
Lava Jato muda de patamar com
a deflagração dos inquéritos
decorrentes das delações da
Odebrecht.
Os procuradores vivem
algo muito parecido com um
racha. O pedaço da corporação
que se opõe à continuidade
de Janot alega que o grupo do
procurador-geral escora sua
recandidatura num falso argumento. Nessa versão, os partidários de Janot sustentariam a
tese de que a permanência dele
é indispensável à condução dos
processos da Lava Jato. Seus
opositores enxergam nessa pregação um quê de onipotência e
de presunção.
“A tese flerta com a onipotência porque pressupõe a
inexistência na Procuradoria de
pessoas capazes de substituir
um procurador-geral dotado de
poderes absolutos”, disse ao

blog um dos colegas que olham
para Janot de esguelha. “A tese
embute uma certa presunção
porque a lentidão da Lava Jato
em Brasília é uma evidência
de que todos estão sujeitos à
condição humana. Há muito por
ser aprimorado na coordenação
dessa investigação. E o Janot deveria estar concentrado nissso.”
Mantido o desejo continuísta, Janot terá de contar com a
boa vontade de políticos encrencados. Se for indicado pelo delatado Michel Temer, precisará
passar novamente pelo crivo de
um Senado apinhado de investigados. Que podem rejeitar
sua recondução ou conzinhá-la
em banho-maria, para obter
algum tipo de concessão. Um
movimento como esse levaria
às fronteiras do paroxismo o
esforço da turma que gostaria
de “estancar a sangria.”.
A oligarquia política já
mostrou do que é capaz ao
acomodar dez investigados da
Lava Jato na Comissão de Constituição e Justiça do Senado,
responsável pela sabatina de
candidatos a procurador-geral.
O rol de encrencados inclui o
senador Edison Lobão (PMDB-MA), que foi escolhido por seus
pares para presidir o colegiado.
Janot dependerá do voto dessa
gente, que saboreia desde logo
a ilusão de ter o xerife da Lava
Jato na mão.
*Jornalista e colunista da Uol.

Ponto de Partida
Curta o Jornal do Estado no Facebook
Facebook.com/JornalDoEstado

Copasa volta
a lucrar
A COPASA MG (Companhia
de Saneamento de Minas Gerais
- BMF&Bovespa: CSMG3), fechou
o exercício de 2016 com lucro
líquido de R$434,2 milhões,
contra um prejuízo de R$11,6
milhões, observados em 2015. A
receita líquida de água e esgoto
atingiu R$3,6 bilhões em 2016,
o que significa um aumento
de 15,9%, em relação ao ano
anterior. As despesas, por sua
vez, apresentaram queda de 2,1%
no exercício.

Crescimento
de 35,2%
A geração de caixa
operacional (EBITDA ajustado)
alcançou R$1,4 bilhão em 2016,
com crescimento de 35,2% em
relação a 2015, refletindo a
recuperação das receitas de água
e esgoto no período, além das
medidas adotadas para redução
de custos, como os programas
de desligamento voluntário,
melhorias da eficiência
operacional e da gestão dos
processos de contratação de
insumos e serviços. A dívida
líquida foi reduzida em R$236
milhões, passando de R$3,14
bilhões ao fim de 2015 para
R$2,90 bilhões ao fim de
2016, atingindo o menor valor
registrado desde o encerramento
do exercício de 2013.

Inflção em janeiro
O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo - IPCA de
fevereiro apresentou variação
de 0,33% e ficou abaixo dos
0,38% de janeiro em 0,05
ponto percentual (p.p.). Este
foi o IPCA mais baixo para os
meses de fevereiro desde 2000,
quando se situou em 0,13%.
Considerando os dois primeiros
meses do ano, o índice está em
0,71%, percentual bem inferior
aos 2,18% referentes a igual
período de 2016. No acumulado
dos últimos 12 meses, o índice
desceu para 4,76%, enquanto
havia registrado 5,35% nos 12
meses imediatamente anteriores.
Em fevereiro de 2016, a taxa
atingiu 0,90%.
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XCMG confirma construção de condomínio
empresarial e retoma investimentos na cidade
Adevanir Vaz

jornaldoestado@gmail.com
O terreno de mais de
800 mil metros quadrados que
abriga a multinacional chinesa
XCMG em Pouso Alegre possui
uma grande área ociosa. Mas o
espaço complementar não está
ali à toa, é parte de um projeto
ainda mais grandioso da gigante
de máquinas pesadas: a criação
de um condomínio de empresas fornecedoras chinesas para
abastecer a linha de produção de
máquinas. A recessão econômica
levou muitos a duvidarem do
projeto, aventado desde o início
da atuação da empresa, em 2014,
mas ele foi finalmente confirmado na última sexta-feira (10),
em visita de representantes da
XCMG à Prefeitura.
Ainda não há informações
quanto ao número de empregos
que o projeto deve gerar, nem
mesmo do valor dos futuros
investimentos. Mas o anúncio
marca o fim da pausa nos investimentos da empresa, que
havia colocado a expansão programada para os seus primeiros
anos de funcionamento em banho-maria por conta da recessão
brasileira e da crise mundial.
O projeto do condomínio
foi apresentado em linhas gerais
para a Prefeitura pelo gerente
do Departamento Jurídico, Luiz
Henrique dos Reis, e do Departamento Fiscal, Way Chien. Seus
interlocutores foram o prefeito
Rafael Simões e o secretário de
Desenvolvimento Econômico,
Dino Franciscato, que também
foram informados do saldo positivo de empregos que a empresa
já registra em 2017. Foram abertas 140 novas vagas na fábrica,
das quais 70 já foram preenchidas e outras 70 estão em fase de
contratação.
PRESIDENTE DEU
SINAIS DE OTIMISMO
NO FINAL DE 2016
Em visita ao Brasil, o presidente mundial da XCMG, Wang
Min, já dava sinais de que as
notícias boas poderiam surgir
em breve. Ele passou por Pouso Alegre no final de outubro,
um dia antes de se reunir com
o presidente Michel Temer. A
XCMG aposta na parceria com o

poder público brasileiro em grandes
projetos de infraestrutura para ampliar sua produção. O grupo está
na ponta de uma das estratégias
chinesas para expandir as relações
de indústria e comércio com o Brasil. A vinda do complexo industrial
daquele país para a cidade dependia, em boa medida, de arranjos es-

tratégicos entre as nações.
TOP 3
Em sua passagem por Pouso
Alegre, Wang Min deixou clara a
importância da planta local para as
aspirações globais da XCMG. Afinal,
trata-se da primeira planta da fábrica fora da China e base a partir
da qual a gigante oriental pretende

abastecer o mercado latino e a África do Sul.
O grupo encerrou o ano de
2016 como maior empresa de seu
segmento na China e 9º maior do
mundo. Até 2020, espera estar na
quinta posição para chegar em 2025
como terceiro maior do planeta.
“Com isso, estou somando os esfor-

ços de todo grupo, inclusive o da
planta brasileira, que é fundamental
na estratégia de internacionalização
da XCMG”, avaliou o presidente,
que projetou novas contratações
e lançamentos de novos produtos
para que a empresa consiga atingir
o crescimento pretendido.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA
CLUBE DE CAMPO FERNÃO DIAS, sito a Rod. Juscelino Kubistchek s/
nº - km 105 – bairro Ipiranga – nesta cidade de Pouso Alegre, Estado de
Minas Gerais, por seu representante legal que ao final assina o presente,
CONVOCA os associados proprietários em dia com as suas obrigações
financeiras para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no
dia 26 de Março de 2017, em cumprimento ao que dispõe o Estatuto Social
do CCFD no Capítulo III - artigos 7º, 11º e 12º e artigo 58º do Regimento
Interno para tratar do seguinte assunto:
- Discussão e aprovação de contas do exercício do ano
de 2016.
Horário: Início da Assembleia às 10:00 horas com a
presença de metade e mais um dos associados proprietários em dia com as
suas obrigações financeiras e sociais devendo a proposição ser aprovada
com 2/3 (dois terços) dos votos presentes e ou com (30) trinta minutos
(meia hora) depois, em segunda convocação com qualquer número de associados presentes. Art. 11º do Estatuto.
Dia: 26 de Março de 2017
Local: Sala da Academia de Ginástica
Horário: Início as 10:00 horas ou 10:30 horas em (2ª
convocação)
(Demais informações poderão ser prestadas na Secretaria do clube no
horário de atendimento)
Pouso Alegre, 07 de Março 2017.
Rooney Cleiber Ferreira e Souza
Presidente do CCFD

EDITAL DE CITAÇÃO

LEILÃO
LEILÃO 01/2017. PATRICIA MERLI faz saber a todos que será
levado a leilão público na modalidade online através do site www.
patricialeiloeira.com.br, com abertura no dia 07/03/2017 e encerramento no dia 06/04/2017 às 16 horas a fração ideal correspondente
à 8,255% de uma gleba de terras, situada em Pouso Alegre, no lugar
denominado Sítio São João, bairro Curralinho, área total de 2.00
hectares e com benfeitorias. Realização: Patrícia Graciele de Andrade Sousa. Leiloeira Oficial. Edital e informações (31) 3243-1107,
www.patricialeiloeira.com.br.

EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo 20 Dias) COMARCA DE POUSO ALEGRE. O Bel.
NEREU RAMOS FIGUEIREDO Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca
de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na forma da lei, etc. Vem pelo presente
EDITAL CITAR TODOS OS EVENTUAIS INTERESSADOS para os termos da ação
de RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, requerida por NEUZA MARIA VIGANO,
em andamento pela Secretaria da 2ª Vara Cível sob nº 5008451-10.2016.8.13.0525
(ELETRÔNICO), a fim de que dela tomem conhecimento e, querendo, se manifestem, no prazo de 10 dez) dias, a contar após decorrido o prazo deste edital.
Pouso Alegre, 03 de março de 2017. Eu, _______(Letícia Chaves Vilaça Maia
Luz), Escrevente Judicial, que o digitei e assino. Bel. NEREU RAMOS FIGUEIREDO_______ Juiz de Direito

SÍTIO A VENDA EM CONGONHAL
Vendo um sítio de 8 alqueires próximo a cidade de Congonhal localizado na Rodovia BR 459, Senador José Bento, Zona Rural. Local
rico em água, com energia, ótimo para lazer e Indústria. Tratar com
proprietários. Telefone para contato: (35) 9.91031962.
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Bexiga hiperativa
Mudanças de hábitos podem prevenir mal que afeta milhares de brasileiros
Da Redação
jornaldoestado@gmail.com

Imagine você se a cada
viagem tivesse que saber quantos banheiros encontraria facilmente pelo caminho, já que
a rotina é parar várias vezes
para urinar? Encararia um destino novo e de longa distância?
Essa é apenas uma das tantas
preocupações de quem foi diagnosticado com a Síndrome
da Bexiga Hiperativa.
O paciente pode apresentar ainda um quadro de incontinência urinária, que é a perda
involuntária de urina durante o
simples ato de espirrar, tossir,
agachar, pegar peso ou ainda
durante o ato sexual, provocando uma situação constrangedora e, às vezes, irreparável do
ponto de vista psicológico.
O fato é que, embora a
síndrome de bexiga hiperativa
tenha se popularizado, é ainda
pouco abordado os impactos
comportamentais que a moléstia provoca na vida diária de
quem convive ou apreendeu a
conviver com este transtorno.
Receio, isolamento social,
desistência de participar de
viagens de grupos, comprometimento do sono e retração
sexual são alguns dos comportamentos relatados nos consultórios.
“É um problema muito
frequente, porém, pouco diagnosticado. Não põe a vida do
paciente em risco, mas reduz
drasticamente a qualidade e a
rotina de vida. Muitas vezes,
a pessoa reluta em procurar
o urologista justamente por
desconhecer as possíveis formas de tratamento ou por vergonha”, diz explica o Dr. João
Amaro, presidente da SBUSP
- Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo e professor
titular de Medicina de Botucatu

Impactos comportamentais provocados pela doença ainda são pouco debatidos
– UNESP.
Na prática, os sintomas
físicos ocasionados pela síndrome da bexiga hiperativa
estão associados à urgência
urinária, acompanhada ou não
de incontinência, e aumento
compulsivo na frequência de
idas ao banheiro, manhã, tarde
e durante à noite, fugindo dos
parâmetros normais. Para o diagnóstico, é importante que o
urologista conheça a história
clínica do paciente, solicitando
exames físicos e de urina ou
pedir exames complementares

para descartar outras doenças.
“Sabe-se que medidas preventivas como hábitos de vida
saudável, controle de peso, evitar o tabagismo, a diminuição
no consumo de bebidas alcoólicas e da ingestão de cafeína
como chás, cafeína, chocolates
e bebidas cítricas, podem diminuir os sintomas da bexiga
hiperativa”, explica o especialista.
TRATAMENTO
Existem maneiras de
tratar está disfunção miccional, segundo o que aponta a

Associação Americana de Urologia. Uma delas é pela via de
medidas comportamentais e
fisioterápicas, como o controle
vesical, da ingestão de líquidos
e treinamento do músculo do
assoalho pélvico.
“O objetivo do tratamento
da bexiga hiperativa é promover
um aumento de tempo entre os
intervalos e as urgências miccionais. Outra forma é por meio
de uso de medicamentos e, em
último caso, quando os tratamentos anteriores não apresentaram melhora, é indicada

a estimulação elétrica do nervo
tibial, a aplicação da toxina botulínica tipo A e neuromodulação sacral, este último indicado
para casos com sintomas severos ou na falha de tratamentos
anteriores. ”, finaliza Amaro.
INCONTINÊNCIA URINÁRIA
De acordo com dados da
Sociedade Brasileira de Urologia, o problema atinge 35% das
mulheres, após a menopausa,
40% das gestantes e 5% dos
homens que foram submetidos à cirurgia para retirada da
próstata.

EDUCAÇÃO
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Professores e direção relatam que esta é a quarta invasão em 12 meses

Vândalos invadem CAIC Árvore
Grande, queimam livros e depredam
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

A manhã desta segunda-feira (13) foi de desalento para professores, alunos
e pais na Escola Municipal
Antônio Mariosa, o CAIC
do bairro Árvore Grande.
Ao chegar na escola pela
manhã eles encontraram
portões arrombados, salas
reviradas, utensílios e material didático espalhados
pelo chão, parte deles virou

cinzas;
A ação foi realizada
por vândalos que invadiram a escola na noite de
domingo, conforme a Polícia Militar. Os criminosos
ainda quebraram um cano
d’água, arrombaram o armário de utensílios e o
freezer da escola.
Não parou por aí.
Paredes foram manchadas
com tintas, as torneiras
do bebedouro deixadas
abertas, papel higiênico

com álcool em gel espalhados pelo chão de uma sala
e sistema de iluminação
danificado. “Esta não é primeira vez que entram aqui.
No ano passado entraram
umas três vezes”, contou
à imprensa a diretora do
Caic, Eliana de Souza. O
Centro atende 2.260 alunos de 4 a 18 anos. Apesar
da destruição, as aulas seguem normalmente. A polícia ainda não tem pista dos
invasores.
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Curso de Educação Física arrecada 600
litros de leite para HCSL em trote solidário

Ascom/FUVS
Mais uma vez acadêmicos
do curso de Educação Física da
Universidade do Vale do Sapucaí
(Univás) mostraram seu lado humano e solidário e arrecadaram
cerca de 600 litros de leite para
o Hospital das Clínicas Samuel
Libânio (HCSL). “O Trote Solidário
é tradicional no curso e acontece
no decorrer da primeira semana
de aula. Este ano, foram ministradas aulas intercaladas com jogos
cooperativos, atividades recreativas e a gincana solidária”, conta a
coordenadora do curso Rosy Amaral, que aproveita para agradecer o

empenho e colaboração de todos
os alunos.
O objetivo da gincana é integrar o calouro ao ambiente universitário, promover ao mesmo
tempo interação com os veteranos
e despertar no aluno a importância
do aspecto social na comunidade,
através da arrecadação de alimentos e doação de sangue.A entrega
oficial foi realizada, no dia 08 de
março, com a presença do diretores de Enfermagem do HCSL, José
Antônio Freitas e Adelson dos Reis
Matias, a nutricionista, Ana Carolina Ferreira, além de professores,
acadêmicos e a coordenadora do
curso Rosy Amaral.

Sindicato dos professores
de PA convoca paralisação
para quarta-feira
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Entre 2016 e 2017, escola foi invadida ao menos quatro vezes

O sindicato que representa os professores da rede
municipal de ensino de Pouso
Alegre, o Sipromag, convocou
para amanhã (15) uma paralisação em protesto contra
a reforma da Previdência. O
ato acompanha paralisações
anunciadas por entidades de
classe e movimentos sociais
de todo o país. A parada para
o protesto foi definida em assembleia realizada no último
sábado (11).
O sindicato convocou
os profissionais da educação
para se reunir na Praça Senador José Bento, às 17h. As
entidades de classe vêm cha-

mando o dia 15 de março de
‘Dia Nacional de Luta’. A convocação aos trabalhadores é
seguida do mote: “Ou paramos
a reforma ou morremos trabalhando”.
Entre os pontos mais
criticados da reforma, proposta pelo governo federal,
pelos movimentos sociais e
entidades de classe estão a
idade mínima para aposentadoria, que sobre para 65 anos;
o tempo mínimo de contribuição para ter direito à aposentadoria integral, que passa
para 49 anos, o que obrigaria
um trabalhador a começar a
trabalhar aos 16 anos para ter
direito ao benefício total; e a
equiparação da idade entre
homens e mulheres para concessão do benefício.
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Caso Victor: laudo de lesão
dá negativo e imagens de
câmera são analisadas

RESUMO DAS NOVELAS

Globo - 17h

Novas informações
sobre o caso que investiga a suposta agressão
do cantor Victor Chaves,
41, da dupla Victor & Leo,
contra a sua mulher, Poliana Bagatini Chaves, 29,
que está grávida, foram
divulgadas nesta segundafeira (13) pela Delegacia
Especializada de Proteção
à Mulher de Belo Horizonte.
O laudo do IML
(Instituto Médico Legal)
para lesão corporal deu
resultado negativo, mas
ainda não é considerado
conclusivo pela delegada
Danúbia Quadros. E somente após análise das
imagens captadas pelas
câmeras de segurança do
prédio de Victor é que a
delegacia vai concluir o

inquérito aberto contra o
sertanejo.
A suposta agressão
do sertanejo contra a mulher teria acontecido no
24 de fevereiro, Poliana
Chaves registrou a ocorrência numa delegacia do
bairro. No dia seguinte,
ela foi até a Delegacia Especializada de Proteção
à Mulher, prestou depoimento com denúncias de
agressão contra Victor
e fez exame de corpo de
delito no IML de Belo
Horizonte. Os resultados
desses exames, divulgados nesta segunda-feira,
deram negativo para lesão
corporal.
Apesar disso, a delegada fez questão de ressaltar que lesão corporal
e agressão são coisas

distintas. Ela lembra que
há agressões – como empurrões e tapas – que não
lesionam a vítima e, assim,
não podem ser detectadas
pelo exame de corpo de
delito.
Já as imagens das
câmeras de segurança
foram entregues à polícia
somente na semana passada. A delegada responsável pelas investigações
informou que o vídeo só
foi obtido após solicitação à Justiça para que o
condomínio entregasse
as imagens. Segundo ela,
Poliana disse em seu depoimento à polícia que as
agressões teriam começado no elevador e no hall de
entrada do apartamento,
locais onde há cobertura
de câmeras de segurança.

Sheherazade apresenta noivo na
TV: “Dividimos até escova”
Rachel Sheherazade
apresentou pela primeira vez
na TV seu noivo, Matheus
Faria. A jornalista do SBT e
seu companheiro foram entrevistados por Danilo Gentili
no “The Noite” desta segunda-feira (13).
A apresentadora do
“SBT Brasil” contou que
conheceu o tabelião após
ele pedir o impeachment do
ministro Dias Toffoli, do STF
(Supremo Tribunal Federal).
Sheherazade assumiu o nam-

oro em dezembro do ano
passado, seis meses após
terminar o casamento de 12
anos com Rodrigo Porto.
“Ele entrou em contato com alguns jornalistas
para divulgar a ação [pedido
de impeachment de Dias
Toffoli] e trocamos alguns
tweets. Primeiro impeachment de um ministro do
Supremo Tribunal Federal?!
Eu achei isso muito interessante e, com os dados que
ele me passou, fiz um comen-

tário na [rádio] Jovem Pan”,
relembra a jornalista.
Sheherazade
e
Matheus Faria começaram a
conversar e perceberam que
têm gostos e preferências
políticas em comum. “Nós
nos conhecemos pela internet. Um grupo de pessoas
que pensam parecido no
Twitter”, explica a jornalista.
“Já dividimos até a escova”,
brinca o noivo, que exibirá
no “The Noite” as alianças
do casal.

Globo - 18h20

Globo - 19h15

Globo - 21h

Record - 20h30

terça-feira (14/03) - Caio sugere a Joana que ela questione
Ricardo sobre o relacionamento com Carmem. Ricardoinsiste
para que Tânia passe a noite em sua casa. Rômulo afirma a Jorjão que pode derrotar Vanderson, mesmo machucado. Nanda
aceita fazer uma trilha com Renato. Ricardo acerta com Veiga o
novo testamento, deixando parte do patrimônio a Joana. Dodô
aconselha Arthur a se decidir entre Júlia e Belinha. Juliana
agradece o apoio de Caio à sua autoescola. Ricardo e Tânia
passam a noite juntos e Bárbara surpreende a namorada do pai.

terça-feira (14/03) - Milena decide voltar para sua casa.
Hideo e Flavinha viajam para encontrar a mãe biológica da
menina. Milena afirma que Ralf precisa mudar. Elisa e Padre
Julião se declaram um para o outro. Bernardo consegue um
curso internacional de arte para Yumi e Tiago. Mieko incentiva
Tanaka a ir atrás de Mocinha. Sinhá explica seu plano contra
Tanaka para Cristiano. Damasceno descobre que Sinhá é a
chefe da quadrilha e avisa a Gaetano. Tanaka é sequestrado
por Cristiano e seus capangas e Damasceno alerta Louzada.

terça-feira (14/03) - Gui avisa a Nelson que bateu com o
carro. Nanda conta a Syl que teve uma ideia para afastar Eva
da vida de Gordo. A carcereira avisa a Júlia que Gui sofreu um
acidente. Luana flagra Elias deixando a churrascaria com uma
mochila. Júlia diz a Lorena que tem prejudicado a vida de Gui
desde que o conheceu. Diana pede que Vanessa volte a trabalhar
para ela. Nanda resolve ser paciente de Eva, como parte de seu
plano para afastar a terapeuta de Gordo. Nanda inventa para
Eva que é assediada por seu chefe. Alex pede ajuda a William e
Romildo para voltar ao Rio, a fim de encontrar Lorena.

terça-feira (14/03) - Augusto fica revoltado com a confirmação da morte de Beth. Tião decide ir para o hospital e Magnólia o
acompanha. Aline confessa a Elio que as provas contra Magnólia
estão no celular de Tião. Tião se emociona ao ver Letícia. Magnólia descobre que encontraram o corpo de Beth. Gigi comenta
com Marina que Antônio foi apaixonado por Letícia. Antônio
cuida de Letícia no hospital. Elio tem uma ideia para pegar o
celular de Tião. Yara tenta consolar Ciro. Marina vai atrás de
Tiago na tecelagem. Pedro insiste em levar Helô para casa.

terça-feira (14/03) - Josué anuncia a prisão de Mara.
Adonizedeque troca a taça envenenada. Abul se contorce de dor. Adonizedeque manda prender Úrsula. Mara
confessa ter lhe traído o marido com Acã e Racal. Em
nome de Mara, Ioná pede perdão à Raabe. Ula e Aruna
são libertadas por Abul, antes dele morrer. Ula decide
procurar Lina e Mireu antes de deixar Jerusalém. Ula
manda Aruna fugir logo. Mara pede ajuda a Ioná para
fugir. O comportamento de Samara é alvo de reclamação
de Léia. Aiúde é consolado por Pedael e Elidade.

COTIDIANO

Jornal do Estado,
POUSO ALEGRE, TERÇA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2017

7

Troca de tiros ocorreu depois que assaltantes invadiram bar da zona rural. Um deles disparou para assustar clientes

Assaltante é morto em troca de tiros
com comerciante no bairro Algodão

Assaltante disparou arma para assustar clientes do bar, foi quando o proprietário também
fez disparos, acertando o bandido, que morreu no local

Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Um assaltante foi
morto durante uma
troca de tiros com o
dono de um bar no
bairro Algodão, em
Pouso Alegre. O confronto ocorreu na
noite de sábado (11).
De acordo com a Polícia Civil, dois homens
armados
tentavam
assaltar o estabelecimento, por volta das
20h30, quando um
deles efetuou disparos
para intimidar os clientes. Com medo, o comerciante reagiu.
A polícia disse
ainda que ao ouvir os
tiros, o proprietário do
bar pegou uma arma e
disparou contra um
dos assaltantes. Bruno

Alves do Santos, de
25 anos, foi atingido
e morreu no local. De
acordo com uma moradora, que não quis
se identificar, o marido quase foi atingido
por um dos disparos.
“Ele ‘tava’ chegando ali do posto, ele
foi por gasolina ‘né’, e
aí foi na hora que eles
chegaram rente ali
gritando que era um
assalto”, contou a moradora.
Após o crime, a
arma do comerciante
foi entregue pelo filho
dele na delegacia da cidade. Aos policiais, ele
contou que o pai agiu
em legítima defesa. Segundo a delegada Estela Pires Reis, o dono
do bar prestou depoimento na manhã desta
segunda-feira (13).

“A arma foi deixada pelo proprietário
do estabelecimento
comercial no local dos
fatos e foi avisado à
Polícia Militar. Então,
ele mesmo, dono do
bar, avisou a Polícia
Militar, que a arma estaria em tal local”, contou Estela.
A polícia apurou
que o criminoso, que
conseguiu fugir, levou
cerca de R$ 500 em dinheiro. Até a publicação
desta reportagem, o
segundo suspeito continuava foragido.
“Até agora ninguém foi preso, ainda
faltam algumas diligências a serem realizadas, mas possivelmente estes autores
vão ser qualificados
e presos”, disse a delegada. (G1 Sul de Minas)
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Ação é fruto de parceria entre Secretaria de Estado de Meio Ambiente e a FIEMG

Pouso Alegre recebe fiscalização
ambiental preventiva na indústria

MINAS
Rádio Câmara inaugura emissora
parceira com Legislativo local
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

A Rádio Câmara entrou
no ar nesta segunda-feira (06)
em Pouso Alegre. A emissora
está operando na frequência
96,7 MHz FM, e compartilhará a
programação da Rádio Câmara
de Brasília. Serão transmitidas
sessões plenárias da Câmara
federal e da Câmara Municipal
de Pouso Alegre, a parceira local da Rede Legislativa de Rádio.
O primeiro teste nas transmissões da rádio na cidade mineira foi feito em 22 de dezembro. A antena, de 36 metros de
altura, também abriga o transmissor da Rede Legislativa de

TV Digital, no ar há dois meses
com os sinais da TV Câmara de
Brasília, da TV Câmara de Pouso
Alegre e da TV Assembleia de
Minas Gerais.
A Rádio Câmara também
está presente em Brasília (DF),
Bauru (SP) e Cuiabá (MT). A cidade de Teixeira de Freitas, na
Bahia, será a próxima a contar
com uma emissora parceira da
Rádio Câmara. As instalações
foram inauguradas em dezembro do ano passado.
A Rede Legislativa dispõe de 124 canais de rádio FM
já autorizados pelo Ministério
das Comunicações e outros 315
canais solicitados para todo o
Brasil.

Minas mantém expectativa de safra recorde
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Fiemg e governo de Minas apostam em fiscalização preventiva para adequar empresas às regras ambientais

Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Dois Workshops dão
prosseguimento a implantação do Programa de Fiscalização Ambiental Preventiva
na Indústria (Fapi) em Minas
Gerais. Dia 14, em Juiz de Fora,
e dia 15, em Pouso Alegre,
serão realizadas reuniões
nas quais será detalhado o
programa que visa o estabelecimento de um trabalho de
fiscalização diferenciado, que
primará pela orientação na
primeira abordagem.
A ação é fruto de uma
parceria firmada entre o Governo de Minas, por meio da
Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Federação das Indústrias de Minas
Gerais (FIEMG). O Fapi foi assinado em novembro do ano
passado e o foco são os empreendimentos de atividades
potencialmente poluidoras e

degradadoras do meio ambiente, bem como aqueles que
utilizam recursos naturais do
Estado de Minas Gerais no desenvolvimento de suas atividades produtivas.
O programa será realizado em 2017, em todo Estado
de Minas Gerais, organizado
segundo a regionalização da
FIEMG e das Superintendências Regionais de Meio Ambiente, em três etapas distintas:
orientação, fiscalização e
monitoramento. “A intenção é
oportunizar que as empresas
se adequem após receberem
os treinamentos e as orientações. O que precisa ficar claro
é que uma boa ação de fiscalização não é aquela que aplica
vários autos de infração, mas
sim aquela que não encontra
nenhuma irregularidade ambiental. O foco é que haja uma
produção
ambientalmente
correta no Estado como um
todo”, explica o superintendente de Estratégia em Fiscalização Ambiental da Semad,

Marcelo da Fonseca.
Inicialmente a fiscalização será de caráter orientativo e o empreendedor terá um
prazo para se adequar a elas.
Todos os empreendimentos
podem aderir ao programa,
independentemente da tipologia, porém a adesão não isenta
da aplicação de penalidades
administrativas por parte da
Semad, no caso da constatação de irregularidades.
Segundo o gerente de
Meio Ambiente da FIEMG,
Wagner Soares Costa, para
facilitar o processo de regularização serão montados
balcões itinerantes de meio
ambiente nas Regionais da
FIEMG. “Os empreendedores
receberão orientações sobre
os procedimentos necessários para a regularização ambiental, poderão formalizar
o pedido de regularização e
também obter outros serviços
prestados pelo Sisema” informou à época do lançamento
do programa.

Minas Gerais mantém a
expectativa de safra recorde de
13,8 milhões de toneladas de
grãos neste ano. O volume esperado para a safra 2016/2017 é
16,9% superior a safra passada.
A área plantada deve alcançar 4,1
milhões hectares. Os números
fazem parte do 6º levantamento
de safra da Conab e foram analisados pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Seapa).
A produção mineira de milho está estimada em 7,9 milhões
de toneladas, com crescimento de
32,6% em relação à safra anterior.
A área plantada com o grão deve
abranger 1,2 milhões de hectares
(+6,3%) e a produtividade deve
ser de 6.110 quilos por hectare
(+24,7%).
O milho Primeira Safra tem
estimativa de produção de 5,7 milhões de toneladas, 11,6% superior
ao ano passado, e área de 909,4
mil hectares, registrando crescimento de 8,6%. O milho primeira
safra é plantado, no estado, no
período de outubro a dezembro
e colhido entre os meses de fevereiro a junho. Segundo o Superintendente de Abastecimento e
Economia Agrícola da Seapa, João
Ricardo Albanez, o cultivo desta
cultura na Primeira Safra, também
conhecida como Safra de Verão, é

uma tradição dos produtores mineiros, com destaque nas regiões
do Triângulo Mineiro e Região
Central. Nesta primeira safra, o
grão ocupa a segunda posição no
ranking nacional, atrás apenas do
Rio Grande do Sul, que obteve 5,8
milhões de toneladas.
Para o milho Segunda Safra
a estimativa de produção é de 2,1
milhões de toneladas, registrando
aumento é de 164,3% comparado à
safra anterior e evidencia que essa
será uma tendência para esta cultura. O plantio do grão na segunda
safra é feito de janeiro a maio e
colhido entre junho a setembro.
“O milho contribui com 57,2
% da safra de grãos no estado e
tem uma importância estratégica
para a pecuária mineira, pois tem
uma participação expressiva as
formulações das rações, e resultados positivos com a produção
deste cereal asseguram fontes de
proteínas (carnes, ovos, leite)”,
explica o Superintendente.
A estimativa de feijão para a
safra 2016/17 é de 547,9 mil toneladas, com crescimento de 5,4%
comparado à safra 2015/16. A
área plantada registra aumento de
4,2% e a produtividade da cultura
deve crescer 1,1%. Para o feijão
primeira safra estima-se 9% de
crescimento da produção, podendo chegar a 208,7 mil toneladas.
A área plantada deve ser de 163,6
mil hectares, superior em 11,6%
em relação à safra anterior.

