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NÃO À REFORMA
A quarta-feira (15) foi marcada por mobilizações em todo o país contra a reforma da Previdência. O ato convocado por centrais sindicais e movimentos sociais pressiona o Congresso a
rejeitar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 287, apresentada pelo governo federal. Em Pouso Alegre, professores, estudantes, coletivos e trabalhadores engrossaram os protestos.

Os atos se repetiram durante todo o dia. Mas a maior concentração se deu no final da tarde e início da noite, na Praça Senador José Bento, onde as manifestações foram comandadas pelo
Sipromag, sindicato que representa os educadores da rede municipal. A rede estadual de educação, funcionários dos Correios e Cemig também aderiram à paralisação. PÁGINA 3
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Opinião

Ponto de Vista

Lula faz pose, mas a vítima real é o contribuinte
*Josias de Souza
No mesmo dia em que a
Procuradoria-Geral da República
pediu a abertura de mais de 80
novos inquéritos no Supremo
Tribunal Federal, Lula fez pose
de vítima no seu primeiro depoimento como réu, na Justiça
Federal de Brasília. Lula disse que
há três anos vem sendo vítima
de um massacre. As manchetes
o perseguem. No café da manhã,
no almoço, no jantar há sempre
uma manchete insinuando que
um novo delator irá acusá-lo, que
sua prisão será decretada.
Lula disse tudo isso num
processo em que foi delatado
por um ex-companheiro: Delcídio
Amaral. Esse ex-companheiro
acusou Lula de tentar comprar o
silêncio de outro delator da Lava
Jato: o ex-diretor da Petrobras
Nestor Cerveró, nomeado no governo. Não são as manchetes que
perseguem Lula. O ex-presidente
é perseguido pelas más escolhas
que fez.
Delcídio era do PT. Quando
foi preso, antes de virar delator,

ocupava a função de líder do governo Dilma Rousseff no Senado.
Nestor Cerveró foi colocado em
postos de destaque na Petrobras para assaltar a estatal em
nome do PT, do PMDB e até de
Fernando Collor de Mello. Tudo
isso para comprar a lealdade
de aliados do governo do PT no
Congresso.
O cotidiano de Lula é uma
sucessão de poses. Ele faz pose
de vítima no café da manhã, no
almoço e no jantar. Mas a verdadeira vítima de todo o descalabro
que o país assiste é o brasileiro
em dia com os seus impostos.
O petrolão é um mensalão hipertrofiado. Os dois escândalos
começaram na gestão de Lula.
O fato de o ex-presidente
estar sendo investigado representa uma evolução institucional,
não uma perseguição. Cabe a Lula
exercer o seu direito de defesa.
Nessa hora, a pose de vítima
adianta pouquíssimo. É preciso
que por trás da pose exista uma
noção qualquer de ética.
*Jornalista e colunista.
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Hora de cortar juros, sem dó nem medo

Curta o Jornal do Estado no Facebook
Facebook.com/JornalDoEstado

Emendas
à reforma da
Previdência
O presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), estendeu até 18h30 da
próxima sexta-feira o prazo para
parlamentares apresentarem
emendas à reforma da
Previdência na comissão especial
que analisa o mérito da proposta
na Casa. Ao estender o prazo, o
parlamentar fluminense atendeu
a pedido do PSB, partido que
vem resistindo a votar o texto da
reforma enviado pelo governo.

Vinícius Torres Freire*
O JURO real “básico” no
mercado está para ficar abaixo de 5%. Estava em 7,2% em
outubro. Foi quando o Banco
Central deu um chega para lá
no “mercado”, dizendo então
que o juro “básico do BC” (Selic) cairia mais devagarzinho.
Outra vez, o “mercado”
está mais animado com a baixa dos juros do que o Banco
Central.
O que aconteceria se o
BC cortasse hoje a Selic em
um ponto, de 12,25% para 11,25%?
Nada. Nada de ruim. É o que os
negociadores de dinheiro grosso
e seus porta-vozes estão dizendo,
pelos preços da feira do mercado.
Consultorias razoáveis e
bancos maiores estão prevendo
inflação abaixo da meta de 4,5%
em 2017 e na meta em 2018. Mesmo
com a Selic caindo para 8,5% ao
final deste ano e assim ficando até
o final de 2018.
Entre maio e novembro, a inflação deve ficar abaixo de 4%. Dois
terços das negociações coletivas de
salário, algumas das maiores, acontecem nesse período. Na média das
últimas negociações computadas
pelo Dieese, os reajustes dos acordos perderam da inflação.
A taxa de desemprego ainda deve aumentar. Com inflação
passada e esperada menor, além
de desemprego alto, apenas em
uma hipótese histérica os salários
pressionariam a inflação em 2018.
A não ser que o Banco Central
esteja prevendo um crescimento
econômico de, digamos, uns 7%
até o final do ano que vem, não há
muito como defender o ritmo atual
de corte da Selic. É ironia, claro.
O BC tem dito que pedras
podem cair pelo caminho. A reforma
da Previdência pode tropeçar, cair
ou até morrer. No entanto, não é
fácil dizer que isso implica taxa de
juro maior.
Sem reforma, é bem possível
que se desfaçam as esperanças
de retomada econômica tão cedo.
Que risco e as taxas de juros de
longo prazo subam, matando no
berço intenções de investimento.
O problema fiscal (deficit e dívidas

Ponto de Partida

crescentes do governo) não tenderia a piorar de imediato, menos
ainda provocar por si descontrole
inflacionário.
O país cairia numa leseira
pelo menos até 2018. Haveria uma
sarneyzação. A equipe econômica
de Michel Temer ou de um tampão
alternativo fariam o “arroz com
feijão”a fim de evitar um estouro
operístico das contas públicas.
Seria uma hipótese “no-no-no”,
sem crescimento, sem inflação,
sem nada.
Sim, pode haver pânico, porém. Derrotado no que interessa,
um Temer apenas tampão ficaria
mais sujeito à cassação pelo TSE.
Mesmo que permanecesse, como
um dois de paus, a sucessão de 2018
seria imediatamente antecipada.
A crise social ampliada pela
falta imediata de expectativa de
melhora poderia causar tumultos.
Pelo menos, tornaria mais provável
a eleição de maluquices em 2018.
Nessa hipótese, há alguma
fuga de capital, desvalorização do
dólar, asfixia de empresas, paralisia
de qualquer plano restante de investir, picos de alta de juros.
Nesse caso, pode haver um
repique inflacionário —na verdade,
coisas piores. Mas, nesse caso, não
teria adiantado nadica de nada o BC
ter jogado na retranca —no tumulto,
poderia dar um choque de juros de
emergência.
O time teria sido expulso, o
estádio teria ficado no escuro ou
a torcida teria invadido o campo, a
metáfora futebolística que se queira
para definir o fim de jogo confuso.
*Jornalista e colunista.

Protesto
Em um julgamento de enorme
impacto financeiro para a União,
o Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu, nesta quarta-feira, 15,
que o ICMS não compõe a base
de cálculo para fins de incidência
do PIS e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins). União, que
terminou derrotada no recurso,
alegou que a estimativa de
impacto é de R$ 250,3 bilhões
aos cofres públicos, de acordo
com um anexo da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO),
considerando o intervalo entre
2003 e 2014. Nos últimos cinco
anos, o impacto é de R$ 100
bilhões e, anualmente, de R$ 20
bilhões.

Projeto proíbe
limite na franquia de
internet
O Senado aprovou nesta
quarta-feira, 15, o projeto que
proíbe a limitação do consumo
de dados em planos de internet
fixa. A matéria segue agora para
análise da Câmara dos Deputados.
O projeto, de autoria do senador
Ricardo Ferraço (PSDB-ES), trata
de uma emenda à lei do Marco
Civil da Internet, aprovada em
2014. O texto do projeto é direto e
pede que seja incluído no trecho
da lei que trata do direito dos
internautas o seguinte texto: “a
não implementação de franquia
limitada de consumo nos planos
de internet banda larga fixa”.

CIDADE
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Movimentos locais aderem a ato nacional
em protesto contra reforma da Previdência
Adevanir Vaz

jornaldoestado@gmail.com

A quarta-feira (15) foi
marcada por mobilizações
em todo o país contra a reforma da Previdência. O ato convocado por centrais sindicais
e movimentos sociais pressiona o Congresso a rejeitar
a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 287, apresentada pelo governo federal.
Em Pouso Alegre, professores, estudantes, coletivos e
trabalhadores engrossaram
os protestos.
Os atos se repetiram
durante todo o dia na cidade.
Mas a maior concentração se
deu no final da tarde e início
da noite, na Praça Senador
José Bento, onde as manifestações foram comandadas
pelo Sipromag, sindicato que
representa os educadores da
rede municipal de educação.
A rede estadual de educação,
funcionários dos Correios e
Cemig também aderiram à
paralisação.
O ato em Minas Gerais
também acontece pelo cumprimento de acordos assinados pelo Governo do Estado
com o sindicato de piso salarial, carreira e adicional
de valorização da educação
básica. Os servidores reivindicam reajuste de 7,64%.
Contra a reforma
Os pontos mais criticados pelos manifestantes na
reforma apresentada pelo
governo federal são a elevação da idade mínima para obter a aposentadoria, que pela
proposta iria para 65 anos; o
tempo mínimo para o obter o
benefício integral, que passaria para 49 anos; além da equiparação da idade entre homens e mulheres. Na opinião
dos manifestantes, da forma
como está, na prática, a reforma retira o direito a aposentadoria dos trabalhadores.
“As pessoas que começam
a trabalhar muito cedo têm

o direito de descansar. Do jeito
como está, vamos aposentar e ir
para o túmulo”, protesta a educadora da rede municipal, Marcela Dâmaris de Carvalho.
“A reforma vai cortar muitos direitos conquistados pelos trabalhadores ao longo do
tempo”, reclama o estudante

de história, Matheus Ribeiro, de
21 anos. Ele lembra que outras
mudanças podem afetar direitos dos trabalhadores, como a
ampliação da terceirização. O
estudante até concorda que a
Previdência deve passar por
mudanças, mas acredita que a
discussão deve ser mais ampla e

se basear em dados mais transparentes.
NA REGIÃO
Os protestos ocorreram
nas principais cidades do Sul
de Minas. Poços de Caldas,
Varginha, Itajubá e Lavras. Em
ao menos 31 cidades da região
foram registradas paralisações.

NO BRASIL
Em todo o país, os organizadores da mobilização afirmam que mais de 1 milhão de
pessoas participaram dos protestos articulados pelas Frentes
Brasil Popular e Povo Sem Medo
e centrais sindicais.
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Câncer de pele
Prevenção precisa ser feita durante todo o ano, inclusive no inverno
Da Redação
jornaldoestado@gmail.com

Ao contrário do que muitos pensam, a incidência dos
raios UVA e UVB – vilões para
a pele - ocorrem não apenas no
verão, mas em todas as estações
do ano. O período de altas temperaturas está no fim, mas os
cuidados para evitar a exposição
ao sol devem permanecer para
diminuir as chances de contrair
um câncer de pele.
Nos últimos dias, atores
como o norte-americano Hugh
Jackman – conhecido pelo personagem Wolverine e em cartaz
nos cinemas com o filme Logan
-, o humorista Paulo Gustavo –
protagonista do filme Minha mãe
é uma peça -, estamparam as
manchetes dos principais veículos com depoimentos sobre a
experiência que tiveram com o
câncer de pele e, principalmente,
a importância do protetor solar
no dia a dia.
Jackman, que retirou mais
um tumor na região do nariz este
ano, ainda passa por tratamento.
Paulo Gustavo, que já venceu a
doença, defendeu o uso do protetor e maquiagem por homens.
Para ele, que sempre está de
óculos, boné, protetor solar e
corretivo, o importante mesmo é
se proteger.
SOBRE O CÂNCER DE PELE
De acordo com o INCA
(Instituto Nacional de Câncer
José Alencar Gomes da Silva), o
câncer de pele é mais comum em
pessoas de pele clara, sensíveis
à ação dos raios solares ou com
doenças cutâneas prévias, com
idade igual ou acima de 40 anos,
sendo considerado raro em crianças e negros (exceto portadores de enfermidades cutâneas
anteriores). A cura de pacientes
está diretamente ligada ao diagnóstico e tratamento precoces,
pois se observa melhores resultados quando feitos em estágios
iniciais.

Em 2016, a estimativa de novos casos tipo melanoma foi de 5.670, sendo 3.000 em homens e 2.670 em mulheres
O melanoma cutâneo é um
tipo de câncer de pele originado
pelas células que produzem a
melanina, substância responsável pela cor da derme. Embora
a doença seja a mais frequente
no Brasil, corresponde a 30% de
todos os tumores malignos registrados, a melanoma apresenta
3% das neoplasias malignas da
pele, apesar de ser o mais grave
devido a sua alta chance de metástase.
Em 2016, a estimativa de
novos casos tipo melanoma foi
de 5.670, sendo 3.000 em homens e 2.670 em mulheres. Já
o tumor não-melanoma é o de

maior incidência e mais baixa
mortalidade. Ainda segundo o
órgão, também no ano passado, a
estimativa de novos casos era de
175.760, sendo 80.850 em homens
e 94.910 para mulheres.
Entre os principais sintomas do câncer de pele, de acordo
com Dr. Amândio Soares, oncologista da Oncomed, pode-se destacar “o espessamento da pele que
se apresenta elevada e brilhante,
translúcida, avermelhada, castanha, rósea ou multicolorida.
Uma pinta preta ou castanha que
muda sua cor, textura, torna-se
irregular nas bordas e cresce de
tamanho. Uma mancha ou ferida

que não cicatriza que continua
a crescer apresentando coceira,
crostas, erosões ou sangramento”, pontua.
Para se prevenir do câncer
de pele, é necessário evitar a exposição ao sol sem proteção para
a pele. “Recomendamos o uso
de chapéus, guarda-sóis, óculos
escuros e filtros solares durante
qualquer atividade ao ar livre,
mesmo no frio e/ou com tempo
nublado. Também é importante
evitar a exposição solar em
horários em que os raios ultravioletas são mais intensos, ou seja,
das 10 às 16 horas. No caso do
uso de filtros solares, sugerimos

a reaplicação a cada duas horas.
O ideal é que o Fator de Proteção
Solar (FPS) seja, no mínimo, 15,
variando de pele para pele”, explica o médico.
A principal forma de combater o câncer é basicamente a
remoção cirúrgica da lesão. O
tratamento tópico ou radioterapia também podem ser realizados. “Mas a solução deve ser
decidida com cautela e somente
por um profissional especialista.
Nada de resolver o problema de
forma caseira e/ou através da
automedicação”, diz Dr. Amândio.

COTIDIANO
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Segundo PRF, eles estavam em Kombi que atropelou animais na BR-146. Italiano e dinamarquês foram socorridos em Muzambinho

Estrangeiros ficam feridos em acidente envolvendo vacas
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Três pessoas ficaram
gravemente feridas, entre elas
dois estrangeiros, depois de
um acidente na noite desta segunda-feira (14) na BR-146, em
Muzambinho. Segundo a Polícia
Rodoviária Federal, uma kombi,

uma moto e um carro atropelaram três vacas que passavam
pela pista no KM 455.
Com o impacto, um italiano e um dinamarquês, que eram
passageiros da Kombi, foram socorridos com ferimentos graves.
Já o motorista sofreu apenas
ferimentos leves. O condutor da
motocicleta e uma passageira

também foram encaminhadas
com ferimentos para a Santa
Casa de Muzambinho. Já os dois
ocupantes do veículo não sofreram ferimentos. As vacas morreram no local.
Ainda conforme a polícia,
o italiano é um estudante de
doutorado de 50 anos, que está
no país para uma pesquisa. Mais
FOTO: JORNAL JOGO SÉRIO

Menino morre atropelado por ônibus no Centro de Campo do Meio
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Um menino de 12 anos

morreu nesta terça-feira (14)
após ser atropelado por um
ônibus no Centro de Campo do
Meio. Segundo a Polícia Militar,

EDITAL DE CITAÇÃO
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 IRACY BENETTI HAZIN,
em andamento pela Secretaria da 2ª Vara Cível sob nº 5008566-31.2016.8.13.0525
(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, 13 de março de 2017. Eu, _______(Letícia Chaves Vilaça Maia Luz), Escrevente Judicial, que o digitei. Eu, ____ (Mônica Fernandes), Escrivã Judicial que
o conferi e assino. Bel. NEREU RAMOS FIGUEIREDO_______ Juiz de Direito. ADVOGADA: DRA. ANA LUIZA PATRIZI COBRA MAGALHÃES- OAB/MG Nº 110.961

Alisson Silva de Macedo descia
de bicicleta por uma rua que
dá acesso à Avenida Deputado
Renato Azeredo, quando o acidente aconteceu. Ele morreu no
local.
Ainda de acordo com a
PM, a bicicleta do menino estava sem freio. O motorista do
ônibus, que seguia para Campos
Gerais, informou que tentou
parar ao perceber a passagem
da criança, mas não conseguiu
frear a tempo. O corpo da criança foi encaminhado para a
funerária da cidade.

cedo a informação era de que
ele era um professor, mas isso
foi corrigido. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Muzambinho. Já o dinamarquês é
um intercambista de 28 anos,
que chegou ao país há dois dias.

Ele foi levado para o hospital
em Guaxupé (MG), onde passaria por uma cirurgia. Os dois
frequentavam a Universidade
Estadual Paulista, Unesp, de Rio
Claro (SP). (Com informações do
G1 Sul de Minas)
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Junior Lima anuncia
que será pai de menino:
“Otto está a caminho”

RESUMO DAS NOVELAS

Globo - 17h

Globo - 18h20
Junior Lima vai ser
papai. O cantor anunciou
a novidade em seu perfil
no Instagram nesta quartafeira (15). O bebê, fruto do
casamento do músico com
Monica Benini, é um menino e já tem até nome: Otto.
“Que alegria contar
isso pra vocês! Que fase
mais especial da vida!
Nossa família ta crescendo
e o amor já é gigante!!!
Mandem a melhor energia
possível, q o Otto já ta a
caminho!!!”, escreveu.
A futura mamãe
também comemorou o
crescimento da família.
“Dois corações pulsam
em mim... e eu vejo meu
amor multiplicando numa

velocidade surreal. Já não
somos dois, somos três...
Construindo uma família e
dando mais sentido ainda
às nossas vidas. Vem com
muita saúde, Otto, porque
nós estamos cheios de
amor pra te dar!”, afirmou.
Junior e Monica se
casaram em outubro de
2014, numa fazenda em Itatiba, interior de São Paulo.
Irmã de Junior,
Sandy festejou a chegada
do sobrinho: “Parabéns
Junior Lima e Monica Benini! Nosso Theo já tem
um priminho a caminho:
Otto. Que venha com
saúde, porque amor não
vai faltar!”.
Xororó, que já é avô

de Theo, festejou a chegada de mais um neto. “E não
é que dá pra ser mais feliz
ainda! Vida e coração de
vô que não tem medida de
tanto amor! Junior e Monica, meus filhos, desejo
muita saúde e paz para o
Otto. Aproveitem esse momento, garanto, não tem
igual.”, disse ele através
de sua assessoria.
Noely Lima também
se manifestou sobre a
chegada do neto em seu
perfil no Twitter. “E eu agora, como faço com tanto
amor?! Otto, vovó, vovô e
a família toda te aguardam
ansiosos e cheios de amor
pra te dar!”, escreveu.

“Ele não vai aguentar”, brinca Sabrina
sobre pressão para se casar com Duda
Sabrina Sato diz que
temo sonho de casar e formar uma família, mas a fama
pode estar atrapalhando um
pouco seus planos. Namorando há um ano com Duda
Nagle, a apresentadora contou que a imprensa faz muita
pressão para que ela case e
tenha filhos.
“Depende, se eu tiver
grávida… Vai depender da
gravidez, mas como assim
você acha que [a gente] faz
previsão assim?”, disse ela
ao ser questionada se vai
desfilar grávida no carnaval

de 2018. “Querer a gente
quer, mas vocês estão colocando uma pressão muito
grande em cima do Duda,
ele não vai aguentar”, disse
rindo durante um evento de
moda em São Paulo.
A apresentadora pediu calma e contou que ainda não rolou um pedido de
casamento oficial do ator.
“Não rolou nada ainda, tem que pedir para a
dona Kika e meu pai, que é o
mais bravo”.
RAINHA DOS SÁBADOS
Sem Marcos Mion e o

“Legendários” no sábado, Sabrina ganhou um tempinho
a mais em seu programa na
Record e garante que não vai
decepcionar o público.
“Estamos bem de
audiência, mesmo com a
concorrência mudando o
tempo todo, ganhei um pouco mais de tempo. Mion viru
o rei das sextas e eu vou ser
a rainha dos sábados”, disse.
quero melhorar cada vez
mais porque estou amadurecendo e aprendendo”.

Globo - 19h15

Globo - 21h

quinta-feira (16/03) - todos estranham a ausência de reação
de Rômulo. Bárbara critica Caio por ter pago a autoescola de
Juliana à revelia de Ricardo. Arthur confessa a confusão de
sentimentos para Belinha, que termina o namoro com o rapaz.
Jorjão e Bellotoinvadem o octógono para acabar com a luta.
Luiza interrompe a aproximação entre Lucas e Martinha. Arthur
tenta beijar Júlia, que revela que tem namorado. Nanda afirma
a Rômulo que Vanderson armou para que ele perdesse a luta.
Joana conta a Tânia sobre os supostos depósitos feitos por
Ricardo para Carmem.

quinta-feira (16/03) - Tanaka é socorrido e Sinhá consegue
fugir. Louzada e Mesquita tentam interceptar o avião de Sinhá.
Ralf briga com Daniel e Milena termina seu namoro. Alice avisa
a Gaetano que Tanaka passará por uma cirurgia de risco. Ralf
pede ajuda a Padre Julião para resgatar o amor de Milena. Mocinha revela tudo o que sabe sobre Sinhá. A cirurgia de Tanaka
é bem-sucedida. Ralf afirma que não se desculpará com Daniel
e Milena. Julião se declara para Elisa. Louzada alerta a polícia
americana sobre Sinhá e Cristiano. Loretta conhece François.

quinta-feira (16/03) - Gui percebe que um dos clientes do
bar o fotografa com Diana. Yasmin e Zac passam a noite juntos.
Diana leva Gui para sua casa. Gordo repreende Gui por ter
faltado à reunião e se embriagado em um bar. Elias fica tenso
quando Luana constata que faltam bebidas no estoque do bar.
Léo conta a Yasmin e a Néia que Manu criticou sua música.
Miguel avisa a Lázaro que o Tênis Flash não quer renovar o
contrato com Léo e sim fazer a campanha publicitária com a
banda 4.4. Júlia deixa Gui desesperado ao recusar a visita do
músico. Glenda se irrita com Amanda ao descobrir que a moça
declarou que poderia ser filha de Nelson.

quinta-feira (16/03) - Tião percebe a satisfação de Magnólia
ao vê-lo. Helô e Luciane consolam Ana Luiza. Pedro lembra de
quando conheceu Elio. Tião insinua que Magnólia seja a culpada
pela morte de Elio. Augusto tenta convencer Vitória a desistir
de saber quem é o pai de Caio. Magnólia pede para Gigi mentir
para a Polícia. Ruty Raquel pensa em reconquistar Antônio.
Bruno chega ao Brasil e procura Jéssica. Olavo orienta Gigi a
não mentir para ajudar Magnólia. Ciro aparece na delegacia
durante o depoimento de Magnólia. Aline entra em pânico ao
saber da morte de Elio e implora a ajuda de Yara.

quinta-feira (16/03) - Samara então avisa que pode entre-

Record - 20h30

gar o líder Josué e sua esposa Aruna. Ela leva o oficial para
sua tenda. Josué e os outros guerreiros chegam à caverna
onde Adonizedeque está escondido com os outros reis.
Os monarcas imploram pela vida, mas são executados.
Samara engana Aruna e diz querer pedir desculpas. Ruth
e Boã cuidam de Sama. Aruna cai na armadilha de Samara
e é surpreendida pelo ataque do soldado de Jerusalém.
Quemuel chega, luta com o inimigo e é ferido, mas acaba matando o oficial. Samara se desespera ao ver o pai
ferido. Quemuel revela a verdade para Aruna. Ele diz ser
seu verdadeiro pai, dá o último suspiro e morre. Léia
grita chocada. Raabe fica aliviada ao reencontrar Salmon.

COTIDIANO
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Material estava escondido em veículo e foi avaliado em R$ 200 mil. Suspeito seria da Bahia e dirigia carro de uma farmácia

Polícia Rodoviária apreende mais de 14 mil
comprimidos abortivos na Fernão Dias
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Mais de 14 mil comprimidos abortivos, da marca Cytotec, foram apreendidos na tarde
desta terça-feira (15) na Rodovia Fernão Dias, em Perdões. Os
medicamentos estariam avaliados em R$ 200 mil.

Segundo
a
Polícia
Rodoviária Federal, o material foi
encontrado em uma caminhonete Pajero, com placas da Bahia.
Os comprimidos estavam escondidos dentro do compartimento
do motor e foram encontrados
após os policiais desconfiarem
do comportamento do motorista.
Todo o material foi apreen-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO Processo licitatório n.º 20/2017 – Pregão Presencial Nº 10/2017. OBJETO:
Contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços técnicos de Consultoria na área administrativa, educacional, na área de Engenharia e Projetos na Gestão de Recursos e Convênios, para atender a Administração Municipal
de Consolação/MG. Data de abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”: 28/03/2017 – 14:00hs. Local: Paço
Municipal – Rua Ananias Cândido de Almeida, 44, Centro,
Consolação-MG. CONDIÇÕES PARA RETIRADA DO EDITAL: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados,
para consulta e/ou retirada, das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às
17:00 no prédio administrativo da Prefeitura Municipal de Consolação, sito à Rua Ananias Cândido de Almeida, 44 – Centro
- Consolação-MG ou pelo tel/fax. (35)3656-1222. Retirada do
edital mediante pagamento da taxa de R$ 10,00 (dez reais), direto na Tesouraria da Prefeitura. Rogilson Aparecido Marques
Nogueira –Pregoeiro.

dido e o motorista, de 46 anos, tem a comercialização proibida
foi preso em flagrante. O homem no Brasil desde 1998. O medicaseria de Feira de Santana (BA), e
segundo a PRF, o carro pertence
a uma farmácia da cidade. Foi
apreendida também uma quantia
em Guaranis equivalente a R$ 66
e dois celulares.
O Cytotec é um abortivo
feito à base de misoprostol e

Manifestantes fecham
BR-459 e colocam fogo
em pneus
Manifestantes fecharam a BR-459
e colocaram fogo em pneus por volta
de 6h30 desta desta quarta-feira (15)
durante um protesto que durou cerca
de 30 minutos em cima da ponte do trevo do bairro Jardim Colinas, em Itajubá
(MG). Segundo a polícia, por conta do
protesto, o trecho chegou a ficar com
um congestionamento de três quilômetros. Conforme a organização, cerca
de 25 pessoas participaram do movimento. A Polícia Militar não soube informar o número de participantes.
O Corpo de Bombeiros precisou
ser chamado para apagar o incêndio.
Conforme a polícia, o protesto foi organizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Itajubá e região. Conforme o sindicato, o protesto foi um ato de apoio
à Greve Nacional, contra a reforma
trabalhista e o governo Michel Temer.
Apesar do protesto, a Polícia
Militar disse que não houve maiores
incidentes.

mento é liberado somente em
uso hospitalar.
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Produção industrial de Minas
Gerais avançou 0,7% em janeiro

Cemig prorroga Campanha de
Negociação de Débitos por mais 30 dias
Da redação
jornaldoestado@gmail.com
A Campanha de Negociação
de Débitos da Cemig, que terminaria nesta segunda-feira (13/3),
foi prorrogada por mais 30 dias.
Cerca de 400 mil consumidores de
baixa tensão com faturas vencidas
(residências, pequenos comércios, indústrias, prestadores de
serviços) são alvo dessa iniciativa
que propõe condições diferenciadas de negociações, como isenção
de multa e juros para pagamento
à vista e opções de parcelamento
mais atrativas.
O Superintendente de Gestão
da Receita da Distribuição, Helton
Diniz Ferreira, destaca o sucesso da
campanha que já recuperou cerca
de R$ 65 milhões em receita para a
Companhia. “Praticamente metade
dos consumidores que tinham algum débito com a Cemig quitaram
o débito à vista ou procuraram
a Companhia para regularizarem
seus débitos”, afirma.
Em Belo Horizonte, a Cemig
criou uma estrutura exclusiva no
prédio da Companhia na Rua Itambé no 114, bairro Floresta, na

Na comparação com igual mês do ano anterior, a indústria mineira apontou expansão de 4,8%

Da redação
jornaldoestado@gmail.com
A produção industrial de
Minas Gerais apresentou, em janeiro de 2017, um avanço de 0,7%
frente ao mês imediatamente anterior, na série com ajuste sazonal,
acumulando, nos três últimos meses, um ganho de 9,9%. Nove dos 14
locais pesquisados apresentaram
aumento no ritmo de produção industrial, com destaque para Espírito Santo (4,1%), Pará (2,4%), Goiás
(2,4%) e Pernambuco (2,1%). Por
outro lado, Bahia (-4,3%), Ceará
(-3,4%), Rio Grande do Sul (-3,1%)
e Região Nordeste (-1,8%) apontaram os resultados negativos mais
acentuados nesse mês. Os dados
são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na comparação com igual
mês do ano anterior, a indústria
mineira apontou expansão de 4,8%
no índice mensal de janeiro de
2017 – segunda taxa positiva consecutiva nesse tipo de confronto,
após 32 meses de taxas negativas, revertendo a queda de 3,6%
registrada no último trimestre de

2016 (ambas as comparações com
iguais períodos do ano anterior).
Observa-se que, na expansão de 4,8% em janeiro de 2017
no confronto com igual mês do
ano anterior, seis das 13 atividades pesquisadas apontaram
avanço na produção. A principal
contribuição positiva sobre a média global da indústria mineira foi
registrada em indústrias extrativas (23,6%), impulsionada, principalmente, pelo item minérios
de ferro em bruto ou beneficiados. Outros avanços importantes
foram observados nos ramos de
produtos de minerais não-metálicos (11,7%), de produtos de fumo
(28,3%) e de máquinas e equipamentos (33,0%), explicados,
sobretudo, pela maior fabricação
de cimentos “Portland”, massa
de concreto preparada para construção e pias, banheiras, bidês
e semelhantes para uso sanitário
de cerâmica ou porcelana, no primeiro; de cigarros, no segundo;
e de motoniveladores, partes e
peças para máquinas e aparelhos
de terraplenagem, tratores, escavadeiras, carregadoras-transportadoras e virabrequins, eixos e

mancais para máquinas industriais, no último.
Por outro lado, o setor de
veículos automotores, reboques e
carrocerias (-12,1%) – pressionado, em grande medida, pelo item
automóveis – exerceu a principal
influência negativa sobre o total
da indústria mineira. Outros recuos expressivos foram registrados
em produtos de metal (-13,7%),
metalurgia (-2,1%), coque, produtos derivados de petróleo e biocombustíveis (-4,0%) e bebidas
(-8,0%). O que explica as referidas quedas é, em grande parte, a
menor produção de pontes e elementos de pontes de ferro e aço,
cordas, cabos, tranças e artefatos
semelhantes de alumínio, estruturas de ferro e aço em chapas ou
em outras formas, construções
pré-fabricadas de metal e torres
e pórticos de ferro e aço, no primeiro ramo; de lingotes, blocos,
tarugos ou placas de aços especiais, ferronióbio e vergalhões de
aços ao carbono, no segundo; de
óleos combustíveis, querosenes
de aviação e óleo diesel, no terceiro; e de cervejas, chope e refrigerantes, no último.

região Central. Além disso, disponibilizou, com exclusividade, o
número de telefone 0800-721.7003
para negociação e parcelamento
das dívidas.
Segundo o Superintendente,
as condições de negociação são
bastantes atrativas e variam de
acordo com o número de faturas
vencidas. Os clientes poderão obter mais detalhes nos canais de
atendimento da Cemig.
A negociação poderá ser feita
pelo titular da fatura – mediante a
confirmação dos dados cadastrais
no contato telefônico ou apresentação do CPF ou RG nas agências
de atendimento – ou por seu representante legal com a devida documentação e procuração para esse
fim.
A Cemig utiliza, há vários
anos, diversas ferramentas de
comunicação com o cliente, para
evitar a inadimplência. As medidas
adotadas pela Empresa são: envio
de e-mail, mensagem de texto via
celular (SMS), carta cobrança, notificação por meio de carta, visando
evitar a inscrição do titular no serviço de proteção ao crédito e contato telefônico.

Estado nomeia mais 1.500 professores
para atuarem nos anos finais do Ensino
Fundamental e no Ensino Médio
Da redação
jornaldoestado@gmail.com
O Governo de Minas Gerais
publicou no Diário Oficial desta
quarta-feira (15/3) mais uma lista
de nomeação de servidores para
atuarem na rede estadual de ensino. Esse é o segundo lote de
nomeações publicadas em 2017 e
contempla 1.500 professores regentes de aula das várias disciplinas. Os professores nomeados irão
atuar nos anos finais do Ensino
Fundamental e no Ensino Médio. A
listagem contempla educadores de
508 municípios mineiros e abrange
todas as 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs). Os servidores nomeados são todos do
Edital 04/2014.
Com essa nova lista de nomeação, o Estado atinge a marca
de 41.051 trabalhadores da Educação nomeados em pouco mais
de dois anos. Só entre os anos de
2015 e 2016 foram nomeados 37.051

novos servidores. Em janeiro de
2017, foram nomeados 2.500 professores para atuarem nos anos
iniciais do Ensino Fundamental do
edital 01/2011, que teve sua vigência encerrada no dia 30 de janeiro.
A nomeação de servidores é
um dos itens do acordo assinado
entre o Governo e o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação
(Sind-UTE/MG). Para a secretária de
Estado de Educação, Macaé Evaristo, elas resultam no fortalecimento
da educação no Estado. “Mais que
um passo para o cumprimento do
acordo, com as nomeações dos
servidores da educação estamos
caminhando para o fortalecimento
pedagógico das escolas e contribuindo para um quadro de profissionais efetivos com um maior
vínculo com a instituição escolar e
portanto com a aprendizagem dos
alunos ”. Do total de nomeações
realizadas entre 2015 e 2017, 80,6%
são professores.

