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Creche volta a
funcionar no
CAIC do São João

A creche municipal Nair Massafera,
que funciona em conjunto com o
CAIC do São João, voltou a operar
normalmente nesta segunda-feira
depois de ter tido suas atividades
suspensas devido a um surto de
diarreia. A assessoria de imprensa da
Prefeitura não confirmou o número
de crianças afetadas pela enfermidade. PÁGINA 3
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COSTA RIOS
INTERDITADA
POR 30 DIAS

A Avenida Vereador Antônio da Costa Rios, que corta o São Geraldo em direção à zona sul da cidade, está bloqueada em seu trecho inicial
para realização de obras da Copasa. A estatal atende a chamados dos moradores, que apontam esgoto a céu aberto e refluxo de resíduos. Os
trabalhos devem durar pelo menos 30 dias. Até lá, o fluxo está liberado apenas para quem trafega na direção bairro-centro, que seguem destino por meio de um desvio. Quem acessava a via no sentido centro-bairro terá que optar pela Avenida Ayrton Senna ou Dique II PÁGINA 3
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Ponto de Vista

Lava Jato: ou o Brasil avança ou vira ratocracia
*Josias de Souza
Em três anos de Lava Jato
o Brasil experimentou sensações
antagônicas. Depois de assistir a
coisas inéditas, o país presencia
um surto de mesmice. O que
há de inédito no escândalo é
que, pela primeira vez desde a
chegada das Caravelas, o braço
punitivo do Estado investigou e
prendeu pessoas que, historicamente, se comportavam como se
estivessem acima das leis. Esse
ineditismo é agora ameaçado
pelo que há de mais tradicional
na política brasileira: o patrimonialismo se uniu ao oportunismo
para restaurar a “normalidade”.
No Brasil, o combate à
corrupção convive com uma
‘síndrome do quase’. O país
quase conseguiu restaurar a
moralidade quando escorraçou
Fernando Collor do Planalto. Mas
faltou punir as empreiteiras que
engordaram o caixa do tesoureiro
PC Farias. Os anões quase foram
banidos do Orçamento da União.
Mas as empreiteiras que compravam emendas orcamentárias

foram novamente poupadas. A
nação quase virou outra quando
o Supremo Tribunal Federal condenou a turma do mensalão. Mas
cuidou-se da máfia sem atentar
para o capo.
Há uma forme de limpeza
no ar. Mas a elite política, nivelada em perversão pela Odebrecht, providencia um dique de
contenção. Os procuradores da
força-tarefa de Curitiba tremem.
Basta uma noite no Congresso e
toda uma investigação pode cair
por terra, disse um deles. De fato,
quem olha para o Congresso põe
em dúvida a Teoria da Evolução.
A política brasileira parou de
evoluir. E considera a hipótese
de involuir. No futuro, quando
os historiadores puderam falar
sobre a Lava Jato sem precisar assistir a TV Câmara de madrugada,
a mair operação anticorrupção da
história será apresentada como
um marco civilizatório ou como
um fenômeno que consolidou o
Brasil como uma ratocracia.
*Jornalista e colunista.
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Carne fraca, carne podre
Amadeu Garrido*
Aos sessenta e cinco
anos de minha idade no Brasil,
imaginei ser impossível ficar
estarrecido. A imagem acaba
de ser desfeita, com as notícias
dadas acerca dos frigoríficos e
da corrupção no Ministério da
Agricultura. Tínhamos algumas
ideias superficiais, dadas as
informações recebidas de um de
nossos constituintes, Sindicato
dos Empregados nas Indústrias
de Alimentação de São Paulo,
hauridas em visitas aos locais de
trabalho para salvaguardar condições
de higiene laboral. Nossos engulhos
estão ativos enquanto escrevemos
este texto.
Enquanto advogados egressos
da célula mater do Largo de São Francisco e obviamente achegados aos
princípios do humanismo penal, verificamos, entretanto, em determinados
momentos e circunstância, quão sábio
foi o Código de Hamurabi, por exemplo,
ao consagrar a lei taliônica (olho por
olho, dente por dente). É uma regra
estrita de proporcionalidade. Está
empregada de caráter sinalagmático
perfeito, em que são pressuposta a
equipolência das prestações, transportado o princípio do contratualismo civil
para o direito criminal.
Nossa Constituição proíbe a
pena de morte, mas poderíamos alterar
o Código Penal, para introduzir uma
pena segundo a qual todos aqueles que
concorreram para o infame crime de
nos alimentar e a nossas famílias com
carne podre seria a de ficar confinados
num estabelecimento prisional rural,
situado nas regiões mais quentes do
Brasil, com a obrigação precípua de recolher diuturnamente os estrumes dos
bois e demais semoventes, preparando-os para produção de gás metano, que
pode significar a solução de problemas
energéticos de todo o mundo.
Considerando que a Constituição brasileira, promulgada para os
cidadãos e não para essas espécies vulgares da vida, não admite, entretanto, o
direito penal subjetivo, a tortura, as penas cruéis e degradantes, obstruímos
nossa vontade de propor que esses
indivíduos - empresários e administradores corruptos - nessas condições,
pudessem ter direito unicamente a um
banho semanal, sem direito a sabonete,

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

Financiamento
de veículos
Em fevereiro, Minas Gerais
ocupou a segunda posição no
ranking de financiamentos de
veículos do País. Ao todo foram
34.221 unidades vendidas a
crédito, aumento de 1,9% em
relação ao mesmo período de
2016. Os dados consideram
automóveis leves, motos e
pesados.

Comercialização
suspensas
com direito apenas ao sabão minervanão sei se ainda existe.
Ficamos com a sensação de que
nossas entranhas estão tão podres
como a ética desses criminosos. Na
incerteza e na insegurança quanto a
ter ingerido, por quantas vezes, carnes
putrefatas. Sobrevivemos, porque carregamos nossos genes mais primitivos,
na época em que apreendemos a pensar, mediante o seguimento dos voos
dos urubus. Comedores de carniça,
como toda a raça humana, por meio
da história hereditária os brasileiros
não sucumbiram.
Em face dessa natureza umbrosa, somente circunstâncias semelhantes ao inferno dantesco poderiam
assemelhar-se à pena justa, sem deixar de observar que nenhuma pena
repara. Consequentemente, ficamos
com o sabor amargo do excremento
em nossas línguas, nossos esôfagos,
nossas tripas, nossos corações e,
sobretudo, em nossos cérebros que
se recusam a acomodar-se. O homem
médio brasileiro, o homem cidadão,
em face de tantos agravos, já se pergunta se é possível continuar a viver
em seu berço natal, em seu território
em que Caminha disse ao rei que tudo
dá, principalmente delinquentes, meliantes, safardanas, a cujos acusados
não podemos, evidentemente, recusar
o devido processo legal e o direito de
defesa. Mas, ao mesmo tempo, temos
de nos garantir o devido processo legal
substantivo e o direito de viver, aqui
ou alhures.
Amadeu Roberto Garrido de
Paula, é Advogado, um renomado jurista brasileiro com uma visão bastante
crítica sobre política, assunto internacionais, temas da atualidade em geral. .
*Advogado e jurista brasileiro.

Trinta e cinco planos de
saúde de sete operadoras estão
com a comercialização suspensa
desde sexta-feira (17/03). A
medida foi determinada pela
Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) em função de
reclamações relativas à cobertura
assistencial, como negativas
e demora no atendimento,
recebidas no 4º trimestre
de 2016. A ação faz parte do
monitoramento periódico
realizado pela ANS pelo Programa
de Monitoramento da Garantia de
Atendimento.

PMEs seguram
saldo do emprego
As micro e pequenas
empresas foram as responsáveis
pelo saldo positivo das vagas
de emprego, em fevereiro. Elas
contrataram no período cerca
de 54 mil pessoas com carteira
assinada, enquanto que as
médias e grandes empresas
tiveram um saldo negativo
de 26,6 mil. A administração
pública também apresentou um
saldo positivo de 8,3 mil novos
servidores.

Encontro do
Azeite
Considerado o econtro
nacional do Azeite, acontece
nesta sexta (24), em Maria da Fé,
12º Dia de Campo da Olivicultura
dos Contrafortes da Mantiqueira
e a 2ª Mostra Tecnológica de
Olivicultura. O evento agrícola
deve reunir produtores de Minas,
São Paulo e Rio de Janeiro,
especialistas
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Avenida do São Geraldo ficará interdidata
por 30 dias: comerciantes reclamam
Adevanir Vaz

jornaldoestado@gmail.com

A Copasa começou
nesta segunda-feira (20) as
obras para eliminar o esgoto a céu aberto e outros
problemas na rede em um
trecho do Bairro São Geraldo. A intervenção bloqueou um trecho de uma das
principais vias da cidade, a
Avenida Vereador Antônio
da Costa Rios, entre os
números 350 e 428.
Motoristas que pretendem acessar a região Sul da
cidade a partir do Centro
não poderão utilizar a Costa
Rios. Restam como opções
a Avenida Ayrton Senna e a
Dique II. Para quem trafega
no sentido bairro - Centro, o
fluxo não foi interrompido,
mas um desvio precisou ser
feito no local. Um ponto de
ônibus será colocado no
bairro Foch, na Rua Cônego
Augusto José de Carvalho,
em caráter provisório, como
forma de compensar o ponto que permanecerá indisponível durante as obras. A
estimativa é que os trabal-

hos durem até 30 dias.
A Prefeitura informou
que as obras executadas pela
Copasa resultam de cobranças
feitas pela população local, que
reclama de esgoto a céu aberto
e o retorno do esgoto nas casas
durante o período chuvoso. A
intervenção vai bloquear um

extensão total de 800 metros.
Para fazer a manutenção da
rede de esgoto, a Copasa deve
escavar um buraco de 21 metros quadrados.
PRIMEIRO DIA DE
INTERDIÇÃO
O trânsito que já é pesado
na região pela manhã registrou

um princípio de congestionamento nesta segunda-feira
(20). Agentes de tráfego davam
suporte, faixas avisavam sobre
a obra, além de sinalização
viária e bloqueios, mas não
bastou para muitos motoristas,
que reclamaram. Eles alegavam
que a medida deveria ter sido

comunicada com antecedência.
Quem reclamou também
foram os comerciantes do
trecho. Eles estimam que o
bloqueio deve resultar em uma
queda de até 40% no faturamento de seus estabelecimentos.

Trecho da avenida entre os números 350 e 428 permanecerá interdidato por pelo menos 30 dias

Creche volta a funcionar depois de surto de diarreia
FOTO: THIAGO LUZ/EPTV

Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Acesso à unidade que funciona junto com o CAIC do São João

A creche municipal Nair
Massafera, que funciona em
conjunto com o CAIC do São
João, voltou a operar normalmente nesta segunda-feira depois de ter tido suas atividades
suspensas devido a um surto
de diarreia. A assessoria de imprensa da Prefeitura não confirmou o número de crianças
afetadas pela enfermidade.
As aulas chegaram a ser
suspensas na sexta-feira (17)
por recomendação da Secretaria de Saúde, que enviou uma

equipe até o local para averiguar
a ocorrência. Ao todo, 160 crianças, com idade de 0 a 6 anos,
são atendidas pela unidade. O
órgão ainda não divulgou o resultado da análise que foi feita
na unidade para descobrir o
motivo do surto e, de acordo
com a assessoria de imprensa
da Prefeitura, não existe um
prazo para a divulgação.
Uma possível causa viral
teria sido descartada. A Secretaria de Saúde acredita que os
alunos tenham sido contaminados pelo consumo de algum alimento, mas ainda não há qualquer confirmação oficial.

4

VIDA & SAÚDE

Jornal do Estado
POUSO ALEGRE, TERÇA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2017

Produtos usados pelos frigoríficos na
carne estragada fazem mal à saúde?
Da Redação
jornaldoestado@gmail.com

A “Operação Carne Fraca”
da Polícia Federal divulgou que
frigoríficos brasileiros usavam
carne estragada em salsichas e
linguiças, e colocavam substâncias químicas como o ácido ascórbico e o ácido sórbico para que os
alimentos parecessem saudáveis.
A PF afirmou que os ácidos eram
cancerígenos e podiam prejudicar a saúde da população.
Porém, de acordo com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), as substâncias não
são cancerígenas . Ambos constam na lista de aditivos alimentares aprovados pelo órgão -- e são
comumente utilizados no processamento de alimentos.
Na lista da Anvisa , o ácido
sórbico aparece na categoria de
conservantes e pode ser usado
na dosagem de 0,02g por 100g de
carne. Já o ascórbico, mais conhecido como vitamina C, é autorizado na “quantidade suficiente para
obter o efeito”.
Se os alimentos estão na
lista de aditivos não são substâncias cancerígenas, o que pode
acontecer é que, se consumidos
em excesso, talvez façam algum
mal no organismo , explicou a Anvisa. A vitamina C faz bem para o
ser humano, não tem problemas
cancerígenos. Não associaria a
vitamina ao câncer.”
Eduardo Tondo, professor
de microbiologia de alimentos
da UFRGS (Universidade Federal
do Rio Grande do Sul) Ainda não
foram feitos exames para saber
se as carnes apreendidas pela
PF realmente tinham os ácidos e
as respectivas quantidades. As
substâncias foram citadas por
funcionários dos frigoríficos em
escutas gravadas pela Polícia Federal.
O ácido sórbico é um potente inibidor de mofo, leveduras
e bolor, mas não é tão eficiente
em inibir bactérias. Pode causar
alergia, mas com baixas chances.
Já a vitamina C é famosa por

Operação “Carne Fraca” revelou que grandes frigoríficos brasileiros podem estar comercializando carne estragada
fortalecer o sistema imunológico ,
aumentando a resistência contra
infecções, gripes e resfriados, favorecendo a absorção do ferro e
ajudando a evitar a anemia.
VITAMINA C EM
EXCESSO PODE FAZER MAL?
Existem estudos que relacionam o excesso da ingestão de
vitamina C com pedra nos rins.
Uma pesquisa feita pelo
Instituto Karolinska, na Suécia,
acompanhou durante 11 anos a
incidência de pedra nos rins em
23.355 homens e mostrou que
aqueles que tomaram suplementos de 1g de vitamina C com regularidade tinham o dobro de chanc-

es de desenvolver pedras nos rins.
Porém, os cientistas asseguram que a vitamina não oferece
risco com a ingestão diária recomendada de 40mg. O estudo sueco
não é o primeiro a fazer uma associação do uso da vitamina C com a
incidência de pedra nos rins.
Um grupo de pesquisadores
de Harvard, em 2004, também
identificou cálculos renais sintomáticos em homens que ingeriam uma dose exagerada de vitamina C. A pesquisa acompanhou
a dieta de 45.619 homens durante
14 anos.
Ambas as pesquisas não
constataram a mesma ocorrência

no caso de mulheres. Para elas,
está provado que doses de 500mg
de vitamina C reduzem a duração
de resfriados.
Até 2g ao dia é considerado
consumo normal. Megadoses
poderiam causar diarreia, vômito,
dores de cabeça ou insônia, segundo Katherine Zeratsky, da Clinica Mayo.
Em relação ao ácido sórbico,
não há pesquisas que façam uma
relação da substância com pedras
nos rins.
“Não conheço, nem encontrei, qualquer evidência de efeitos adversos renais da ingesta de
ácido sórbico”.

O QUE PODE TER
ACONTECIDO
No caso da Operação Carne
Fraca, a vitamina C pode ter sido
usada para forjar a qualidade da
carne .
“Quando a carne estraga, normalmente por não ser bem armazenada, ela fica escurecida. O ácido
ascórbico pode devolver a cor vermelha da carne, ela volta a parecer
saudável para o consumo e engana
quem for comer”, explica Tondo.
O ácido sórbico, segundo
Tondo, é usado como conservante
e pode ter sido usado para tentar
fazer a carne durar mais tempo do
que o recomendado.
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Menores espalharam café pelos corredores da escola e deixaram torneira aberta para alagar a instituição de ensino

Em nova invasão ao CAIC Árvore Grande, adolescentes
são apreendidos pela polícia no telhado da escola
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Dois menores foram apreendidos depois de invadirem a Es-

cola Municipal Antonio Mariosa,
o Caic Árvore Grande, no bairro
homônimo, em Pouso Alegre, na
tarde de domingo (19) Segundo a
Polícia Militar, o vigia da escola en-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO GARDÊNIA LTDA –
CNPJ Nº 01.499.278/0001-18
NIRE 31400019448.
O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários
do Grupo Gardênia Ltda. no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social
convoca os 493 associados com condições de votar, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária que se realizará na sede da Cooperativa a Av. Levino Ribeiro do
Couto n. 50 Box 10 do terminal Rodoviário de Pouso Alegre- Centro – Pouso Alegre
MG no próximo dia 18 de abril de 2017, em primeira convocação às 08h30min com
a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados com direito a voto.
Caso não haja número legal para a instalação em primeira convocação ficam desde
já convocados para a segunda convocação às 09h30min, no mesmo dia e local, com
a presença de metade mais 1 (um) do número total de associados. Persistindo a falta
de “quorum legal”, a Assembléia realizar-se-á no mesmo dia e local, em terceira e
última convocação às 10h30min, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados,
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

controu os dois menores, um de 13
e outro de 11 anos, no telhado da
instituição. Eles já haviam entrado
na cozinha e espalhado café pelos
corredores. Foi a segunda invasão
da mesma escola em uma semana.
Na noite de do dia 12 de março, a escola localizada no bairro
Árvore Grande foi alvo de vandalismo. Segundo a Polícia Militar,
livros e materiais escolares foram

queimados e um cano d’água foi
quebrado. Os invasores ainda arrombaram o armário de utensílios
e o freezer e espalharam objetos
pela escola, mancharam paredes
com tinta, torneiras de bebedouros ficaram abertas e fogo foi colocado em uma sala.
Na invasão deste domingo,
os menores foram localizados pela
polícia por volta das 16h. Um dos

Inatel sedia centro de cooperação entre Brasil e Coreia do Sul
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

O Instituto Nacional de
Telecomunicações (Inatel) inau-

gurou nesta quarta-feira, 15, o
Centro de Cooperação em Tecnologia da Informação e Comunicação (CCTIC), em Santa Rita
do Sapucaí (MG). O projeto tem
apoio dos ministérios da Ciência,

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
A) LEITURA PARA DISCUSSÃO E JULGAMENTO DO RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO GERAL, DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, DEMAIS CONTAS
DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.016,
B) LEITURA DO PARECER DO CONSELHO FISCAL;
C) DESTINAÇÃO DA CONTA SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS NO EXERCÍCIO DE 2.016
D) USO E APLICAÇÃO DO F.A.T.E.S. ;
E) DEFINIR FIXAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS, GRATIFICAÇÕES E CÉDULAS DE
PRESENÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL;
F) ANALISE E APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE SUCESSÃO PARA DIRIGENTES EXECUTIVOS
DA C.E.C.M DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO GARDÊNIA LTDA;
G) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL DA SOCIEDADE.

Pouso Alegre, 14 de março de 2017
Sérgio Luiz de Souza
Diretor Presidente
Sergio da Silva Moreira
Diretor Financeiro
Elaine Cristina Machado Borges de Carvalho
Diretora Administrativa

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Careaçu, através
do setor de Licitações, torna público que fará realizar, em conformidade com a Lei
nº8.666/93 e 10.520/02 e alterações posteriores, Pregão Presencial nº 015/2017,
para a escolha da proposta mais vantajosa, para a contratação de serviços de publicação e veiculação de publicidade oficial da Prefeitura Municipal, por jornais escritos de ampla circulação no município de Careaçu-MG e na região. O Edital completo
estará disponível a partir do dia 20/03/2017, no horário de 08:00 h às 17:00 h, no
setor de licitações da Prefeitura Municipal de Careaçu, situada à Av. Saturnino de
Faria, 140, informações tel (35) 3452-1103. A abertura das propostas comerciais
será no dia 31/03/2017, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Careaçu/MG.

apreendidos foi identificado como
aluno da própria escola e o outro
frequentaria uma escola estadual.
A polícia vai investigar se eles têm
relação com a invasão do dia 12.
O Caic Árvore Grande atende 2.260 alunos de 4 a 18 anos.
De acordo com a direção, apenas
em 2016, outras três invasões semelhantes foram registradas na
escola.

NOTA DE ESCLARECIMENTO
A OPEN FIRE PREVENT, centro de treinamento empresarial para formação de
brigadistas e bombeiros civis, certificado pela ABNT-NBR-14.277, informa ao público, empresas e autoridades, em geral, que é a ÚNICA empresa do Estado de
Minas Gerais com este padrão de certificação.
O uso de nossa logomarca, em certificados de brigadistas e bombeiros civis para
atuação em eventos temporários (nível intermediário) ou empresas em geral (nível
básico), constitui crime de FRAUDE e os infratores serão punidos nos termos da
legislação vigente, nas esferas criminal e civil.
FRISE-SE: jamais realizamos qualquer treinamento DO NÍVEL INTERMEDIÁRIO
para atuação de brigadistas em eventos temporários, condição sine qua non para
liberação do AVCB.
Estamos à disposição para quaisquer informações e esclarecimentos.
OPEN FIRE PREVENT TREINAMENTOS EMPRESARIAL LTDA – 3422-3360
Pouso Alegre, 20/03/2017
DIRETORIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Careaçu, através
do setor de Licitações, torna público que fará realizar, em conformidade com a Lei
nº8.666/93 e 10.520/02 e alterações posteriores, Pregão Presencial nº 016/2017,
para a escolha da proposta mais vantajosa, para a contratação de serviços de
acesso aos meios de comunicação multimídia à rede de computadores. Através de
protocolo tcp/ip, ou cabo, incluindo o acesso aos mais variados bancos de dados,
com possibilidade de envio, cópia e gravação de arquivos de distintas naturezas. O
Edital completo estará disponível a partir do dia 20/03/2017, no horário de 08h00min
às 17h00min, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Careaçu, situada à
Av. Saturnino de Faria, 140, informações tel (35) 3452-1103. A abertura das propostas comerciais será no dia 03/04/2017, às 09h00min, na Prefeitura Municipal
de Careaçu/MG.

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e da Ciência,
Tecnologias da Informação e
Comunicação e Planejamento
Futuro (MSIP, na sigla em inglês),
da Coreia do Sul.
Pelo acordo, o governo sulcoreano repassará US$ 1 milhão,
ao longo de três anos, para ajudar no desenvolvimento de tecnologias em internet das coisas.
O CCTIC fica dentro do Centro de
Referência em Radiocomunicações, laboratório do Inatel que já
vinha focado em pesquisas sobre
redes 5G. O centro tem 38 pesquisadores, e deve ganhar mais
cinco cientistas graças ao acordo
bilateral Brasil-Coreia do Sul.
No primeiro ano de funcionamento, Inatel, MCTIC e governo da Coreia do Sul vão trabalhar
na definição do foco das pesquisas, que serão desenvolvidas até
2019. Santa Rita de Sapucaí será
usada como test bed. “O projeto
deve extrapolar para a cidade experimentos para que Santa Rita
se torne uma vitrine real e viva
daquilo que de fato pode ser feito
com Internet das Coisas”, diz
Guilherme Marcondes, coordenador de Inovação Tecnológica do
Centro de Referência em Radiocomunicações do Inatel.
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Jornal usa foto da ex-BBB
Fani Pacheco em anúncio
sexual de travesti

RESUMO DAS NOVELAS
terça-feira (21/03) - Tânia lamenta a paixão por Ricardo e
Joana a conforta. Rômulo afirma que processará Vanderson.
Juliana pilota a motocicleta que foi da mãe. Tânia visita Ricardo
e comenta sobre o passeio de Juliana na motocicleta. Krica e
Cleyton fazem compras para os filhos, e ele se desespera com
as dívidas. Tânia e Ricardo saem de carro à procura de Juliana
e Jabá. Luiza se irrita com a relação entre Lucas e Martinha.
Tânia e Ricardo sofrem um acidente.

Globo - 17h

Globo - 18h20
Fani Pacheco denunciou o jornal português
Correio da Manhã, que
usou uma foto dela em um
anúncio da “travesti Morgana”. A ex-BBB publicou
nesta segunda-feira (20),
em seu perfil no Instagram, a página da publicação em que a imagem dela
aparece na seção de classificados.
“Um jornal de Lisboa usou a minha foto
como se eu fosse travesti e estivesse vendendo
‘serviços’ sexuais. Isso é
muito sério. Uma situação
constrangedora, usando

minha imagem de uma
forma pejorativa (sem
preconceito, mas como
não é a minha escolha de
vida tenho o direito de me
sentir depreciada sim) e
o jornal sequer confere a
imagem dos anúncios. Um
grande absurdo!! Crime de
direito de imagem. Violação à minha imagem, que
neste caso o anunciante
não tem autorização
minha para utilizar”, escreveu Fani, que usou sua
formação em Direito para
pedir uma retratação ao
jornal.
“Vertente do chama-

do Direito da Personalidade, o direito à imagem
é uma prerrogativa tão importante que é tratada na
Constituição Federal, no
seu artigo 5º, inciso X, que
assegura inviolabilidade
à honra e imagem, dentre
outros atributos, e prevê
o direito de indenização
para a violação. Enfim, ser
bacharel ajuda, mas peço
ao jornal uma retratação
no mesmo, como cidadã e
figura pública, Correio da
Manhã. Mais cuidado, por
favor, com as imagens de
seus anunciantes”, completou a ex-BBB.

Sem sexo, Sula Miranda busca
prazer na malhação e nos doces
Em entrevista à RedeTV!, Sula Miranda revelou
que completa dez anos sem
transar em 2017. A cantora
disse que “malhar bastante”
e comer doces são as formas que encontrou para
lidar com a falta de sexo.
Mas será que os artifícios
apontados pela artista funcionam como substitutos
para a atividade sexual? A
ginecologista e obstetra
Carolina Ambrogini, idealizadora do Projeto Afrodite
do Departamento de Ginecologia da Unifesp (Univers-

idade Federal de São Paulo).
“A fala da cantora
tem fundamento, mas não
se pode dizer que malhar e
comer doces substituam o
sexo”, afirma a médica.
NEUROTRANSMISSORES
Carolina explica que
praticar atividade física,
de forma intensa e regular
como Sula diz fazer, provoca a liberação de endorfina,
um neurotransmissor (substância que age na transmissão de sinais entre os
neurônios), pela glândula
hipófise, localizada no cére-

bro. Processo que acontece
durante e depois da malhação.
A endorfina –que também é liberada na hora do
orgasmo-- tem uma potente
ação analgésica e, ao ser
liberada, estimula a sensação de bem-estar, conforto
e melhora o humor.
No caso da ingestão
de doces, o que acontece é
a liberação de outro neurotransmissor, a serotonina.
O efeito também é de prazer
para o corpo, só que a sensação é efêmera.

Globo - 19h15

Globo - 21h

SBT - 20h30

quarta-feira (22/03) - Carlota e Dom João repreendem o
comportamento de Dom Pedro e alertam sobre a chegada
de Leopoldina ao Rio de Janeiro. No baile de despedida de
Leopoldina na Europa, o oficial Thomas se interessa por Anna
e comenta com Marquês de Marialva. A companhia teatral de
Joaquim chega ao Palácio Ducale. Thomas se aproxima de
Anna, e seu irmão, Piatã, não gosta. Elvira furta uma barra de
ouro e coloca o furto no bolso de Joaquim. Joaquim e Anna se
encantam um pelo outro.

terça-feira (21/03) - Lázaro se nega a ajudar Léo e o gerente
do posto de gasolina chama a polícia. Gui diz a Lorena que
cancelou o cartão de crédito roubado. Haroldo acaba cedendo
às investidas de Marisa. Roberto recomenda que Nicolau faça
os exames de controle. Daniel avisa a Gui que a situação de
Júlia é complicada. Lorena repreende Alex por ter furtado o
cartão de Gui. Eva fica surpresa quando Manu propõe que as
duas dividam o apartamento. Gordo convida Eva para passar
uns dias em sua casa. Romildo enfrenta Alex. Gui pede ajuda
a Lorena para conseguir uma prova para tirar Júlia da cadeia.

terça-feira (21/03) - 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.

terça-feira (21/03) - Cecília fica triste ao escutar que
Veronica acha Gustavo um homem atraente. Fabiana
aconselha a noviça a pensar em talvez não desistir do pai
de Dulce Maria. Zé Felipe diz para Emílio que prefere ser
super-herói do que cantor e por isso vai desafinar para
que todos desistam da ideia da dupla. Madre Superiora
chega na casa de Diana com as freiras. Nicole conta para
Dulce Maria que a agência gostou do perfil dela para
gravar um comercial de TV ao lado dela. Dulce fica empolgada com a possibilidade de aparecer na televisão para
que Frida e Bárbara parem de lhe provocar no colégio.
Todos assistem a apresentação do coral das freiras na TV.

COTIDIANO
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Hospital de Itajubá faz primeiro transplante de fígado
O primeiro transplante de
fígado realizado na região aconteceu no último domingo (19) no Hospital Escola de Itajubá. O paciente é
um morador de Pouso Alegre de 56
anos e, de acordo com a instituição,
a cirurgia foi considerada bem sucedida pela equipe médica. Segundo o

MG Transplantes, antes de Itajubá,
os transplantes de fígado em Minas
Gerais eram credenciados apenas
para hospitais de Belo Horizonte e
Montes Claros.
Conforme o Hospital Escola, a
cirurgia começou por volta das 17h
deste domingo e durou em torno
de 4h. O órgão veio de um doador
falecido em Pouso Alegre. Paciente
permanecia em observação nesta

segunda-feira (20). O estado de
saúde do homem que recebeu o
transplante é considerado estável e
com boa evolução.
Na instituição de saúde, que é
mantida pela Associação de Integração Social de Itajubá, transplantes

de rins já são realizados desde 2014
e a equipe médica também recebeu
autorização junto ao Sistema Único.
de Saúde (SUS) para dar início aos
transplantes de coração.
Além de Itajubá, o hospital é
referência direta para moradores de

Brazópolis, Conceição das Pedras,
Consolação, Delfim Moreira, Gonçalves, Maria da Fé, Marmelópolis,
Paraisópolis, Pedralva, Piranguçu,
Piranguinho, São José do Alegre, Sapucaí Mirim e Wenceslau Braz. (Com
informações do G1 Sul de Minas)
FOTO: ASCOM/HOSPITAL ESCOLA DE ITAJUBÁ

Da redação
jornaldoestado@gmail.com

RESULTADO DA ELEIÇÃO REALIZADA EM
14 DE MARÇO DE 2017 DO SINDICATO
DO COMÉRCIO DO VALE DO SAPUCAÍ
Em obediência ao disposto no Estatuto Social do Sindicato do Comércio do Vale do Sapucaí, segue o resultado da eleição realizada em
14/03/2017, constando os nomes e respectivos cargos dos membros,
efetivos e suplentes, da Diretoria Administrativa, Conselho Fiscal e
Delegados Representantes desta Entidade junto à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais, tendo sido proclamados eleitos os candidatos da única chapa registrada,
a saber: DIRETORIA-EFETIVOS: Presidente: ALEXANDRE MAGNO
DE MOURA – CPF: 929.537.946-20, representante da empresa
MARY ESPORTES LTDA., CNPJ 02.889.435/0001-64; Vice – Presidente: RODRIGO MOURA – CPF: 047.530.956-14, representante da
empresa RODRIGO MOURA ME, CNPJ 18.360.258/0001-64; Secretário: JOÃO BATISTA RIBEIRO – CPF 003.450.836-87, representante
da empresa JOÃO BATISTA RIBEIRO, CNPJ 09.236.083/0001-97;
Tesoureiro: RUFUS DA MOTA – CPF: 002.819.016-51, representante da empresa RUFUS DA MOTA ME, CNPJ 86.609.393/0001-50;
DIRETORIA-SUPLENTES: DAYHANA NICOLETI DA SILVA – CPF:
050.091.416-80, representante da empresa DAYHANA NICOLETI DA
SILVA MALHAS ME, CNPJ 15.709.381/0001-50; MAURA LUCIA DOS
SANTOS – CPF: 008.665.998-78, representante da empresa ÓTICA
CIENTÍFICA LTDA., CNPJ 18.905.927/0002-17; KÁSSIO LUIZ FERNANDES – CPF 051.903.536-48, representante da empresa KÁSSIO
LUIZ FERNANDES EPP, CNPJ 11.291.511/0001-26; e VALDEMIR
CRESPAN - CPF: 089.910.438-01, representante da empresa COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA - EPP, CNPJ 02.768.118/0001-90;
CONSELHO FISCAL-EFETIVO: MARIA LIGIA CARNEIRO DESENZI
– CPF: 440.489.476-72, representante da empresa CASA DAS MEIAS CARNEIRO DESENZI LTDA., CNPJ 05.764.506/0001-90; e JULIO CESAR RODRIGUES FELICIANO – CPF: 050.639.566-96, representante da empresa JULIO CESAR RODRIGUES FELICIANO ME,
CNPJ 05.840.770/0001-66; CONSELHO FISCAL-SUPLENTES: RICARDO HUGO DESENZI FILHO – CPF: 059.809.556-07, representante da empresa CASA DAS MEIAS CARNEIRO DESENZI LTDA.,
CNPJ 05.764.506/0001-90; MARCELO COSTA CARVALHAES – CPF:
474.183.706-87, representante da empresa MARCELO COSTA CARVALHAES E CIA LTDA., CNPJ 07.224.007/0001-36; e GERAILTON
BORGES DOS SANTOS – CPF: 012.490.154-99, representante da
empresa ML MENDES E CIA LTDA - ME, CNPJ 09.155.908/0002-20;
DELEGADOS REPRESENTANTES-EFETIVOS: 1° - ALEXANDRE
MAGNO DE MOURA – 929.537.946-20, representante da empresa
MARY ESPORTES LTDA., CNPJ 02.889.435/0001-64; 2° - RODRIGO MOURA – CPF: 047.530.956-14, representante da empresa
RODRIGO MOURA ME, CNPJ 18.360.258/0001-64; DELEGADOS
REPRESENTANTES-SUPLENTES: 1° - MARCELO COSTA CARVALAES – CPF: 474.183.706-87, representante da empresa MARCELO
COSTA CARVALHAES E CIA LTDA., CNPJ 07.224.007/0001-36; 2°
- JULIO CESAR RODRIGUES FELICIANO – CPF: 050.639.566-96,
representante da empresa JULIO CESAR RODRIGUES FELICIANO
ME, CNPJ 05.840.770/0001-66. Da mesma forma, o Sindicato do Comércio do Vale do Sapucaí torna público o pedido de renúncia protocolado pelo Sr. Laércio Simonini do Amaral ao cargo de Conselheiro
Fiscal Efetivo da única chapa concorrente às referidas eleições.
Pouso Alegre, 17 de março de 2017.
_______________________________________
ALEXANDRE MAGNO MOURA
Presidente do Sindicato

Espírito Sando do Dourado recebe
novo ônibus para transporte escolar
Deputado Ulysses Gomes, que ajudou a conseguir o veículo, participou da entrega

Ulysses entrega o ônibus escolar para Espírito Santo do Dourado
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Os estudantes da zona rural de Espírito Santo do Dourado
contam com um novo ônibus escolar para qualificar e dar mais
conforto e segurança no transporte. O veículo foi uma doação
do Governo de Minas, através
da parceria entre o deputado
estadual Ulysses Gomes e o secretário de Governo, deputado
Odair Cunha.
Ulysses esteve na cidade
na quinta-feira (16/03) visitando

a Escola Estadual Dom Francisco Silva e a Escola Municipal
Zeni Gianini. Na visita, também
realizou a entrega do ônibus,
juntamente com o prefeito
Adalto Leal, da superintendente
regional de educação (Andréa
Reis), as diretoras das escolas
(Leila Cristina e Maria Lúcia),
vereadores e professoras.
“Dizer obrigado às vezes
não é suficiente para agradecer
o compromisso do deputado
Ulysses para com a nossa comunidade, de modo especial com
a educação. Então dizemos que

nossa escola o acolhe e acolherá sempre de braços abertos.
Muito obrigada por tudo e que
Deus também lhe dê em dobro!”,
agradeceu a diretora Leila Cristina. O prefeito Adalto completou: “Obrigado pelo ônibus, que
será de muita importância para
garantir o transporte dos nossos
alunos da zona rural. Estávamos
precisando muito para atender a
região da sede dos Gonçalves, já
que a demanda é grande. Agora
com o novo veículo vamos conseguir fazer isso”.
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Assembleia de Minas anuncia comissão especial
para tratar da reforma da previdência e repudia PEC
Da redação
jornaldoestado@gmail.com
“A reforma da previdência
fere os direitos de todos os trabalhadores. Precisamos lutar para que
ela não seja uma espada na cabeça
do trabalhador”, afirmou, nesta
segunda-feira (20/3/17), o presidente da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG), deputado
Adalclaver Lopes (PMDB), ao abrir
reunião para discutir a Proposta
de Emenda à Constituição Federal
(PEC 287/16), em tramitação na Câmara dos Deputados.
A discussão lotou o Salão Nobre e o Espaço Democrático José
Aparecido de Oliveira e mobilizou,
além de 11 parlamentares federais,
vários deputados estaduais, centrais sindicais e mais de 30 entidades representativas de diversas
categorias de trabalhadores.

Fazendo coro aos protestos
de entidades e movimentos sociais, o deputado Adalclever Lopes
anunciou a criação da Comissão
Extraordinária da Reforma da Previdência, que, segundo adiantou, vai
percorrer várias regiões de Minas
Gerais para discutir o assunto.
Ele também pediu que os deputados federais mineiros marquem
posição contrária à PEC 287.
O deputado Gilberto Abramo (PRB), que deve presidir a
nova comissão, acrescentou que
o objetivo do trabalho é também
mobilizar os presidentes de outras Assembleias Legislativas para
fortalecer a discussão e conscientizar os deputados federais sobre
as consequências da aprovação
da PEC 287. “Também queremos
extrair propostas de quem não
foi ouvido para as mudanças necessárias”, adiantou.
O deputado Dalmo Ribeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
HELIODORA - MG
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL
PROC. LICITATÓRIO Nº 006/2017
LICITAÇÃO Nº 015/2017 – Pregão Presencial
Registro de Preços
O Município de Heliodora-MG, através da Comissão Municipal de Licitações, de
acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações, torna público que no dia 04 de Abril
de 2017, às 08:45 horas, na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Santa Isabel, nº
18, será realizado a Pregão Presencial nº 015/2017 – Registro de Preços, que tem
por objeto: “Registro de preços para prestação de serviços de lavagem, lubrificação
e conserto de pneus em veículos da frota do município”.
O Edital poderá ser adquirido junto à Comissão Municipal de Licitações, no
endereço acima, no horário das 8:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00, ou através do
e-mail: prefeitura@heliodora.com.br. Outras informações pelo telefone (35) 34571262. Heliodora-MG, 21 de Março de 2017. Dejair Batista de Aguiar – Pregoeiro.

Silva (PSDB), 2º vice-presidente da
ALMG, endossou o colega, defendendo direitos constitucionais e a
escuta de todos os afetados pela
reforma da previdência.
Moção - Também foi lida, no

debate, moção de repúpio à PEC
que deverá ser encaminhada pela
ALMG aos presidentes da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), e do Senado, Eunício
Oliveira (PMDB-CE). O requerimen-

to que contém a moção é de iniciativa da deputada estadual Marília
Campos (PT) e, após concluída a
coleta de assinaturas, deverá ser
protocolado e dirigido ao presidente da ALMG para encaminhamento.

Outono deve ter temperaturas próximas da média em todo o Estado
Desde as 7h29 desta segundafeira (20), o verão saiu de cena e deu
lugar ao outono, que representa a
transição entre o período mais quente
e o mais frio do ano. Outra característica importante é que no decorrer
do outono a atmosfera se torna gradativamente mais seca, podendo atingir valores de umidade relativa do ar
abaixo de 30% em alguns dias de maio
e junho. O outono termina na madrugada de 21 de junho.
De acordo com Arthur Chaves,
meteorologista da Cemig, neste ano,
não haverá influência do fenômeno El

Niño ou La Niña durante todo o outono, o que favorece a ocorrência de
temperaturas próximas à média.
“Durante o outono ocorrerão
temperaturas acima da média apenas
no Norte e Noroeste de Minas e ligeiramente abaixo da média no Sul de
Minas e nos Vales do Jequitinhonha
e Mucuri. Nas demais regiões, as temperaturas ficarão mais próximas da
média. Entretanto, isto não exclui a
possibilidade de que em alguns dias
os valores fiquem acima ou abaixo
dos esperados”, destaca.
Ainda segundo o meteorolo-

PREFEITURA MUNICIPAL DE
HELIODORA - MG
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL
PROC. LICITATÓRIO Nº 079/2017
LICITAÇÃO Nº 013/2017 – Pregão Presencial
Registro de Preços

PREFEITURA MUNICIPAL DE
HELIODORA - MG
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL
PROC. LICITATÓRIO Nº 086/2017
LICITAÇÃO Nº 014/2017 – Pregão Presencial
Registro de Preços

O Município de Heliodora-MG, através da Comissão Municipal de Licitações, de
acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações, torna público que no dia 03 de Abril
de 2017, às 08:45 horas, na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Santa Isabel,
nº 18, será realizado a Pregão Presencial nº 013/2017 – Registro de Preços, que
tem por objeto: “Registro de preços para aquisição de medicamentos destinados a
manutenção da Farmácia Básica do município”.

O Município de Heliodora-MG, através da Comissão Municipal de Licitações, de
acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações, torna público que no dia 31 de Março
de 2017, às 08:45 horas, na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Santa Isabel, nº
18, será realizado a Pregão Presencial nº 014/2017 – Registro de Preços, que tem
por objeto: “Registro de preços para aquisição de Material Odontológico destinado
a manutenção do setor de Saúde do município”.

O Edital poderá ser adquirido junto à Comissão Municipal de Licitações, no
endereço acima, no horário das 8:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00, ou através do
e-mail: prefeitura@heliodora.com.br. Outras informações pelo telefone (35) 34571262. Heliodora-MG, 21 de Março de 2017. Dejair Batista de Aguiar – Pregoeiro.

O Edital poderá ser adquirido junto à Comissão Municipal de Licitações, no
endereço acima, no horário das 8:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00, ou através do
e-mail: prefeitura@heliodora.com.br. Outras informações pelo telefone (35) 34571262. Heliodora-MG, 21 de Março de 2017. Dejair Batista de Aguiar – Pregoeiro.

gista da Cemig, as chuvas deverão
diminuir gradativamente ao longo
da estação, chegando a um mínimo
no mês de junho, podendo ocorrer
pancadas ocasionais em abril. Dessa
forma, as precipitações devem ficar
ligeiramente acima da média no Sul
de Minas, abaixo da média histórica
no Norte e Noroeste de Minase dentro da média nas demais regiões.
FINAL DA ESTAÇÃO
No outono, a passagem de
frentes frias, que antes causavam
pancadas fortes de chuva durante o
verão, começa a provocar quedas de
temperatura, semelhantes às típicas
de inverno, enquanto que as chuvas
diminuem.
“Ocorrem também mudanças
relativamente rápidas nas condições
de tempo com uma maior probabilidade de ocorrência de nevoeiros e
geadas nas primeiras horas do dia
nas regiões serranas do Estado”,
afirma.
Ainda segundo Arthur Chaves,
outro fenômeno que marca o final desta estação é a formação de inversão
térmica, que ocorre quando a temperatura da atmosfera na superfície
é menor do que nos níveis acima,
fazendo com que os poluentes não se
dissipem rapidamente e, consequentemente, piorando a qualidade do ar
nas cidades, com maior frequência
no final de maio e em junho.

