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AGREDIDO PELO PAI

Bebê não vai
precisar passar
por cirurgia
O bebê de três meses, que teve o
maxilar fraturado após ser agredido
pelo pai no último sábado (1º) em
Pouso Alegre, não terá que passar
por cirurgia. A informação foi confirmada na manhã desta terça-feira (4)
pela assessoria do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, onde a criança
permanece internada. Ainda não há
previsão de alta. PÁGINA 5

Regional Sul
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FORMADA COMISSÃO NA
CÂMARA PARA ESTUDAR
TAXA DE ESGOTO
Os partidos com assentos na Câmara indicaram na noite desta terça-feira (04) os nomes que vão compor a comissão que vai estudar a ocorrência de possíveis irregularidades na taxa de esgoto cobrada pela Copasa em Pouso Alegre. Foram indicados os vereadores Wilson Tadeu
Lopes (PV), Rodrigo Modesto (PTB), Leandro Morais (PPS), Oliveira Altair (PMDB) e Campanha (PROS). O objetivo da comissão especial é
reunir elementos sólidos, que embasem uma ação efetiva contra a estatal mineira. PÁGINA 3

CONTA DE LUZ

Conta será impressa
junto com a leitura

A Cemig iniciou, na segunda-feira
(3), a implementação da leitura e
impressão simultânea (LIS) da conta
de luz nas cidades de Alfenas, Pouso
Alegre e Guaxupé. Os consumidores
urbanos da Cemig passam a receber
a conta de luz no momento em que a
leitura é feita. PÁGINA 8

FIEMG aponta recuperação lenta da indústria mineira. PÁGINA 8
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Opinião
Paradoxo: quanto mais provas, menor é o risco

Ponto de Vista
Se Temer perde, quem ganha?

*Josias de Souza
O julgamento do processo sobre a cassação da chapa
Dilma-Temer vai se tornando
uma novela cada vez mais paradoxal. Ao decidir colher novos
depoimentos, sobretudo do
marqueteiro João Santana e da
mulher dele Monica Moura, agora convertidos em delatores da
Lava Jato, o Tribunal Superior
Eleitoral abriu a perspectiva de
empurrar para dentro do processo novas provas. Mas para
que essas provas sejam obtidas,
o tribunal atrasou o calendário
do julgamento, exatamente
como desejava Michel Temer.
As provas já existentes
no processo são mais do que
suficientes para justificar a cassação de Temer e a decretação
da inelegibilidade de Dilma. As
revelações feitas pelos delatores da Odebrecht não deixam
dúvidas quanto ao abuso do
poder econômico praticado
pela chapa vitoriosa na disputa

presidencial de 2014. Mas há
um esforço de agentes políticos,
econômicos e até de magistrados para encontrar uma porta
de emergência por onde Temer
possa ser retirado do meio do
incêndio.
Hoje, não há político nem
empresário que aposte na interrupção da Presidência de
Temer. As chances de afastamento do presidente diminuem
na proporção direta da aproximação do ano eleitoral de 2018.
Ainda que fosse cassado pelo
TSE, o que parece improvável,
Temer ainda poderia recorrer
ao Supremo Tribunal Federal. A
conveniência econômica talvez
condene a história brasileira a
conviver com o incômodo de
um crime eleitoral sem punição.
Por sorte, o brasileiro já se habituou a olhar para sua história
como um passageiro que viaja
num avião sabendo que sua bagagem viaja em outra aeronave..
*Jornalista e colunista.
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Vinícius Torres Freire*
Suponha-se que dê tudo
certo na economia, segundo
planos e critérios do governo
Michel Temer. Ou não. O que
pode ser da política, no mês
que vem ou em 2018?
As ameaças do próprio
PMDB de pular do barco dão o
que pensar sobre o roteiro do
destino até faz pouco tempo
risonho e franco do presidente que “aprovava tudo”
no Congresso. Um governo
“semiparlamentarista”, que
teria maioria firme porque loteara os
ministérios na medida do tamanho
dos partidos de sua coalizão, de resto
uma aliança ideologicamente coesa,
de conservadora a reacionária.
Suponha-se a hipótese “vai
dar certo”.
Nesse prognóstico, aprovamse a reforma da Previdência e, ora
menos relevante, a trabalhista, que
causam medo ou raiva em quase
qualquer pessoa com quem se converse na rua. A economia cresceria
um minguado mas inesperado 1%
neste ano e gordos 4% no ano eleitoral de 2018, com inflação e juros
declinantes. Não é chute. São as
previsões dos economistas do Itaú,
por exemplo.
Muito parlamentar do PMDB
parece por ora indiferente a esse
cenário. Do PMDB de Temer, da “Ponte para o Futuro”, e do “Avança, Brasil”, de Renan Calheiros, programas
liberais que encheram a linguiça da
coalizão que depôs Dilma Rousseff.
Quase metade do PMDB se
negou a votar a terceirização. Calheiros, homem-bomba, avacalha
Temer em público e nas internas. Não
se sabe bem o que quer ou quantas
tropas tem. Mas Calheiros e o refugo
da terceirização azedaram ainda
mais a votação das reformas. Deram
ideias para aliados: se até o PMDB
se escafede, por que queimar o filme
votando projetos detestados?
Neste momento, a “sólida coalizão” de Temer não parece associar
seu futuro ao sucesso do governo.
Alguns peemedebistas o dizem explicitamente, nas internas.
A melhora da economia talvez
não se converta em ativo eleitoral,
dizem, pois Temer não vai liderar sua

sucessão em 2018, não apenas por
ser impopular ou por tocar reformas
amargas e comandar enrolados de
escol na Lava Jato.
Além do mais, segue o
raciocínio do desencanto, um refresco no PIB não apagaria a memória
azeda de três anos de recessão,
que também ficaria carimbada nos
governistas mais autênticos. Um
candidato viável a presidente viria do
PSDB ou do espaço exterior da política politiqueira, um “outsider” sideral,
com ou sem economia melhor.
Política é feita de nuvens,
certo, que ora são escuras, mas
podem se dissipar. No momento,
porém, o clima no Congresso está
muito ruim, para surpresa também
deste jornalista. Temer está à beira
de passar as tropas em revista as
ameaçando de tiros na cabeça em
caso de motim.
Caso o tempo feche de vez,
ninguém será vitorioso em 2018.
Mesmo sem pânico financeiro
pela derrota das “reformas”, a perspectiva de crescimento baixaria. O
presidente tomaria posse em 2019
para governar sob penúria, sem
dinheiro. Aliás, até no cenário de
reformas aprovadas e crescimento
bom haveria refresco nas contas
federais apenas em 2021.
O alerta vale também para a
esquerda, que deve pensar melhor no
que deseja. Na hipótese de contribuir
para a ruína de Temer e suas reformas e, mais improvável, de vencer
2018, terá de governar uma terra arrasada e um povo com expectativas
irrealistas de reviravolta econômica
e social.
*Jornalista e colunista.

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

Concerto
Um concerto com repertório
de música erudita em cordas
acontece no próximo domingo,
dia 09 de abril, no Conservatório
Estadual de Música (JKO), em
Pouso Alegre. A apresentação tem
o patrocínio da Petrobras, com
realização da EPTV e apoio da
Superintendência Municipal de
Cultura. O evento inclui em seu
repertório, clássicos mundiais
ao som de violinos, violas e
violoncelos. As apresentações
ocorrem em dois horários: às
18:00 e às 20:00. A entrada é
gratuita e os ingressos podem
ser retirados antecipadamente,
no Centro Cultural, na sede da
Superintendência de Cultura
(antigo fórum de Pouso Alegre)
ou no Conservatório de Música,
na Rua Francisco Sales, nº 116/
Centro.

Consignado
com FGTS

O ministro da Economia e das
Finanças da França, Michel Sapin,
esteve em Itajubá para visitar a
fábrica da Helibras no sábado, 01
de abril. Sapin foi recebido pelo
presidente da empresa, Richard
Marelli, pelo diretor do Airbus
Group Brasil, Bruno Gallard e
por executivos da companhia.
A visita fez parte da agenda de
atividades do ministro no Brasil
e contou com a presença do
embaixador da França no país,
Laurent Bili, e uma comitiva do
Ministério. Na Helibras, o ministro
acompanhou uma apresentação
sobre o programa H-XBR e
visitou a linha de montagem das
aeronaves, o centro de engenharia
e oficinas da empresa.

Caixa 2
A Câmara dos Deputados
desistiu nesta terça-feira (4) de
incluir na reforma política em
debate no Congresso a tipificação
específica do crime de caixa dois,
que é a movimentação de recursos
eleitorais sem o conhecimento
da Justiça. O relator do projeto,
deputado Vicente Cândido (PTSP), recuou e disse que vai retirar
o item de seu texto, após uma
reunião com parlamentares na
casa do presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), nesta
terça-feira (4).

CIDADE
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Projeto obriga prédios de uso público e coletivo a
manter cadeira de rodas para uso de deficientes
Adevanir Vaz

jornaldoestado@gmail.com

Projeto de lei aprovado em primeiro turno na
Câmara de Vereadores de
Pouso Alegre prevê que
edificações públicas, centros comerciais e congêneres mantenham cadeiras
de rodas à disposição para
uso de deficientes. A proposta do vereador Wilson
Tadeu Lopes (PV) recebeu
voto favorável de todos os
vereadores na noite desta
terça-feira (04). Para ir à sanção do prefeito, a matéria ainda terá que passar por segunda votação no plenário
da Casa.
A proposta esclarece
que as cadeiras de rodas
deverão ser utilizadas, de
forma gratuita, apenas para
fins de acesso e de permanência no espaço físico
das edificações em que são
mantidas. Elas deverão ser
cedidas às pessoas com
deficiência física ou que,
por algum motivo, estejam
impossibilitadas de se locomoverem ou apresentem
mobilidade reduzida.
O autor do projeto,
o vereador Wilson Tadeu Lopes, sugeriu que a
Comissão Parlamentar da
Pessoa com Deficiência
faça uma visita ao presídio
de Itajubá para conhecer o
trabalho dos detentos, que
produzem cadeiras de rodas
a partir de bicicletas usadas.
O vereador aventou a possibilidade de reproduzir a atividade no presídio de Pouso
Alegre. O presidente da
Comissão, Leandro Morais
(PPS), acatou a sugestão. A
visita ao presídio de Itajubá
ficou de ser agendada.

Vereadores durante a sessão da Câmara desta terça-feira (04)

Formada comissão para estudar cobrança da taxa de esgoto
Os partidos com assentos na
Câmara indicaram na noite desta
terça-feira (04) os nomes que vão
compor a comissão que vai estudar
a ocorrência de possíveis irregularidades na taxa de esgoto cobrada
pela Copasa em Pouso Alegre. Foram
indicados os vereadores Wilson Tadeu Lopes (PV), Rodrigo Modesto
(PTB), Leandro Morais (PPS),
Oliveira Altair (PMDB) e Campanha
(PROS).
O objetivo da comissão especial é reunir elementos sólidos, que
embasem uma ação efetiva contra
a Copasa. Atualmente, a taxa de
esgoto cobrada pela Copasa cor-

responde a 50% do valor da tarifa
de água onde o resíduo é coletado,
e a 90% nos locais onde há coleta e
tratamento. Uma CPI realizada pela
Câmara, em 2016, concluiu que, ainda que a cobrança esteja sendo feita
apenas onde há a prestação do serviço, o não tratamento do esgoto em
parte do município afeta não apenas
todos os pouso-alegrenses, mas as
620 mil pessoas que habitam o entorno das bacias dos rios Sapucaí e
Mandu. Em setembro do ano passado, o relatório da CPI afirmava que,
em torno de 21%℅ dos lares pousoalegrenses não teriam seus esgotos
tratados.

MAIS COMISSÕES
Os vereadores ainda aprovaram a criação da Comissão Especial
que vai apurar suposta inconsistência nos serviços de execução do
projeto de ampliação e reforma
das galerias pluviais, realizado pela
empresa Colymar Engenharia. A
intenção inicial era instalar uma
Comissão Parlamentar de Investigação, CPI, mas os vereadores chegaram à conclusão de que o caminho
poderia ser questionado legalmente,
já que as supostas irregularidades
que envolveriam as empresas teriam
ocorrido na gestão de Perugini e,
portanto, em período anterior ao

mandato dos atuais parlamentares.
A empresa Colymar Engenharia foi a responsável pelas obras
de ampliação das galerias pluviais
do Centro da cidade. A intervenção
consumiu R$ 3,5 milhões, mas não
resolveu o problema dos alagamentos naquela região. Esperança
para solucionar um problemas de
décadas, as obras tiveram início em
março de 2015 na Avenida Doutor
João Beraldo. Em 7 de julho daquele
ano, passou a ser realizada na Rua
Comendador José Garcia e seguiu
para outras duas vias, que ficaram
fechadas para trânsito até novembro de 2015. (A.V.)
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Para substituir a carne

Conheça 6 comidas poderosas que podem substituir os nutrientes da carne
Da Redação
jornaldoestado@gmail.com

Corredores precisam de mais
proteína do que pessoas sedentárias (obviamente) e ainda mais do
que outros atletas (surpreendentemente). “A proteína vira combustível durante corridas longas e é usada
para reparar danos musculares
após o treino”, explica a nutricionista Janet Bond Brill.
Se você passa bem longe das
churrascarias, saiba que há uma
grande variedade de opções —
muitas vezes mais saudáveis que a
carne vermelha — para ficar em dia
com esse nutriente tão importante.
Com uma vantagem extra: dietas à base de vegetais vêm sendo
cada vez mais associadas a riscos
menores de hipertensão, diabetes
e obesidade. Por essa razão, muitos corredores, mesmo carnívoros,
vêm investindo em fontes de proteína como soja, legumes e leites
vegetais. É uma boa maneira de atender às necessidades de proteína
e, de quebra, consumir mais carboidratos, fibras, vitaminas, minerais e
antioxidantes. A seguir, confira seis
opções sem carne mas com muita
proteína e emoção.
TOFU
Feito com leite de soja coalhado e comprimido em um bloco,
tem textura suave e lisa que, convenientemente, adota o sabor de
qualquer molho e tempero. Com
meras 88 calorias em meia xícara, o
tofu fornece 10 gramas de proteína
e modestos 5 gramas de gordura. O
tofu é rico em isoflavonas, compostos que ajudam a proteger o coração. Eles mantêm os vasos sanguíneos saudáveis e podem aumentar
a circulação do sangue e melhorar
a função muscular — o que pode
turbinar sua corrida. As isoflavonas
também aceleram a recuperação
dos músculos, pois reduzem os
danos causados por radicais livres.
TEMPEH
Com suave sabor de nozes e
textura borrachuda, esse substituto
da carne é feito de grãos de soja
integrais cozidos, fermentados e

Dietas à base de vegetais vêm sendo cada vez mais associadas a riscos menores de hipertensão, diabetes e obesidade
moldados. Bem menos processado
que o tofu, o tempeh retém mais os
nutrientes dos grãos, como proteína
e fibras, explica Janet. Em meia xícara, há 19 gramas de proteína, 4 de
fibra e 9 de gordura. É o trio perfeito
para controlar o apetite entre as refeições. O tempeh também fornece
10% de suas necessidades diárias de
cálcio.
SEITAN
“Feito de glúten de trigo, ele
tem sabor e textura mais fortes, que
lembram carneseca”, afirma Janet.
Meia xícara contém 32 gramas de
proteína – mais do que 100 gramas
de peito de frango. O seitan pode ser
bem salgado — algumas marcas fornecem mais de 20% do limite de sódio diário por porção. “Mas, se você
corre com frequência e perde sódio

pelo suor, pode consumir alguns
alimentos com alto teor de sódio
sem maiores problemas”, diz a nutricionista americana Kristine Duncan.
SEMENTES E CASTANHAS
A semente de chia é um superalimento, que fornece 6 gramas de
proteína e 10 gramas de fibras em
duas colheres de sopa. Além disso,
contém 5 gramas de ácido alfalinoleico (ALA), um ômega 3 relacionado com taxas mais baixas de doenças cardíacas. Sementes de linhaça
moídas também são ricas em ALA.
Ambas são excelentes fontes de
manganês, um mineral que converte
gordura e carboidratos em energia.
Faça das castanhas o seu lanche
pós-corrida. “Algumas são ricas em
cálcio e magnésio; outras, em potássio — por isso, coma um mix de

castanhas levemente salgadas para
repor todos os eletrólitos perdidos
no suor”, diz Kristine.
FEIJÕES E LENTILHAS
Feijões têm quantias diversas
de proteína — 6 gramas no carioca, 9
gramas no edamame e 10 gramas no
branco — a cada meia xícara, com
100 a 150 calorias. Se estiver preocupado com a, digamos, flatulência,
saiba que menos de metade das
pessoas que aumentam a ingestão
de feijão relatam problemas gastrointestinais, segundo um estudo do
periódico Nutrition Journal. Já as
lentilhas possuem quantidade de
proteína parecida com a dos feijões
(9 gramas por meia xícara) e oferecem 18% dos valores diários de ferro
— duas vezes o de muitos feijões. O
ferro transporta oxigênio para as cé-

lulas para você manter a energia em
alta durante treinos difíceis.
LEITES VEGETAIS
Você pode obter cálcio e vitamina D com alternativas sem lactose, como o leite de soja. “É sem
dúvida a melhor opção em termos de
proteína, com 6 gramas por xícara,
contra 8 gramas no leite de vaca”,
diz Janet Brill. Outra alternativa?
Leite de amêndoas sem açúcar. Com
30 a 40 calorias por xícara, o leite
adocicado, com leve sabor de nozes,
é boa opção para manter o peso.
Como naturalmente possui apenas 1
grama de proteína, procure marcas
com esse nutriente adicionado. No
cereal matinal, experimente o leite
de aveia: com mais carboidratos e
açúcar, torna-se uma boa pedida de
lanche pré-treino.

COTIDIANO
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Descartada cirurgia em
bebê agredido pelo pai
Da Redação
jornaldoestado@gmail.com

O bebê de três meses,
que teve o maxilar fraturado
após ser agredido pelo pai no
último sábado (1º) em Pouso
Alegre, não terá que passar
por cirurgia. A informação foi
confirmada na manhã desta
terça-feira (4) pela assessoria
do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, onde a criança permanece internada. Ainda não
há previsão de alta.
O CASO. Segundo a Polícia Civil, os pais da criança,
ambos de 22 anos, levaram o
filho para o hospital durante a

madrugada do dia 1º de abril.
O bebê apresentava o rosto
inchado e exames constataram que havia uma fratura no
maxilar. Para os médicos, eles
alegaram que o menino caiu
da cama, mas o plantonista
desconfiou pela gravidade do
ferimento e chamou a polícia.
O casal acabou admitindo a
agressão e o pai foi preso. A
polícia informou que o pai
teria dado um soco no bebê
porque estava irritado com o
choro.
Ainda de acordo com a
polícia, o pai do bebê já tinha
passagens na polícia por
agressão, ameaças e lesões

corporais. A pena para este
tipo de crime varia de 1 a 5
anos de prisão.
Em nota, o Conselho Tutelar de Pouso Alegre informou
que o casal possui outros filhos, todos menores de idade,
e que eles foram encaminhados para o acolhimento institucional, sob a tutela da Vara
da Infância e da Juventude. A

família deve ser acompanhada
por psicólogos, incluindo a
mãe, para que futuramente
se decida sobre o destino das
crianças- há a possibilidade
do casal perder a guarda dos
filhos. O conselho também informou que cuidadoras e enfermeiras do abrigo vão ajudar
a cuidar do bebê enquanto ele
estiver internado.

CONTRATA-SE

EMPRESA contrata para obra, portador de necessidades especiais para a função de ALMOXARIFE,
interessados enviar curriculum para ribeiroalvim@
hotmail.com
Pai que teria agredido bebê é levado ao presídio
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Vendedor morre
baleado por
suposto cliente
Da Redação
jornaldoestado@gmail.com
Um idoso morreu após ser
baleado na noite desta segunda-feira
(3), durante uma tentativa de assalto, na zona rural de Ipuiúna. Segundo
a Polícia Militar, o suspeito de atirar
contra Edivan Fuzari, de 71 anos, é
um homem que se passou por cliente. A vítima comercializava bebidas
e teria acompanhado o suspeito até
a casa dele para pegar o pagamento,
quando foi atingida pelos disparos.
A PM relatou que Fuzari estava com um ajudante quando saiu
de Ibitiúra de Minas, onde morava, e
foi para o bairro Saída dos Campos,
em Ipuiúna, para receber o pagamento do suposto cliente. Conforme
os militares, ao chegarem ao local
combinado, a vítima e o ajudante
foram surpreendidos pelo suspeito,
que desceu do carro e começou a
atirar. O vendedor então saiu com o
carro, mas já havia sido atingido na
barriga.
Ainda de acordo com a polícia, Fuzari chegou a ser transferido
para o Hospital das Clínicas Samuel
Libânio, em Pouso Alegre, mas não
resistiu aos ferimentos. O corpo dele
foi encaminhado para o IML. O ajudante não se feriu.
A PM apurou que a venda de
bebidas foi combinada por telefone e
que, antes de atirar, o suspeito anunciou se tratar de um assalto. No entanto, nada foi levado. Até esta publicação, ninguém havia sido detido.

Polícia investiga autor de emboscada em Ipuiúna
Da Redação
jornaldoestado@gmail.com
A Polícia Civil investiga
quem teria matado um comerciante de 71 anos durante uma
tentativa de assalto na zona
rural de Ipuiúna. O crime aconteceu na noite desta segundafeira (3), quando a vítima, que
tinha um comércio de bebidas
em Ibitiúra de Minas, teria
acompanhado o suspeito até
a casa dele para pegar o pagamento, quando foi atingida pelos disparos. Edivan Fuzari foi
enterrado nesta terça-feira (3)
em Ipuiúna de Minas.
A Polícia Militar relatou
que Fuzari estava com um ajudante quando saiu de Ibitiúra

de Minas (MG), onde morava, e
foi para o bairro Saída dos Campos, em Ipuiúna, para receber o
pagamento do suposto cliente.
Segundo a PM, a venda foi combinada por telefone e que, antes
de atirar, o suspeito anunciou
se tratar de um assalto.
“Ao desembarcar do carro, o autor anunciou o assalto
ao senhor Edivan, que provavelmente se desesperou e arrancou com o carro. Acelerou e o
autor, então acabou disparando
a arma de fogo que acertou o
abdômen dele”, disse o sagento
da Polícia Militar, Gilberto Lombello.
Mesmo baleado, o comerciante, que estava com o
funcionário no carro, ainda

procurou atendimento médico
na cidade. Ele chegou a ser
transferido para o Hospital das
Clínicas Samuel Libânio, em
Pouso Alegre, mas não resistiu
aos ferimentos. O ajudante não
ficou ferido.
“No caminho ele teve
parada respiratória e foram
tentando reanimá-lo até chegar
no hospital, mas segundo o
médido fizeram todo o procecimento e não teve jeito”, disse
um parente da vítima, Robson
Alexandre Nogueira.
A polícia ainda encontrou
R$ 30 mil no carro do comerciante. O dinheiro foi devolvido
para a família. Até esta publicação, ninguém havia sido detido.

6

TV E FAMOSOS

Jornal do Estado
POUSO ALEGRE, QUARTA-FEIRA, 05 DE ABRIL DE 2017

Após acusação a Mayer,
atrizes protestam na web
Atrizes e apresentadoras globais usaram suas
redes sociais para realizar
um protesto contra o assédio sexual. Nesta terça-feira
(4), famosas como Fátima
Bernardes, Fernanda Lima,
Bruna Marquezine e Tatá
Werneck publicaram imagens com a mensagem “Mexeu com uma, mexeu com
todas #Chegadeassedio”.
O protesto vem poucos dias após se tornar
pública uma acusação de
assédio contra o ator José
Mayer. Em relato publicado
no blog #AgoraÉqueSãoElas, da “Folha”, a figurinista
Susllem Tonani, 28, relatou
vários episódios em que foi
assediada por Mayer -- em
um deles, em fevereiro deste
ano, ele colocou a mão esquerda na genitália dela. Em
carta aberta divulgada nesta
terça-feira Mayer admite ter
errado.
A figurinista Cláudia
Kopke e as atrizes Sophie
Charlotte, Drica Moraes,
Tainá Müller, Luisa Arraes,
Cris Vianna e Mariana Xavier publicaram selfies com a
camiseta da campanha.
O que mais chama a
atenção é que atrizes com
quem Mayer fez par, como

RESUMO DAS NOVELAS

Globo - 17h

Globo - 18h20
Tais Araújo, em “Viver a
Vida”, de 2009, e Deborah
Secco, em Laços de Família,
de 2000, endossaram a campanha.
Grazi Massafera, que
trabalhou com Mayer em
“A Lei do Amor”, Camila Pitanga, Cleo Pires, Leandra
Leal, Débora Falabella, Maria
Casadevall e Dira Paes também se engajaram.
Funcionárias da emissora foram ao trabalho nos
Estúdios Globo, nova denominação do Projac, no
Rio, com a camiseta da campanha. Em nota, a Globo afir-

mou que “se solidariza com
a manifestação, que expressa os valores da empresa”.
ATOR É AFASTADO
Após forte reação
do público e de seus funcionários, a Globo decidiu
afastar o ator das novelas.
Ele estava escalado para “O
Sétimo Guardião”, de Aguinaldo Silva.
De acordo com o colunista do UOL Maurício Stycer, o afastamento ocorreu
depois que funcionários organizaram um encontro para
discutir o assunto no final de
semana.

Globo - 19h15

Zé Mayer admite que errou em carta
José Mayer reconheceu que errou no caso
em que foi acusado de assédio pela figurinista Susllem Tonani, 28. Ela relatou
vários episódios em que foi
vítima de comportamento
inadequado do ator -- em
um deles, em fevereiro deste
ano, ele colocou a mão esquerda na genitália dela. Em
carta aberta, ele admite ter
passado dos limites.
“Mesmo não tendo
tido a intenção de ofender,
agredir ou desrespeitar,
admito que minhas brincadeiras de cunho machista
ultrapassaram os limites
do respeito com que devo
tratar minhas colegas. Sou
responsável pelo que faço.”

Globo - 21h

SBT - 20h30

quarta-feira (05/04) - Nanda convence Joana a patrocinar
Rômulo. Martinha reclama da visita de Luiza. Todos disputam
a atenção de Mônica. Martinha volta para casa com Lucas e o
filho. Joana inicia a criação de um site para a Forma. Martinha
não gosta quando Lucas recebe um telefonema de Luiza. Nanda
explica a Jéssica por que não assistirá à luta de Rômulo. Martinha fica encantada com Mônica. Mauro avisa a Joana que vendeu sua parte na academia. Mônica anima Belloto. Lucas pensa
em convidar Luiza para visitar o filho e Martinha não gosta.

quarta-feira (05/04) - Joaquim luta com os índios contra
os jagunços. Jacinto percebe a falta de habilidade de Piatã na
mata. Carmem dá à luz um menino e, antes de morrer, pede para
Elvira cuidar de seu filho. Joaquim conta para Ubirajara como
foi parar no meio da mata. Licurgo retira o filho de Carmem
de Elvira e o leva para um orfanato. Pedro invade o quarto de
Anna. Jacinto deixa Piatã sozinho na mata. Anna conta para
Thomas que está sendo assediada por Dom Pedro. Pedro briga
com Leopoldina e a deixa sozinha na floresta.

quarta-feira (05/04) - Eva fica atordoada ao ver Nanda na
casa de Gordo. Haroldo pede a Marisa que não conte a Gilda
sobre a gravidez. Marisa pede dinheiro a Haroldo. Nanda diz a
Eva que Gordo foi agressivo com ela. Lorena e Alex roubam a
bolsa de uma senhora. Eva diz a Bianca que terá que terminar
o relacionamento com Gordo. Lázaro avisa a Nina e Miro que
a imagem dos dois está prejudicada e recomenda que a dupla
se afaste por um tempo. Yasmin vê uma foto de Léo com a
suposta namorada de Zac e descobre que o irmão armou para
ela terminar com o rapaz. Júlia comenta com Daniel que Lorena
deve estar com Alex.

quarta-feira (05/04) - Ritinha fica furiosa por Zeca não
querer levá-la para o Rio de Janeiro. Nazaré afirma a Abel que
convencerá o sobrinho a ficar em Niterói. Joyce pede para conversar com Simone sobre Ivana. Cibele leva um fora de Abigail
quando fala sobre dieta. Ruy comenta com Zeca sobre seu
casamento. Joyce questiona Simone sobre Ivana. Eurico exige
que Junqueira não aceite o pedido de Dantas para que Cibele
trabalhe na assessoria da presidência da empresa. Cirilo pega
Caio no aeroporto. Bibi tenta conseguir dinheiro para pagar seu
aluguel atrasado. Zeca vê Ritinha escondida em sua carroceria
e a leva de volta para casa.

quarta-feira (05/04) - Silvana passa um perfume muito
forte. Cristóvão tem uma crise de alergia ao se aproximar
dela. Fabiana e Cecília ajudam Fátima a fazer a faxina em
sua casa. Cecília fica o tempo todo pensativa e cabisbaixa.
Verônica leva Cristóvão a um hospital. Flávio diz a sua
mãe que está devendo muito dinheiro. Haydee se propõe
a ajudar. Gustavo chega e Silvana diz que Cristóvão foi
ao hospital porque passou mal com o ar condicionado.
Dr. André medica Cristóvão, que fica melhor. Dulce vai
à casa de Emílio e eles brincam de super-herói. Emílio,
vestido de Super Eu, arruma uma roupa de heroína pra
amiga, que se nomeia como Mega Dulce.

COTIDIANO
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Sondagem mostra que 67% das indústrias mineiras fizeram uso de sde terceirizados

Redução de custo é principal fator apontado
pela indústria mineira para terceirização

Até o projeto que regulamentou a terceirização ter sido sancionado, empresas só podiam terceirizar atividades ‘meio’, como serviço de portaria

Da Redação
jornaldoestado@gmail.com

Quatro dias após o presidente Michel Temer sancionar
o projeto de terceirização que
permite a contratação de serviço terceirizado em qualquer
tipo de atividade de uma empresa, a FIEMG divulgou a Sondagem Especial Terceirização. A
pesquisa apontou que 67% das
202 indústrias mineiras entrevistadas fizeram uso de serviços
terceirizados nos últimos três
anos, contra 72,2% em 2014.
“As empresas consideram a
terceirização fundamental para
a competitividade. Lembrando,
que nós competimos não é com
o vizinho da rua ao lado, mas
com o mundo inteiro”, diz o
presidente do Conselho de Relações do Trabalho da FIEMG,
Osmani Teixeira de Abreu.
Ele ressaltou que o objetivo maior é a busca da especialização. “Uma empresa
não é competitiva em todas as
áreas. Terceirizar uma etapa do
processo é uma prática normal

para a indústria, que conta com
empresas que fazem determinados serviços de forma mais
competitiva. Alguns setores seriam inviáveis sem a terceirização, como a construção civil ou
montadoras”, exemplifica.
Entre as empresas que
utilizam serviços terceirizados,
cerca de 80% pretendem manter ou aumentar a utilização
desse tipo de serviço nos próximos anos. Para 91,5% das empresas, a redução de custos é o
principal motivo para a decisão
de terceirizar.
A insegurança jurídica foi
indicada por 66,7% das empresas como o principal entrave
ao processo de terceirização. A
qualidade dos serviços inferior
à esperada e a fiscalização trabalhista também foram citados
como obstáculos. “Esperamos
que venham mais investimentos. A única coisa que gera empregos é o investimento. E para
investir é preciso segurança
jurídica”, diz Abreu.
Os empresários estão atentos aos direitos dos trabalhadores terceirizados. Quase

76% das indústrias que terceirizam verificam se a empresa
contratada cumpre os encargos
trabalhistas, e 71% das empresas conferem se a contratada
está em dia com as normas de
saúde e segurança do trabalho.
Abreu ressaltou que ainda
há confusão entre terceirização e locação de mão de obra.
“Quando o empresário terceiriza, ele contrata um serviço e
não pode dar ordens ao trabalhador, porque o empregado
não é da empresa dele. Na locação de mão de obra é diferente.
É um trabalho temporário”,
alerta.
As grandes empresas
foram as que mais utilizaram
serviços terceirizados nos últimos três anos (78,7%), seguidas das médias (63,7%) e das
pequenas indústrias (61,5%).
Os tipos de serviços que são
terceirizados são muito variados. Aproximadamente 50,9%
das indústrias terceirizam
serviços de montagem e ou
manutenção de equipamentos, 48,0% utilizam serviço de
logística e transporte e 42,8%

contratam consultoria técnica
de forma terceirizada.
A redução de custos é
o principal motivador para a
terceirização. Para 91,5% das
indústrias, o fator é considerado muito importante ou
importante para a decisão de
terceirizar. Em segundo lugar,
o ganho de tempo foi apontado
por 88,6% das indústrias como
razão muito importante ou importante para a terceirização.
A pesquisa destacou também
a preocupação com o aumento
da qualidade do serviço, considerado por 84,1% das indústrias como ponto relevante.
Mais da metade das indústrias verificam se a contratada
cumpre com encargos trabalhistas. De acordo com os resultados da pesquisa, a maioria
das indústrias mineiras verifica
se as empresas contratadas
cumprem o pagamento dos
encargos trabalhistas (FGTS,
INSS e outros) e com as normas
de saúde e segurança do trabalho. Essas checagens são realizadas, respectivamente, por
75,8% e 70,6% das empresas.
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Morador de Lavras
morre depois de
contrair leishmaniose
Ações de prevenção e controle
do mosquito Lutzomya longipalpis,
popularmente conhecido como mosquito palha, foram intensificadas em
Lavras depois da morte de um homem
de 36 anos por leishmaniose visceral.
A vítima fazia o tratamento contra a
doença, mas não resistiu. Essa é a primeira morte pela doença neste ano na
cidade. Adolescentes de 13 anos também foi diagnosticado com a enfermidade.
De acordo com Richardson Carvalho, gerente de vigilância epidemiológica do município, o morador demorou para procurar atendimento. “O
paciente apresentou sintomas há mais
de um ano e só buscou atendimento
em 10 de março. Ele fez teste rápido
de leishmaniose que deu positivo. De
imediato, começou o tratamento”, explicou.
O homem estava com febre,
perda de peso e fraqueza no corpo.
“Ele protelou muito para buscar atendimento médico. Tem um histórico de
reclusão, por isso não se preocupou
muito. Quando procurou, estava em
estágio bem avançado, com aumento
de fígado e basso. Estava na metade do
tratamento, mas veio a óbito”, concluiu
Carvalho.
PUBLICIDADE
A leishmaniose é uma doença
de caráter eminentemente rural, mas
que avançou e passou a ser comum
em áreas urbanas. A enfermidade é
caracterizada por febre de longa duração, perda de peso, astenia, adinamia e
anemia. A preocupação é que, caso não
tratada, o paciente pode morrer em
mais de 90% dos casos.
Quem transmite a doença é a
fêmea do inseto, popularmente conhecido como mosquito palha. Segundo o
Ministério da Saúde, estes insetos são
pequenos e têm como características
a coloração amarelada ou de cor palha e suas asas permanecem eretas e
semiabertas em posição de repouso. O
mosquito pica cães infectados e depois
pica os seres humanos, transmitindo o
parasita Leishmania chagasi, causador
da doença.
PREVENÇÃO
Depois da morte do morador,
a Secretaria Municipal de Saúde de
Lavras tomou medidas de prevenção.
“Nós intensificando a realização de
testes caninos, principalmente nos
bairros onde os moradores infectados
moram, melhoramos a educação em
saúde, com panfletagens, e realizamos
palestras em escolas e empresas para
informar sobre a doença. Também realizamos borrifação para controle vetorial”, comentou Carvalho.
Além da morte por leishmaniose
visceral, a cidade também já confirmou
outro caso da doença. A paciente é uma
adolescente de 13 anos que passou por
tratamento e passa bem. Outros dois
casos de leishmaniose tegumentar
americana também foram constatados.
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Segundo a Pesquisa Indicadores Industriais da FIEMG, o faturamento real cresceu 4,7% na passagem de janeiro para fevereiro

Economia dá sinais de lenta recuperação
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Os indicadores industriais de Minas Gerais vêm apresentando sinais tímidos de recuperação, segundo dados da
pesquisa Indicadores Industriais da FIEMG, divulgados nesta
segunda (03). O faturamento
real cresceu 4,7% na passagem
de janeiro para fevereiro, configurando o segundo aumento
consecutivo mensal e o maior
avanço desde junho de 2016.
“Paramos de piorar e entramos em um processo gradual
de melhoria. Enquanto os índices de desemprego estiverem
altos e o investimento baixo, a
retomada será lenta”, diz o superintendente de Ambiente de
Negócios da FIEMG, Guilherme
Velloso Leão.
As quedas acumuladas
em 12 meses estão perdendo
intensidade para todas as
variáveis investigadas na pesquisa e, em fevereiro, o faturamento real apresentou variação negativa de um dígito, a
primeira dos últimos 21 meses.
No acumulado do ano

até fevereiro, frente ao mesmo
período de 2016, o setor de
veículos automotores registrou a maior influência negativa (-3,57) e a terceira maior
variação negativa (-24,3%)
no faturamento. O setor de
produtos de metal apresentou
a maior queda (-35,7%) e a terceira maior influência negativa
(-0,67 p.p.).
O emprego registrou leve
queda de 0,4%, entre janeiro
e fevereiro, descontados os
efeitos sazonais. No confronto com igual mês de 2016, o
indicador apresentou recuo
de 5,7%. No acumulado do
primeiro bimestre do ano, o
decréscimo foi de 5,7% e, na
análise dos últimos 12 meses,
houve retração de 6,3%. Nesta
última base de comparação,
apesar da queda persistente
desde setembro de 2014, o recuo no emprego tem apresentado ritmo moderado desde
maio de 2016.
A expectativa é de que
alguns setores voltem a
contratar nos próximos meses, como alimentos, têxtil e
couro e calçados. Para outros
setores, a perspectiva é de re-

Faturamento das indústrias mineiras tem segunda alta seguida,
cuperação muito lenta como
construção civil e segmentos
ligados a investimentos no
País.
No primeiro bimestre

de 2017, o setor de veículos
automotores contribuiu com
a maior influência negativa
(-1,88 p.p.) e a terceira maior
variação negativa (-14,4%) no

emprego. O setor de produtos
de metal apresentou a maior
variação negativa (-23,8%) e a
segunda maior influência negativa (-1,09 p.p.).

Consumidores de Pouso Alegre começam a receber conta de luz no ato da leitura
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Mudança passou a valer na segunda-feira (03)

A Cemig iniciou, na segundafeira (3), a implementação da leitura e impressão simultânea (LIS)
da conta de luz nas cidades de
Alfenas, Pouso Alegre e Guaxupé.
Os consumidores urbanos da Cemig passam a receber a conta de
luz no momento em que a leitura é
feita. Agora, o leiturista imprime a
conta em uma impressora portátil
e a entrega para o cliente. Como o
processo será feito de forma gradativa, alguns consumidores continuarão a receber a fatura antiga
até que a implantação da LIS seja
concluída.
Com a novidade, os con-

sumidores ganham mais prazo
para pagar a conta, já que anteriormente era preciso aguardar até
dez dias pela conclusão do processo de leitura, análise e entrega
da conta de luz, pelos Correios.
A mudança também permite que
o cliente acompanhe a leitura e
verifique a exatidão das informações contidas na conta. Diante de
qualquer dúvida, ele pode entrar
em contato com o atendimento da
Cemig. Para acompanhar a leitura,
basta que o consumidor verifique a
data prevista para a próxima visita,
informada na própria conta de luz.
Com o novo processo, a conta de luz também muda de formato.
A nova conta é mais compacta, embora contenha as mesmas informações do modelo antigo. O tamanho

do papel é menor, contribuindo
para a redução do impacto ambiental.
A leitura e entrega simultânea
da conta de energia está sendo
implementada de forma gradativa
no Sul de Minas. A Cemig pretende
completar, até final de junho, 100%
dos clientes beneficiados com a
leitura e impressão simultânea, na
região.
Os consumidores de energia
da Cemig também têm a opção de
receber sua fatura por e-mail, com
as mesmas informações presentes
na versão impressa. Para substituir a fatura impressa pelo e-mail,
basta acessar a Agência Virtual
da Cemig em www.cemig.com.br,
selecionando a opção “Conta por
e-mail”.

