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COBRANÇAS AUMENTAM E
PREFEITURA E BASE ALIADA
FALAM EM FORÇA-TAREFA
Na medida em que as cobranças aumentam, especialmente aquelas ligadas aos setores de saúde e infraestrutura, a gestão Simões tenta
organizar ações mais concretas para atender às demandas. Na última quinta-feira (20), a reunião semanal entre o prefeito Rafael Simões
(PSDB) e sua base aliada na Câmara resultou no que um comunicado da administração chamou de “grande força-tarefa para obras emergenciais na cidade”. A ação espera responder às reclamações crecentes que vêm da população. PÁGINA 3
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TRÊS CORAÇÕES

Vídeo registra
troca de tiros que
acabou em morte
Imagens de uma câmera de segurança registraram a troca de tiros
na porta de um pub que terminou
na morte de um homem e a prisão
de outros dois na madrugada de
sexta-feira (21) em Três Corações.
Segundo testemunhas que estavam
na boate, os tiros foram disparados após uma briga. A suspeita da
polícia é que uma rixa entre gangues
rivais possa ter motivado a confusão.
PÁGINA 8

TIRADENTES

Operação autua
262 motoristas
A “Operação Tiradentes”, comandada na região pela 17ª Companhia
Independente de Meio Ambiente
e Trânsito, durante ao longo dos
quatro dias do feriado prolongado
autuou 262 motoristas na região.
A unidade regional da PM reforçou
o policiamento e fiscalização nas
estradas estaduais e federais, bem
como o policiamento ambiental.
PÁGINA 7

Ônibus que levavam romeiros colidem na BR-459. PÁGINA 5

CASA É INCENDIADA NO
BAIRRO FAISQUEIRA
PÁGINA 5

2

Jornal do Estado,
POUSO ALEGRE, TERÇA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2017

Opinião
Após garantir o ‘toma lá’, Temer cobra o ‘dá cá’
Josias de Souza*
Em busca de uma pujante maioria parlamentar, o governo de Michel
Temer barganhou tudo, com a possível
exceção da mãe, que não rende votos
no Congresso. Acenou com um gabinete
de notáveis e entrou num bazar em que
o Ministério da Saúde foi negociado
com o PP (pode me chamar de partido
do petrolão), trocando-se o médico
Raul Cutait pelo deputado-engenheiro
Ricardo Barros. Seduzidos pelo tilintar
de cargos e verbas, congressistas ofereceram a honra. E o Planalto começa a
se dar conta de que deveria ter exigido
certificado de origem.
Após assegurar o ‘toma lá’, Temer passa pelo constrangimento de
ter que cobrar dos seus ministros
partidários que assegurem o ‘dá cá’.
Nos próximos dias, vai-se descobrir o
tamanho do apoio que o governo conseguiu comprar. A aferição será feita
na apreciação do projeto de reforma
da legislação trabalhista. Nesta terça-feira (25), a encrenca será votada na
comissão. Na quarta, chega ao plenário.
O governo tenta se antecipar à “greve
geral” que CUT e Cia. Organizam para
sexta-feira.
Juntos, os partidos com assento
na Esplanada dos Ministérios somam
411 das 513 cadeiras disponíveis na Câmara. Mas os pseudo-aliados de Temer
submeteram o governo a um vexame
na semana passada. Só aprovaram na

repescagem o pedido de urgência para a
tramitação da reforma trabalhista. Ainda
assim, forneceram apenas 287 votos,
menos do que os 308 necessários à aprovação da emenda constitucional que
institui outra reforma, a da Previdência.
Há dois meses, sem saber que
estava sendo gravado, o ministro Eliseu
Padilha (Casa civil), um investigado da
cota pessoal de Temer, falou sobre o
modelo fisiológico adotado na composição do governo. Evocou o caso da
pasta da Saúde. Relatou: “Nós ensaiamos
uma conversa de convidar um médico
famoso em São Paulo.” Os dirigentes do
PP mandaram um recado a Temer: “Diz
para o presidente que o nosso notável
é o deputado Ricardo Barros.”
Sem qualquer escrúpulo, prudido
ou reticência ética, Padilha revelou ter
aconselhado Temer a ceder ao PP. “Nós
não temos alternativa”, disse ele ao amigo, realçando que o objetivo do governo
era nomear ministros politicamente
rentáveis, não notáveis. Pela conta de
Padilha, a elevação do fisiologismo à categoria de princípio de Estado garantiria
a Temer 88% dos votos no Legislativo.
Por ora, a única certeza disponível é que,
sob Temer, qualquer nulidade vira “notável”. Ou Temer amealha os votos ou
restará a sensação de que o governo de
coalizão é um conto do vigário no qual
até um presidente do PMDB pode cair.
*Jornalista e colunista.
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Ponto de Vista
O Brasil de costas para sua indústria
Germano Rigoto*
A indústria sempre teve um
papel decisivo nos ciclos econômicos mundiais, seja nos movimentos
de crescimento ou de recessão.
Esse dado é perceptível na história
de países de todas as dimensões e
continentes. Quando o vetor de uma
nação é de decréscimo, normalmente
sua indústria tem sérios problemas.
O inverso também é verdadeiro.
Quando o país está bem, o setor
secundário está puxando a frente.
Não é diferente do que vemos,
agora, no Brasil, embora as causas
não sejam apenas atuais. Faz tempo
que a área reclama por uma visão
estratégica dos governos, calcada
numa política nacional duradoura
para a indústria, bem como de
medidas que protejam a competitividade imediata dos produtos
brasileiros. Não raras vezes, nossas
empresas são lesadas por práticas
desleais de comércio internacional,
sem uma reação proporcional das
nossas representações. Nas últimas
décadas, em governos de todas as
matizes, não fomos bem em nenhuma
das duas dimensões, isto é, nem na
visão de longo prazo, tampouco no
combate conjuntural.
Veja-se, por exemplo, a situação do setor de bens de capital, a
chamada indústria de fazer indústria.
A cadeia em questão amargou uma
queda de quase 50% no faturamento
em comparação a 2013. No mercado
interno, a baixa chega a 60% das
receitas no mesmo período. As consequências não podiam ser outras:
Desemprego, queda de renda do
trabalhador, parques industriais
desativados, venda de empresas para
grandes grupos internacionais, perda
de competitividade, deficiência nas
exportações e um sem-número de
outros danos diretos e indiretos.
Como já se disse, a indústria é uma
espécie de motor do PIB.
Impressiona, porém, que,
mesmo com a série histórica e com
as consequências explícitas na atualidade, erros semelhantes continuem
ocorrendo. Na segunda quinzena de
fevereiro, o governo mudou as regras
da política de Conteúdo Local, reduzindo em 50%, em média, a exigência
mínima de equipamentos e serviços
produzidos no país para licitação
de exploração de petróleo e gás.
Isso abre portas para que o mesmo
viés se repita em outras áreas. Na
prática, afeta diretamente milhares
de empresas nacionais e satisfaz
meia dúzia de petroleiras, dentre as
quais a Petrobras.

Claro que a proteção da indústria local precisa ser graduada
dentro da dinâmica do livre mercado,
afastada a nociva superproteção.
Mas não deve ser demonizada.
Nossa aposta estratégica apenas em
commodities é inconsistente, pois
tem pouca capacidade de agregação
de valor.
Países como Noruega, Estados
Unidos, Reino Unido e Arábia Saudita
adotam a política de Conteúdo Local,
enquanto Venezuela, Nigéria, Angola
e Iêmen não adotam. Essa lista deixa
claro em qual grupo deve estar
nossa inspiração. Outro exemplo:
O Japão protegeu sua indústria de
automóveis por mais de quatro décadas, a ponto de a Toyota bater a GM.
Ora, quem poderá dizer que foi uma
decisão equivocada dos japoneses?
Cito outro sinal de desprestígio para a indústria brasileira: A
equipe econômica estaria disposta
a mudar o cálculo da TJLP (Taxa de
Juros de Longo Prazo), utilizada pelo
BNDES para financiar investimentos.
A intenção maior seria reduzir a
diferença entre SELIC e TJLP, o que
é meritório, mas isso pode ocorrer
por meio da desaceleração da taxa
básica. Assim, num futuro breve,
o Tesouro ficaria desobrigado de
subsidiar operações do BNDES. O
que não pode é ocorrer por meio
da inibição direta dos investimentos de longo prazo, sinônimo de
tirar o pouco oxigênio que ainda
resta no mercado. O efeito imediato
será a progressiva substituição da
produção local e, mediato, o aumento ainda maior do desemprego.
Estamos tratando, portanto,
da assimetria entre produzir aqui
ou produzir no exterior. Simples
assim. Pragmático assim. A sustentabilidade do setor secundário
passa pela abordagem adequada de
temas como Conteúdo Local, política
industrial, juros civilizados, investimentos e, sim, ajuste fiscal. Vejam:
Todas as pautas se confundem com
a sustentabilidade do próprio país.
E não há um Brasil próspero com
uma indústria fraca. Assim como não
haverá saída da crise sem o potencial
deste setor. É hora de o governo
demonstrar, na prática, que tem a
clara dimensão do que significa a
indústria brasileira.
*Ex-governador do Rio Grande Sul, presidente do Instituto Reformar de Estudos
Políticos e Tributários, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico
e Social da Presidência da República
e diretor de Ação Política da ABIMAQ
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Combate a fraude
Três empresas foram
condenadas pelo Estado de Minas
Gerais, por meio da ControladoriaGeral do Estado de Minas Gerais
(CGE-MG), a pagar multa no valor
de R$ 608.016,54 por fraude no
pregão eletrônico para instalação
de academias ao ar livre. A
decisão, que atinge a Metalúrgica
Flex Fitness EPP, Brasfitness
Comércio de Artigos Esportivos
Ltda ME e Júlio César Gasparini
Júnior ME, é resultado do primeiro
Processo Administrativo de
Responsabilização (PAR 01/2015)
instaurado no Estado com base
na Lei Anticorrupção, Lei Federal
nº 12.846/2013, regulamentada
em Minas Gerais pelo governador
Fernando Pimentel por meio do
Decreto Estadual 46.782/2015.
Conforme resultado do processo,
ficou comprovado que as três
empresas, pertencentes ao mesmo
grupo familiar, fraudaram o pregão
eletrônico.

FGTS inativo
A Caixa Econômica Federal
já pagou, até o dia 19 de abril,
cerca de R$ 15,1 bilhões para
trabalhadores nascidos entre
janeiro e maio, beneficiados pela
MP 763/2016. O valor pago na
primeira e segunda fase equivale
a 83,2% do total inicialmente
previsto (R$ 18,1 bilhões) para
as duas fases. O número de
trabalhadores que já sacaram os
recursos das contas do Fundo
referente à MP 763/2016 superou
9,5 milhões e representa 76% das
12,5 milhões de pessoas nascidas
no período.

Homenagem
recusada
Dos cinco delatados por
executivos da Odebrecht
homenageados com a Medalha
da Inconfidência, apenas Renan
Filho esteve presente para
receber a Grande Medalha. Os
governadores Flávio Dino, Rui
Costa e Tião Viana, além do
deputado estadual Fábio Ramalho
não estiveram presentes. Do total
de 171 homenageados, cerca de
130 participam da solenidade.
Celebridades como Wagner Moura,
Camila Pitanga, Letícia Sabatella
e Marieta Severo também não
vieram receber a condecoração.

CIDADE
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Obras emergencias de infraestrutura e saúde integram ações prioritárias de acordo com o governo Simões

Prefeitura diz que força-tarefa
vai agilizar obras emergenciais
Adevanir Vaz

jornaldoestado@gmail.com

Na medida em que as
cobranças aumentam, especialmente aquelas ligadas aos
setores de saúde e infraestrutura, a gestão Simões tenta organizar ações mais concretas para
atender às demandas. Na última
quinta-feira (20), a reunião semanal entre o prefeito Rafael
Simões (PSDB) e sua base aliada
na Câmara resultou no que um
comunicado da administração
chamou de “grande força-tarefa
para obras emergenciais na cidade”.
Dois setores, considerados
prioritários, devem ser alvos da
maior parte das ações: saúde e
infraestrutura. Ambos têm sido
alvo de reclamações dos moradores. Regiões como o Faisqueira e o São Cristovão cobram
melhorias na pavimentação enquanto a falta de medicamentos
é uma preocupação crescente
entre os usuários das farmácias
municipais. As críticas reverberam com maior intensidade na
Câmara, daí a razão de a forçatarefa ser anunciada na reunião
com o parlamentares alinhados.

As obras da UBS do São João devem durar mais 30 dias de acordo com a Prefeitura
UBS DO SÃO JOÃO
O encontro serviu também
para uma visita à Unidade Básica
de Saúde do São João, obra iniciada pela gestão Perugini. Segundo

a atual administração, as obras
da UBS teriam sido abandonadas
pela gestão anterior. De acordo
com a Prefeitura, além da conclusão da unidade de saúde, os

arredores também devem ganhar
benfeitorias, como asfaltamento
e iluminação.
As obras devem ser concluídas em torno de 30 dias. Mais uma

parceria com o setor de saúde da
Universidade do Vale do Sapucaí
estaria sendo viabilizada para
ampliar o atendimento à população local a partir da unidade.

Comissão que apura inconsistências nas obras das galerias faz primeira reunião
Da Redação
jornaldoestado@gmail.com
A Comissão Parlamentar que
apura se há inconsistências nas
obras de reforma e ampliação das
galerias pluviais da região central se
reuniu pela primeira vez na última
quinta-feira (20). Integram o grupo
os vereadores Leandro Morais (PR)
como presidente, Arlindo Motta
(PSDB) como relator, Bruno Dias
(PR) como secretário, André Prado
(PV) e Oliveira (PMDB).

A primeira ação dos parlamentares foi solicitar à Prefeitura
documentos relativos a execução
das obras, como o contrato firmado
com a Colymar Engenharia, empresa
responsável pelas intervenções.
“Vamos estudar criteriosamente esses contratos e a execução dessas
obras. A população de Pouso Alegre
precisa de respostas e soluções
concretas para esse caso, afinal, percebemos que existem algumas controvérsias que precisam ser esclarecidas. E nós, vereadores, estamos

trabalhando com muita dedicação
nesta Comissão para, ao final dos
trabalhos, entregar uma resposta
efetiva à população”, assegura o
presidente da Comissão, o vereador
Leandro Morais.
O vereador Arlindo Motta
visitou alguns dos pontos de alagamento para ver de perto o problema.
“Os comerciantes e moradores
estão sofrendo demais com esse
problema. São prejuízos financeiros
e desgastes que já deveriam estar
sanados. Nosso compromisso agora

é estudar a fundo essa questão”, explica Arlindo Motta.
Segundo vereador Bruno Dias,
a Prefeitura já havia sido informada
que a obra não resolveria o problema. “A empresa notificou a prefeitura via e-mail por mais de uma vez
informando que a obra, da forma
como seria executada, não acabaria
com os alagamentos e mesmo assim
as obras continuaram. Então, nós
temos o dever de averiguar o que
houve de fato com essa contratação”, salientou.

HISTÓRICO
A reforma e ampliação das
galerias pluviais do Centro 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.
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Endometriose: O mal do século?
Pesquisa da USP mostra como essa realidade afeta a vida das mulheres
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Pacientes com endometriose têm mais que o dobro
de disfunções sexuais em relação à população sem a doença
é o que diz estudo realizado
pela Dra. Flávia Fairbanks,
que culminou em sua tese de
doutorado pela Faculdade de
Medicina da USP. Nele foram
avaliadas 583 mulheres entre
2013 e 2015, sendo que 254
pacientes com endometriose
e 329 mulheres sem a doença.
Na avaliação geral, 43,3% das
pacientes com endometriose
apresentaram disfunções sexuais, enquanto que na população sem a doença as disfunções ocorreram em 17,6%.
Entende-se por disfunções
sexuais – desejo sexual, excitação sexual, dor na relação
sexual e orgasmo/satisfação
sexual.
A endometriose caracteriza-se pelo implante, crescimento e desenvolvimento de
glândula/tecido endometriais
fora do útero. Trata-se de uma
doença ginecológica benigna
que ocorre pelo refluxo de
menstruação pelas trompas,
acumulando células parecidas
com o endométrio (e que, portanto, também “menstruam”),
fora da cavidade uterina.
Estima-se que 10% da
população feminina apresentam essa doença e, quando
são estudadas populações específicas de mulheres com dor
pélvica ou infertilidade, a prevalência pode atingir até 47%
dos casos.
É uma doença com impacto negativo em diversos
aspectos da vida da mulher,
inclusive na função sexual - Os
principais sintomas da endometriose são representados
por dor e infertilidade, relacionam-se diretamente com
prejuízos na atividade sexual,
mas aspectos específicos da

A Endometriose pode ocorrer entre a adolescência e a menopausa, em qualquer idade, mas a faixa dos 30-40 anos é a mais comum
função sexual dessas mulheres
permanecem obscuros, o que
motivou a realização deste estudo.
As principais causas são
o refluxo menstrual, associado
a causas genéticas (o risco é
maior entre parentes de primeiro grau), ambientais (exposição a ambientes poluídos
com resíduos de monóxido de
carbono como as dioxinas) e
imunológicas (o organismo
não reconhece, adequadamente, esse tecido fora de
lugar e não faz uma faxina adequada todos os meses, que serviria para remover esse tecido

e evitar a doença).
A Endometriose pode
ocorrer entre a adolescência
e a menopausa, em qualquer
idade, mas a faixa dos 30-40
anos é a mais comum. O diagnóstico se baseia em ouvir as
queixas da paciente (cólicas
menstruais muito severas, dor
nas relações sexuais, dores na
barriga durante o mês, dificuldade para engravidar, alterações do intestino durante
a menstruação e também da
urina). Também pode ser feito
por exames complementares
especializados
(ultrassom
pélvico e transvaginal com

preparo intestinal ou ressonância magnética da pelve)
e também por videolaparoscopia - uma cirurgia que pode ajudar a tratar o problema.
Mesmo com os tratamentos acredita-se que a prevenção verdadeira não exista. Há
muitos fatores envolvidos,
porém, existem medidas que
evitam que a menstruação
seja muito abundante, como o
uso de anticoncepcionais que
reduzem o fluxo menstrual, o
que é benéfico.
Os tratamentos são à
base de medicamentos gerais,
para alívio dos sintomas (anal-

gésicos e anti-inflamatórios,
associados a hormônios, para
reduzir a menstruação e agir
nos focos da doença, anticoncepcionais ou progesteronas
específicas e, por vezes, cirurgia para restaurar a pelve.). Há,
também, a possibilidade de
tratamentos complementares,
simultaneamente, com excelentes resultados: acupuntura para as dores, fisioterapia
do assoalho pélvico e, recentemente, um estudo mostrou
que a homeopatia também
pode ter algum benefício.
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Ônibus com romeiros se chocam
na BR-459 em Pouso Alegre
Da Redação
jornaldoestado@gmail.com

Dois ônibus que transportavam romeiros colidiram
ao tentar desviar de um carro
na BR-459, na área urbana de
Pouso Alegre, próximo à Cemig,
na madrugada deste domingo
(23). De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal, um automóvel estava parado na pista
de rolamento quando o primeiro
ônibus tentou desviar do carro
e acabou batendo no carro. O
outro ônibus que vinha logo
atrás não conseguiu frear e acertou a traseira do coletivo.
Os dois coletivos saíram

de Silvianópolis e seguiam sentido Aparecida (SP). Ao todo
100 passageiros, membros das
congadas de São Benedito e
Nossa Senhora do Rosário, estavam nos ônibus. Eles fariam
uma apresentação na Basílica
de Aparecida. Os militares informaram ainda que apenas 11 pessoas tiveram ferimentos leves e
foram socorridas no local por
equipes do Samu e do Corpo de
Bombeiros. O restante do grupo
não ficou ferido.
A PRF informou ainda que
o condutor do carro que causou
o acidente se recusou a fazer o
teste do bafômetro e foi autuado.

Incêndio destrói casa no bairro Faisqueira

Um incêndio destruiu
uma casa no bairro Faisqueira na madrugada deste
sábado (22). De acordo com
o Corpo de Bombeiros, a
suspeita é que alguém tenha
ateado fogo no imóvel que estava abandonado há cerca de
dois meses.
Os bombeiros contaram
ainda que todos os cômodos
da casa foram atingidos e fi-

caram destruídos. Ninguém
ficou ferido. Até a publicação

desta reportagem, ninguém
havia sido preso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
Processo Licitatório n.º 22/2017 chamada pública n.º 01/2017. OBJETO: Aquisição
de produtos orgânicos da AGRICULTURA DA FAMILIA para merenda escolar. Data:
22/05/2017 – 10h00minhs. Local: Sala de Licitações – Rua Ananias Cândido de
Almeida, 44 - Consolação - MG - CONDIÇÕES PARA RETIRADA DO EDITAL: O
Edital encontra-se a disposição dos interessados, para consulta e/ou retirada em
horário comercial no prédio administrativo da PM de Consolação. Informações pelo
tel. (35)3656-1222 ou pelo e-mail licitacao@consolacao.mg.gov.br. Daiane Dias Correa da Costa - Chefe da Seção de Licitações.

O empreendimento REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA – CNPJ:
20.415.295/0001-74, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna público que solicitou, através do processo nº 21787/2016,
Licença de Operação em Caráter Corretivo (LOC), para atividade POSTOS REVENDEDORES, POSTOS DE ABASTECIMENTO, INSTALAÇÕES DE SISTEMAS
RETALHISTAS E POSTOS FLUTUANTES DE COMBUSTÍVEIS, enquadrada na
DN 74/2004 sob o código F-06-01-7, localizado na Rodovia Fernão Dias, BR 381,
KM 880, Bairro Espraiado, município de Estiva – MG – CEP: 37.542-000.
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Após ser indiciado, Victor volta
ao palco com Leo em São Paulo

RESUMO DAS NOVELAS

Globo - 17h

Quase três semanas depois de ser indiciado pela pela
Polícia Civil de Minas Gerais,
Victor Chaves voltou aos palcos neste sábado (22) para um
show ao lado do irmão Léo no
Espaço das Américas, em São
Paulo. Victor, que estava sem
aliança, é suspeito de agredir
a mulher, Poliana Bagatini
Chaves, 29, que está grávida.
Na primeira fila do
show, estavam a artista plástica Bia Dória, a empresária

Zilú Godói e Tatiana Chaves,
mulher de Léo, com quem tem
três filhos. Também estiveram
presentes alguns dos cantores
mirins que participantes do
programa “The Voice Kids”, da
Globo, onde Victor e Léo foram
jurados.
O CASO
Victor recentemente se
tornou réu em processo que
investiga possível agressão a
sua mulher, Poliana Bagatini.
Grávida do segundo filho com

o cantor, ela prestou queixa
em fevereiro, alegando que o
marido a tinha agredido no condomínio onde moram em Belo
Horizonte.
Em depoimento, o cantor negou a agressão, mas foi
indiciado pela Polícia Civil de
Minas Gerais por “vias de fato”
(agressão sem deixar lesões
aparentes), o que pode renderlhe, caso seja condenado, entre
15 dias e três meses de prisão.

terça-feira (25/04) - Pedro tem um ataque de fúria e Chalaça
tenta contê-lo. Cecília pede que Matias a leve para o convento.
Diara explica a Wolfgang por que se vendeu a Sebastião. Dom
Pedro afirma a Chalaça que abrirá mão do seu salário até que
a crise financeira do Brasil esteja sanada. Sebastião liberta
Diara, que retorna para casa com Wolfgang. Leopoldina avisa
a Patrício para preparar uma lista de demissões do palácio.
Dalva e Lurdes se desesperam com a notícia.

Globo - 18h20

Globo - 19h15

Tatá é internada com infecção renal

Globo - 21h

A atriz e apresentadora Tatá Werneck foi
internada em um hospital na Barra da Tijuca, na
Zona Oeste do Rio, devido
a uma infecção renal. A
informação foi confirmada
pela assessoria da artista
nesta segunda-feira (24)
ao portal UOL.
Seus representantes
não quiseram passar mais

nenhuma informação sobre seu estado de saúde
nem informaram a previsão de alta, e o hospital não está autorizado a
divulgar boletim. Do tipo
que não perde a piada
nem quando não está se
sentindo tão bem, Tatá,
no entanto, publicou algumas fotos no Insta Stories
mostrando que estava fe-

bril. Ela postou imagens
do termômetro acima
dos 38 graus e brincou:
“Deixarei meus bens pros
gatos”. Em seguida, escreveu: “Mãe, quero voltar
a morar com você”. Ela
disse ainda que estava na
mesma posição desde o
dia anterior e fez um vídeo
com as enfermeiras enquanto tomava soro.

terça-feira (25/04) - Bárbara sofre com a notícia de que
não é filha biológica de Ricardo. Rômulo e Vanderson trocam
ofensas. Nanda apoia Sula e pede que a moça cuide bem de
Rômulo. Juliana afirma a Joana que fará a doação de órgão
para Ricardo. Joana e Krica acompanham Sula à delegacia
para denunciar a agressão de Vanderson. Caio revela a Bárbara que Virgínia teve um relacionamento fora do casamento
com Ricardo. Cléo diz a Irene que os filhos não gostam dela.
Começa a luta de Vanderson e Rômulo. Ricardo implora que
Tânia afaste Manuela de Caio.

SBT - 20h30

terça-feira (25/04) - Néia implora a Zac para não contar a Gui
que ela roubou o CD do roqueiro. Yasmin tenta convencer Zac
a não entregar a mãe. Néia conta a Ramon sobre o roubo do CD
de Gui. Edith conversa com Nelson sobre Diana. Gordo avisa a
Miro e Nina que Diana o convenceu a aceitar a dupla de volta na
gravadora. Ramon e Néia deixam o HD com as músicas de Gui
em frente à gravadora, sem serem vistos. Ramon conta a Néia
o motivo pelo qual está nas mãos de Lázaro. Marisa pergunta
a Romildo e William sobre o caderno que Alex deixou em sua
casa. Gordo decide lançar o CD de Gui. Zac conta para Gui que
foi Néia quem roubou seu CD.

terça-feira (25/04) - JDantas dá um ultimato em Ruy. Caio
finge um mal-estar para não assistir à queima de fogos para
Bibi e é rude com Leila. Silvana quase bate no ônibus que Zeca
dirige e os dois discutem. Aurora pede desculpas a Caio pelas
grosserias da filha. Ivana não consegue ficar de biquíni na
praia. Joyce ajuda Ruy com a prova do terno para o casamento.
Amaro se preocupa ao saber que Cibele foi para sua casa de
praia. Silvana pede para Nonato não contar para Eurico o que
aconteceu com ela. Simone marca uma sessão de terapia para
Ivana. Cibele encontra Ritinha.

terça-feira (25/04) - Dulce conversa com Miguel, Diana e
Inácio. Fabiana e Cecília avisam as meninas que a Madre
autorizou todas a assistirem ao comercial de Dulce na
casa de Inácio. Nicole vai até o colégio para conversar
com Dulce Maria. Silvana telefona para Nicole para fazerem uma aliança e conseguir tirar Verônica da empresa
de Gustavo. Madre Superiora conhece a Miguel e acha
o menino obediente. Silvana e Franciely conversam e a
sindica diz que ajudará a empregada a conquistar Ribeiro
e que para isso fará um jantar em sua casa, que contará
também com a presença de Peixoto. Haydee conta para
Flávio que Peixoto está investigando sobre a falsa assistente social e que se o delegado encontrar essa mulher.
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Operação Tiradentes autua
262 motoristas na região

Programa financia protótipos
para incentivar inovação
Da Redação
jornaldoestado@gmail.com

Da Redação
jornaldoestado@gmail.com

A “Operação Tiradentes”,
comandada na região pela 17ª
Companhia Independente de
Meio Ambiente e Trânsito, durante ao longo dos quatro dias
do feriado prolongado autuou
262 motoristas na região. A unidade regional da PM reforçou o
policiamento e fiscalização nas
estradas estaduais e federais,
bem como o policiamento ambiental.
Ao todo, foram fiscalizados 2.798 veículos. Destes,51
foram removidos. Infrações motivaram 262 autuações, 17 CNHs
foram recolhidas, 236 testes de
etilômetro realizados, 35 inabilitados autuados e 1 arma de
fogo apreendida.
Durante os quatro dias de
feriado, foram registrados 11
acidentes de trânsito sem vítimas fatais nos mais de 1.100
quilômetros de rodovias atendidas pela 17ª Cia.
EM MINAS
Em todo o estado, os acidentes provocaram 26 mortes.
Os dados sobre o feriado de Tiradentes foram divulgados pela
Polícia Rodoviária Federal (PRF)

e pela Polícia Militar Rodoviária
nesta segunda-feira (24).
Nas rodovias estaduais e
federais delegadas, ocorreram
15 mortes, o mesmo número registrado no ano passado. Já em
relação ao número de feridos,
de acordo com a Polícia Militar
Rodoviária, houve redução. O

número passou de 249 em 2016
para 202 em 2017, o que representa queda de quase 19%.
Nas rodovias federais fiscalizadas pela PRF, 11 pessoas
morreram. Segundo a corporação, 191 pessoas ficaram feridas,
em um total de 187 acidentes.

Solenidade marca Dia da Inconfidência Mineira
A 17ª Região e o 20º Batalhão da Polícia Militar, sediados
em Pouso Alegre, realizaram uma
solenidade para comemorar a
Conjuração Mineira e reverenciar
a memória do mártir inconfidente
Joaquim José da Silva Xavier, o
Tiradentes, patrono da Polícia
Militar de Minas Gerais. O evento
foi realizado diante do “Memorial
da Inconfidência”, na Av. Ayrton
Senna (Dique 1), na manhã desta
quinta-feira (20). Presidida pelo
coronel Cássio Antonio Fernandes,
comandante da 17ª Região da PM,
a cerimônia contou com a presença do prefeito Rafael Simões, que
estava acompanhado da Primeira
Dama Ana Simões, autoridades civis e militares e convidados.
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Micro e pequenas empresas, empreendedores individuais
e startups têm a chance de prototiparem seus produtos através do
programa SibratecShop, desenvolvido pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC), Sebrae, Senai,
CNPq, e Finep, e gerido no sul de
Minas Gerais pelo Inatel, em Santa
Rita do Sapucaí.
Pelo programa, em 2017, o
Inatel pode desenvolver até 15
protótipos ao custo total de até
R$ 30 mil cada, sendo 20% custeados pelo empreendedor e os outros 80% pelo Sebrae. O gestor do
Sibratecshop no Inatel, Raphael
Cardoso, explica que o programa
visa aproximar os empresários
de pequenas empresas dos laboratórios abertos integrantes da
rede SibratecShop, sendo estes
considerados centros de excelência em suas áreas de atuação,
como é o caso do Laboratório Aberto do Inatel.
Após a definição dos requisitos do projeto e de sua aprovação no programa, o protótipo
é desenvolvido em um período
máximo de três meses, contando
com a participação de especialistas do Laboratório Aberto do
Inatel e do Inatel Competence
Center (ICC). “O diferencial é a
transferência tecnológica no formato hands-on. O empreendedor
não faz apenas uma encomenda
de protótipo, ele participa do desenvolvimento. Ele acompanha
a aplicação de todo o recurso e
absorve um conjunto de conhecimentos inerentes ao desafio do
seu protótipo”, explica.
Duas empresas locais já
se beneficiaram do programa. A
B3D desenvolveu, através do SibratecShop do Inatel, o protótipo

de uma placa integrada para suas
impressoras 3D, que até então
era importada. “Foi de grande importância para a empresa e também será um avanço tecnológico
para todas as empresas brasileiras que produzem impressoras
3D. Hoje, temos a proposta de desenvolver a curto e médio prazo
outras placas integradas com
mais recursos para atender novos
mercados”, afirma o empresário
Leonardo Amaral.
A empresa V2Tech Soluções
utilizou o programa para o desenvolvimento de um protótipo
de um novo produto na área de
segurança veicular e destaca o
aprendizado hands-on. “A equipe
aprendeu a utilizar as melhores
ferramentas e softwares para o desenvolvimento do protótipo, além
de absorver uma metodologia ágil
de gerenciamento de projetos que
minimiza erros ao longo de todo
trabalho”, diz o diretor da empresa, Thiago Dias, que destaca ainda
a eficácia dos times do Núcleo de
Empreendedorismo do Inatel e do
Inatel Competence Center (ICC).
“Eles conseguiram dimensionar
um planejamento exato com o
curto prazo existente para execução todas as tarefas. Sem eles
este projeto não teria sido tão
proveitoso e satisfatório”.
Podem se beneficiar com
o Sibratecshop as microempresas, empresas de pequeno porte,
empresas incubadas, startups,
microempreendedores individuais (MEI) e também produtores
rurais que apresentem um desafio tecnológico. Os interessados
devem procurar o Núcleo de
Empreendedorismo do Inatel.
Além do Instituto em Santa Rita
do Sapucaí, integram o Sibatecshop o Instituto Tecnológico de
Aeronáutica, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Porto
Digital em Pernambuco e a rede
de laboratórios abertos do SENAI.

8

Jornal do Estado
POUSO ALEGRE, TERÇA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2017

REGIÃO

Vídeo mostra troca de tiros que terminou
com morte de homem em porta de pub
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Imagens de uma câmera
de segurança registraram a
troca de tiros na porta de um
pub que terminou na morte
de um homem e a prisão de
outros dois na madrugada de
sexta-feira (21) em Três Corações. Segundo testemunhas
que estavam na boate, os
tiros foram disparados após
uma briga. A suspeita da
polícia é que uma rixa entre
gangues rivais possa ter motivado a confusão.
No vídeo, é possível
ver quando a vítima, Thiago
Santana, de 20 anos, começa
a fazer gestos como se estivesse discutindo com alguém. De repente um dos
agressores já aparece atirando - são vistos pelo menos
quatro disparos. Enquanto
Thiago recua, o atirador dispara mais vezes, até que a
vítima cai no chão e passa
a ser espancada. Um policial, então, aparece e atira
no agressor, que cai. Outro
rapaz, que acompanhava a
cena, pega a arma dele e também é atingido na mão e depois nas costas.
Thiago chegou a ser socorrido e levado para o Hospital São Sebastião, mas não
ressistiu e morreu ainda durante a noite. Os outros dois
rapazes foram presos e também encaminhados para o
hospital, onde um deles permanece internado. Segundo
a Polícia Militar, ambos os
agressores já tinha passagens pela polícia por tráfico
de drogas.

