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JARDIM REDENTOR

VEREADOR
ARLINDO MOTTA
DIZ QUE CASAS
SERÃO ENTREGUES
NO DIA DAS MÃES

A Prefeitura de Pouso Alegre rescindiu o contrato de prestação de serviços com a empresa Arbor, que executava a coleta de lixo no
município. A decisão foi divulgada na quinta-feira (27), quando a empresa também foi notificada e teve a imediata suspensão do atendimento e paralisação dos serviços. Já na quinta-feira, outra empresa passou a atuar na coleta de lixo. Foi feito um contrato emergencial
com duração de 90 dias com a Vina Equipamentos e Construções Ltda.. PÁGINA 3

Na última semana, no uso da tribuna, o vereador Arlindo Motta Paes
anunciou, em primeira mão, aos
contemplados do Jardim Redentor, a
liberação do recebimento das casas,
até o Dia das Mães. PÁGINA 3

JARDIM BRASIL 2

Moradores fazem
vaquinha para receber
correspondência

Empresa Vina já realiza coleta de lixo na cidade desde a última semana

Após quase dois anos sem receberem correspondência, os moradores
do bairro Jardim Brasil 2 conseguiram a regularização do serviço. Eles
fizeram a famosa “vaquinha” para
comprar as placas de identificação
das ruas exigidas pela empresa responsável pelas entregas. PÁGINA 7
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Desemprego eterno
Vinícius Torres Freire*
Faz pelo menos 20 anos que o desemprego não é tão alto no Brasil. Na melhor
das hipóteses correntes, deve ficar em 13%,
na média deste 2017. Em duas décadas, a
pior marca havia sido a de 2003, 10,2%, a do
primeiro ano de Lula, decorrente das crises
de FHC e do pânico com a primeira eleição
do petista.
Imagine-se que a taxa de desemprego
caia um tanto, mas permaneça até 2020 em
nível bem mais alto que a do pior dos últimos
20 anos. O jornalista não está imaginando
coisas. Esta é uma previsão dos economistas
do Bradesco. Em 2020, o desemprego ainda
estaria em 11,8%, na média do ano. Quanto
a 2018, pelo menos, há quem esteja mais
pessimista que o pessoal do Bradesco (Itaú
ou Safra, por exemplo).
Previsões econômicas são o que
sabemos. Por exemplo, economistas capazes
de grandes instituições financeiras têm estimativas disparatadas até sobre o crescimento da economia neste primeiro trimestre de
2017. Há quem diga que foi de 0,7%. Outros,
de 1,4%. Para 2017 inteiro, o pessoal dos
bancões estima desde um avanço do PIB de
0,2% até alta de 1%. São diferenças brutais.
Mas volte-se à vaca fria e aparentemente morta do emprego.
Esses mesmos economistas que preveem desemprego aparentemente crônico
consideram que o país deve voltar a crescer
pelo menos no ritmo da média medíocre
dos últimos 20 anos, algo em torno de 2,5%,
por aí. Ou seja, trata-se de uma economia
que, mesmo saindo uns degraus do buraco,
tenderia a criar inempregáveis em massa.
A discussão dos motivos possíveis do
desastre não cabe no espaço destas colunas,
se por mais não fosse porque a controvérsia

é grande e estudos amplos sobre o mercado
de trabalho brasileiro são escassos, se tanto.
Para piorar, nossa ignorância deve aumentar
bastante depois desta recessão abissal.
Depois de reformas, seja lá quais
forem, e de todas as sequelas causadas por
desgraça recessiva assim persistente, apenas
incautos heroicos devem se arriscar a dizer
o que terá sido feito da capacidade dos
trabalhadores de se empregar e da economia
de oferecer trabalho.
No entanto, pode-se especular sobre
o tamanho do risco.
Nos anos Lula, que começaram com
uma lenta recuperação do emprego, a média
anual da taxa de desemprego foi de 9%
(descontado aquele ano inicial de problemas
herdados). Nos insustentáveis anos Dilma
Rousseff, de 7,5%.
Conversava-se sobre escassez de
mão de obra, em particular da mais qualificada, embora faltasse gente para serviços
simples e começasse uma pequena onda
de imigração dos vizinhos sul-americanos.
Apesar de o país parecer relativamente pacificado, estávamos longe de ser um
paraíso social. Mesmo com o menor desemprego de décadas, estourou a fúria de 2013.
Mesmo nos melhores anos, o desemprego de
jovens continuou alto.
Imagine-se agora meia década com
uma taxa de desemprego que seja 50% ou
60% maior que a dos anos em que os maus
humores ainda assim explodiram (20112014). De massas maiores de jovens sem
emprego, correndo o risco de se tornarem
cronicamente inempregáveis. De que tal desgraça ocorra além do mais nesses ambientes
desesperados e de niilismo em que facções
recrutam deserdados da terra.
Não convém pagar para ver se as
previsões estarão certas.
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Ajuste-se à justiça
Carlos Brickmann*
Este colunista discorda de
uma das principais reivindicações
da oposição: a que rejeita modificações na Previdência e exige uma
aposentadoria mais justa. Aposentadoria mais justa, acha o colunista, seria uma pensão equivalente
ao último salário recebido na
ativa, mais uma porcentagem que
compense o aumento inevitável de
gastos dos idosos.
O problema é que não há
dinheiro para isso. A questão sai
da esfera da justiça e passa ao
setor a que efetivamente pertence,
o econômico. Há dois tipos de
aposentadoria: o que usamos,
de repartição simples (quem
trabalha paga, e os aposentados
recebem. Cada geração paga a
aposentadoria da anterior); e o
de capitalização (o desconto de
cada assalariado vai para uma
conta em seu nome e é investido.
Como num fundo de pensão, os
rendimentos são somados ao capital. Na aposentadoria, o cidadão
passa a receber parcelas de seus
investimentos).
Cada sistema tem virtudes
e defeitos. Ambos são limitados
pelo comportamento da economia. Ambos podem ser bem ou
mal geridos. Na capitalização, os
aposentados recebem mais, ou
menos, conforme a gestão. No nosso caso, quem cobre os buracos é
o Tesouro, e surgem as reformas
para que a Previdência sobreviva.
No Governo Fernando Henrique,
houve o fator previdenciário;
agora, é o aumento do tempo de
contribuição para se aposentar.
Nos dois casos, não se fala em
justiça. Nos dois casos, a correia
sai do couro. Do aposentado.
INÚMEROS NÚMEROS
As centrais sindicais dizem
que 40 milhões de brasileiros
cruzaram os braços em adesão à
greve geral. O Governo, extraoficialmente, fala em meia dúzia de
gatos pingados, que bloqueou os
transportes para impedir que a
população chegasse ao trabalho.
Ambos os lados têm sua parcela
de razão: houve sindicatos que
fizeram greve, muitas escolas de
classe média alta que aderiram;
houve agressões a quem queria

trabalhar (no aeroporto de Santos
Dumont, no Rio, por exemplo), e
ações de combate urbano na tentativa (quase sempre fracassada)
de bloquear o trânsito.
Em boa parte dos casos, não
houve greve, mas violência para
bloquear não grevistas.
GREVE DE CIMA
O mais curioso na greve foi
a adesão, disfarçada ou não, de
entidades de Estado. Os tribunais
regionais do trabalho de Minas,
Bahia e Rio Grande do Sul suspenderam o expediente, liberaram
servidores, adiaram os prazos
que venceriam na sexta para o
primeiro dia útil seguinte (terçafeira). O TRT baiano suspendeu
o expediente em todo o Estado,
“por segurança institucional de
magistrados, servidores, advogados e cidadãos”. Desobedeceram
à ordem expressa do presidente
do Tribunal Superior do Trabalho,
Ives Gandra, para que os TRTs
funcionassem normalmente.
O TRT gaúcho foi além:
explicou sua decisão de não
funcionar “levando em conta as
manifestações de entidades que
expressaram repúdio às reformas”.
CUIDADO COM A FESTA
O foro privilegiado, alvo
de tantas queixas nos últimos
tempos, sofreu duro golpe nesta
última semana: foi derrubado no
Senado, em primeira votação,
mantendo-se apenas para os chefes dos três poderes. Mas ainda
não é hora de festejar: eliminado
o foro privilegiado, quem está
sendo processado em tribunais
superiores será enviado aos juízes
de primeira instância. Pode ser
bom para os processados, com
reabertura de prazos, etc., e a possibilidade de recorrer à segunda
instância e, eventualmente, de
chegar ao Supremo de novo, passados alguns anos.
Há outros problemas, de
hierarquia: pode um ministro
do Superior Tribunal de Justiça
ser processado por um juiz hierarquicamente inferior? Talvez
essas questões atrapalhem o bom
andamento da Justiça ainda mais
que o foro privilegiado- e talvez
esse tipo de problema seja levado
ao Supremo.

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

Acordo
Aproveitando a passagem
da Gerente de Inovação da
ABDI - Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial, Elisa
Carlos, pelo Vale da Eletrônica, o
Presidente do SINDVEL, Roberto
de Souza Pinto entrou em
entendimentos com a Agência para
assinar um acordo de cooperação
técnica entre as entidades. Elisa
Carlos esteve em Santa Rita do
Sapucaí na última quinta-feira (27),
apresentando o edital do Conexão
Startup Indústria, programa nacional
que visa aproximar as empresas
iniciantes e já consolidadas de forma
a fortalecer o desenvolvimento
industrial no Brasil.

Delegacia virtual
A Delegacia Virtual da Polícia
Civil de Minas Gerais (PCMG)
completou no domingo (30), três
anos de funcionamento. Desde o dia
30 de abril de 2014, quando o serviço
foi criado, já foram registradas
588.569 ocorrências. Destas, 154.117
foram de Acidente de Trânsito sem
Vítima, 1.601 de Comunicação de
Pessoa Desaparecida, 3.771 de Danos
Simples, 398.614 de Extravio de
Documentos e 30.466 de Extravio de
Objetos Pessoais. A Delegacia Virtual
é um serviço de solicitação de
registro de ocorrências, disponível
para computador e celulares,
que permite ao cidadão registrar
ocorrências de Acidente de Trânsito
Sem Vítima, Desaparecimento
e Localização de Pessoas
Desaparecidas, Danos Simples, e
Perda de Documentos e Objetos
Pessoais, para fatos ocorridos em
Minas Gerais, no prazo de até 30
dias.

Homenagem
recusada
No ano em que completam
130 anos da visita de Dom Pedro
II à cidade sul-mineira de Poços
de Caldas, o príncipe imperial do
Brasil Dom Bertrand de Orleans e
Bragança ocupa o palco para falar
sobre um suposto ecoterrorismo e
teorias pró-monarquistas. Durante
a palestra, o público se revezou
entre olhares perplexos e salvas
de palmas após as declarações
conservadoras de Dom Bertrand: “Eu
vejo o ‘homossexualismo’ como um
defeito”.também não vieram receber
a condecoração.
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População reclamava da precariedade da coleta. Nova empresa vai atuar enquanto processo licitatório é concluído

Prefeitura faz contrato emergencial
e nova empresa coleta lixo urbano
Da redação

jornaldoestado@gmail.com
A Prefeitura de Pouso Alegre
rescindiu o contrato de prestação de
serviços com a empresa que executava a coleta de lixo no município. A decisão foi divulgada na quinta-feira (27),
quando a empresa também foi notificada e teve a imediata suspensão do atendimento e paralisação dos serviços.
Segundo o contrato firmado em
2014, a empresa estaria encarregada
da coleta do lixo, com a locação de 05
caminhões compactadores de 15 m³
de capacidade, 01 caminhão do tipo
gaiola e 13 motoristas. Porém, o que
se percebia era o grande descontentamento da população em referência aos
serviços prestados. As reclamações
partiam não somente de moradores de
bairros periféricos, como também do
Centro, todos afirmando sobre a precariedade da coleta e o amontoado de
lixo sobre calçadas ou espalhado em
praças e demais logradouros públicos.
Desde o dia 11 de abril o secretário de Infraestrutura, Obras e Saneamento Argeu Quintanilha proferiu a
decisão de rescindir o contrato com

a empresa Arbor, fartamente fundamentada em inúmeras notificações e
multas aplicadas à empresa.. A medida
se confirmou na quinta-feira (27), amparada também pelas denúncias de má
qualidade dos serviços. Assim, foi formulada a rescisão. Por outro lado, já
está em trâmite no setor de Licitações
da Prefeitura um processo licitatório
para a contratação dos serviços.
Segundo o prefeito Rafael
Simões, “na atual administração municipal, todas as empresas que prestam serviços à Prefeitura são fiscalizadas e, caso não ofereçam o serviço de
qualidade, são notificadas a cumprir
o contratado e, se não o fazem, têm
o contrato rescindido. Isso tudo com
transparência e de acordo com a lei.
Temos certeza que é esta a atitude
que o povo de Pouso Alegre espera da
atual administração”.
Já na quinta-feira (27) outra empresa passou a atuar na coleta de lixo.
Foi feito um contrato emergencial com
duração de 90 dias com a Vina Equipamentos e Construções Ltda. A escolha
foi definida através de um processo de
dispensa de licitação, respaldado nos
termos da Lei 8.666/93 (Lei das Lici-

tações e Contratos Administrativos).
Outras quatro empresas que atuam
no ramo também apresentaram propostas. Segundo o Departamento de
Recursos Materiais da Prefeitura, “a
escolha foi precedida da consulta de
três empresas em condições de atender a tais serviços e, considerando
a questão da oferta, do melhor preço,
da regularidade jurídica, fiscal e previdenciária, a escolha recaiu sobre a
empresa Vina, que apresentou preços
compatíveis com os praticados no
mercado”.
TRANSPARÊNCIA TOTAL
Ao contrário do que alegam pessoas sistematicamente contrárias às
ações do atual governo e divulgam em
redes sociais e num jornal de apoio à
administração anterior, todo o processo para contratação de nova empresa
para executar serviços de limpeza e
coleta de lixo vem sendo feito com
transparência, seguindo à risca o que
determina a Lei de Licitações. “Esse
procedimento de total transparência
na aquisição de bens e contratação
de serviços tem sido um marco da
atual administração. É uma exigência
legal e determinação do prefeito Rafael

Simões, e trabalharemos sempre desta
forma”, ressalta o superintendente
de recursos materiais Wilson Pereira
Gonçalves.
Conforme a assessoria jurídica
da Prefeitura “é importante esclarecer
que a contratação por dispensa de licitação é um procedimento autorizado
por lei em casos como este, até que
seja concluído o processo licitatório já
em andamento. Mesmo tratando-se de
uma contratação emergencial, o processo foi cercado de todas as cautelas
legais, incluindo a cotação junto a outros fornecedores e justificativa detalhada para a contratação da empresa,
assegurando a qualidade dos serviços
e o bom uso dos recursos públicos”.
A CONTRATADA
A Vina Equipamentos e Construções Ltda, que foi contratada em
situação emergencial par atender o
município de Pouso Alegre, é uma das
grandes empresas do segmento e atua
desde 1997. Tem sede em Belo Horizonte e presença em várias cidades
do Estado, muitas delas no Sul de
Minas. Entre os seus serviços estão:
construção, operação e manutenção
de aterros sanitários; apoio técnico e

operacional para soluções ambientais;
coleta de resíduos urbanos; manutenção de áreas públicas; operação e manutenção de transbordo de resíduos
urbanos; manutenção de obras viárias
e locação, operação e manutenção de
equipamentos, entre outros.
Tal qual a anterior, a Vina também vai atuar com cinco caminhões
compactadores, e um de reserva para
emergências. Nesse novo momento
da limpeza urbana no município, a
qualidade dos serviços já pode ser
percebida pela população. Caberá à
Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Serviços Públicos a determinação de
rotas e itinerários para a empresa que
irá trabalhar em dois turnos, procurando com isso impor mais rapidez e
eficiência na coleta..
No entanto, para completa
satisfação dos objetivos da administração, é aguardada licitação para
contratação de uma nova empresa
para a limpeza urbana ampliada. Além
da coleta de lixo, uma série de outros
serviços para a higienização do município estará incluída, como limpeza
de córregos e bueiros, capina e varrição de ruas.

Vereador Arlindo Motta diz que casas do Jardim
Redentor serão entregues no Dia das Mães
Da Redação
jornaldoestado@gmail.com

Na última semana, no
uso da tribuna, o vereador
Arlindo Motta Paes anunciou,
em primeira mão, aos contemplados do Jardim Redentor, a
liberação do recebimento das
casas, até o Dia das Mães.
De acordo com o parlamentar, o empenho do
prefeito Rafael Simões e do
deputado federal Bilac Pinto,
junto ao ministro das Cidades
Bruno Araújo, teve êxito após
os mesmos apresentarem as
dificuldades que as famílias
vivem atualmente por não
terem moradias.

O prefeito Rafael Simões,
a Caixa Econômica Federal e a
construtora Base Forte, desvincularam as moradias de
quaisquer outras obras a serem concluídas, para agilizar a
entrega das mesmas.
A Câmara de Vereadores
sempre se posicionou, assim
como a Prefeitura, de forma a
facilitar e antecipar a entrega,
que se arrastava desde junho
do ano passado.
“Depois de muita luta,
é muito gratificante podermos olhar em cada rosto e
ver estampado um sorriso ou
uma lagrima de felicidade,”
comemorou o vereador Arlindo Motta Paes.
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Fila única para cirurgias eletivas
Estados e municípios terão 40 dias para integrar informações que vão permitir a criação de uma fila única no SUS.
Governo diz que medida dá transparência ao atendimento e será pré-requisito para acesso a recursos federais
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

O Ministério da Saúde
quer criar uma fila única para
cirurgias eletivas em todos os
estados do país. Os gestores
terão 40 dias para integrar suas
informações aos dos municípios
e enviar à pasta a quantidade de
pacientes que aguardam pela
realização dos procedimentos.
A medida vai dar transparência
e agilidade ao atendimento dos
pacientes, que muitas vezes ficavam sujeitos à fila de um único hospital e deixava de concorrer a vagas em outras unidades
da região. Além disso, ao saber
a demanda nacional, o governo
federal poderá alocar os recursos de forma mais eficiente e
equânime.
“Hoje, o estado tem uma
fila, a prefeitura tem outra, o
hospital tem sua fila, e isso não
é possível nesse sistema. Quando a pessoa sai do ambulatório,
ela precisa ser encaminhada
para uma fila geral, e não para
a fila do hospital. Precisamos
mudar essa lógica para que possamos organizar o atendimento
de forma justa. O acesso ao SUS
é universal e todos têm direito
igualmente”, destacou o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
A unificação da fila para
cirurgias eletivas é uma iniciativa do Ministério da Saúde em
conjunto com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(CONASS) e Conselho Nacional
de Secretarias Municipais de
Saúde (CONASEMS). A resolução que trata do assunto foi
aprovada nesta quinta-feira (27)
durante reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), em
que gestores da União, dos estados e dos municípios pactuam
políticas de saúde do país.
Ficou decidido ainda que
a próxima etapa para unificação
da fila é condicionar o repasse
do Teto MAC dos estados e

As informações obtidas pelo SISREG já permitem traçar um panorama preliminar de um total de 800.559 cirurgias aguardando realização
municípios ao envio das informações sobre a demanda por
cirurgia eletiva. Na próxima reunião da CIT será definido o prazo para o bloqueio das verbas
às gestões que não atenderem a
essa solicitação.
O Ministério da Saúde
também está estimulando a adesão de municípios e estados ao
Sistema Nacional de Regulação

(SISREG), software disponibilizado às gestões locais e estaduais para regulação de procedimentos diversos, como exames,
consultas e cirurgias eletivas. A
plataforma viabiliza a unificação
das filas por parte dos estados
e dos municípios. Atualmente,
2.548 prefeituras e 14 gestões
estaduais já utilizam o SISREG
para gestão de sua demanda por

cirurgias eletivas.
A demanda por cirurgias
eletivas é elevada. As informações obtidas pelo SISREG já permitem traçar um panorama preliminar de um total de 800.559
cirurgias aguardando realização,
sendo a maior demanda na especialidade de traumatologia e
ortopedia (182.003), com significativa expressão também para

as cirurgias gerais (161.219).
Cirurgias eletivas são
procedimentos realizados por
meio de marcação, ou seja, sem
caráter de urgência e emergência, para todas as especialidades. Em 2016, foram registradas 1.905.306 cirurgias eletivas
com recursos da Média e Alta
Complexidade do Ministério da
Saúde.
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Crítica foi feita por especialistas. Balanço da PM aponta aumento de 22% no número de casos em Minas entre 2015 e 2016

Legislação dificulta punição a
ataques de caixas eletrônicos
Da Redação
jornaldoestado@gmail.com

O expressivo número de
explosões a caixas eletrônicos
no Estado nos últimos anos e
a defasagem na legislação no
que tange à punição dessa modalidade criminosa foram alguns dos pontos debatidos em
audiência da Comissão de Segurança Pública da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) nesta terça-feira (2).
Em 2015, conforme expôs
o parlamentar, foram registrados 193 ataques a caixas eletrônicos, dos quais 173 foram
de explosões consumadas. Em
2016, foram 237 casos registrados, com a explosão de 210 terminais.
O superintendente de Investigações e Polícia Judiciária,
Márcio Rodrigues, afirmou que
um dos aspectos que dificulta o
combate desse crime é a legislação ultrapassada sobre o tema.
“Muitos criminosos presos são
soltos em virtude da legislação

branda para esse tipo de crime”,
disse.
Nesse contexto, ele fez um
apelo para que a comissão encaminhe ao Congresso Nacional
pedidos de aprimoramento da
legislação, lembrando que tramita no Senado Federal o Projeto de Lei Complementar (PLC)
24/15, que trata do aumento
da pena para essa modalidade
criminosa.
A defasagem da legislação
relacionada ao assunto também
foi mencionada pela procuradora de justiça e coordenadora do
Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado,
Cassia Virgínia Serra Teixeira
Gontijo, que acredita que as leis
não acompanharam a gravidade
dos fatos.
“Esse crime (de explosão
de caixas eletrônicos) é considerado de furto e não de roubo.
Ou seja, a violência não é sequer
considerada pela legislação”,
apontou a procuradora. Ela destacou que o Ministério Público
entende que o tema é prioritário
e ressaltou a importância de se

tratar o assunto de forma articulada, para que se alcancem
resultados satisfatórios.
MONITORAMENTO
Monitamento - O coronel
da PM Marcelo Wladimir Correa,
subsecretário de Integração de
Segurança Pública, afirmou que

Polícia Civil prende suspeito de participar da morte
de homem durante tentativa de assalto em Itajubá
A Polícia Civil prendeu nesta
terça-feira (2) um dos suspeitos
de participar da morte de Messias
Feichas, de 54 anos, durante uma
tentativa de assalto a um posto de
combustíveis em Itajubá. O crime
aconteceu na noite da última quintafeira (27). Ainda segundo a polícia,
outros dois suspeitos continuam
foragidos.
Na ocasião, a câmera de segurança do posto de combustíveis
registrou quando dois homens armados e encapuzados revistaram
frentistas e até clientes. Instantes

depois, o circuito interno grava
quando um dos criminosos dispara
cinco vezes contra a vítima, que tentou reagir. O homem ainda foi socor-

rido pelos bombeiros e levado para
o Hospital Escola, em Itajubá, mas
não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de sexta-feira (28).

CONCESSÃO DA LO
MINERAÇÃO IRMÃOS DURO NA QUEDA LTDA, torna público que obteve em
05/09/2011 do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, através do Processo nº 17620/2009/002/2011, LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO, para as atividades
de extração de rocha para produção de britas com ou sem tratamento, unidade de
tratamento de minerais – UTM, obras de infraestrutura (pátios de resíduos e produtos
e oficinas), pilhas de rejeito / estéril e estradas para transporte de minério/estéril, na
Estrada da Faisqueira, km 09, s/nº Fazenda da Cava, Bairro da Faisqueira, Zona
Rural, em Pouso Alegre/MG, válida por 06 (seis) anos.

a Secretaria de Estado de Segurança Pública atua por meio de
um grupo especializado, que
trabalha no monitoramento,
controle e repressão desse tipo
de delito.
De acordo com o subsecretário, o grupo, integrado pelas
instituições de segurança públi-

ca, além de Ministério Público
e prefeituras, atua em conjunto
com outros 16 estados onde
ocorrem essa modalidade criminosa, para desenvolver ações e
ferramentas de inteligência que
verifiquem como esses delitos
acontecem e quais seriam as
possíveis soluções.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO
Processo Licitatório n.º 32/2017 pregão presencial n.º 20/2017. OBJETO: Aquisição
de 1 (um) Trator Agrícola Zero Hora e Implementos. Data: 17/05/2017 – 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.
RENOVAÇÃO DA LO
Mineração Duro na Queda Ltda, por determinação do Conselho Estadual de Política
Ambiental - COPAM, torna público que solicitou, através do Processo nº 17620/2009,
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – REVLO, para as atividades de extração de rocha para produção de britas com ou sem tratamento, unidade de tratamento
de minerais – UTM, obras de infraestrutura (pátios de resíduos e produtos e oficinas), pilhas de rejeito / estéril, estradas para transporte de minério / estéril, usinas de
produção de concreto asfáltico e posto de abastecimento, na Estrada da Faisqueira,
km 09, s/nº Fazenda da Cava, Bairro da Faisqueira, Zona Rural, em Pouso Alegre/
MG.
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Anitta e Maluma? Fãs procuram provas
nas redes sociais para juntar o casal

RESUMO DAS NOVELAS

Globo - 17h

Um possível relacionamento entre Anitta e o
colombiano Maluma está
deixando os fãs dos cantores frenéticos. Tanto que
a hashtag #Malunnita já tem
diversas publicações nas
redes sociais e, agora, os seguidores dos artistas estão
até compartilhando teorias
e ‘provas’ de que eles estariam, sim, juntos.
Uma delas é uma imagem que Anitta compartilhou

ao lado de Maluma, em que,
supostamente, ele estaria
com os lábios manchados
pelo batom da cantora. Um
post do colombiano, em que
ele interpreta a sua música
romântica ‘Felices los cuatro”, também virou motivo
de empolgação entre os fãs,
já que o cantor teria colocado uma coroa como símbolo
representando Anitta.
Não há de se negar
que tanto a brasileira quan-

to o colombiano colocam
‘lenha na fogueira’. Anitta
vive comentando as publicações de Maluma com coraçõezinhos. Além disso, eles
chegaram a dar um selinho
durante a apresentação que
fizeram juntos em São Paulo
no domingo, 30.
Até Marina Ruy Barbosa torce pelo casal. A atriz
escreveu “Shippo” em uma
foto publicada por Anitta
com Maluma.

Globo - 18h20

Globo - 19h15

Ex-”Pânico” passa por cirurgia de
apendicite e desfalca “Trapalhões”

Globo - 21h

Uma cirurgia de
apendicite acabou tirando
Gui Santana das primeiras
gravações do remake de
“Os Trapalhões” na semana passada. Mas tudo correu muito bem, e o ator, escolhido por Renato Aragão
para ser o novo Zacarias,
vai se integrar aos trabal-

hos do programa nestes
próximos dias. Gui era
uma das principais figuras
do “Pânico” na Band e deixou a atração em fevereiro
devido ao sonho de trabalhar com Aragão na Globo.
Saiu pela porta da frente e,
se for o seu desejo, poderá
voltar ao humorístico, no

futuro, conforme o próprio
Emílio Surita contou à coluna. O remake de “Os Trapalhões”, além do elenco
fixo, contará com a participação especial de grandes
nomes da emissora em
seus episódios. A estreia
vai acontecer no segundo
semestre.

SBT - 20h30

segunda-feira (08/05) - Lica resiste em deixar uma festa
com MB. Das Dores se preocupa com a previsão do tempo e
Ellen desconfia de que sua mãe não voltará para casa. Mitsuko
repreende o comportamento de Tina. Keyla se prepara para ir
com Roney ao hospital, acompanhar a gravidez. Lica briga com
MB, e Clara e Felipe apoiam a amiga. Benê garante a Julinho e
Josefina que fará amizades na escola. Keyla, Benê, Tina, Ellen e
Lica se encontram no metrô. Chove torrencialmente. A bolsa de
Keyla estoura e as meninas acabam fazendo o parto do bebê.

quarta-feira (03/05) - Joaquim questiona Anna sobre a
paternidade da criança que espera. Leopoldina sofre com as
ausências do marido. Licurgo e Germana tentam cobrar de Chalaça e Dom Pedro as despesas que tiveram na taberna. Francisco
implora que a prisão de Domitila seja domiciliar. Anna mente e
diz a Joaquim que o filho que espera é de Thomas. Quinzinho
leva Anna para falar com Elvira. Thomas garante a Avilez que
facilitará o roubo do dinheiro que Dom Pedro planeja mandar
para São Paulo. Anna conta para Thomas que está grávida.

quarta-feira (03/05) - Lázaro aproveita o momento de fraqueza de Diana para se aproximar. Léo conta a Yasmin que o
pai deles voltou. Glenda promete devolver a Luizão o dinheiro
que Amanda roubou. Natália afirma a Yasmin que ela está
usando Tiago para esquecer Zac. Lázaro confessa a Diana que
não se arrepende de ter roubado a música de Gui. Zac descobre
que Tiago mentiu para Júlia. Yasmin procura Tiago. Lázaro é
condenado a pagar uma grande indenização para Gui. Júlia
desmascara Tiago na frente de Yasmin.

quarta-feira (03/05) - Joyce tenta contatar Eugênio, que
vai se encontrar com Irene. Ruy avisa que Ritinha e Marilda
ficarão em sua casa. Joyce mente para Cibele sobre Ruy e Ritinha. Simone convence Ivana a procurar a psicóloga. Marilda
chega ao Rio de Janeiro. Caio tenta convencer Joyce a aceitar o
casamento de Ruy e Ritinha. Irene convida Eugênio para viajar.
Eurico exige que Dantas compre a parte de Caio na empresa.
Caio conta para Cibele que Ruy e Ritinha estão juntos. Ivana
conversa com a psicóloga. Silvana faz apostas pelo computador.
Cibele afirma que se vingará de Ruy e Ritinha. Zeca não gosta
de ver Allan sair com Jeiza.

quarta-feira (03/05) - Madre Superiora diz para Fabiana
que agora que Dulce está fora de perigo a religiosa pode
voltar ensaiar as irmãs para o concurso de corais. Cecília
conta para Diana que não consegue superar a paixão
que sente por Gustavo. Dulce sonha mais uma vez com
sua mãe, Tereza. A carinha de anjo acorda e Gustavo diz
para a pequenina que após três dias no hospital ela vai
finalmente voltar para casa. Dulce Maria conversa com
alguns pacientes e diz para eles mensagens de esperança.
Gustavo fica encantado com a atitude da filha. Fabiana
ensaia as irmãs enquanto as meninas do colégio assistem
a tudo. Flávio volta para Doce Horizonte.
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Projeto tem parceria com instituições. Pessoas em situação de rua contam com assistência médico-odontológica e apoio psicológico para facilitar a reintegração profissional

Prefeitura inicia projeto para resgate
e reintegração de moradores de rua
Da Redação
jornaldoestado@gmail.com

Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Políticas
Sociais da Prefeitura de Pouso
Alegre e instituições do terceiro setor teve início esta semana. A ação traduz medida
de enfrentamento ao problema
social envolvendo pessoas em
situação de rua e que necessitam de apoio do poder público.
O trabalho é desenvolvido por
funcionários da Secretaria e
voluntários de instituições e
consiste em acolher essas pessoas desassistidas e proporcionar-lhes oportunidade de

reabilitação.
A população tem feito
uma cobrança muito grande
de ações do governo municipal para coibir a presença de
pessoas em situação de rua.
Segundo os reclamantes, a convivência é incômoda e merece
urgentes providências por parte da administração.
É através do ”Projeto Cidadão Modelo”, que faz parte
da ação “Resgate Vidas”, idealizado pela Associação Sarah
Britos, com sede no município,
que a Secretaria de Políticas
Sociais pretende agir em favor
dessas pessoas, para novamente integrá-las ao convívio
social e profissional. “Com isso,

vamos minimizar esse grande
problema social que a cidade
convive diuturnamente e, ao
mesmo tempo, exercer uma
prática cidadã que consta dos
projetos administrativos do
governo municipal”, avalia o
secretário de Políticas Sociais
Sudário Rios Braga.
O trabalho tem início com
o acolhimento de pessoas desassistidas ao CEMAPA (Centro
Municipal de Acolhimento Provisório de Adultos / Albergue
Municipal), localizado no bairro
São João. Ali está sendo desenvolvido um projeto piloto que
inclui apoio psicológico através
de palestras, assistência médica e odontológica, banho, corte

de cabelo e emissão de documentos e recambiamento. Tudo
com a finalidade de retirar das
ruas, acolher, tratar e profissionalizar essas pessoas para
a sua reintegração à sociedade.
Na sede do CEMAPA é
grande o movimento de voluntários integrantes do Projeto
Resgate Vidas. Conforme informações do seu presidente, pastor Deoclécio Melo, somente
nesta quinta-feira (27) cerca
de 60 pessoas passaram pelo
Centro e receberam atenção
e ajuda. O CEMAPA tem disponibilidade de 29 vagas para
pernoite, porém durante o dia
a rotatividade de pessoas em
busca de apoio é muito grande.

Segundo o secretário
Sudário Rios Braga, há uma
preocupação muito grande da
sociedade, sobre a permanência numerosa de pessoas em
situação de rua nas vias públicas do município. A própria
posição geográfica de Pouso
Alegre, conectada por rodovias
estaduais e federais, favorece
o acesso dessas pessoas. Muitos que não tinham a intenção
de permanecer na cidade acabam ficando. A generosidade
do pouso-alegrense em dar esmolas também é um fator que
contribui para a permanência
mais duradoura de migrantes
em situação de rua, avalia o secretário. (ASCOM/PMPA)

Da Redação
jornaldoestado@gmail.com

Após quase dois anos sem
receberem correspondência,
os moradores do bairro Jardim
Brasil 2, em Pouso Alegre, conseguiram a regularização do
serviço. Cansados de esperarem ajuda do poder público
ou retorno dos Correios, eles
fizeram a famosa “vaquinha”
para comprar as placas de identificação das ruas exigidas pela
empresa responsável pelas entregas.
“Os moradores juntaram a
vaquinha do dinheiro. Aí fomos
lá e pagamos e foi solucionado

o problema. Agora as contas
já estão chegando nas casas e
foi resolvido rapidamente. Está
bem melhor”, contou o autônomo Jéferson Daniel de Paula.
O Jardim Brasil 2 completa
dois anos de existência neste
mês de maio. São 250 casas construídas e cerca de 1 mil pessoas
que, desde a inauguração, eram
obrigadas a ir até uma agência
no Centro da cidade para resgatarem as correspondências.
Segundo a diretoria regional dos Correios, segundo
levantamento feito pela gerência do Centro de Distribuição
Domiciliar da cidade (CDD), o
bairro não atenderia todos os
critérios para o serviço. (G1).

FOTO: REPRODUÇÃO EPTV

Moradores fazem ‘vaquinha’ para receber
correspondência em Pouso Alegre
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Segundo levantamento, Pouso Alegre
lidera ‘gatos’ na rede elétrica na região
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Um levantamento feito
pela concessionária de energia
elétrica de Minas Gerais, a Cemig, aponta que Pouso Alegre
é a cidade com mais casos
suspeitos de ligações clandestinas, popularmente conhecidas como “gatos”, entre os sete
maiores municípios do Sul de
Minas atendidas pela empresa.
Das 2.710 ligações investigadas nos municípios, que incluem Lavras, Alfenas, Passos,
Varginha e Itajubá, 67,8% estão
em Pouso Alegre.
Ainda segundo o levantamento, divulgado na última
semana, apenas nos primeiros
quatro meses de 2017, 119 irregularidades foram constatadas na rede consumidora de energia elétrica do Sul de Minas, o
que equivale a 44,7% dos casos
registrados na região durante

todo o ano de 2016.
FURTO DE ENERGIA
Os chamados “gatos” são
caracterizados por ligações diretas entre um imóvel e a rede
de energia elétrica pública,
sem que haja contabilização do
consumo. Em Minas Gerais, a
Cemig estima que em 2016 essa
prática causou um prejuízo de
aproximadamente R$ 300 milhões e que, sem a irregularidade, a tarifa cobrada dos consumidores poderia ser 5% mais
barata.
Uma pesquisa feita em
março deste pelo Instituto
Acende Brasil, que atua como
observatório do setor elétrico,
mostrou que, em todo o país, o
rombo nas contas das concessionárias devido ao furto de
energia chegou a R$ 8 bilhões
em 2015.
MUTIRÃO DE INSPEÇÃO
Para combater os “gatos”
na rede, mutirões de inspeção

têm sido feitos em sete cidades
de Minas Gerais, duas delas
no Sul de Minas- Pouso Alegre
(com 1.840 casos suspeitos) e

Varginha (com 63 suspeitas).
De acordo com a concessionária, as ligações clandestinas
são crimes previstos no artigo

155 do Código penal e preveem
de 1 a 8 anos de detenção, além
do pagamento pelo consumo de
energia equivalente a 36 meses.

JEMG, a maior competição escolar do país, começa esta semana
O maior evento esportivoeducacional brasileiro começou
nesta segunda-feira (01), quando
alunos-atletas de 12 a 17 anos
iniciaram a disputa dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG).
Ao todo, são esperados 35 mil
estudantes de 2 mil escolas na
competição que classifica os
campeões para os Jogos Escolares
da Juventude (JEJ) e para as Paralimpíadas Escolares, etapas nacionais que contam com a participação de representantes de todo o
Brasil.
Os Jogos Escolares de Minas
Gerais (JEMG) são uma realização
do Governo de Minas Gerais, por
meio da Secretarias de Estado
de Esportes (Seesp) e Educação
(SEE) e conta com três etapas. A
primeira delas, a microrregional,
será realizada em 49 cidades do
estado, de 1º de maio a 18 de jun-

ho.

Após essa fase, os atletas e
equipes classificados disputam a
regional em outras seis sedes, de
10 a 15 de julho. A última etapa, a
estadual, acontece de 31 de julho a
5 de agosto, com disputas nas modalidades coletivas, individuais e
paralímpicas. Para participar das
etapas organizadas pelo Governo
de Minas Gerais, os municípios
são os responsáveis por fazerem
seletivas com escolas locais públicas e privadas. Os Jogos Escolares
são uma oportunidade para que se
desperte, nos estudantes, o interesse pelo esporte e pela participação em grandes competições. É o
caso de Sílvio Heleno, de 12 anos,
aluno do 7º ano da Escola Estadual Professor José Valadares, de
Pitangui. A fase microrregional em
sua cidade começa já na próxima
semana e, mesmo jogando pela

primeira vez, ele está determinado
para a disputa do voleibol.
“O JEMG será bom para o
meu desenvolvimento e também
para conhecer o esporte. Comecei
jogando de brincadeira, nas aulas
de Educação Física, fiz a seletiva
e passei, agora espero vencer”,
conta Heleno.
Nesta edição as modalidades em disputa são: atletismo,
atletismo paralímpico, badminton, basquete, bocha, ciclismo,
flag football, futsal, futebol de 5
(masculino), futebol de 7 (masculino), ginástica artística, ginástica
rítmica (feminina), ginástica de
trampolim, goalball, handebol,
judô, judô paralímpica, luta olímpica, natação, natação paralímpica, parabadminton, peteca, rugby,
skate, tênis de mesa, tênis de mesa
PCD, tênis em cadeira de rodas,
voleibol, voleibol de praia, volei-

bol sentado e xadrez, nos naipes
masculino e feminino. As modalidades de flag football, parabadminton, rugby e skate acontecem
em caráter de demonstração.
ETAPAS NACIONAIS
Os Comitês Olímpico do Brasil (COB) e Paralímpico Brasileiro
(CPB) organizam, respectivamente, os Jogos Escolares da Juventude (JEJ) e as Paralimpíadas
Escolares. Os eventos contemplam mais de 2 milhões de jovens
brasileiros nas seletivas municipais e estaduais, revelando atletas
de alto rendimento.
No último fim de semana, a
atleta Núbia Soares, campeã do
JEMG e do JEJ em 2012, obteve
o índice que a classificou para a
disputa do salto triplo no Mundial
de Atletismo, a ser realizado em
Londres, no mês de julho. No ano
passado, ela participou dos Jogos

Rio 2016.
Recentemente convocada
para defender a Seleção Brasileira
de Futebol Feminino, a goleira Camila Menezes joga no América e
também foi campeã dos JEMG. Participaram da competição nove dos
14 paratletas convocados para os
Jogos Parapan-Americanos de Jovens 2017. Fábio Bernardes, do tênis de cadeira de rodas, inclusive,
conquistou uma medalha de ouro
e outra de prata na competição
que foi realizada em São Paulo, no
mês de março.
Neste ano, o JEJ acontecerá
em Curitiba (PR), de 12 a 21 de
setembro, para alunos-atletas com
idade entre 12 e 14 anos, e em Brasília (DF), de 16 a 25 de novembro,
para aqueles de 15 a 17 anos. Já as
Paralimpíadas Escolares serão realizadas em São Paulo (SP), de 20
a 25 de novembro.

