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Um jornal para um novo tempo
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GRUPOS ARMADOS
VOLTAM A ATERRORIZAR
CIDADES DA REGIÃO
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MAIO AMARELO

CAMPANHA
CONSCIENTIZA
POR REDUÇÃO DE
ACIDENTES

A semana pós feriadão começou tensa em três cidades da região. Jacuí, Cristais e Cássia foram alvos de grupos fortemente armados,
que atacaram agências bancárias e dos Correiros em busca de valores. Com as ações desta quarta-feira (03) sobe para 20 o número de
agências invadidas na região este ano. PÁGINA 3

Teve início na terca-feira (02),a
abertura da campanha Maio Amarelo, evento da Secretaria Municipal
de Trânsito e Transporte de Pouso
Alegre , em parceria com o SEST/
SENAT, para a promoção de ações de
prevenção a acidentes no trânsito.
PÁGINA 5

EDUCAÇÃO

Agricultura familiar
já representa 30% da
alimentação escolar
Em Jacuí, 10 invadiram agências do Banco do Brasil e Sicoob, uma agência dos
Correios, uma loja de departamentos e um posto de combustíveis.

Pela primeira vez, a agricultura
familiar de Minas Gerais conseguiu representar mais de 30% dos
recursos destinados à alimentação
escolar, por meio do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação
(FNDE). PÁGINA 7
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Opinião
Sem prisões longevas, a Lava Jato não existiria
Josias de Souza*
Alguns ministros do Supremo acham sinceramente que
estão sentados ao lado de Deus.
No julgamento sobre a libertação
de José Dirceu, ficou provado que,
se Deus existe, Ele não é full time.
O Todo-Poderoso abandonou
a sessão da Segunda Turma do
Supremo e foi tratar de alguma
outra coisa no instante em que foi
aberta a cela de Dirceu. Considerou-se que a prisão era alongada
e não havia contra Dirceu uma
condenação de segunda instância.
Levando-se os argumentos às últimas conseguências, talvez nem
houvesse Lava Jato. Sem prisões
preventivas longevas, o doleiro
Alberto Yousseff continuaria operando, petrolarápios como Pedro
Barusco e Paulo Roberto Costa
estariam desfrutando de suas fortunas na Suíça e o Departamento
de Propinas da Odebrecht ainda
seria o dono da República.
Não é preciso sair da Segunda Turma do Supremo para
perceber que Dirceu poderia ter
ficado na cadeia. O relator Edson
Fachin e o decano Celso de Mello

enumeraram sólidas razões para
manter a prisão preventiva. Mas
quis a providência divina que Dias
Tofolli, Ricardo Lewandowski e
Gilmar Mendes encontrassem na
mesma legislação motivações a favor de um preso que não hesitou
em sapatear sobre a autoridade
do próprio Supremo, recebendo
propinas antes, durante e depois
do julgamento do mensalão.
O mais curioso, é que há nas
cadeias brasileiras 221 mil presos
provisórios, sem sentenças definitivas. Pela lógica do Supremo
deveriam estar todos soltos. Não
serão. Falta-lhes poder, dinheiro
e os bons advogados que, nas
pegadas de Dirceu, tentarão a
liberdade: Marcelo Odebrecht,
Antonio Palocci, João Vaccari,
Renato Duque, Eduardo Cunha
e um enorme etcétera. A Lava
Jato mostrou que o combate à
corrupção sistêmica exige a aplicação da lei nos seus limites mais
extremos. O Supremo começou a
questionar o método. A Justiça
pode ser cega. Mas nas folgas
de Deus, ela adquire um olfato
extraordinário.
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Ponto de Vista
Economia despiora, Temer afunda
Vinícius Torres Freire*
O NÍVEL DE insegurança político-econômica dos
brasileiros diminui. O desprestígio do governo baixa aos níveis
de “Fora, Temer!”, por assim
dizer, por analogia com a impopularidade fatal que contribuiu
para os “Fora, Dilma!” e “Fora,
Collor!”.
É o que indica o Datafolha.
A série histórica de dados do
instituto sugere também que um
tumulto qualquer adiante pode
requentar a crise econômica,
mas não apenas.
O receio de que a inflação
vá aumentar voltou ao nível médio dos últimos 23 anos. O medo
do desemprego se aproxima
disso.
No entanto, como já se
escreveu aqui nestas colunas:
“Uma análise de 20 anos de
números do Datafolha indica
que nem sempre a expectativa de
alta nos preços está relacionada
à inflação do momento ou de
notícias de carestia futura, mas
também ao noticiário e a expectativas políticos, por exemplo”.
A insegurança dos
brasileiros chegou a máximas
históricas em fevereiro de 2015,
logo após o choque decorrente
do estelionato eleitoral de Dilma,
e por aí ficou por um ano, até
pouco antes do impeachment.
Foi um nível parecido ao do
medo provocado pelos choques
da desvalorização do real (início
de 1999) e do “apagão” (do racionamento de eletricidade, meados
de 2001), ambos sob FHC.
Nos meses em torno das
eleições presidenciais, o otimismo “econômico” (inflação e
emprego) costuma ir às alturas,
não importa se a inflação e tudo
mais está explodindo, como foi o
caso da eleição de Lula, em 2003.
Em resumo, o eleitorado
parece associar suas expectativas econômicas também a
choques e esperanças relacionadas à política. Estelionatos e frus-

trações de promessas eleitorais,
tumultos, choques e escândalos
em Brasília, confiança em um
presidente, tudo isso afeta a
segurança socioeconômica.
Temer tem um quê de ponto fora da curva. A impressão
ou esperança de que a situação
econômica melhora não evita um
repúdio terminal ao governo. O
que se pode especular?
Um argumento governista
diria que a economia não melhorou “ainda” o suficiente para
que o eleitorado faça melhor
juízo do presidente. O histórico
do Datafolha não respalda muito
tal hipótese. Economia só não
basta.
Desde a queda de Dilma, entre 60% e 80% dos eleitores dizem
nas pesquisas querer eleições
diretas, “já”: nem Dilma, nem
Temer. As reformas trabalhista
e da Previdência deram cabo do
resto mínimo do prestígio presidencial. Seu ministério em geral
teratológico e o nojo geral dessa
elite política foram pás de cal.
Mesmo com a baixa da
insegurança econômica, Temer
despencou ainda mais.
Parece implausível que o
presidente se recupere, mas o
problema nem está aí. Tumultos
na política derrubam a confiança
econômica. Foi assim no fim do
ano passado, quando o Congresso tentava aprovar leis para fugir
da polícia, havia conflitos entre
o Supremo e parlamentares etc.
Em breve virão as votações
da reforma trabalhista e previdenciária. Derrotas decisivas
do governo tendem a provocar
algum treme-treme financeiro,
“nos mercados”, o que também
balança o ânimo geral.
A repulsa ao governo Temer, pois, pode provocar derrotas no Congresso, colocar na
retranca os donos do dinheiro
e assustar o cidadão comum, o
que pode abalar a quase nula
recuperação econômica.
É um nó.
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Impedimento
O governador de Minas,
Fernando Pimentel (PT), tornouse alvo, nesta terça-feira (2),
de um pedido de impeachment
protocolado na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG)
pelo advogado mineiro Mariel
Marley Marra, o mesmo que propôs
o impedimento do presidente
Michel Temer (PMDB). Na petição,
o advogado denuncia o governador
por crime de responsabilidade pelo
uso indiscriminado dos depósitos
judiciais pelo governo do Estado.

Previdência passa
por comissão
A comissão que analisa a
reforma da Previdência na Câmara
aprovou o texto principal do
relator Arthur Maia (PPS-BA) nesta
quarta-feira (3). Foram 23 votos
a favor e 14 contrários. Para ser
aprovado, o texto precisava de 19
votos. O texto da PEC (Proposta de
Emenda à Constituição) 287/2016,
que muda regras da Previdência,
ainda pode ser modificado, porque
os deputados da comissão votarão
destaques --que é um instrumento
para mudar pontos do texto. Após
a votação dos destaques, a reforma
segue para o plenário da Câmara.
Ainda não está definida data para
isso acontecer.

Soltura negada
O ministro do STF (Supremo
Tribunal Federal) Edson Fachin,
relator dos processos da Lava
Jato no Supremo, manteve nesta
quarta-feira (3) a prisão preventiva
do ex-ministro Antonio Palocci,
preso desde 2016 por ordem do
juiz federal Sergio Moro. Fachin
também emitiu um despacho
pedindo ao STF que o habeas
corpus seja levado a plenário,
composto pelos 11 ministros da
Corte. O julgamento em plenário
não tem data para ocorrer. Palocci
é investigado por suspeitas de ter
recebido propina da Odebrecht
para beneficiar a empresa, de
acordo com denúncia apresentada
pelo Ministério Público Federal.
Segundo José Roberto Batochio,
advogado de Palocci, Fachin não
negou o mérito do pedido de
soltura. “Ele não negou o habeas
corpus. O que ele negou foi o
pedido liminar. O colegiado vai
julgar o mérito.”

REGIÃO
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Quatro agências bancárias e uma agência dos Correios foram alvos de criminosos em Jacuí, Cristais e Cássia

Da redação

jornaldoestado@gmail.com

A onda de assaltos a
unidades de valores no Sul
de Minas parece não ter fim.
Quatro agências bancárias
e uma agência dos Correios
foram alvos de criminosos
na madrugada desta quartafeira (3) em três cidades do
Sul de Minas. Segundo a Polícia Militar, ainda não é possível afirmar que os crimes
foram cometidos pela mesma quadrilha.
O primeiro assalto foi
registrado por volta das 2h
em Jacuí. Segundo a PM, pelo
menos 10 pessoas chegaram
em uma caminhonete e duas
motocicletas na Praça Presidente Vargas e invadiram
duas agências do Banco do
Brasil e Sicoob, uma agência
dos Correios, uma loja de departamentos e um posto de
combustíveis. Mas, segundo
a PM, nada foi levado.
Ainda de acordo com a
PM, a porta de vidro da agência do Banco do Brasil foi
destruída e, com o impacto
das explosões, uma lanchonete foi atingida. Toda a ação
durou 50 minutos e os criminosos fugiram. Já no Sicoob,
que fica na mesma calçada,
mais uma tentativa frustrada. Sem conseguir pegar
dinheiro nos bancos, os suspeitos foram até explodiram
a porta da agência dos Correios e também entraram
em outros estabelecimentos
comerciais da praça. De uma
loja de departamentos, eles
levaram o cofre com R$ 400
e um colchão.
Antes de deixar Jacuí,

os criminosos ainda assaltaram um posto de combustíveis, de onde levaram
todo o dinheiro do caixa. O
valor não foi divulgado. “Não
temos efetivo suficiente e
quando eles vêm para praticar esse tipo de crime, eles
vêm preparados para fazer
o serviço”, disse o sargento
da Polícia Militar, Agnaldo
Souza.
Em Cássia, a tentativa
de assalto aconteceu na
agência bancária da Praça
Barão de Cambuí. Os militares informaram que quatro
homens armados chegaram
de caminhonete, arrombaram a agência e colocaram explosivos no cofre por
volta de 2h30. No entanto,
não conseguiram pegar o
dinheiro, deixando o cofre
apenas danificado. Eles fugiram em direção à zona rural
da cidade.
Já em Cristais, cinco homens armados explodiram
dois caixas eletrônicos da
agência bancária do Banco
Bradesco por volta de 3h. O
teto do prédio caiu. Um morador, que preferiu não se
identificar, contou como foi
a madrugada.
“Eu escutei um barulho
de quebrar uma porta de
vidro. E escutei um tiro. Levantei e vim aqui na janela.
Eu vi um carro parado de
frente a praça aqui. E eles já
tavam dando tiro pra cima
quando os dois elementos
colocou uma bomba na...
quebraram o vidro e colocou uma bomba. Essa bomba
arrebentou a porta de aço”,
disse a testemunha.
Conforme a polícia, du-

IMAGEM POLÍCIA MILITAR

Grupos armados atacam agências
de três cidades do Sul de Minas

rante a fuga, os suspeitos
deixaram cair R$ 2,3 mil em
dinheiro, que foram encontrados entre os escombros
na agência bancária, e ainda
colocaram alguns miguelitos na estrada, estruturas
com pregos, que acabaram
furando os pneus da viatura
policial.
Durante perseguição,
criminosos e militares trocaram tiros, mas os suspeitos conseguiram fugir. Uma
câmera de segurança flagrou
o momento em que o grupo
chegou de carro. Moradores

também registraram o barulho dos tiros.
Em nenhuma das ocorrências, houve feridos. Até
esta publicação, ninguém

havia sido detido. Com os
ataques desta quarta-feira,
sobe para 20 o número de
agências bancárias invadidas
no Sul de Minas neste ano.
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Da gestação à melhor idade:

os benefícios do Pilates
Da redação
jornaldoestado@gmail.com
Reeducação postural, fortalecimento de músculos e de ossos,
controle de respiração, diminuição
de dores musculares são alguns
benefícios que a prática de Pilates
traz. Em qualquer fase da vida, da
gestação à melhor idade, os exercícios são centrados no fortalecimento do organismo como um todo
e utiliza a força dos músculos como
impulso para ter energia necessária
para a atividade. Além da melhora
física, após três ou quatro semanas
de treino, o aluno já tem uma ganho
na autoestima e autoconfiança.
Além dos benefícios físicos, o
Pilates também auxilia na melhora
do bem-estar mental dos alunos, colaborando no tratamento de doenças como Parkinson, Alzheimer e
depressão. Os sintomas podem ser
amenizados uma vez que o Pilates
conecta corpo e mente reduzindo a
ansiedade e diminuindo o estresse.
Com aulas que podem durar
até 1 hora, a prática de Pilates pode
ser realizada de uma a três vezes na
semana. A professora da Pilates do
centro de bem-estar Health4u, Rose
Martins, destaca os benefícios da
atividade em cada fase da vida:
PILATES PARA GESTANTES
Durante a gestação, o corpo
da mulher passa por diversas mudanças, desde hormonais até físicas, gerando dores e desconforto.
Os exercícios realizados nas aulas
de Pilates diminuem os primeiros
sintomas da gravidez, principalmente dores nas costas e quadril,
melhorando também a respiração
e a circulação sanguínea. Pode
ser realizado a partir do 3º mês de
gestação, com a carta de liberação
do médico, sem que ofereça riscos
para o desenvolvimento do bebê.
“Os exercícios de Pilates
na gravidez podem ser realizados
desde o primeiro trimestre, mas
com cuidado para não trazer qualquer problema para a mãe ou para
o bebê. Com os músculos mais
fortes e firmes, a gestante tende
a sentir menos dores nas costas,
movimenta-se com maior facilidade
e encontra-se com mais disposição

Em qualquer fase da vida, da gestação à melhor idade, os exercícios são centrados no fortalecimento do organismo como um todo
para realizar suas atividades do diaa-dia”, explica Rose.
PILATES PÓS-PARTO
Após o parto vem à recuperação, o que todas as gestantes
temem. Durante três meses o corpo
da mulher ainda está se recompondo
de todos os procedimentos do parto
e não voltou totalmente ao que era
antes. Portanto, a técnica de Pilates
pode ajudar que a recuperação e a
cicatrização ocorram mais rapidamente, ajudando na tonificação do
abdômen e na recuperação do assoalho pélvico - região responsável
pela sustentação dos órgãos do
sistema reprodutor, e controlando
a flacidez.
Como o pós-parto é um mo-

mento delicado, a Health4u só autoriza que as alunas façam a aula com
autorização médica. Os exercícios
propostos respeitam os limites e restrições de cada aluna. “No começo,
nem todos os exercícios e posições
são permitidos, principalmente por
que há uma diferença para alunas
que fizeram parto normal para as
que fizeram cesárea, porém com o
passar das aulas os exercícios vão
progredindo”, esclarece Rose.
As mães que tiveram complicações no parto também são bemvindas. O método consiste em fortalecer os músculos, principalmente
os do CORE - músculos abdominais,
da região lombar, pelve e quadril, o
que ajuda na estabilidade da coluna

e da pélvica, e também no alívio dos
sintomas. Para as alunas da aula
pós-parto que tiveram diástase abdominal é necessário um acompanhamento médico além da realização
das atividades. A restrição de exercícios nesse caso é maior, dependendo sempre do estado em que a
complicação se encontra.
PILATES NA MELHOR IDADE
Quem pensa que não está mais
na hora para fazer exercícios está
enganado. A prática de Pilates não
tem limite de idade, basta ter disposição. Cansaço, falta de equilíbrio
e fraqueza nos ossos não são mais
problema para os idosos que fazem
a atividade. As aulas para terceira
idade são uma das mais procuradas,

já que o método proporciona benefícios para todas as áreas do corpo.
Sem contraindicação, idosos
que fazem uso de medicamento contínuo ou que têm doenças crônicas
podem realizar as aulas com certas
adaptações. “Os benefícios que o
Pilates na terceira idade traz, como
fortalecimento dos ossos, melhora
no equilíbrio, controle motor e
melhora na mobilidade das articulações, ajuda e previne que certas
doenças apareçam. O fato de o idoso
fazer atividade física ajuda também
que sua mente esteja em constante
trabalho, evitando assim que doenças como depressão, Parkinson e Alzheimer apareçam ou se agravem”,
comenta Rose.

CIDADE
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Movimento mundial visa a redução de acidentes no trânsito, através de ações de conscientização

Pouso Alegre adere ao Maio Amarelo
e Transporte de Pouso Alegre
, em parceria com o SEST/
SENAT, para a promoção de
Teve início na terca-feira ações de prevenção a aciden(02),a abertura da campanha tes no trânsito. O Secretário de
Maio Amarelo, evento da Sec- Trânsito e Transporte Vagner
retaria Municipal de Trânsito Mutti fez a abertura oficial da
Da Redação

jornaldoestado@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE
HELIODORA - MG
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL
PROC. LICITATÓRIO Nº 155/2017
LICITAÇÃO Nº 019/2017 – PREGÃO PRESENCIAL
O Município de Heliodora-MG, através da Comissão Municipal de Licitações, de
acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações, torna público que no dia 16 de Maio de
2017, às 08:45 horas, na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Santa Isabel, nº 18,
será realizado a Pregão Presencial nº 019/2017, que tem por objeto: “Contratação de
empresas especializadas na prestação de serviços médicos para a Unidade Básica
de Saúde”.
O Edital poderá ser adquirido junto à Comissão Municipal de Licitações, no endereço
acima, no horário das 8:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00, ou através do e-mail: prefeitura@heliodora.com.br. Outras informações pelo telefone (35) 3457-1262. HeliodoraMG, 04 de Maio de 2017.
Dejair Batista de Aguiar - Pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
HELIODORA - MG
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL
PROC. LICITATÓRIO Nº 158/2017
LICITAÇÃO Nº 020/2017 – PREGÃO PRESENCIAL –
REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Heliodora-MG, através da Comissão Municipal de Licitações, de
acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações, torna público que no dia 16 de Maio de
2017, às 13:45 horas, na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Santa Isabel, nº 18,
será realizado a Pregão Presencial nº 020/2017 – Registro de Preços, que tem por
objeto: “Registro de Preços para aquisição de Manilhas e Alambrados destinados a
manutenção da Secretaria de Obras”.
O Edital poderá ser adquirido junto à Comissão Municipal de Licitações, no endereço
acima, no horário das 8:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00, ou através do e-mail: prefeitura@heliodora.com.br. Outras informações pelo telefone (35) 3457-1262. HeliodoraMG, 04 de Maio de 2017. Dejair Batista de Aguiar - Pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
HELIODORA - MG
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL
PROC. LICITATÓRIO Nº 164/2017
LICITAÇÃO Nº 021/2017 – PREGÃO PRESENCIAL
O Município de Heliodora-MG, através da Comissão Municipal de Licitações, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações, torna público que no dia 17 de
Maio de 2017, às 08:45 horas, na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Santa Isabel,
nº 18, será realizado a Pregão Presencial nº 021/2017, que tem por objeto: “Aquisição
de Equipamentos Hospitalares destinados a Unidade Básica de Saúde 24 Horas”.
O Edital poderá ser adquirido junto à Comissão Municipal de Licitações, no endereço
acima, no horário das 8:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00, ou através do e-mail: prefeitura@heliodora.com.br. Outras informações pelo telefone (35) 3457-1262. HeliodoraMG, 04 de Maio de 2017. Dejair Batista de Aguiar - Pregoeiro.

Abertura do Maio Amarelo foi feita na Praça Senador José Bento

campanha.
A proposta do Maio Amarelo é chamar a atenção da
sociedade para a importância
do cumprimento das leis de
trânsito, imprescindível para
a preservação da vida, e atrair
para as discussões estudantes
e professores do ensino fundamental ao médio, através de
palestras e atividades com o
tema “Minha Escolha faz a Diferença”.
A campanha Maio Amarelo foi instituída pela ONU
(Organização das Nações Unidas) em 2011, com o propósito
de combater o grande número
de acidentes de trânsito no
mundo inteiro. A duração da
campanha será de dez anos,
com término previsto para
2021. Nesse período a ONU espera reduzir em 50% o número
de acidentes de trânsito em todos os países que aderiram às
ações.
O diretor de trânsito de
Pouso Alegre, Marcos Fernando Martins salienta que o
Maio Amarelo é mais que uma
campanha, mas sim um compromisso , que tanto o poder
público, como a sociedade

civil firmam para o combate às
mortes causadas por acidentes
de trânsito.
No decorrer do mês serão
realizadas blitze educativas

pela Secretaria de Trânsito e
Transporte, SEST/SENAT e PATRANS, carreata de conscientização nos bairros e palestras
nas escolas municipais.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 008/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017
A Comissão Permanente de Licitação do CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí torna
público que fará realizar, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e com a Lei
nº 10.520/2002, Pregão Presencial visando a contratação de empresa para a
confecção e fornecimento de materiais gráficos para atendimento às necessidades do CISAMESP. O Edital completo estará disponível a partir do dia
03/05/2017, das 8h às 16h, na sede do CISAMESP, localizada na Avenida
Major Armando Rubens Storino, nº 2.200, Jardim Canadá, Pouso Alegre/
MG, e também poderá ser solicitado pelo telefone (35)3423-3353, ou pelo email secretaria@cisamesp.com.br. A abertura das propostas comerciais será
dia 19/05/2017, às 08h45min, na sede do CISAMESP.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 009/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017
A Comissão Permanente de Licitação do CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí torna
público que fará realizar, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e com
a Lei nº 10.520/2002, Pregão Presencial visando a aquisição de 01 (um)
veículo zero quilômetros. O Edital completo estará disponível a partir do dia
03/05/2017, das 8h às 16h, na sede do CISAMESP, localizada na Avenida
Major Armando Rubens Storino,
nº 2.200, Jardim Canadá, Pouso Alegre/
MG, e também poderá ser solicitado pelo telefone (35)3423-3353, ou pelo email secretaria@cisamesp.com.br. A abertura das propostas comerciais será
dia 19/05/2017, às 14h00min, na sede do CISAMESP.
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Porchat não exibe entrevista com Bial
e diz que global proibiu veiculação
O “Programa do
Porchat”, da Record, anunciou na terça-feira (2) que
teria como “convidado” o
jornalista e escritor Pedro
Bial, na noite de estreia dele
na Globo.
Revelada pela coluna
de Ricardo Feltrin, a “atração” não foi exibida. Segundo
a Record, Bial desautorizou a
entrevista e disse que não
aceitava a brincadeira.
Porchat telefonou na
segunda-feira (1º) para Bial
para desejar-lhe sorte. Os
dois trocaram “figurinhas”
por alguns minutos. Na conversa --muito amistosa-- Bial
disse que quer levar o colega
da Record para participar
um dia de seu programa na
Globo. A conversa entre os
dois, gravada em viva-voz,
será exibida esta noite na
Record.
A Record afirma que
Bial estava ciente de que a
conversa seria levada ao ar.
Procurada, a Globo ainda
não se manifestou.
Bial disse a Porchat
que ficou muito feliz com a
ligação. Antes, os dois brincaram sobre a disputa por
público e audiência. O jornalista da Globo disse que
“tem pra todos”.
“Conversa com Bial”
estreou na terça (02), na
mesma faixa que já foi de Jô
Soares.
Confira como foi
a conversa entre Fábio

quinta-feira (04/05) A emissora não divulgou o capítulo

Globo - 17h

Porchat e Pedro Bial:
Porchat: Tô ligando
pra desejar boa sorte. Como
é que vai ser? Você vai concorrer comigo, Pedro? Não
sei se dou boa sorte ou se eu
falo “acaba amanhã”. Eu tô
na dúvida. (risos)
Pedro Bial: (risos) Vai
ter pra todo o mundo. Queria
estar no lugar do espectador
com tanta escolha boa pela
frente. A gente bate de frente
mesmo, no mesmo horário?
Acho que é um pouco diferente o horário
Porchat: Dá uma variada. Na verdade, dá pra todo o
mundo se assistir.
Bial: Então. Que delícia você ligar, cara. E quero
te adiantar que quero você
aqui, né, cara? Quero te
convidar para participar um
dia porque tem um dia que
é mais pegada de humor.

Sempre vai ter convidado humorista, comediante. Queria
muito te trazer aqui.
Porchat: É só combinar que não tem erro.
Bial: Vou fazer esse
meio de campo, então.
Porchat: E aí, de repente, um meio de campo
mais difícil é trazer você
aqui, mas vai dar tudo certo.
Bial: Ah, vamos fazer
“uma mão lavando a outra
mão”. Vamos nessa!
Porchat: Boa sorte,
arrebenta! Programa diário
é dureza, tem que trabalhar
um monte...
Bial: É pauleira demais, mas vou seguir seu
exemplo. E brigadíssimo de
ligar. Adorei!
Porchat: Vamos fazer
o seguinte: você rouba a
audiência do Danilo e eu continuo com a minha.

Advogado confirma que depoimento
vazado de Emilly é real e quer punição
Um dia após o depoimento prestado por Emilly
na Delegacia da Mulher vazar
na internet, a delegada Marcia Noeli, chefe da Divisão
de Polícia de Atendimento à
Mulher, disse ao UOL que somente a vítima, seus advogados e os advogados de Marcos Harter tiveram acesso a
cópias do documento com as
declarações da vencedora do
“Big Brother Brasil”.
“O inquérito estava
sob sigilo e foi enviado para o
Ministério Público”, afirmou

RESUMO DAS NOVELAS

Noeli nesta quarta-feira (3).
Renato Darlan, advogado de Emilly, considerou
absurdo o vazamento do documento policial e disse que
pretende tomar providências.
“Nós entendemos que
para alguém é interessante
esse vazamento. Para Emily
não faz sentido, já que o que
ela mais quer é esquecer e seguir sua vida. Nós pretendemos, sim, buscar o responsável
por esse vazamento já que o
procedimento é sigiloso.”

“O vazamento inclusive é maldoso e mentiroso
porque em nenhum momento
a Emilly diz que pediu que ele
fosse excluído”, completou
Renato sobre a postagem do
Twitter que vazou o depoimento citando que ela havia
pedido a expulsão de Marcos
do “BBB”.
O advogado também
destacou que a investigação
partiu da própria autoridade
policial que, assistindo aos
vídeos do reality show, entendeu que havia violência.

Globo - 18h20

Globo - 19h15

Globo - 21h

quinta-feira (04/05) - Thomas não consegue argumentar
com Dom Pedro. Ubirajara desafia Piatã. Thomas afirma a Anna
que Joaquim fez intrigas contra ele. Anna garante ao marido que
conversará com Leopoldina. Joaquim reclama por Elvira tentar
se comportar como Anna. Elvira encontra Germana e Licurgo
amarrados. Diara pede para ter filhos com Wolfgang. Piatã é
obrigado a caçar sozinho na mata. Anna discute com Joaquim
por causa de Thomas. Joaquim flagra Licurgo e Germana saindo
da sala de Thomas.

quinta-feira (04/05) - Tiago avisa a Júlia que voltará para
Fernando de Noronha. Lázaro garante a Diana que recorrerá
da decisão do juiz. Gordo alerta Diana para ter cuidado com
Lázaro. Zac descobre que Mariane desistiu de vender o apartamento. Nelson sente ciúmes ao ouvir os comentários de
outros homens sobre o cartaz de Glenda e Edith. Lázaro tenta
reconquistar Diana. Júlia não consegue impedir Diana de levar
Chiara. Diana inventa para Chiara que o casamento de Gui e
Júlia foi adiado. Léo consegue se encontrar com o pai. Gui fica
nervoso ao perceber que Diana sumiu com Chiara.

quinta-feira (04/05) - Ritinha passa seus dados para Eugênio. Ivana tenta confortar Joyce. Eugênio obriga Ruy a se
desculpar com Dantas. Cibele deixa o Rio de Janeiro. Ritinha
pede novos documentos para Waldemar, em Parazinho. Simone
bloqueia o site de apostas no computador de Silvana. Nonatoajuda Jane a se arrumar em seu camarim. Cláudio convence Ivana
a viajar com ele. Cândida confirma que Jeiza está gostando de
Zeca. Edinalva se insinua para o namorado de Aurora. Bibi ouve
uma mulher falando com Rubinho no celular e decide seguir o
marido. Caio reata com Leila. Abel se irrita por não poder dar
entrada no divórcio do filho.

quinta-feira (04/05) - Dulce Maria diz para Gustavo

SBT - 20h30

que o doutor André é solteiro e que poderia casar com a
Nicole, quem considera apenas amiga de seu pai. Gustavo
fica enciumado com a situação. Érica (Einat Falbel) liga
para Flávio e conta que está de volta em Doce Horizonte
e que a polícia está atrás dela. Dulce Maria chega em casa
e é recepcionada por todo mundo que ela gosta. Emílio
dá flores para a amiga. As meninas da escola conhecem
Miguel. Silvana implica mais uma vez com Verônica por
achar que ela demorou demais no almoço. Fátima conversa com Cecília sobre Flávio, mas sem citar nomes e revela
estar apaixonada. Bárbara e Frida decidem conversar
com seus pais.
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Resultado inédito foi apresentado em Diamantina na etapa de oficinas do Circuito Alimentação e reflete política do Governo de Minas Gerais de valorizar o homem do campo

Agricultura familiar representa 30%
das compras de alimentação escolar
Da Redação
jornaldoestado@gmail.com

Pela primeira vez, a agricultura familiar de Minas Gerais
conseguiu representar mais
de 30% dos recursos destinados à alimentação escolar, por
meio do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
(FNDE).
Em 2010, quando a legislação entrou em vigor, apenas
2,05% dos R$ 144 milhões de
recursos da alimentação escolar eram destinados aos agricultores familiares mineiros.
No ano passado, o percentual
chegou a 33,06%.
“Isso demonstra o quanto estamos avançando nesta
política de valorização da agricultura familiar, através dos
mercados institucionais”, disse
o secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, Professor Neivaldo, ao participar
nesta quarta-feira (3/5), em Diamantina, da abertura da nova
temporada do Circuito Alimentação, com a presença de cerca

de 300 participantes de 25 municípios da Superintendência
Regional de Ensino – Diamantina.
A ação do Governo de
Minas Gerais busca ampliar o
acesso da agricultura familiar
aos diferentes mercados institucionais púbicos, (escolas,
hospitais, órgãos da administração diret, etc), com ênfase no
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que determina que 30% das compras
de alimentos do setor público
sejam de produtos da agricultura familiar.
São realizadas oficinas
de capacitação técnica em que
participam agricultores familiares, profissionais da rede estadual de ensino e extensionistas rurais.
Para a Coordenadora de
Educação do Campo da Secretaria de Estado de Educação,
Érica Fernanda Justino, a escola é um espaço importante para
trabalhar a questão da soberania alimentar. “Conseguimos
alcançar a média de 30% nas escolas. É um marco importante,

mas temos consciência de
que precisamos avançar ainda
mais”, disse.
INVESTIMENTOS
Desde o ano passado, o
Governo de Minas Gerais tem
executado várias ações para o
fortalecimento da agricultura
familiar. Uma delas é o repasse
de recursos para complemen-

tar o fundo para garantir mais
alimentação de qualidade nas
escolas, um investimento de
cerca de R$ 100 milhões.
Outra entrega foi o Portal
da Agricultura Familiar, que
aproxima a oferta de produtos
com a demanda das instituições públicas. Com a inovação
tecnológica, cerca 3.600 esco-

las estão cadastradas e 3.400
agricultores familiares inscritos no sistema.
“Apesar das dificuldades
por que passa todo o país, o
Governo do Estado tem feito as
pequenas entregas, que efetivamente transformam a vida das
pessoas”, afirmou o secretário
Professor Neivaldo.

Site reúne dados diversos sobre Vigilância Epidemiológica no SUS
A Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais (SES-MG),
lançou um site que reúne dados e
informações epidemiológicas da
saúde pública estadual.
O objetivo é subsidiar qualquer tipo de análise da situação
sanitária de diversos tipos de agravos que geram notificação no SUS,
além da dengue, câncer e, até mesmo, dados relacionados à imunização, nascimentos e óbitos.
Disponível no link http://
vigilancia.saude.mg.gov.br, o portal
concentra os Sistemas de Informação ligados à saúde como o Sistema
de Informações sobre Mortalidade

(SIM); o Sistema de Informações
sobre Nascidos Vivos – (Sinasc); o
Sistema de Informação de Agravos
de Notificação – (Sinan); o Sistema
de Informação do Programa de
Imunizações (Sipni); o Sistema do
Programa Nacional de Controle da
Dengue (SisPNCD) e o Sistema de
Informação do Câncer (Siscan).
O site disponibiliza também
estatísticas que permitem mensurar a situação de saúde da população mineira, por meio do sistema
Tabnet. Uma das seções informa
a situação econômica e social da
população que afeta a qualidade de
vida.

São informações sobre Assistência à Saúde da população, os
cadastros das redes hospitalares e
ambulatoriais (rede assistencial), o
cadastro dos estabelecimentos de
saúde, além de informações sobre
recursos financeiros e informações
demográficas e socioeconômicas.
Além de dados, estão disponíveis manuais, fichas, fluxogramas e portarias que são os
instrumentos necessários para a
execução das ações de saúde.
De acordo com o subsecretário de Vigilância e Proteção à
Saúde da SES-MG, Rodrigo Said, o
portal permite que o cidadão e os

gestores tenham acesso a dados
seguros e confiáveis de forma mais
rápida.
“É um endereço eletrônico
criado pela equipe da Diretoria de
Análise de Situação de Saúde que
tem por objetivo disponibilizar publicamente as informações de saúde,
garantido maior transparência,
acesso aos dados e documentos,
permitindo melhor monitoramento
e qualificação de atividades”, explica Said.
“A consulta ao portal pode
ser realizada por profissionais de
saúde, estudantes, jornalistas e
população em geral. Também per-

mite um canal de comunicação com
todas as vigilâncias do Estado de
Minas Gerais”, completa o subsecretário.
INDICADORES DE SAÚDE
Dados de morbidade, incapacidade, acesso aos serviços, qualidade da atenção, condições de vida
e fatores ambientais são utilizados
na construção de indicadores de
waúde. Estas informações são relevantes para a mensuração do estado de saúde da população. E são
importantes ferramentas utilizadas
por gestores para criar e implementar as políticas e as ações de saúde
pública no Estado.
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Saldo de empregos cai, mas MPE
mineiras continuam contratando
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Apesar da queda do
saldo de empregos gerados
pelas Micro e Pequenas Empresas (MPE), no mês de
março, Minas Gerais contratou mais do que demitiu,
gerando saldo positivo e o
segundo melhor resultado do
país. É o que mostra o levantamento do Sebrae com base
nos dados do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).
Mesmo registrando um
saldo inferior ao de fevereiro,
que chegou a 8.231 vagas, as
MPE mineiras geraram 93.625
contrações contra 92.601 demissões, o que resultou um
saldo positivo de 1.024 vagas. O resultado de março em
Minas Gerais só não foi maior
que o do Rio Grande de Sul
(2.686) e o de Goiás (1.095).
De acordo com os dados
do Caged, o resultado positivo em Minas Gerais foi influenciado diretamente pelos
setores de Agropecuária e
Serviços, com saldos de 2.077
e 1.602 vagas, respectivamente. A Construção Civil e a
Indústria Extrativista Mineral
tiveram saldos modestos de
31 e 53 postos de trabalho,
respectivamente.

“As atividades da Agropecuária que tiveram melhores resultados foram: o cultivo do alho, cana de açúcar,
horticultura e outras lavouras temporárias. Entretanto,
a criação de bovino e frango
tiveram os maiores cortes no
número de empregados”, destaca o analista da Unidade
de Inteligência Empresarial
do Sebrae Minas, Breno Fernandes.
No setor de Serviços, o
transporte rodoviário de carga foi o que mais gerou empregos, em março. Também
tiveram bom desempenho
as atividades voltadas para
educação, como creche, préescola, ensino fundamental
e médio, além do transporte
escolar.
Por outro lado, o mês
não foi não bom para o Comércio. O setor ficou no
vermelho, com 35.257 admissões e 37.812 demissões, ocasionando um saldo de -2.555
empregos. Outro segmento
que ficou no negativo foi o da
Indústria da Transformação,
com o saldo de -184 vagas.
“Analisando os resultados dos três primeiros meses
do ano, não se pode fazer
uma previsão do comportamento das empresas frente
a contratação e demissão de
funcionários. A expectativa
do mercado é que haja uma
recuperação a partir do se-

O resultado positivo em Minas Gerais foi influenciado diretamente pelos setores de Agropecuária e Serviços,
gundo semestre”, justifica o
analista do Sebrae Minas.
Em relação às regionais
do estado, a Triângulo e Alto
Paranaíba foi a que teve o mel-

hor desempenho, com 2.230
vagas, dessas, 2.044 foram
geradas pelo o setor Agropecuário. O pior resultado
foi na Regional Centro, com

-1.220 vagas, afetada principalmente pelo Comércio, no
qual houve uma redução de
1.208 postos de trabalho.

Detentos de Alfenas fazem curso para instalação de aquecedor solar
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Uma iniciativa inédita no
Sistema Prisional mineiro capacitou 15 detentos do Presídio
de Alfenas, no Território Sul

do estado, para a instalação de
aquecedor solar de baixo custo.
Além de aprenderem o ofício,
os presos também instalaram
os equipamentos em todas as
celas da unidade. O projeto foi
criado pela Associação Mineira
de Educação Continuada (As-

mec) com o apoio da Vara de
Execução Penal do município.
A verba usada na capacitação e instalação é proveniente dos recursos de prestação
pecuniária da comarca de Alfenas. O valor do investimento foi
de R$ 87.000. Os detentos foram

selecionados pela Comissão
Técnica de Classificação (CTC),
que é um grupo multidisciplinar de profissionais das
áreas de segurança, jurídica, de
saúde e psicossocial da própria
unidade.
O curso e as obras

começaram em dezembro de
2016 e terminaram no mês passado. A carga horária foi de 168
horas. A Asmec vai ofertar outras quatro capacitações dentro
da unidade prisional de Alfenas:
Salgadeira, Pizzaiolo, Chapeiro
e Empreendedorismo.

