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ÀS 9H, NO CENTRO

MOTIM

AGENTES
IMPEDEM FUGA DE
DETENTOS EM PA
Agentes penitenciários precisaram
controlar um motim na manhã desta
segunda-feira (15), no presídio de
Pouso Alegre. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração
Prisional (Seap), presos serraram
grades de celas e do corredor que
dá acesso ao pátio da unidade. O
motim teria sido controlado no final
da manhã. De acordo com a Seap,
nenhua fuga foi registrada. Também
não houve feridos. PÁGINA 3

IMPASSE N0 CEMA

Na fuga, um dos assaltantes deixou capacete

ASSALTO, TIRO E CORRERIA
Mariângela Muniz, filha do dono de um posto de combustíveis de Pouso Alegre, chegava à agência do Banco Itaú, na Rua Adolfo Olinto,
com um malote que continha o faturamento do final de semana do estabelecimento. Ela não sabia, mas já era esperada por dois assaltantes. Quando desceu do carro, foi abordada por um deles. Armado, ele avançou sobre a bolsa que ela segurava e fez o disparo que a
acertou de raspão. A ação da dupla de assaltantes ocorreu nas primeiras horas da manhã, pouco antes das 10h. O dia estava começando
para muitos trabalhadores, incluindo Mariângela. O assalto, seguido pelo disparo, provocou pânico no local. Em imagens de câmeras de
segurança é possível ver um corre-corre. PÁGINA 3

CÂMARA MEDIA
DIÁLOGO COM A
PREFEITURA
Em busca de diálogo, os vereadores
de Pouso Alegre promoveram um
encontro entre Executivo e produtores rurais da Central Municipal
de Abastecimento, a Cema, nesta
segunda-feira (15). O encontro abre
um canal de discussão em busca de
alternativa para o impasse criado
após a doação do terreno onde seria
construída a sede da entidade pela
prefeitura. PÁGINA 3
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Opinião
Carne podre no Brasil Grande do PT
Vinícius Torres Freire*
A polícia bateu nas portas
do BNDES e de Luciano Coutinho, ex-presidente do banco e
um mentor intelectual do “Brasil
Grande” de Lula 2 e de Dilma 1.
Foi quando o bancão estatal se
transformou na mãe de grandes
fusões e aquisições ou fez muito
empréstimo a juros de pai para
filhos, entre eles a JBS, ora sob
suspeita.
Sabe-se lá se a Polícia Federal atirou no que viu e acertou o
que não enxergou ou se está vendo coisas. Depois da Operação
Carne Fraca, a gente se pergunta
se não tem mais papelão nessa
linguiça.
No entanto, a JBS já discute a possibilidade de um acordo
judicial, conversa que envolve
delações e também o relacionamento da empresa com o BNDES.
As tratativas não provam nada,
mas sugerem que não é possível
descartar a ação da polícia como
barbeiragem, como tanta gente
dizia indignada no BNDES, na
sexta-feira (12).
Tudo é preliminar. Não se
sabe para quais autoridades o

frigorífico entregaria suas denúncias; se dispõe de material
de interesse para a Justiça. Não
se sabe quais de seus executivos
ou proprietários falariam.
Parece muito difícil ensaboar empréstimos no BNDES.
As operações envolvem muita
gente de áreas e hierarquias
diversas, em procedimentos
diferentes de checagem e liberação do negócio. Numa hipótese benigna, que nos dias que
correm passa por ingênua, uma
autoridade do governo, de fora
do banco, poderia vender uma
facilitação inexistente e faturar
um capilé em operação de resto
adequada.
Tampouco é indício de
rolo o fato de o banco ter ganhado dimensões exorbitantes,
política do período final de Lula
2 e dos anos Dilma.
No entanto, já estão sob
suspeita empréstimos do banco
para a Odebrecht e para a JBS.
Caso se puxe uma pena e venha
uma galinha, a granja inteira
fica na mira de polícia e procuradores.
*Jornalista e colunista.
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Ponto de Vista
Está chegando a hora
Carlos Brickimann*
Lula finalmente prestou
depoimento a Sérgio Moro.
Encontraram-se em pessoa,
falaram olhos nos olhos. Nada
aconteceu de espetacular.
Não houve briga de torcidas
em Curitiba, nem troca de
ofensas entre depoente, juiz
e promotores. Quem achava
que Lula é culpado continua
achando, quem achava que
Lula é inocente não mudou
de ideia. Assunto encerrado.
Encerrado, pois a disputa hoje é menos no campo
jurídico do que no eleitoral.
É difícil acreditar que tantos
delatores diferentes façam
descrições tão parecidas do
método petista de redistribuir
a renda dos outros se algo
não for verdade - e sabendo
que, se mentirem, perderão
as vantagens que já obtiveram
e ficarão na cadeia. Lula, no
depoimento, vacilou algumas vezes: garantiu que não
tem influência no PT, nem
no Instituto Lula, e que sua
esposa decidia negócios de
centenas de milhares de reais
sem consultá-lo. Moro, um
juiz duro, certamente esteve
atento a esse tipo de detalhe.
A sentença de Moro,
com possível condenação,
deve sair em junho. Lula terá
uns 13 meses até que o PT o
lance candidato à Presidência da República. Mas, nesse
período, se o Tribunal Regional Federal confirmar uma
eventual condenação, Lula
vira ficha suja e fica inelegível.
Os magistrados poderão até
permitir que se defenda em
liberdade até o processo transitar em julgado, mas ele não
poderá ser candidato. E, com
o número de processos que
sofre, eleger-se presidente é
sua única boa saída.
NUS, EM SEGURANÇA
Detalhe saboroso da
delação do marqueteiro João
Santana e de sua esposa,

Mônica Moura: o líder do
PT no Senado, Delcídio do
Amaral, exigiu que parte das
contribuições de empreiteiras
à sua campanha fosse depositada em conta clandestina
no Exterior. A negociação
foi feita na sauna da casa de
Delcídio, em Campo Grande,
Mato Grosso do Sul.
Justo: na sauna, nenhum
negociador teria como ocultar gravadores ou câmeras.
Marcelo Odebrecht e seus
77 diretores fizeram uma
radiografia notável da circulação de dinheiro não só em
campanhas eleitorais, mas
também como retribuição a
atitudes amigáveis dos poderosos da época. Mas nada foi
tão espetacular como a delação premiada de João Santana
e Mônica Moura: enquanto a
Odebrecht se aproximava dos
cofres públicos de maneira
protocolar - heterodoxa, sim,
mas protocolar - João Santana
e Mônica Moura é como se
fossem da família, conheciam
tudo por dentro.
Surgiram então as bombas: a narrativa de Mônica
segundo a qual o ministro da
Justiça de Dilma, José Eduardo Cardozo, contava à presidente tudo que conseguia
saber - e não deveria saber,
quanto mais espalhar - sobre
as ações da Polícia Federal
na Lava Jato; e como Dilma,
operando um e-mail falso, passava as informações sigilosas
aos marqueteiros. Nas duas
delações, ambos garantiram
que Lula e Dilma sabiam tudo
sobre as doações premiadas,
e que Lula era o comandantechefe do esquema - “a instância final”, como o chamavam.
E que Dilma, quando tinha
uma informação sigilosa a
passar-lhes, sem risco de ser
interceptada, levava Mônica
para passear numa varanda
ou nos jardins do palácio..
*Jornalista e colunista.

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

Líder na
agricultura
Estudos feitos pelo
Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos mostram que o
Brasil é um dos países em que a
produtividade mais cresce. De
2006 a 2010, o rendimento da
agropecuária aumentou 4,28%
ao ano no Brasil, seguido pela
China (3,25%), Chile (3,08%),
Japão (2,86%), Argentina (2,7%),
Indonésia (2,62%), Estados
Unidos (1,93%) e México (1,46%).
Os pesquisadores americanos
usaram o indicador expresso em
Produtividade Total dos Fatores
(PTF), que considera todos
os produtos das lavouras e da
pecuária e os relaciona com os
insumos usados na produção.

A razão da
produtividade
Três tecnologias são
consideradas pela Empresa
Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) como
essenciais ao aumento da
produtividade da agricultura
brasileira: viabilização da
segunda safra de verão
(safrinha); resistência genética
às principais doenças e plantio
direto na palha. O estudo sobre
o crescimento da produtividade
brasileira foi publicado na revista
EuroChoices agri-food and rural
resource issues, na edição deste
ano, nas versões em inglês,
francês e alemão.

Queda
O setor de serviços de Minas
Gerais apresentou, em março,
uma queda de 2,2% frente a
fevereiro, na série com ajuste
sazonal – o que representa o
21o lugar entre as 27 unidades
da federação. Cabe destacar
que o resultado para o Brasil
no mesmo período também foi
negativo (-2,3%). As maiores
variações positivas de volume
em relação ao mês anterior
foram registradas em Tocantins
(24,9%), Maranhão (9,9%)
e Alagoas (4,1%). Por outro
lado, as maiores quedas foram
observadas em Roraima (- 4,2%),
no Rio Grande do Sul (-4,0%), no
Paraná e Distrito Federal (ambos
com -3,4%).
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Tentativa de fuga é frustrada
no presídio de Pouso Alegre
Da região

jornaldoestado@gmail.com

Agentes penitenciários
precisaram controlar um motim na manhã desta segunda-feira (15), no presídio de
Pouso Alegre. De acordo com
a Secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap),
presos serraram grades de
celas e do corredor que dá
acesso ao pátio da unidade. O
motim teria sido controlado
no final da manhã. De acordo com a Seap, nenhua fuga
foi registrada. Também não
houve feridos.
Conforme a Seap, agentes penitenciários perceberam
uma movimentação anormal
no começo da manhã e descobriram que dois presos que
estavam no banho de sol serraram as grades da galeria.
Acredita-se que, no mesmo
momento, detentos de duas
celas da ala 2 fizeram o mes-

mo. Um grupo então se escondeu no banheiro do salão
usado para receber familiares
enquanto um detento simulou
passar mal.
A Seap não disse quantos
presos se envolveram no motim. Cães foram usados para
ajudar os agentes no controle.
De acordo com a Polícia Militar, militares também foram
chamados para garantir a segurança do lado de fora do
presídio por volta das 10h.
Ainda segundo a secretaria, as celas que tiveram as
grades cerradas foram interditadas temporariamente e os
agentes fazem vistoria para localização de objetos cortantes
na tarde desta segunda-feira.
“A direção-geral de unidade
instaurou um procedimento
interno para apurar administrativamente as responsabilidades e outros danos ao patrimônio”, explicou em nota.
OUTRO TUMULTO. Um

Seap informou que motim foi controlado ainda pela manhã no presídio de Pouso Alegre
outro tumulto teria ocorrido
no presídio em 27 de janeiro.
Na época, os detentos reclamavam de superlotação na un-

idade. Eles chegaram a enviar
vídeos e áudios para familiares
e fizeram contato com a imprensa por telefone, mas a Seap

negou a existência do tumulto,
declarando que naquela data
teria havido uma vistoria de
rotina nas celas.

Câmara media impasse entre Cema e Prefeitura após
doação de terreno onde seria construída sede da entidade
Da região

jornaldoestado@gmail.com
Em busca de diálogo, os
vereadores de Pouso Alegre promoveram um encontro entre Executivo e produtores rurais da Central
Municipal de Abastecimento, a Cema,
nesta segunda-feira (15). O encontro
abre um canal de discussão em busca
de alternativa para o impasse criado
após a doação do terreno onde seria
construída a sede da entidade pela
prefeitura.
Da reunião participaram
produtores rurais, o presidente da Câmara Adriano da Farmácia, o prefeito

Rafael Simões (PSDB) e os vereadores
Adelson do Hospital (PR), Campanha
(PROS), Dito Barbosa (PSDB), Leandro
Morais (PPS), Odair Quincote (PPS),
Oliveira (PMDB), Professora Mariléia
(PSDB) e Rafael Aboláfio (PV).
O impasse começou quando
foi aprovada a doação do terreno
onde seria construído o novo Cema
para construção de uma nova planta
da Cimed. Hoje, os produtores fazem
a comercialização, em um barracão
alugado às margens da Rodovia
Fernão Dias. Segundo a Associação de
Produtores, o aluguel tem o custo de
R$ 45 mil, valor que é dividido entre
os produtores mensalmente, e que

traz grande dificuldade à Associação.
Por outro lado, a doação do
terreno para o Grupo Cimed garante
a ampliação da fábrica, o que traz
benefícios diretos à economia local
e à geração de empregos. Segundo
o Poder Executivo, o plano de investimentos da empresa é de R$ 30 milhões, com previsão de início imediato
e conclusão em três anos; somente na
construção já serão empregados 100
profissionais e quando a fábrica estiver em operação serão 300 empregos
diretos e indiretos.
“Sabemos que a ampliação
da Cimed, sem dúvida, é um grande
avanço para Pouso Alegre, afinal,

centenas de pouso-alegrenses terão
oportunidade de emprego e a geração
de renda para cidade também cresce.
Mas, cabe a nós, vereadores, dar total transparência para essa questão e
garantir, de fato, que os produtores
sejam ouvidos e não sejam prejudicados. Por isso, organizamos essa
reunião entre Associação e a Prefeitura”, justifica o presidente da Câmara, vereador Adriano da Farmácia
(PR), sobre a solicitação da reunião
que aconteceu no atual endereço do
Ceasa.
Na presença do prefeito Rafael
Simões (PSDB), os produtores exigiram uma garantia de que a prefeitura

realmente fará uma nova doação de
terreno. Em contrapartida, a Executivo ofereceu uma área próxima ao antigo Planeta Azul, porém a exigência
dos produtores é de que o novo espaço também seja às margens da Rodovia Fernão Dias. Segundo o presidente
da Câmara, os vereadores continuarão atentos à questão para manter
essa negociação e chegar a um consenso que seja vantajoso para todas
as partes. “É nossa função sim fiscalizar e cobrar soluções para questões
como esta. A Câmara continua de
olho e vai acompanhar esse caso até
uma solução definitiva”, completa o
presidente Adriano da Farmácia.
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Parto normal humanizado
Por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) mãe e bebê têm garantido o direito ao parto normal e humanizado
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

A Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais (SESMG) reforça a importância da
realização do parto normal de
forma acolhedora e humanizada. O Sistema Único de Saúde
(SUS) entende que cada parto
é único e, por isso, diversos
programas e ações estão sendo
construídos para que a mulher
seja acolhida e tenha suas vontades respeitadas.
Em Minas Gerais, os partos normais realizados no
SUS são maioria. Em 2016, dos
165.241 partos realizados no
estado pelo SUS, 55,3% foram
normais. Entretanto, os partos
normais ainda são cercados de
mitos, como se causassem dor
e sofrimento à mãe e à criança.
Mas as vantagens desse
tipo de parto são extensas,
começando pelo fortalecimento do sistema imunológico do
bebê que, ao passar pelo canal
vaginal da mãe, tem contato
com bactérias naturalmente
presentes nessa parte do corpo da mulher. Além disso, por
meio do parto normal, o ritmo
cardíaco, fluxo sanguíneo e a
maturação pulmonar do bebê
são gradativamente trabalhados.
Aniele Oliveira Rosa passou pela experiência do parto
normal nas suas duas gestações. A última foi há 11 meses, quando sua segunda filha
nasceu, em Belo Horizonte, com
todo o procedimento feito por
meio do SUS.
“Eu sempre quis parto normal, principalmente por causa
da recuperação que é mais
rápida. No parto do meu primeiro filho a minha mãe estava
comigo como acompanhante,
por isso fiquei mais calma. Já
no segundo parto, da minha
filha mais nova, eu me senti um
pouco mais tensa, mas correu
tudo bem”, conta.
Considerado um dos mo-

Em Minas Gerais, os partos normais realizados no SUS são maioria
mentos mais importantes para
a construção do vínculo entre
a mãe e o bebê, o parto precisa
ser tranquilo e seguro, prezando
pelo acolhimento da gestante e
da criança.
Entre os principais direitos da gestante estão: a livre
escolha do acompanhante durante o trabalho de parto, parto
e pós-parto imediato, conforme
previsto na Lei Nº 11.108, de 7
de abril de 2005, contato pele a
pele com o bebê, amamentação,
analgesia para o parto e redução
de intervenções desnecessárias.
Existe um mito de que

o parto normal é um procedimento de dor e sofrimento e
que a cesariana é mais segura.
Entretanto, existem riscos e
eventos adversos que podem
acontecer nos partos realizados com cirurgia ou pelo uso de
medicamentos para a operação
cesariana.
Rede Cegonha
Como incentivo ao parto
humanizado e ao cuidado integral com a saúde da mãe e da
criança, a SES-MG aderiu à Rede
Cegonha, estratégia do Ministério da Saúde que implementa
uma série de cuidados com a

saúde da mulher.
Por meio do programa é assegurado às mulheres o direito
ao planejamento reprodutivo e
à atenção humanizada durante o
período da gravidez, parto e puerpério. Além disso, através do
programa, é garantido à criança
o direito a um nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis.
De acordo com a coordenadora de Atenção à Saúde da
Mulher da SES-MG, Ana Paula
Mendes Carvalho, a adesão à
Rede Cegonha é uma entre as
diversas estratégias adotadas

pelo estado para incentivar o
parto normal, acolhedor e humanizado.
“A SES-MG participa de diversos espaços e estratégias que
abordam a questão da qualificação da atenção perinatal, o que
inclui a mudança no modelo de
atenção ao parto e nascimento,
redução de cesarianas desnecessárias e promoção do parto
normal seguro, digno e respeitoso. Aderindo à Rede Cegonha,
Minas reafirma o compromisso
em qualificar assistência às
mulheres e famílias”, afirma Ana
Paula.
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Mulher é baleada por assaltantes
na calçada de agência bancária
Da Redação
jornaldoestado@gmail.com

Mariângela Muniz, filha
do dono de um posto de combustíveis de Pouso Alegre,
chegava à agência do Banco
Itaú, na Rua Adolfo Olinto,
com um malote que continha
o faturamento do final de semana do estabelecimento. Ela
não sabia, mas já era esperada
por dois assaltantes. Quando
desceu do carro, foi abordada
por um deles. Armado, ele
avançou sobre a bolsa que ela
segurava e fez o disparo que
a acertou de raspão. O ladrão
rapidamente correu e montou
na garupa de uma motocicleta,
onde era aguardado pelo comparsa. Os dois deixaram o local em questão de segundos.
Mariângela foi socorrida por um
dos funcionários do posto, que
dirigia o veículo que a levara até
o banco.
A ação da dupla de assaltantes ocorreu nas primeiras
horas da manhã, pouco antes
das 10h. O dia estava começando para muitos trabalhadores,
incluindo Mariângela. O assalto,
seguido pelo disparo, provocou
pânico no local. Em imagens de
câmeras de segurança é possível ver um corre-corre.

“O rapaz estava nervoso.
Estava na fila do banco com uma
camisa de um supermercado
da cidade. Quando essa moça
chegou e desceu do carro para
entrar no banco, ele simplesmente grudou na bolsa dela e
disparou o revólver contra ela”,
conta um homem que testemunhou o assalto. Para o comandante da Polícia Militar, Eyder de
Souza Lambert, a ação pode ter
sido executada por pessoas que
já tinham informações sobre
a vítima e a operação bancária
que ela faria.
Mariângela foi encaminhada para o Hospital das Clínicas
Samuel Libânio (HCSL), onde foi
atendida e encaminhada para
casa. Ela publicou uma mensagem nas redes sociais tranquilizando amigos e familiares.
“Queridos amigos. Como vocês
sabem fui vítima de roubo, levei
um tiro de raspão. Já estou em
casa e bem. Obrigada pelas orações e energias positivas. Foi só
um susto”, registrou em sua página pessoal.
FUGA
Na fuga, um dos assaltantes
deixou para trás um capacete,
encontrado próximo à entrada
da agência bancária. Mais tarde,
a moto utilizada pelos assaltantes foi encontrada pela polí-

cia em frente a uma casa no bairro Jardim Guanabara. Mais uma
vez os bandidos foram flagrados
por câmeras de segurança. Eles

foram filmados quando chegaram na motocicleta. Em seguida,
uma caminhonete deixa o local.
Uma testemunha afirmou que

viu a dupla entrando no veículo.
Ninguém havia sido preso até o
fechamento desta edição.

Ação de criminosos gerou pânico no centro da cidade na manhã desta segunda

Corpo de jovem é encontrado em
trilha da Avenida Ayrton Senna
Um jovem pode ter sido
vítima de execução em Pouso
Alegre. Roger Chagas Basso,
de 20 anos, foi encontrado
morto, alvejado por tiros na
nuca e nas costas. A namorada do rapaz contou à polícia que ele havia saído de
casa acompanhado por três
homens que ela não soube
identificar.

O corpo do jovem foi encontrado por acaso, na tarde
de sábado (13), por um morador que passava pela trilha
que liga a Avenida Ayrton
Senna ao bairro Jardim Olímpico. Conforme a polícia, Roger tem passagens por roubo.
As autoridades investigam
o crime, mas até o momento
nenhum suspeito foi preso.

Câmera flagra bandidos em fuga
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Record manda rede exibir matéria
sobre doença de Marcelo Rezende

RESUMO DAS NOVELAS

Globo - 17h

O comunicado causou
estranheza nesta segundafeira em todas as praças que
transmitem a Record: a emissora determinou que todas as
edições regionais de “Cidade
Alerta” reprisassem hoje a reportagem sobre o câncer que
acomete o apresentador Mar-

celo Rezende, exibida ontem no
“Domingo Espetacular”.
“O vt (gravação) do
Marcelo Rezende (..) já está
disponível para geração. É
para ser usado apenas hoje no
encerramento do Cidade Alerta
de todos os Estados. Não pode
ser reprisado depois em ne-

nhum telejornal”, diz o comunicado enviado à rede nacional,
obtido pela coluna.
A determinação desagradou a algumas praças, uma
vez que é proibido tocar na
edição: a reportagem tem de
ser exibida como está, com 20
minutos de duração, sem corte.

Ana Maria mostra prato rejeitado por
Taís Araújo e manda recado para atriz

Globo - 18h20

Globo - 19h15

Globo - 21h

terça-feira (16/05) - Keyla pensa em cancelar a festa de Tonico. Marta acusa Lica de traição e Leide sai em sua defesa. Marta
se desculpa com Lica. Keyla, Lica, Benê, Ellen e Tina fazem um
mutirão com os amigos na lanchonete. MB sente ciúmes de
Felipe com Lica. Ellen tenta disfarçar a surpresa quando Jota
revela o apelido virtual dela. Benê pede para Guto ensiná-la a
tocar piano. Fio confessa a Anderson que gosta de Ellen. Roney
se irrita quando vê a lanchonete sendo reformada, mas Keyla
e Lica o tranquilizam. Keyla e Tato ficam tensos quando K2
questiona a paternidade de Tonico.

terça-feira (16/05) - Dom Pedro enfrenta Avilez. Leopoldina
e Anna ficam aflitas na fazenda. Joaquim se une a Peter, Libério,
Diara e Wolfgang e leva o povo para lutar a favor de Dom Pedro.
Avilez desiste da batalha e é obrigado a retirar suas tropas.
Cecília vibra com a notícia da vitória de Dom Pedro, enquanto
Sebastião se esconde. Thomas passa a noite com Domitila. Piatã
convence Jacira a seguir a tradição até o casamento. Leopoldina
se preocupa com a saúde de João Carlos. Anna sente um leve
desconforto por causa da gravidez.

terça-feira (16/05) - Gui diz a Júlia que Zac foi irresponsável
ao ir para Petrópolis com Mariane. Zac promete não prejudicar
mais a banda. Edith expulsa Nelson da sessão de fotos para a
campanha de lingerie. Léo ajuda Stefany na venda das quentinhas. Ricardo diz a Júlia e Gui que desconfia de que Samira
esteja fugindo e, por isso, sugere que eles viajem a Nova Iorque
para encontrá-la. Mariane e Gui discutem. Lázaro não consegue
agradar Chiara. Romildo se oferece para consertar o fogão de
Néia. Gilda expulsa Marisa da churrascaria. Nicolau vibra ao
saber que Luana está grávida. Zac fica indignado com Gui ao
ver o vídeo da discussão entre o pai e Mariane.

terça-feira (16/05) - Joyce se desespera com o vídeo. Ruy
não gosta quando Ritinha fala de Zeca. Mira é contratada por
Caio e revela que sabe um grande segredo de Irene. Silvana
pede dinheiro emprestado a Caio. Dantas se enfurece ao ver
que Shirley o abandonou e levou quase todos os seus aparelhos
eletrônicos. Rubinho recebe as coordenadas de um encontro
à noite e fica nervoso quando Bibi avisa que eles irão para a
Estudantina. Zeca afirma a Abel que falará com a advogada sobre
seu divórcio. Jeiza consegue um apartamento para Edinalva e
a expulsa de sua casa. Eugênio atende um telefonema de Irene,
na frente de Joyce, e tenta disfarçar.

terça-feira (16/05) - Tia Perucas conta para Dulce Maria
Depois da polêmica
participação de Taís Araújo no ‘Mais você’ na manhã desta segunda-feira,
em que a atriz rejeitou um
prato feito por Ana Maria
Braga, foi a vez da apresentadora brincar com a
situação.
Ela compartilhou
em seu Instagram uma
foto do tal nhoque feito de
abóbora – comida que Taís

detesta - e mandou um
recado para a atriz. “Esta
é a receita de nhoque de
abóbora de hoje. Vai para
todo mundo, menos para a
Taís Araújo. Entre no meu
site e pegue a receita”,
disse Ana.
Alguns seguidores
apoiaram a apresentadora. “Adorei a legenda”,
comentou um. “Boa, Aninha”, escreveu outro.

Teve quem também criticou Taís pelo fato de ela
não ter provado o prato.
“Não custava degustar e se não gostasse deixava, ia batendo papo e
o tempo passava. Poderia
até gerar boas gargalhadas”, opinou um. “Falta de
educação. A pessoa vai em
um programa de culinária
e se recusa a experimentar
o prato”, criticou outro.

SBT - 20h30

que está preocupada com Vitor, pois acha que o chef está
escondendo algo dela. A mulher deixa a carinha de anjo
no colégio, primeiro dia de aula após o acidente. Selene
(Gabriela Petry) aparece pela primeira vez e vai até o food
truck atrás de Vitor, mas é atendida por Fátima. Selene diz
para Vitor que estava com saudade dele e que chegou ir
atrás do chef em Paris, mas que não lhe encontrou. Vitor
pergunta quem disse que ele estava no Brasil e em Doce
Horizonte. A mulher ruiva conta que muita gente ainda
torce pelo amor dos dois. Vitor diz que não possuem
nenhum relacionamento e pede para que ela vá embora.
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Após Dia D, vacinação supera
50% do público-alvo
JORNAL O ESTADO,
POUSO ALEGRE, TERÇA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2017

Caixa encerra horário especial para
saque do FGTS nesta terça-feira

Da Redação
jornaldoestado@gmail.com

Saques do segundo lote das contas inativas do FGTS estão liberados desde sexta, 12

Da Redação
jornaldoestado@gmail.com

s agências da Caixa
Econômica Federal abriram
mais cedo nesta segunda-feira (15) na região. A medida foi
adotada para agilizar o atendimento a quem tem direito aos
saques de contas inativas do
Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS). De acordo
com a assessoria do banco, o
horário das 8h às 10h é para
atendimento exclusivo desse
público. O horário especial
também esta previsto para
esta terça-feira (16).
O saque das contas inativas do FGTS foi autorizado
pelo Governo Federal como
parte de um pacote de medi-

das para aquecer a economia,
em recessão há mais de um
ano. Os saques seguem um
calendário e, de acordo com
a Medida Provisória (MP)
763/16, tem direito ao benefício o trabalhador que pediu
demissão ou foi demitido por
justa causa até 31 de dezembro de 2015. Anteriormente, a
retirada de dinheiro do fundo
só era autorizada para quem
permanecesse três anos fora
do regime do FGTS ou em casos de aposentadoria, utilização em moradia ou doenças
previstas em lei.
Conforme a Caixa, valores de até R$ 1,5 mil podem
ser sacados no serviço de autoatendimento. Para valores
até R$ 3 mil, o saque pode

ser realizado com o Cartão
do Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de
R$ 3 mil, os saques devem ser
feitos nas agências do banco.
Desde sexta-feira (12),
os saques estão autorizados
para os nascidos nos meses
de junho, julho e agosto. A estimativa é que 829.561 de trabalhadores sejam beneficiados
nessa fase apenas em Minas
Gerais, totalizando o pagamento de R$ 812.242.359,03.
Desde março, a Caixa calcula
que mais de 1 milhão mineiros
sacaram o benefício, o equivalmente a R$1.314.277.390,10
em pagamentos. O banco não
divulga dados regionalizados
desses saques.

Mais de 300 mil pessoas
já foram vacinadas contra
a gripe no Sul de Minas, o
que equivale a 56,3% do público alvo da campanha de
combate ao vírus influenza.
Os dados foram atualizados
até este domingo (14) e divulgados pelo Ministério da
Saúde após o “Dia D”, um mutirão de vacina realizada em
todo país no sábado (13) e
que apenas em Minas Gerais
movimentou 4 mil postos
de saúde. Antes do “Dia D”,
a imunização contra a gripe
não havia alcançado 30%
dos moradores com direito a
doses gratuitas.
Conforme o Ministério
da Saúde, das quatro regionais que compõem o Sul de
Minas, Alfenas é que a teve
melhor desempenho até
esta segunda-feira (15). A
regional abrange 26 cidades
e 62,67% da população se
vacinou. Em Pouso Alegre, a
vacinação alcançou 53,07%
dessa população. Na região
de Varginha, 57,78% das pessoas com acesso a doses
gratuitas compareceram aos
postos. Na regional de Passos, a abrangência vacinal é
de 53,41% até o momento.
A edição 2017 da campanha nacional de vacinação
que previne contra o vírus
influenza começou no dia 17

de abril. Neste ano, recebem
a dose gratuita pessoas acima de 60 anos, gestantes,
mulheres no período de até
45 dias após o parto (em puerpério) e crianças entre seis
meses e menos de 5 anos de
idade. A vacinação ainda é
voltada para trabalhadores
da saúde, professores das
redes pública e particular de
ensino, povos indígenas aldeados e população privada
de liberdade. A meta este
ano é alcançar ao menos 90%
dessas pessoas, o correspondente a pouco mais de 5 milhões em Minas Gerais.
Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde
de Minas Gerais, entre janeiro e 4 de maio de 2017,
foram registrados 32 casos
de Síndrome Respiratória
Aguda Grave (Srag), causada
por Influenza. Desses, cinco
foram causados pelo tipo B,
um pelo tipo A/H1, 23 pelo
tipo A/H3N2 e três pelo tipo
A não subtipado ou sem informação.
Em 2016 foram registrados 1.059 casos de Srag,
dos quais 623 eram provocados pelo tipo A/H1N1, e 291
mortes pela doença foram
confirmadas. No Sul de
Minas, a campanha chegou
a ser antecipada em algumas
cidades após a confirmação
de três casos de gripe, com
uma morte em Lavras e outra
em Andradas.

HOSPITAL E CLÍNICAS SANTA PAULA LTDA. CNPJ 23.953.466/0001-07 NIRE 31207429559. Assem bleia Geral Extraordinária. Edital de Convocação. Ficam convocados os
senhores sócios do Hospital e Clínicas Santa Paula Ltda. a reunirem-se, em Assembleia
Geral Extraordinária, na sede social, na Avenida Getúlio Vargas, nº 79, Centro, na cidade
de Pouso Alegre, Minas Gerais, CEP 37.550-000, às 19:00 horas, do dia 25 de maio de
2017, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) autorizar a contratação e/ou
renovação de empréstimos financeiros junto ao Banco Bradesco S.A nos termos do
parágrafo quarto da Cláusula Sexta do Contrato Social. Instruções Gerais: 1. A presente
convocação é realizada nos termos do parágrafo segundo da cláusula quinta do Contrato
Social, combinada com os arts. 1.072 § 1°, e 1.152 § 3° do Código Civil (Lei 10.406/2002),
e será publicada por três vezes na Imprensa Oficial de Minas Gerais e no Jornal do Estado
2. Na forma do parágrafo segundo da cláusula quinta do Contrato Social e do art. 1.074 do
Código Civil, o quórum mínimo de instalação da Assembleia será de 3/4 (três quartos) do
capital social. Pouso Alegre, 16 de maio de 2017. Dr. Luiz Augusto Moreira de Magalhães
- Diretor Técnico em exercício por força da decisão proferida nos autos da Cautelar
Inominada n. 0204898-27.2014.8.13.0525, fls. 1879/1880.

8

REGIÃO

JORNAL O ESTADO
POUSO ALEGRE, TERÇA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2017

Cadastramento Escolar 2018 será
online e começa em 12 de junho
Da redação
jornaldoestado@gmail.com
Pais ou responsáveis que desejam garantir vaga para seu filho
no ensino fundamental da rede
pública em 2018 e também jovens
que querem retornar aos estudos
já podem se programar e ficar
atentos às mudanças propostas
para o próximo ano.
O Cadastramento Escolar
para 2018 vai acontecer de 12 a 23
de junho de 2017 e, pela primeira
vez, será realizado pela internet
em todo o estado de Minas Gerais.
As novidades para a realização do cadastro e da matrícula na
rede pública de ensino de Belo
Horizonte foram estabelecidas
pela Resolução Conjunta SEE/MG –
SMED/BH nº 3. Para os demais municípios do estado, as definições
estão dispostas na Resolução SEE
nº 3.420. Ambas foram publicadas
na edição de 10 de maio do Diário
Oficial de Minas Gerais.
“Fizemos esta inovação
considerando as evoluções tecnológicas que tornam mais fácil e
agilizam o processo de cadastra-

mento. A maioria da população
tem computador, dispositivos
móveis e acesso à internet e não
precisará sair de casa para realizar o cadastro escolar”, explica
Vera Vidigal, superintendente de
Organização e Atendimento Educacional da Secretaria de Estado
de Educação (SEE).
O Cadastro Escolar estará
aberto a todos os candidatos
que desejam ingressar no ensino
fundamental da rede pública de
ensino de Minas Gerais, seja municipal ou estadual, em 2018. O
cadastramento é unificado para as
redes municipais e estaduais e é
fundamental para o aluno garantir
uma vaga em uma escola próxima
de sua residência.
A inscrição é isenta de pagamento de taxas por parte do candidato e deverá ser feita através de
formulário eletrônico disponibilizado na internet.
O formulário eletrônico
será disponibilizado pelo site da
Secretaria de Estado de Educação (www.educacao.mg.gov.br).
“Sendo totalmente online, não
haverá prorrogação do prazo.
Então, as pessoas devem ficar at-

entas ao período estabelecido na
resolução”, afirma Vera Vidigal.
Quem não tiver acesso à
internet, deverá procurar a Secretaria Municipal de Educação da
localidade em que reside. Poderão
ser inscritos no Cadastro Escolar
as crianças que completarem seis
anos até o dia 30 de junho de 2018,
estudantes vindos de outras localidades ou transferidos de escolas
particulares e candidatos ao curso
de Educação de Jovens e Adultos
(EJA) do ensino fundamental. A
inscrição deve ser realizada pelo
pai, mãe ou responsável ou jovens
maiores de 18 anos.
Os alunos da educação infantil matriculados nas escolas e
unidades municipais da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte que completarem 6 anos até
30 de junho de 2018 serão inscritos automaticamente, conforme
instrução de serviço a ser publicada pela Secretaria Municipal de
Educação de Belo Horizonte, não
necessitando, portanto, de se inscreverem pela internet.
MATRÍCULA
O encaminhamento para
matrícula obedecerá, prioritari-

amente, ao zoneamento escolar.
Esgotadas as vagas das escolas
de cada zoneamento, o candidato
será encaminhado para a escola
pública de acesso mais fácil.
A matrícula será unificada
nas redes públicas – estadual e
municipal – e ocorrerá entre 11
e 15 de dezembro de 2017. Vale
destacar que o aluno cadastrado
deverá efetivar a matrícula nesse
período, na escola para a qual foi

encaminhado, para garantir a sua
vaga.
“Quem perder o cadastro
não terá vaga assegurada na rede
pública em uma escola próxima de
sua residência. Depois da matrícula de todos os alunos cadastrados,
eles poderão ser encaminhados
para escolas que apresentarem
saldo de vagas remanescentes”,
ressalta Vera Vidigal.

Estado lança concurso para oficiais da saúde para a PM
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

O Governo do Estado de
Minas Gerais divulgou o edital
DRH/CRS Nº 5/2017, que trata do
concurso público para o Quadro
de Oficiais de Saúde (QOS) da
Polícia Militar de Minas Gerais
(PMMG). São 39 vagas para ambos os sexos, contemplando os
seguintes profissionais: médico,
enfermeiro, farmacêutico e fisioterapeuta.
A lotação dos aprovados
será em Belo Horizonte e Região
Metropolitana, ou no interior,
no caso de parte das vagas
para médico clínico-geral, que
disponibiliza um total de 14. A
idade máxima do candidato é de
35 anos e o salário inicial de R$

8.874,60.
As unidades do interior
com vagas são: Januária (Território Norte), Muriaé (Território
Mata), Araguari (Território
Triângulo Norte), Pirapora (Território Norte), Itajubá (Território
Sul), Frutal (Território Triângulo
Sul), Ponte Nova (Território Caparaó) e Capelinha (Território
Alto Jequitinhonha).
INSCRIÇÕES E PEDIDO
DE ISENÇÃO
As inscrições estarão abertas, via internet, de 20 de junho
a 19 de julho de 2017, pelo site
www.policiamilitar.mg.gov.br/
crs A taxa cobrada será de R$
266,24.
O interessado no pedido de
isenção deverá fazê-lo nos dias
26 e 27 de junho em uma das 78

unidades da PM, onde fará também a entrega dos documentos
exigidos no edital.
Há unidades em todas as
regiões do estado, e o atendimento para essa finalidade será
das 8h às 17h. No dia 30 de junho
serão divulgados pela internet
os pedidos de isenção do pagamento de inscrição deferidos e
os indeferidos.
As provas serão realizadas
em quatro etapas, sendo a primeira de Conhecimentos, no dia
20 de agosto (domingo). Nesse
mesmo dia será divulgado o gabarito oficial.
No dia 11 de setembro sairá
o resultado da primeira etapa e o
cronograma das próximas fases:
2ª) Prova Teórico-Prática e de
Títulos; 3ª) Exames de Saúde

(preliminares e complementares), Teste de Capacitação Física
(TCF), Avaliações Psicológicas
e Exame Toxicológico; e 4ª) Estágio de Adaptação de Oficiais
(EAdO).
Os candidatos que forem
aprovados para iniciar a quarta
etapa (eliminatória e classificatória) terão aula inaugural
marcada para o dia 28/12/2017.
O término do estágio ocorre no
mês de março de 2018, na Escola
de Formação de Oficiais (EFO)
da Academia de Polícia Militar
(APM), na Rua Diabase, 320,
bairro Prado – Belo Horizonte.
Após a conclusão de todo
o processo, a remuneração inicial do 2º tenente da PMMG será
de R$ 8.874,60.
“Os novos servidores atu-

arão em busca da garantia da
saúde e da qualidade de vida
dos policiais militares e seus
dependentes no Hospital da
Polícia Militar ou em batalhões
do interior do estado”, afirma a
tenente-coronel Carla Cristina
Marafelli, chefe do Centro de Recrutamento e Seleção da PMMG.
Desde janeiro deste ano,
priorizando a segurança pública, sete novos concursos já
foram realizados pelo Governo
do Estado, com a oferta de 2.356
vagas para as carreiras policiais,
segundo o Centro de Recrutamento e Seleção da PMMG. Nos
anos de 2015 e 2016, entre cursos de formação e de ascensão
profissional, foram convocados
para matrícula 8.017 policiais.

