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ROUBOS CAEM DEPOIS
DE SEIS ANOS DE ALTA

CHUVAS

ZONA RURAL
TEM ESTRADAS
INTERDITADAS
A chuva dos últimos dias levou
transtornos à zona rural de Pouso
Alegre. Em alguns casos, estradas
estão intransitáveis. Desde sexta-feira (23), a Secretaria de Agricultura
deu início a um trabalho de recomposição das vias. PÁGINA 5

DEIXOU CARRO ABERTO

HOMEM TEM 30
MIL ROUBADOS
NO CENTRO

Ações de criminosos tiveram queda no Estado, mas estupros a vulneráveis aumentaram
Pela primeira vez em seis anos, as estatísticas de roubo em Minas Gerais apresentaram queda. Na comparação do período janeiro a abril
de 2016 com 2017, a redução é de 4,6% no estado. Os dados mostram, por exemplo, a diminuição de 2.055 ocorrências deste tipo de
crime em Minas, em quatro meses. Número de estupros de vulneráveis, porém, teve alta. PÁGINA 3

No domingo (21), um homem teve
mais de R$ 30 mil furtados próximo
ao estacionamento de um supermercado, em Pouso Alegre. O furto
ocorreu depois de um deslize da
vítima, que deixou o vidro do carro
aberto. O ocorrido mostra que a falta
de atenção de motoristas contribui
para as ações dos bandidos. Mas
você sabe como se proteger? Confira
algumas dicas valiosas para diminuir
as chances de ser alvo de assaltantes. PÁGINA 7
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Opinião
Aliados dão corda e Temer
se enforca sozinho
Josias de Souza*
Michel Temer não precisa mais de acusadores. O
presidente se tornou um caso
raro de autoincriminação. Ele
se complica cada vez que tenta
se defender. Espremendo-se tudo o que disse em pronunciamentos e entrevistas,
Temer produziu as seguintes
evidências contra si mesmo:
admitiu o diálogo com Joesley
Batista, que ele próprio diz ser
um empresário desqualificado.
Validou trechos vexatórios
da conversa gravada pelo
pilantra. Entre eles o pedaço
do áudio que trata de Eduardo
Cunha e da compra de um
procurador e de juízes. Temer
confirmou ter indicado como
seu interlocutor um deputado
que depois seria filmado recebendo mala de propina: R$
500 mil.
Temer também declarou
que recebeu o delator Joesley
por “ingenuidade”. Afirmou

que “não sabia” que o amigo
era investigado. Disse que o
ex-assessor pilhado com a
mala de R$ 500 mil tem “boa
índole, muito boa índole”. Já
que não pode mais realizar os
seus sonhos, Temer tenta pelo
menos impedir a realização do
pesadelo do surgimento de um
novo delator.
Por tudo isso, Temer
tornou-se um presidente precário. Até a semana passada,
sua prioridade era salvar o
país, aprovando reformas no
Congresso. Hoje, seu objetivo
estratégico é salvar o próprio
pescoço. Enquanto tenta desqualificar no STF a delação
do corrupto que recebeu com
toda fidalguia, Temer pede
aos aliados que retomem as
votações no Congresso. Os partidos dão corda ao presidente.
E vão esboçando um Plano B à
medida em que ele se enforca..
*Jornalista e colunista.
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Ponto de Vista
As condições do caos
Jânio de Freitas*
Toda a dramaticidade da
situação sintetiza-se em uma
pequena frase: não há saída boa. A
pior seria a permanência de Michel
Temer ainda mais apalermado. Mas
nenhuma das outras possíveis evitaria a continuidade das condições
caóticas que sufocam o país.
Com alguma sorte, no máximo se chegaria sem tumulto maior
às eleições daqui a perto de ano e
meio. Isso, se não for gasto tempo
demais, enquanto o país deteriora,
com a disputa das correntes políticas (não só as partidárias) para
definir o que se seguirá ao atual
estado crítico.
É preciso considerar ainda
que as denúncias, sejam as já
iniciadas, sejam novas, podem
agravar a situação interna das
instituições, com decorrências de
efeito extenso. Está visto, para ninguém mais negar, que os motores
da corrupção política e administrativa não são só as empreiteiras.
E não falta quem, para receber os generosos prêmios dados
aos delatores, mostre mais aos
brasileiros como é de verdade o
seu país. Nem faltam candidatos
a ver-se, de repente, passando
de louvados a execrados. Como
a estrela do bom-mocismo, Aécio
Neves.
Agora senador afastado pelo
Supremo, e com Eduardo Cunha
preso, Aécio fica mais exposto a
que afinal se esclareçam em definitivo as trapaças de contratos em
Furnas, cuja lista de beneficiários
lhe dá lugar de destaque. Associados nessa lista, os dois retiveram
por muito tempo as investigações
devidas e suas consequências.
Com esse inquérito em andamento, Aécio se torna um dos
senadores mais apreciados por
procuradores e juízes: seis inquéritos – um por suborno e fraude na
construção da Cidade Administrativa em seu governo mineiro,
outro por suborno na construção
de usinas hidrelétricas, três por
caixa dois, e o de Furnas. Aguardase o sétimo.
Não foi sem motivo, portan-

to, que esse senador e presidente
do PSDB (retirado de um cargo e
licenciado do outro), conforme
suas palavras agora públicas, disse
ser necessário acabar com tais
investigações e estar “trabalhando
nisso como um louco”.
E pensar que esse era o
presidente da República desejado
e proposto ao país pelo “mercado”,
pelos conservadores de todos os
tipos e por imprensa, TV e rádio.
Derrotado e ressentido, foi o primeiro a conclamar pela represália
que originou o desenrolar político
hoje incandescente.
Para onde vai esse desastre
em sua fase judicial, continuaremos sem saber. As gravações de
Joesley Batista ainda aumentam
muito a obscuridade, com pequena
menção que a conveniência deu
por despercebida pelo pasmo.
Como queixa por perseguições a sua maior empresa, ele
conta a Temer ter visto o vídeo
da delação de Sérgio Machado,
o ex-diretor da Petrobras que
gravou Renan Calheiros, Romero
Jucá e José Sarney. Esta é a cena:
procuradores da Lava Jato dizem
a Machado que fale sobre a JBS,
Machado diz desconhecer fatos
que incluam a empresa.
Os procuradores insistem
em vão. Até que Machado aparece
lendo um pequeno papel, decora o
lido, e o recita como depoimento:
é uma acusação à JBS. Não há
menção a quem lhe passou o dizer
exigido. Nem era necessária, para
proporcionar a advogados mais um
questionamento e a magistrados
isentos um problema, sobre certos
métodos e motivos da Lava Jato.
A JBS, parte da empresamãe J&F, é a maior exportadora
mundial de carne bovina e de
frango. Seu crescimento no mundo
tem sido, em grande parte, decorrente de apoios financeiros e
outros, legítimos ou não, dos
governos brasileiros. E contraria
poderosas multinacionais e governos estrangeiros empenhados
na promoção internacional de seus
exportadores..
*Jornalista e colunista.
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Simões se reúne
com professores
Cerca de 600 dos 1,5 mil
professores da rede municipal de
ensino de Pouso Alegre tiveram
na noite de segunda-feira (22) um
encontro com o prefeito Rafael
Simões e a secretária municipal
de educação Leila de Fátima
Fonseca. Reunidos no Salão Nobre
da Faculdade de Direito do Sul de
Minas, antes eles assistiram a uma
palestra motivacional proferida por
conferencistas do renomado instituto
Rompendo Limites. Segundo a
secretária Leila Fonseca, tais palestras
têm o propósito de estimular nos
professores motivação e eficiência
para desenvolver ferramentas para
potencializar a carreira pessoal e
profissional. O evento foi realizado
através de parceria entre a Secretaria
e o Instituto.

Rombo na mala
A mala de dinheiro que estava
em poder do deputado afastado
Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR)
foi entregue às autoridades, segundo
a Polícia Federal, sem o valor total
do dinheiro supostamente pago pela
JBS. Um dos auxiliares mais próximos
do presidente Michel Temer, Rocha
Loures foi acusado por Joesley Batista
de ter recebido R$ 500 mil de propina.
Os advogados do político devolveram
a bagagem à superintendência da
Polícia Federal em São Paulo na noite
desta segunda (22). No entanto,
documento da PF informa que havia
9.300 cédulas de R$ 50 em uma mala
“de cor predominantemente preta”,
no valor total de R$ 465 mil. Ou seja,
faltam R$ 35 mil do total entregue e
relatado pelos delatores.

Um em cada 3
Um em cada três integrantes do
atual Congresso recebeu dinheiro
do g[rupo JBS na eleição de 2014,
segundo planilha entregue pelos
delatores à Procuradoria-Geral da
República e ao Supremo Tribunal
Federal (STF). Juntos, quase 200
congressistas receberam mais de R$
107 milhões da empresa. De acordo
com os delatores, a maior parte dos
recursos era propina, mesmo em
casos de doação oficial registrada
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Foram beneficiados pela JBS 167
deputados federais, de 19 partidos, e
28 senadores.

VIOLÊNCIA
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Roubos caem pela primeira vez
em seis anos. Estupro aumenta
Violência Doméstica em todo o
estado na prevenção do homicídio, considerando o alto índice da
motivação passional deste tipo de
crime.
Já sobre o aumento dos estupros de vulneráveis, único tipo
penal em aumento no estado neste
quadrimestre, o superintendente
da PC destaca que este é este
crime tem espectro amplo, por
contemplar desde uma situação
ocorrida com uma criança ou pes-

Da redação

jornaldoestado@gmail.com
Pela primeira vez em seis
anos, as estatísticas de roubo em
Minas Gerais apresentaram queda.
Na comparação do período janeiro
a abril de 2016 com 2017, a redução
é de 4,6% no estado. Os dados
mostram, por exemplo, a diminuição de 2.055 ocorrências deste
tipo de crime em Minas, em quatro
meses.
Outros crimes contra o patrimônio como furto e extorsão
mediante sequestro também apresentam expressiva queda, com destaque para a diminuição na casa
dos 47% da extorsão mediante sequestro no período janeiro a abril
deste ano. A reversão na curva
dos índices de roubo em Minas
começou a acontecer em fevereiro
de 2016, com a diminuição dos índices de crescimento, e foi modificada neste ano. Avaliando a variação alcançada na comparação dos
roubos de abril do ano passado
com este ano, de 15,7%, chega-se
ao melhor percentual dos últimos
64 meses.
Dos 12 crimes violentos
acompanhados mensalmente pela
Secretaria de Estado de Segurança
Pública (Sesp), por meio do Observatório de Segurança Pública
Cidadã, há redução em 11 deles
no estado, como o homicídio consumado e tentado, lesão corporal,
sequestro e cárcere privado, entre outros. Apenas o estupro consumado de vulnerável apresenta
aumento no período avaliado.
Para o Governo do Estado,
os resultados, seriamfruto da priorização das ações de segurança
pública. O governo cita os 2.800
novos policiais militares nas ruas
nos últimos meses e mais mil
novos investigadores da Polícia
Civil.
O secretário adjunto da
Sesp, Ailton Lacerda, também destaca as cerca de 1.400 novas viaturas colocadas à disposição das
polícias Civil, Militar e do Corpo
de Bombeiros desde 2015, assim
como investimentos na digitalização da radiocomunicação da PM,
como fatores que viabilizaram a

queda nos dados. “Novos investimentos possibilitam o desempenho mais eficiente das instituições
ao mesmo tempo em que também
motivam as corporações”.
PRODUTIVIDADE POLICIAL
Como efeito, há números
de produtividade policial do primeiro quadrimestre deste ano que
chegam a 114.581 pessoas conduzidas, 8.137 armas apreendidas e
20.928 registros de ocorrências
solucionadas pelas forças de segurança com apreensão de drogas.
Os dados são do Observatório e
levam em conta a integração das
polícias Militar e Civil.
O comandante da Polícia
Militar no Estado, Cel. Helbert
Figueiró avalia o cenário dos índices neste ano. “A PM tem investido em operações focadas na
prevenção dos crimes violentos,
entre eles, o roubo, principalmente
a transeunte em virtude do aumento do uso de aparelhos celulares,
atrativo para os infratores. De janeiro a abril deste ano, as unidades
da instituição em todo estado já realizaram quase 510 mil operações
voltadas para inibir a criminalidade em geral. Só na capital foram

cerca de 55 mil”.
Ele ainda ressaltou a Redes
de Vizinhos e Comércios Protegidos e a aproximação da corporação com a comunidade, como
ações que contribuem com os
resultados alcançados, por incentivar a população a denunciar os
infratores contumazes.
HOMICÍDIO
Importante indicador da
violência, o número de vítimas de
homicídio também está em queda
de 4,3% no estado. Dados do Observatório de Segurança Cidadã
da Sesp mostram que, pelo interior, 73% dos municípios mineiros
também não tiveram registro deste
tipo de crime, mantiveram ou reduziram seus índices.
O superintendente de Investigação e Polícia Judiciária da
Polícia Civil, delegado geral Márcio Lobato Rodrigues, salienta
que a melhoria dos indicadores de
homicídios e roubos aconteceu,
principalmente, pela aplicação de
recursos do Governo nestas áreas,
em específico, que demandavam
intervenções urgentes. A Polícia
Militar também destaca o trabalho da Patrulha de Prevenção à

soas com problemas psiquiátricos,
até alguém que tenha ingerido bebida alcóolica ou drogas, por vontade própria ou inadvertidamente.
“Acreditamos ser um crescimento sazonal. Ao mesmo tempo,
avaliamos que pessoas estão mais
esclarecidas de seus direitos e, assim, buscam mais as polícias para
relatarem situações como estas.
Portanto, há a possibilidade de anteriormente haver subnotificação
de casos”.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
CALDENSE DIESEL S/A
CNPJ/MF n.° 23.637.879/0001-82. Ficam os Srs.
Acionistas da “CALDENSE DIESEL S/A”, nos termos
do art. 123, “b”, c/c art. 150, §2º, da Lei nº 6.404/76 com
a redação dada pela Lei 9.457/1997, convocados para as
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem
realizadas no dia 09 de junho de 2.017, na sede social,
situada na Rod. Fernão Dias -BR 381, Km 793, na cidade
de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, a partir das
11:00 horas, em primeira convocação, com a presença de
acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços)
do capital social com direito de voto, e às 11:30horas,
em segunda convocação, com qualquer número (art. 125
c/c art. 135, caput, da Lei 6.404/76), para tratarem da
seguinte ordem do dia: (i) tendo em vista o falecimento
dos Diretores da sociedade, e, portanto, de vacância de
todos os cargos de administradores, eleger a Diretoria
para o triênio 2017 a 2019; (ii) Alteração do endereço da
sede da sociedade, com consequente alteração do artigo
2º do Estatuto Social Consolidado; (iii) deliberar sobre
quaisquer outros assuntos de interesse da sociedade.
Belo Horizonte, 22 de maio de 2017. Rita de Cassia
Pimenta de Araújo - Rep. Legal da Acionista SIARA
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 010/2017
Pregão Presencial nº 006/2017
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 realização de alinhamento e balanceamento nos veículos pertencentes à frota do CISAMESP. O Edital completo
estará disponível a partir do dia 23/05/2017, 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 e-mail secretaria@cisamesp.com.br. A abertura das propostas comerciais será
dia 07/06/2017, às 09h00min, na sede do CISAMESP.
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Seis aplicativos de saúde que
você não pode deixar de usar
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

O avanço da tecnologia
veio para desburocratizar a
comunicação em alguns segmentos e o uso de aplicativos
e plataformas na área da saúde
vêm crescendo consideravelmente nos últimos anos. Exemplo disso, é o uso frequente de
ferramentas para marcar consultas, praticar exercícios físicos, monitorar se suas vacinas
estão em dia, medir batimentos
cardíacos, aprender técnicas
de meditação, receber alertas
para hidratar o corpo e até mesmo, para comprar suplementos
para quem pratica atividade
física.
Se você procura sempre
cuidar do corpo e da saúde,
abaixo tem alguns aplicativos e
plataformas que você não pode
deixar de usar:
Nike Training Club. Aplicativo é destinado para quem
gosta de praticar exercícios físicos, mas não pode pagar pelo
auxílio de um personal trainer.
O app te ajuda a alcançar seu
objetivo, seja ele emagrecer,
ficar forte ou só mais saudável,
mesmo. O app é gratuito e está
disponível, por enquanto só em
inglês. Para usar, basta colocar
suas informações e ele cria um
treinamento
personalizado,
com regimes de atletas profissionais e seus treinadores.
Coração sob medida. Antigamente, para saber a situação
dos batimentos cardíacos sem
aparelhos específicos era preciso pressionar dois dedos sob
o pulso e fazer a contagem durante um minuto. Agora, basta
baixar o Cardiógrafo, posicionar o indicador na câmera do
celular e aguardar. Em seguida,
o resultado aparece na tela do
dispositivo e pode ser armazenado para fazer o comparativo

Aplicativos ajudam a cuidar do corpo e da saúde com recursos tecnológicos do celular
ao longo dos dias.
Vacinas em dia. O intuito
do Einstein Vacinas é fazer com
que a população não deixe de tomar os antídotos que protegem
de diferentes doenças. Além de
criar lembretes sobre as próximas doses, ele indica qual o
posto mais próximo ao usuário
de acordo com a localização. É
possível dividir diferentes “cadernetas” em um só login, assim
dá para ter uma agenda para
cada membro da família, por ex-

emplo. Disponível em Android e
iOS.
Logfitness. Plataforma omnichannel de vendas de suplementos tem como objetivo facilitar a compra e a entrega desses
produtos. Pelo site, a academia
cria um perfil e divulga para seus
alunos. O aluno da academia, realiza a compra do suplemento,
efetua o pagamento online e
recebe o produto na própria academia, com frete grátis. Além
disso, o usuário é atendido frete

grátis, é atendido pelo seu professor e recebe o produto no
dia do seu treino. A academia e
o professor, recebem comissão
pela venda de cada produt.;
RunKeeper. Ótimo aplicativo tanto para pessoas que já
têm o hábito de correr para se
exercitar, quanto para quem desejam começar esta atividade. O
app utiliza o GPS do dispositivo
para automaticamente registrar
as corridas do usuário, medindo
velocidade, tempo e distância

do percurso.
Hydro. Sabemos que o
consumo de água é muito importante para a saúde, mas algumas pessoas bebem água com
pouca frequência, durante uma
refeição, no calor ou quando
vão fazer um exercício. E para
que ninguém mais se esqueça
de tomar água durante todo o
dia o app Hydro ajuda a se lembrar e a monitorar a quantidade
ingerida por dia. Disponível em
Android e iOS.
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Surto de raiva mata animais
em fazendas de Jacutinga
Da Redação
jornaldoestado@gmail.com
As autoridades sanitárias estão em alerta na região. Pelo menos oito animais, entre bovinos e
equinos, já teriam morreram com
o vírus da raiva em Jacutinga. O
município está próximo da divisa
com o Estado de São Paulo, o que
mobilizou agentes paulistas e mineiros no controle à doença. O
maior receio é que ela se espalhe
por outras propriedades.
Equipes do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e do
Programa Nacional de Controle
da Raiva coletam amostras dos
animais. Muitos dos casos suspeitos surgiram no município nas
últimas semanas, como o de um
cavalo encontrado morto em um
outro pasto.

“A gente foi fazer manejo no
gado para poder vacinar, e ele estava deitado no pasto, deitado. Aí
a gente tocou ele, e ele levantou.
Mas levantava, tremia e caía”, conta Clonaldo Ribeiro, encarregado
da fazendo. Segundo o veterinário
da prefeitura, Róbson Cabeças
Bortolotto, muitos casos de raiva
já estão confirmados na cidade.
“O foco na cidade começou
no bairro São Luís. Foi no dia 13
de abril. Teve um animal suspeito,
a gente foi comunicado. Nós atendemos ao foco e na hora já vimos
que tinha os sintomas característicos da doença. Esse animal veio a
óbito, nós fizemos a colheita do
material encefálico, do cérebro
dele, mandamos para o IMA, foi
feito [o exame], deu positivo. Depois desse, nós tivemos sete animais confirmados já por exame e

agora tem mais dois para enviar
por remessa”.
A raiva é causada por vírus
que ataca o sistema nervoso dos
animais. Ele é transmitido principalmente pelos morcegos hematófagos, que se alimentam de
sangue. Os bovinos são as principais vítimas e a taxa de mortalidade do animal infectado é altíssima.
As equipes estão em Jacutinga há mais de duas semanas.
Além de coletar amostras de animais doentes, os técnicos levam
para a população e produtores rurais orientações sobre o combate
à doença. O veterinário do IMA
alerta que a raiva pode ser transmitida para o ser humano.
“Caso tiver esse contato
físico com a saliva do animal, que
procurasse imediatamente um

IMAGEM: REPRODUÇÃO EPTV

Zona rural de Pouso Alegre tem
estradas interditadas após chuvas
A chuva dos últimos dias
levou transtornos à zona rural
de Pouso Alegre. Em alguns
casos, estradas estão intransitáveis. Desde sexta-feira (23),
a Secretaria de Agricultura deu
início a um trabalho de recomposição das vias.
Os dados meteorológicos
para Pouso Alegre mostram
que, em quatro dias choveu
mais que os 50 milímetros esperados para todo o mês de
maio. Calcula-se que o volume
de chuva entre os dias 19 e 22
de maio foi de 77 milímetros.
De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, as
estradas afetadas pelo excesso
de chuvas vão passar por limpeza antes de receberem cascalho. Não foi informado um
prazo para que as vias sejam
reabertas para o trânsito.

posto de saúde e relatasse ao
médico sobre o problema ocorrido, para que o médico administrasse o soro”, explica Ramon
Martinez Marin Neto.
Além de orientar os produtores e moradores, as equipes
vacinaram cerca de 300 cães e gatos contra a raiva em Jacutinga.
(G1)

SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL - EDITAL DE CITAÇÃO - 20 (VINTE)
DIAS. O Bel. Gustavo Henrique Moreira do Valle, MM. Juiz de Direito em
substituição da 1ª Vara Cível desta Comarca, na forma da lei, etc... FAZ
saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo e Secretaria da 1ª Vara Cível se processam
os termos dos autos da ação de RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
requerida por FRANCINI FRANCO, brasileira, separada, empresária,
portadora do RG 3.698.341-8 e inscrita no CPF n.º 464.095.729-72 e
JOSTIN FRANCO, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, portador do
RG 256735931, inscrito no CPF sob n.º 503.762.509-25, ambos residentes na Rua Gabriel Baret Barros, 102, centro, na cidade de Pouso Alegre/
MG, em andamento sob nº 500.1374-13.2017.8.13.0525(PJE), com fim
de CITAR eventuais interessados na presente ação e para que, querendo, apresentem contestação, no prazo de 15 (Quinze) dias, a contar
do vencimento do presente edital. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma
da lei e afixado no local de costume. Pouso Alegre, 08 de maio de 2017.
Eu, Vanessa Elisa Mendonça de Castro, Oficial de Apoio Judicial, digitei.
Eu, Osvânia Aparecida de Oliveira, Escrivã Judicial, subscrevo. Juiz de
Direito, .Advogada: Dr. Thiago Leopoldo Pereira, OAB/MG 137.798.
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Talento, luxo e fama:
A vida de Ticiana Villas
Boas antes do escândalo

RESUMO DAS NOVELAS

Globo - 17h

Globo - 18h20
Ticiana Villas Boas,
de 36 anos, está no olho do
furacão político que teve
início com a delação feita
por seu marido, Joesley Batista. Desde que o escândalo
estourou, na quarta-feira
passada (17), a apresentadora do “Duelo de Mães”,
reality show que vai ao ar
aos sábados no SBT, sofreu
ataques e se afastou da vida
pública. Nesta terça-feira
(23), o SBT informou que ela
não vai comandar o “Bake
Off Brasil - Mãos na Massa”,
programado para o segundo
semestre.
Em um anúncio feito
via Instagram e Facebook,
ela disse: “Não estou forte
nem preparada ainda para
falar do assunto. Vou passar
um período fora das redes
sociais para nos resguardar.
Espero que entendam”.
Antes do resguardo,
porém, Ticiana mostrava
sua vida de apresentadora
de tevê e mulher de bilionário nas revistas e em suas
redes sociais. Conheça algumas facetas da trajetória da
apresentadora.
“REPÓRTER
TALENTOSÍSSIMA”
Formada em Comunicação na Universidade Federal da Bahia, Ticiana Villas
Boas era, ao lado de Ricardo
Boechat, a principal estrela
do jornalismo da Band, de
onde saiu após o nascimento de Joesley Filho, em janeiro de 2015. “Uma repórter
talentosíssima”, elogiou o

colega de bancada na rádio
Band News. Ele fez questão
de frisar que ela “progrediu
com as próprias pernas” e
que sua carreira não foi construída em torno do atual
marido, com quem se casou
quando já trabalhava no
telejornal há seis anos. Boechat disse ainda: “A hora em
que aparecer uma acusação
contra a Ticiana, o pau vai
cantar como para qualquer
um”, em referência ao fato
de não criticá-la em seus comentários políticos.
VIAGENS PELO MUNDO
Como bilionários que
são, Ticiana e Joesley Batista têm casa em Nova York,
esquiam em estações caras,
como Vail, no Colorado, e
curtem praias paradisíacas,
entre elas, Bora Bora, no
Taiti, onde realizaram a segunda de três cerimônias
de casamento - a primeira
foi no Taj Mahal, o principal cartão-postal da Índia.
Segundo a coluna Painel,
da “Folha de S.Paulo”, eles
deixaram Nova York, onde
teriam se refugiado pouco
antes do escândalo, para um
local desconhecido. Há um
ano, ela negou que estaria
de mudança para a Bélgica.
“Bélgica? Não, jamais. Não
sei de onde saiu essa notícia”, disse ao site “Glamurama”. Outro destino possível
seria o Japão, um de seus
destinos favoritos de férias.
CINDERELA BAIANA
Filha de uma engenheira e de um advogado,

ambos funcionários da
companhia de água de Salvador, Ticiana gosta sempre
de lembrar que pertence à
elite soteropolitana. “Não
tenho problema com isso
[ser chamada de arrivista]
porque venho de duas famílias muito tradicionais da
Bahia”, disse em entrevista
a Paulo Sampaio para a revista “JP”. Na mesma ocasião, ela revelou que seus
pais estudaram com os publicitários Duda Mendonça e
Nizan Guanaes e que seus
avós eram próximos de Antônio Carlos Magalhães. Ela
tem uma irmã, Mariana, com
ela na foto.
BELA, MÃE E DO LAR
Depois do nascimento
de Joesley Filho, Ticiana não
apenas mudou de emprego,
mas passou a postar fotos
no aconchego do lar ao lado
do fruto de sua união com o
dono da JBS e chegou a exibir seu talento doméstico.
“Bom dia! Com cara de sono
ainda, mas na cozinha. Hoje
sou eu quem vai preparar
o bolo para meu filho que
completa 8 meses amanhã!
Depois mostro como ficou.
Vai ser de tapioca!”, escreveu na legenda da foto,
publicada em seu Instagram.
Já para a festa de dois anos
do menino, no começo deste
ano, ela contratou a filial da
famosa Carlo’s Bakery, que
fica em São Paulo. O tema da
festa eram dinossauros e ela
usou chapeuzinho de safári
para entrar no clima.

Globo - 19h15

Globo - 21h

quarta-feira (24/05) - Keyla questiona Deco para saber se
ele é mesmo o rapaz que conheceu. Ellen conta a verdade para
Dóris sobre o aplicativo. Lica é obrigada a almoçar com Clara e
Luís. Lica e Clara discutem. Ellen comemora a decisão de Dóris
com as amigas na lanchonete. Tato inventa um sanduíche com
o nome de Keyla. Luís e Marta combinam de almoçar juntos.
Benê pede para Tina gravar sua performance ao piano e envia
para Guto. MB vai à casa de Lica. Keyla pede um tempo para
Tato. Keyla pede para se encontrar com Deco. Tina e Anderson
se beijam e Telma não gosta.

quarta-feira (24/05) - Joaquim segue Jacinto. Thomas é
rude com Anna. Joaquim afirma para Peter que irá desmascarar
Thomas. Piatã tenta se aconselhar com Padre Olinto sobre Ferdinando. Jacira sofre pela decisão de Piatã de se separar dela.
Elvira tenta enfeitiçar Joaquim mais uma vez. Joaquim revela a
Dom Pedro que viu Thomas com o homem que atentou contra
ele. Peter faz anotações sobre o caso de Amália. Peter aconselha
Libério a esquecer Cecília. Elvira vê Thomas com Domitila e
pensa em lhe pedir mais dinheiro. Domitila enfrenta Thomas.

quarta-feira (24/05) - Júlia fica assustada com o comportamento de Alex. Yasmin pensa em doar parte do dinheiro que
arrecadou no bazar. Gordo decide aceitar a proposta de Laila.
Marisa diz que precisa convencer Gilda a não se divorciar de
Haroldo. Lázaro cogita fazer um acordo para pagar o que deve
a Gui. Ricardo sugere que Júlia omita alguns fatos de seu livro.
Yasmin se encontra com Glória. Léo não consegue convencer
Stefany a ficar com ele. Glória convida Yasmin para ser sua
assistente. Lázaro é obrigado a aceitar a proposta de Gui. Diana
e Gordo assinam contrato com Laila. Yasmin comemora sua
conquista com Zac. Diana se surpreende com Astrid.

quarta-feira (24/05) - Ruy e Zeca se enfrentam. Caio se
preocupa com o que constatou sobre Silvana. Eugênio tenta
se afastar de Irene. Cibele provoca Ruy. Ivana pede a ajuda de
Joyce para se maquiar. Eugênio conversa com a psicóloga da
filha. Zeca afirma a Jeiza que não sente mais nada por Ritinha.
Rubinho mostra para Bibi a foto de Jeiza. Ritinha briga com
Joyce e Ruy se preocupa. Alan ajuda Jeiza a se preparar para
sua luta de MMA. Rubinho comenta que tem um novo esquema.
Eugênio pede que Joyce se afaste de Irene.

quarta-feira (24/05) - As crianças apresentam a peça

SBT - 20h30

Cinderela para seus pais durante a feira do conhecimento.
Cecília faz a narração do conto, enquanto as meninas
interpretam os pais assistem a tudo com encantamento.
Enquanto Cinderela (Adriana) e o príncipe (Dulce Maria)
dançam, as demais meninas cantam a música “Era Um
Vez”. Ao final da peça, todos os pais são convidados a
dançar em um grande baile de gala com seus pais. Selene
vai até o apartamento de Gustavo procurar Estefânia. A
ex-namorada de Vitor não se identifica para Silvestre e
pede para que ele diga que em breve a Tia Perucas vai
saber quem ela é.

CIDADE

JORNAL O ESTADO,
POUSO ALEGRE, QUARTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2017

7

Homem estacionou carro próximo a supermercado da região central e esqueceu o vidro aberto

Homem deixa carro aberto e tem R$ 30 mil
roubados em PA. Saiba como se proteger
carro

Desde o local de estacionamento até as informações exibidas pelo carro podem ajudar na proteção contra criminosos

Da Redação
jornaldoestado@gmail.com

No domingo (21), um homem
teve mais de R$ 30 mil furtados
próximo ao estacionamento de um
supermercado em Pouso Alegre. O
furto ocorreu depois de um deslize da vítima, que deixou o vidro
do carro aberto. Dentro do veículo
havia uma mochila, onde estavam
um notebook e uma pochete com
cerca de R$ 30 mil, sendo R$ 7 mil
em dinheiro e mais de R$ 23 mil em
cheques. O assaltante teria levado
a mochila.
O ocorrido mostra que a falta
de atenção de motoristas contribui
para as ações dos bandidos. Mas
você sabe como se proteger? Confira algumas dicas valiosas para
diminuir as chances de ser alvo de
assaltantes:
1) Use o bom senso ao escolher
um local para estacionar
É dispensável dizer que deixar o carro em um estacionamento
fechado é sempre a melhor opção

para evitar os furtos e roubos. Mas,
quando não houver alternativa e for
preciso parar o carro na rua, evite
lugares ermos e de fraca iluminação. “Estacionar em ruas iluminadas, em frente a prédios com vigias
e perto câmeras de segurança pode
inibir a ação do ladrão”, orienta o
diretor executivo da FenSeg, Neival
Freitas.
Ao estacionar o carro durante o dia, considere como o local pode ser durante a noite. Ruas
de comércio, por exemplo, podem
ser extremamente movimentadas
de dia e muito desertas fora do
horário comercial.
2) Não deixe nada dentro do
carro, nem mesmo uma sacola vazia
Qualquer objeto pode ser
confundido com um item de valor
e atrair a atenção do ladrão, até
mesmo uma sacola vazia. Suportes
de GPS, adaptadores de iPods, carregadores e afins também não devem ficar à vista. Esses acessórios
costumam ser vistos como evidências de que o carro pode ter obje-

tos de valor.
Crie o hábito de guardar
compras no porta-malas assim que
você entrar no carro em vez de deixar para a próxima parada. “Colocar algo no porta-malas depois de
estacionar o carro pode atrair a
atenção de um criminoso. Ele vai
saber que há alguma coisa de valor
dentro do carro”, afirma Freitas.
3) Não cole adesivos que exponham informações pessoais
“Um adesivo que mostra que
o proprietário estuda na faculdade
mais cara da cidade pode atrair o
ladrão. E um adesivo de um time,
por exemplo, pode levar algum
torcedor fanático a depredar o carro”, afirma Neival Freitas.
Um adesivo feminino também pode indicar ao ladrão que o
carro pertence a uma mulher. Se o
objetivo for um assalto, essa informação pode incentivar o criminoso
a mirar exatamente esse veículo, já
que ele pertence a uma vítima mais
vulnerável.
4) Não guarde documentos no

Boletos bancários, cartões
e correspondências podem ser
usados pelos ladrões para acessar
sua conta ou planejar um roubo à
sua casa. A carteira de motorista
e o registro do carro também não
devem ficar no interior do veículo.
Se o carro for levado, em posse dos
documentos, os criminosos podem
ter mais facilidade para vender e
usar seu veículo.
5) Certifique-se de que o carro
foi trancado
É evidente que deixar o carro
aberto é um prato cheio para os
criminosos, mas esse continua
sendo um dos principais equívocos cometidos por motoristas.
Mesmo em uma parada rápida, em
um posto, padaria ou uma banca, é
muito importante trancar o carro e
fechar os vidros. Dois minutos são
o suficiente para que o criminoso
faça a festa. E alguns ladrões ficam
de plantão nesses lugares, apenas
esperando que os motoristas cometam alguma gafe.
6) Utilize dispositivos de segurança visíveis
Correntes de direção, chaves
interruptoras e trancas de direção
são alguns dos dispositivos que podem desencorajar a ação do ladrão.
E quanto mais visíveis melhor. Eles
podem não evitar que um criminoso mais experiente aja, sobretudo
se for exatamente o seu carro que
está na mira. Mas eles podem ser
muito eficientes diante de ladrões
casuais e mais oportunistas.
7) Utilize equipamentos modernos de segurança
Bloqueadores, rastreadores
e localizadores são alguns dos
equipamentos de segurança mais
eficazes na prevenção a furtos e
roubos.
8) Evite dizer a manobristas e
flanelinhas quanto tempo você irá demorar até retornar
Muitas vezes depois de estacionar o carro, os flanelinhas e
manobristas perguntam quanto
tempo o motorista vai demorar até
voltar ao carro. “O ideal é sempre
falar: ‘Só vou entregar alguma coisa
e já volto’. Se o objetivo for furtar

o carro, o ladrão pode desistir ao
saber que não terá tempo para agir
com tranquilidade”, diz o diretor
executivo da FenSeg.
9) Evite deixar a chave com lavadores e vigias de estacionamento
Nem sempre é possível, mas
procure evitar ao máximo entregar
suas chaves para manobristas e lavadores. Eles podem fazer cópias
rapidamente, sem a menor chance
de o proprietário perceber.
10) Não namore dentro do carro,
principalmente à noite e em lugares desertos
Essa dica pode ser muito óbvia, mas ainda hoje parece não ser
seguida muito risca. A orientação
está entre as principais sugestões
de prevenção a roubos de veículos
da Polícia Militar de São Paulo.
11) Se for transitar por locais
desconhecidos, planeje seu itinerário
Caminhos
desconhecidos
podem levar o motorista a entrar
em locais perigosos, reduzir a velocidade e ficar menos atento a uma
eventual investida dos ladrões.
Antes de ir até um lugar que você
nunca foi antes, pesquise qual trajeto será feito, mesmo se estiver
sendo guiado por um GPS.
12) Em semáforos mantenha-se
distante do carro da frente
Mantenha sempre uma distância segura entre o seu veículo e
o carro da frente quando o semáforo fechar. Você terá mais visibilidade e espaço caso seja necessário
arrancar o carro repentinamente.
Quando possível, apenas reduza a velocidade ao se aproximar
do semáforo, sem parar o carro por
completo e mantenha a primeira
marcha engatada. Se um ladrão se
aproximar, você conseguirá avançar com mais facilidade.
13) Antes de entrar na sua garagem, fique atento ao seu redor
Ao chegar em casa, antes de
entrar na garagem, preste atenção
na rua, nas calçadas e nas esquinas. Muitos sequestros acontecem
exatamente quando o motorista
está chegando em casa. Se você notar alguma pessoa com comportamento suspeito, dê mais uma volta
e informe a polícia.
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Agência Nacional de Energia: conta de luz
fica 6% mais barata a partir do dia 28
Da redação
jornaldoestado@gmail.com
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou
nesta terça-feira (23) redução
tarifária de 6,03% para os clientes residenciais da Cemig. A
nova tarifa passa a valer a partir
do dia 28 de maio.
A Aneel ainda definiu em
5,82% a redução da tarifa para os
clientes de média tensão, e em
21,04% para os clientes de alta
tensão, o que significa redução
média de 10,66, se consideradas
todas as classes de consumo.
De acordo com o presidente da
Cemig, Bernardo Alvarenga, a
redução é expressiva e beneficia
grande parte da população mineira.
“O país enfrenta adversidades e quem mais sente o
impacto disso é a população.
O corte no valor da tarifa de
energia vai permitir aos consumidores que utilizem o valor
economizado para outros fins,
gerando o efeito cascata, pois
vai beneficiar também a indústria e o comércio mineiros”,
afirma.
Bernardo ressalta que a
redução tarifária ocorrerá de
acordo com os ciclos de leitura
e faturamento de cada cliente
residencial, podendo levar até
dois meses para se completar.
“Para se ter uma ideia de
como a redução vai se refletir na
vida dos mineiros, atualmente
a média de consumo mensal
de uma residência no estado é

130 quilowatt-hora (kWh) por
mês. Hoje, um cliente com esse
consumo paga cerca de R$ 105.
Após a redução, a mesma fatura
ficará em, aproximadamente, R$
99”, comenta.
COMPOSIÇÃO DA FATURA
A tarifa visa assegurar às
distribuidoras receita suficiente
para cobrir custos operacionais
e remunerar investimentos necessários para expandir a capacidade e garantir o atendimento
com qualidade da população. Os
custos e investimentos repassados às tarifas são calculados
pela Aneel.
Quando a conta chega ao
consumidor, ele paga pela compra da energia (custos de geração), pelo transporte (custos
de transmissão) e pela entrega
(custos de distribuição), além
de encargos setoriais e tributos.
A companhia ressalta que
a Cemig Distribuição é a empresa do grupo que atende diretamente aos consumidores e
que o processo de revisão trata
apenas dela, e, portanto, não
engloba as usinas, linhas e subestações de transmissão ou outras atividades da Holding.
BANDEIRAS TARIFÁRIAS
Apesar da redução das
tarifas na área de concessão da
Cemig, os consumidores devem
ficar atentos ao uso racional
da energia. Nos últimos anos, o
Brasil enfrenta uma das piores
condições hidrológicas já registrada na história, e o Operador
Nacional do Sistema Elétrico
(ONS) tem utilizado as usinas térmicas para atender à demanda

Redução da tarifa foi anunciada nesta terça (23) pela Aneel
de energia no país.
Dessa forma, o governo
federal decidiu implantar, há
dois anos, o sistema de bandeiras tarifárias para sinalizar se
a energia custará mais ou menos em função das condições
de geração, especialmente no
caso de acionamento das usinas

térmicas, que têm o custo de
produção mais elevado.
Há três bandeiras: verde,
amarela e vermelha. As cores
representam a situação da geração de energia no momento, e
podem gerar acréscimo de valor
nas faturas.
A bandeira verde não in-

dica que não há cobrança extra.
Na amarela, o valor acrescido
será de R$ 0,015 por kW/h consumido. Na vermelha, que tem
dois patamares, há o acréscimo
de R$ 0,030 no patamar 1 e de R$
0,045 no patamar 2. Atualmente,
a bandeira vigente é a bandeira
vermelha patamar 1.

Governo de Minas Gerais nomeia mais 1.493 servidores para Educação
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

O Governo do Estado publicou, nesta terça-feira (23), no
Diário Oficial Minas Gerais, mais
uma lista com a nomeação de
1.493 servidores para a Educação, totalizando, com isso, cerca
de 8.000 novos profissionais nomeados somente neste ano.

A lista contempla professores de Ensino Religioso do edital
SEE/Seplag nº 02/2014; professores regentes de turmas (anos
iniciais do ensino fundamental)
e regentes de aulas (professores
de disciplinas) do edital SEE/Seplag nº 04/2014, em todas as 47
Superintendências Regionais de
Ensino (SREs).
Com essa nova listagem,

o número de servidores nomeados desde o início da gestão do
governador Fernando Pimentel
chega a 45.051 – em 2015 e 2016
foram nomeados 37.051 novos
servidores.
Já em janeiro deste ano,
foram 2.500 professores nomeados para atuarem nos anos iniciais do ensino fundamental do
edital SEE/Seplag nº 01/2011,

que teve sua vigência encerrada
no dia 30 de janeiro; em março, o
Governo nomeou mais 1.500 professores do Edital SEE/Seplag nº
04/2014. E em abril, foram outras 2.500 nomeações dos Editais
SEE/Seplag nº 02 e 03/2014.
EXAMES
Uma vez publicada a
nomeação, o aprovado deve
submeter-se a exame médico

pré-admissional, a ser realizado
pela Superintendência Central
de Perícia Médica e Saúde Ocupacional (SCPMSO) da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão (Seplag), nas datas e
horários que serão publicados
no site da Seplag. Após a perícia,
os aprovados têm 30 dias para
tomar posse.

