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Termina nesta
quarta o prazo para
aditamento do Fies
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Cauã e Grazi levam
seus pares a festa de
aniversário dos filhos
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Pouso Alegre já está mobilizada via Associação Mineira de Municípios, deputados estaduais e federais para pleitear cerca de R$ 278
milhões aos quais teria direito em compensações do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS. O montante é devido pelo governo federal, que, após aprovação da Lei Kandir, em 1996, extinguindo a cobrança do imposto sobre produtos e
serviços destinados à exportação, deveria ter compensado estados e municípios, mas deixou de fazê-lo nos últimos 20 anos. PÁGINA 3

Mostra fotográfica defende liberdade para amamentação. PÁGINA 8

PRESÍDIOS
NÚMERO DE PRESOS
PROVISÓRIOS JÁ
ULTRAPASSA VAGAS

O número de presos provisórios
ultrapassa quantidade de vagas
oferecidas em unidades prisionais do
Sul de Minas. De acordo com a Secretaria Estadual de Administração
Prisional (SEAP), 47% dos detentos
ainda aguardam pelo julgamento
dos casos pela Justiça. Demora que
segundo especialistas é uma das
principais causas de superlotação
nos presídios na região. PÁGINA 5

SUSTO
ÔNIBUS DESGOVERNADO
INVADE SALA DE CASA
PÁGINA 5
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Opinião
Michel Temer tornou-se um Cunha hipertrofiado
Josias de Souza*
A poucos dias do início do
julgamento que pode resultar
na cassação de Michel Temer,
o presidente do Tribunal Superior Eleitoral informa que
“o julgamento será jurídico”.
Gilmar Mendes acrescenta que
‘’não cabe ao TSE resolver crise
política. Resolvam suas crises”,
disse ele. De um tribunal não
se espera outra coisa senão
julgamentos jurídicos. Quando
o presidente da Corte Eleitoral
precisa proclamar o óbvio é
porque alguma coisa saiu do
lugar.
Enquanto Temer fazia
pose de presidente das reformas, dizia-se que o TSE deveria
salvá-lo para não prejudicar a
economia. E muitos achavam
normal. De repente, o reformador virou investigado. Passou
a operar pelo adiamento do

veredicto. E o TSE ganhou a
aparência de uma peteca, que
o Planalto joga para o lado que
lhe convém.
Incomodado com a naturalidade com que auxliares
de Temer antecipam os movimentos do TSE, Gilmar Mendes
ergueu a voz: “O TSE não é um
joguete nas mãos do governo.”
Por trás da proclamação do
óbvio se esconde uma tragédia:
Temer virou uma espécie de
Eduardo Cunha hipertrofiado.
A Câmara demorou nove meses para se livrar de Cunha.
Temer acaba de acomodar no
Ministério da Justiça Torquato
Jardim, um PhD em TSE e STF.
O investigado olha para Cunha,
preso em Curitiba, e se equipa
para resistir. A questão é: até
quando o Brasil resistirá?
*Jornalista político.
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Ponto de Vista
A inércia do Brasil na podridão
Vinícius Torres Freire*
Não há liderança partidária
relevante que se arrisque a abandonar um sistema político que se
chama de podre. Por outro lado,
não há movimento ou organização
social que se apresente como partido alternativo.
Quem está dentro não quer
sair ou não tem força ou imaginação
para se reagrupar em um partido
reconectado a um interesse social
qualquer de renovação. Quem está
fora não quer entrar, não sabe como
ou não tem força para fazê-lo.
É uma descrição estilizada do
colapso da representatividade dos
partidos gangrenados, exagerada
por definição.
Sendo menos abstrato e extremista, há exemplos de saídas
desse beco? Não se trata de apontar
modelos, mas o descrédito dos partidos maiores, entre outras crises,
propiciou tentativas de mudança
na Espanha e na França.
Uma coalizão variada de organizações sociais, coletivos e
coisas parecidas a micropartidos
constituiu o Podemos (um caso
do “quem está fora quer entrar”),
que logo se tornou a terceira força
política da Espanha.
Um dissidente do moribundo
Partido Socialista da França aglutinou integrantes insatisfeitos do
establishment e os conectou a
eleitorados e movimentos de classes médias desencantadas (um caso
de “quem está dentro quer sair”).
Oportunista no mau ou no
bom sentido, ainda vai se ver, esse
dissidente, Emmanuel Macron,
elegeu-se presidente e planeja refundar um partido de centro com conexões sociais e ideias mais vivas.
Dizer que a comparação europeia é inútil porque a sociedade
no Brasil é amorfa não seria uma
resposta, mas apenas uma questão
(além de ser um erro antigo).
O nosso assunto, enfim, é o
que fazer e o que não tem sido feito
da dissociação crescente, quase
terminal, entre sistema político e
eleitorado, escancarada em 2013
e cada vez mais descarada desde
então.

Não se apresentam dissidências de lideranças partidárias significativas nem para reagrupamentos simplórios, tal como uma
alternativa limpinha à comunhão
de delinquentes ou desclassificados
que domina a política.
Por sua vez, movimentos
sociais ainda mais ativos, embora
minoritários, têm esperanças de
poder por meio de “partidos que
estão aí” (tanto na esquerda petista
como na nova direita, que embarca
na podridão que criticava “nas ruas”
até ontem).
Parte da inércia se explica
pelo óbvio cálculo de sobrevivência, pelo temor de ficar no sereno
sem máquina eleitoral ou cargo
estatal, “business as usual”.
Além do mais, o conluio amplo e histórico que alimentou esse
sistema político e suas pestes e
vírus não morreu. Talvez ainda
pareça viável a aliança entre fidalgos políticos, estamento empresarial e corporações que floresce
faz quase 70 anos por meio da
corrupção do essencial das regras
do jogo da competição política e
econômica.
Mesmo cientistas políticos
se alarmam, por prudência quase
conservadora, com a “destruição
dos partidos” pelo sentimento
antipolítico ou pela Lava Jato etc.
Ao se omitirem na sugestão de
alternativas, arriscam-se a ficar ao
lado de defensores de acordões que
salvem políticos menos enrolados,
por exemplo.
Há inércia, em suma. Como é
difícil acreditar que a sociedade revoltada esteja delegando a mudança
política a um sistema que chama de
podre, parece que se está à espera
de um salvador..
*Jornalista e colunista.

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

Investimentos
A Cemig prevê, para 2017,
investimentos de R$ 151 milhões
em obras de reforma, reforço
e manutenção da rede elétrica,
valor 12% superior ao aplicado
pela empresa no ano passado.
Somente entre janeiro e abril, 15
mil serviços foram executados
em toda a área de concessão,
que inclui 774 cidades mineiras.
Entre os serviços mais comuns,
estão a troca de postes e
a instalação de fiações e
equipamentos mais potentes e
modernos.

Alta no aluguel
O aluguel residencial em
andamento com aniversário
em maio e correção pelo
IGP-M (Índice Geral de Preços
- Mercado), da FGV (Fundação
Getúlio Vargas), sofrerá
atualização de 1,57% no seu
valor. O IGP-M é eleito como um
dos principais indicadores para
reajustes contratuais por ser o
primeiro divulgado, ainda dentro
do mês de referência. Assim, o
anúncio da variação mensal de
-0,93% no mês de maio fecha o
comportamento dos preços no
período compreendido entre os
meses de junho 2016 a maio de
2017 (12 meses).

Reforma
trabalhista
O relator da reforma
trabalhista no Senado, Ricardo
Ferraço (PSDB-ES), afirmou nesta
terça-feira (30) que a proposta
deve ser votada no plenário
da Casa em meados de junho,
e descartou a alternativa de
ser apresentado requerimento
para que ela não tenha que
ser apreciada em comissões.
Ferraço reiterou a expectativa de
votação da matéria na Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE)
na próxima terça-feira (6).
Depois disso, irá apresentar
seu relatório na Comissão de
Assuntos Sociais (CAS) no
dia seguinte, estimando que a
votação será feita na semana
seguinte. A próxima etapa será
então a análise na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) do
Senado.
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Município já se articula para
pleitear compensações de ICMS
Adevanir Vaz

jornaldoestado@gmail.com

Pouso Alegre já está mobilizada via Associação Mineira de
Municípios, deputados estaduais e federais para pleitear cerca de R$ 278 milhões aos quais
teria direito em compensações
do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Prestação de
Serviços, o ICMS. O montante
é devido pelo governo federal,
que, após aprovação da Lei
Kandir, em 1996, extinguindo
a cobrança do imposto sobre
produtos e serviços destinados
à exportação, deveria ter compensado estados e municípios,
mas deixou de fazê-lo nos últimos 20 anos.
“Estamos
trabalhando
essa questão por meio de entidades representativas como
a Associação Mineira dos Municípios (AMM) e por meio de
representantes políticos com
atuação no Estado e no Congresso Nacional”, afirmou o secretário municipal de Administração e Finanças Públicas, Júlio
César Tavares. De acordo com
ele, o município ainda não conta
com as compensações em seu
planejamento financeiro, nem
mesmo para aliviar o esforço fiscal ao qual os cofres municipais
vêm sendo submetidos a fim de
equilibrar as contas. A razão da
cautela é muito simples, não dá
para contar com uma montanha
de dinheiro que, embora possa
representar uma luz no fim do
túnel, ainda parece longe de se
tornar uma receita factível.
Ainda assim, o secretário
de Finanças lembra que o município está, agora mesmo,
tabulando o orçamento para
o Plano Plurianual, o PPA, que
projeta planos, metas e objetivos da administração pública
para os próximos quatro anos.
A proposta que será enviada em
breve à Câmara já conteria uma

série de demandas que poderiam ser atendidas com o valor
das compensações do ICMS.
ESFORÇO FISCAL
A projeção orçamentária
realizada pela gestão passada,
expectativa de receita que fixa
também as despesas previstas
para o ano subsequente, legou
à atual administração uma perspectiva inflada de arrecadação: algo em torno de R$ 540
milhões, considerando os repasses federais, estaduais, mais
a arrecadação própria. Júlio
César, porém, acredita que o
número mais realista está próximo de R$ 430 milhões. Considerando que a previsão de receitas anda lado a lado com as
despesas, tem-se a medida do
desafio fiscal enfrentado pela
atual gestão.
“Estamos fazendo a gestão
em cima das despesas, reavaliando aluguéis e contratos, por
exemplo”, conta o secretário de
Finanças. Ele afirma, no entanto, que o esforço fiscal não se
dará dentro de um programa de
corte de gastos. As estratégias
adotadas para equilibrar as contas deve se transformar em cultura da atual gestão. “O prefeito
tem colocado que esse corte
de gastos tem que ser aplicado
no dia a dia. Cada despesa tem
deve ser pensada da forma mais
eficiente possível”, explica.
Mas, como alerta o próprio
secretário, a cultura de austeridade concorre com variáveis
sobre as quais a Prefeitura não
pode exercer qualquer influência, como é o caso do Fundo
de Participação dos Municípios
(FPM). Composto por receitas
como o IPI, um imposto federal,
ele chega a representar até 20%
da arrecadação municipal. Com
as incertezas geradas pela crise
política e econômica, repasses
como o FPM são os mais suscetíveis a quedas importantes,
o que elevar os desafios para o

Pouso Alegre tem R$ 278 milhões para receber em compensações de ICMS
reequilíbrio fiscal do município.
Seja qual for o cenário, as compensações do ICMS, certamente
viriam a calhar.
ENTENDA
Em 1996, a Lei Kandir era
aprovada em meio a uma série
de medidas que pretendia deixar a indústria nacional mais
competitiva e reverter o saldo
negativo na balança comercial
brasileira. Seu texto, porém,
previa que a União compen-

sasse estados e municípios
que perderiam receitas com a
isenção do ICMS. A compensação, no entanto, ocorreu sem
nenhuma regulamentação e
sempre aquém do montante
perdido com a suspensão do
imposto. Minas Gerais estima
que ao longo dos 20 anos em
que a lei vigora, amargou perdas de aproximadamente R$
135 bilhões. Deste total, pouco
mais de R$ 101 bilhões deveri-

am ter abastecido os cofres do
estado; outros 33,92 bilhões os
cofres municipais. É deste naco
que Pouso Alegre teria direito a
R$ 278 milhões.
Em novembro de 2016, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu que essa disparidade
deveria ser corrigida. Caberá ao
Congresso Nacional regulamentar a lei de reparação em um
prazo que se esgota em novembro de 2017.
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‘Cérebro’ no intestino pode
influir nas variações de humor
Da redação
jornaldoestado@gmail.com
Sabe esse seu cérebro aí na
cabeça? Ele não é tão único assim não como a gente imagina e
conta com uma grande ajuda de
um parceiro para controlar nossas emoções, nosso humor e nosso
comportamento. Isso porque o
corpo humano tem o que muitos
chamam de um “segundo cérebro”.
E em um lugar bem especial: na
nossa barriga.
O “segundo cérebro”, como é
chamado informalmente, está situado bem ao longo dos nove metros
de seu intestino e reúne milhões de
neurônios. Na verdade, faz parte
de algo com uma nomenclatura
um pouquinho mais complicada: o
Sistema Nervoso Entérico.
Uma das razões principais
para ele ser considerado um cérebro é a grande e complexa rede de
neurônios existentes nesse sistema. Para se ter uma ideia, nós temos ali entre 200 milhões e 600 milhões de neurônios, de acordo com
pesquisadores da Universidade de
Melbourne, na Austrália, que trabalham em conjunto com o cérebro
principal.
“É como se tivéssemos o
cérebro de um gato na nossa barriga. Ele tem 20 diferentes tipos de
neurônios, a mesma diversidade
encontrada no nosso cérebro
grande, onde temos 100 bilhões de
neurônios”, comentou o cientista
Heribert Watzke, durante palestra
na TED Talks.
As funções desse cérebro são
várias e ocorrem de forma autônoma e integrada ao grande cérebro.
Antes, imaginava-se que o cérebro
maior enviava sinais para comandar esse outro cérebro, Mas, na
verdade, é o contrário: o cérebro
em nosso intestino envia sinais por
meio de uma grande “rodovia” de
neurônios para a cabeça, que pode
aceitar ou não as indicações.
“O cérebro de cima pode interferir nesses sinais, modificando
ou inibindo eles. Têm sinais de
fome, que nosso estômago vazio
envia para o cérebro. Têm sinais
que mandam a gente parar de

‘Segundo cérebro’, ou sistema nervoso entérico, influi com alguma frequência em nossa variação de humor
comer quando estamos cheios. Se o
sinal da fome é ignorado, pode gerar
a doença anorexia, por exemplo. O
mais comum é o de continuar comendo, mesmo depois que nossos
sinais do estômago dizem ‘ok, pare,
transferimos energia suficiente’”,
complementa Watzke.
A quantidade de neurônios assusta, mas faz sentido se pensarmos
nos perigos da alimentação. Assim
como a pele, o intestino tem que
parar imediatamente potenciais invasores perigosos em nosso organismo, como bactérias e vírus.
Esse segundo cérebro pode
ativar uma diarreia ou alertar o seu
“superior”, que pode decidir por
acionar vômitos. É um trabalho em
grupo e de vital importância.
MUITO ALÉM DA DIGESTÃO

É claro que uma das funções
principais tem a ver com a nossa
digestão e excreção – como se o
cérebro maior não quisesse “sujar
as mãos”, né? Ele inclusive controla
contrações musculares, liberação
de substâncias químicas e afins. O
segundo cérebro não é usado em
funções como pensamentos, religião, filosofia ou poesia, mas está
ligado ao nosso humor.
O sistema entérico nervoso
nos ajuda a “sentir” nosso mundo interior e seu conteúdo. Segundo a revista Scientific American, é provável
que boa parte das nossas emoções
sejam influenciadas por causa dos
neurônios em nosso intestino.
Já ouviu a expressão “borboletas no estômago”? A sensação é
um exemplo disso, como uma res-

posta a um estresse psicológico.
É por conta disso que algumas
pesquisas tentam até tratamento de
depressão atuando nos neurônios
do intestino. O sistema nervoso entérico tem 95% de nossa serotonina
(substância conhecida como uma
das responsáveis pela felicidade).
Ele pode até ter um papel no autismo.
Há ainda relatos de outras
doenças que possam ter a ver com
esse segundo cérebro. Um estudo
da Nature em 2010 apontou que
modificações no funcionamento do
sistema podem evitar a osteoporose.
VIDA NAS ENTRANHAS
O “segundo cérebro” tem
como uma de suas principais funções a defesa do nosso corpo, já que

é um dos grandes responsáveis por
controlar nossos anticorpos. Um estudo de 2016 com apoio da Fapesp
mostrou como os neurônios se comunicam com as células de defesa
no intestino. Há até uma “conversa”
com micróbios, já que o sistema
nervoso ajuda a ditar quais deles
podem habitar o intestino.
Pesquisas apontam que a
importância do segundo cérebro é
realmente enorme. Em uma delas,
foi percebido que ratos recémnascidos cujos estômagos foram
expostos a um químico irritante
são mais depressivos e ansiosos do
que outros ratos, com os sintomas
prosseguindo por um bom tempo
depois do dano físico. O mesmo não
ocorreu com outros danos, como
uma irritação na pele.

REGIÃO

JORNAL O ESTADO,
POUSO ALEGRE, QUARTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2017

5

Número de presos provisórios ultrapassa
vagas em unidades prisionais da região
Da Redação
jornaldoestado@gmail.com

O número de presos
provisórios ultrapassa quantidade de vagas oferecidas em
unidades prisionais do Sul de
Minas. De acordo com a Secretaria Estadual de Administração Prisional (SEAP), 47%
dos detentos ainda aguardam
pelo julgamento dos casos pela
Justiça. Demora que segundo
especialistas é uma das principais causas de superlotação
nos presídios na região.
Ainda conforme a SEAP, as
unidades prisionais na região
oferecem em torno de 2,4 mil
vagas para cerca de 3 mil detentos que ainda aguardam pelo
julgamento. Além disso, cada
detento custa, em média, R$ 2,4
mil por mês ao Estado.
“Acaba sendo uma escola
do crime, porque ali presos
provisórios, que não tem o

indulto de cometer outros
crimes, acabam tendo essa
convivência com pessoas de
alta periculosidade”, alegou Alexandre José Prado Campos e
Silva, Secretário Geral Adjunto
da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB).
De acordo com a assessoria do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais (TJ-MG), a duração da prisão provisória depende não apenas da atuação
do judiciário, mas, também,
das atividades de produção de
provas. Assim, não há relação
entre o número de presos provisórios e a duração da prisão.
“Se a gente conseguir diminuir a reincidência, é também, uma medida muito salutar para evitar novas prisões.
E, portanto, evitar minorar o
problema da superlotação”,
disse Francisco Kupidlowski,
Secretário Estadual de Administração Prisional. (G1)

Inaugurado em novembro de 2009, Presídio de Pouso Alegre já sofre déficit de vagas

Da Redação
jornaldoestado@gmail.com

Uma família de uma rua
no bairro Colina, em Paraguaçu,
tenta calcular o prejuízo após
um ônibus desgovernado invadir a casa onde moram na
madrugada desta terça-feira
(30). Muro, grade, garagem e
também a sala da casa de ‘seo’
Antônio foram atingidos pelo
veículo. Além de ‘seo’ Antônio,
também moram no local, a esposa dele, e dois netos. Eles não
ficaram feridos.
“Eu achei que era um trovão, achei que estava dando
um curto na casa. na hora você
pensa tudo. Ai que eu consegui
sair até ali e vi que era um ônibus que tinha entrado”, contou
Rosária de Fátima Vieira Alves,

dona de casa.
O veículo estava estacionado na rua quando desengatou
sozinho e desceu pela via. Com
medo, a família, que morava na
casa há 19 anos, terá que se mudar, já que enquanto a estrutura
não for reconstruída, o imóvel
oferece riscos.
“Ablaou a estrutura da casa
inteira, então não tem como a
gente ficar. Eu levei 30 anos pra
fazer uma casinha dessa, com
dignidade, trabalhando e fiz.
Agora acontece isso ai”, disse
o aposentado Antônio Donizetti
Alves.
Além de invadir o imóvel
da família de ‘seo’ Antônio, no
caminho, ainda atingiu um pedestre, que segue internado em
Alfenas. O homem de 36 anos
continua internado no Hospital

Universitário Alzira Velano, em
Alfenas. Ele teve a perna direita atingida e sofreu ferimentos
no pé. Segundo o hospital, ele
passou por cirurgia nesta tarde
e o estado dele é consideradso
grave, mas segue estável.
O veículo que pertence ao
Sindicato dos Trabalhadores
na Movimentação de Mercadorias em Geral em Varginha (Sintramomeg) faz diariamente o
transporte de trabalhadores de
Paraguaçu para Varginha. Para a
polícia, o motorista alegou que
a suspeita é que o ônibus teve
um problema com o freio, que
falhou. Representantes do sindicato e o motorista do veículo
não foram encontrados para falar sobre o assunto. Ainda não
se sabe o que será feito em relação ao imóvel atingido.

IMAGEM: REPRODUÇÃO EPTV

Ônibus desgovernado invade sala de casa
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Cauã e Grazi levam seus pares a
festa de aniversário dos filhos

RESUMO DAS NOVELAS
quarta-feira (31/05) - Keyla tira satisfações com K2 e acaba
brigando com Tato novamente. Ellen fica orgulhosa quando
Dóris afirma que seu trabalho servirá como inspiração para
outro colégio. Tina revela para Mitsuko que está namorando
Anderson. Ellen exige que Frostbyte impeça o falso Deco de
seu aproximar de Keyla. Malu aconselha Edgar a conquistar
Clara com presentes. Lica e MB conversam. Keyla percebe que
está sendo seguida.

Globo - 17h

Filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond,
a pequena Sofia ganhou
neste domingo (28) uma
festa para comemorar os
seus 5 anos de idade. E os
pais levaram seus namorados para o evento: Grazi
apareceu com o empresário
Patrick Bulus e Cauã, com a
modelo Mariana Goldfarb. A
atriz evitou ser fotografada

ao chegar para a festa, mas
o ator posou para os fotógrafos com a namorada e a
filha.
A festa, realizada em
uma casa de eventos na
Barra da Tijuca, no Rio, teve
como tema Harry Potter -- e
Sofia se vestiu como uma
estudante de Hogwarts, a
escola de bruxaria dos livros de J.K. Rowling.

Entre os convidados
famosos, estavam Angélica
e Luciano Huck e a atriz Ana
Lima.
Sofia completou 5
anos no último dia 23. Na
ocasião, Grazi compartilhou
uma foto em que as duas
aparecem dando um selinho
com uma bela paisagem ao
fundo. “Amor infinito”, escreveu ela.

Cantor Bruno se desculpa após ser
acusado de fazer show bêbado

Globo - 18h20

Globo - 19h15

Globo - 21h

Depois de circular
na internet um vídeo em
que Bruno, da dupla com
Marrone bebendo no palco,
na Fenamilho, Festa Nacional do Milho de Patos de
Minas no último sábado
(27), o cantor decidiu pedir
desculpas ao seu público,
que reclamou de ele estar
embriagado.
“Eu tenho 31 anos de
dupla com Marrone, nunca tinha acontecido isso
comigo. Já bebi, já bebi no
palco, já pus o pessoal pra

beber comigo e eu sou muito forte para beber. E eu estou tomando um remédio e,
na verdade, e eu tomei dois
remédios, um na hora que
fui dormir, um depois do
almoço. E o show foi mais
cedo e não deu tempo do
remédio sair do meu organismo. Tomei uns uísques
‘caubói’”, explicou ele em
um vídeo publicado no Instagram oficial da dupla, na
tarde desta terça-feira (30).
Sem especificar a
medicação e para que ser-

via, Bruno continuou o
desabafo. “Depois do meio
do show para frente, não
lembro de mais nada. Quero pedir desculpa, perdão.
Quero voltar a Pato de
Minas e prometo fazer um
supershow, como a gente
sempre fez. Desculpem, me
perdoem, as pessoas que
me amam, eu tenho certeza
que sim (vão me perdoar).
Mas tem gente muita gente
maldosa também. Mas
quem me ama vai me perdoar”, declarou.

SBT - 20h30

quarta-feira (31/05) - Joaquim se espanta com a revelação
de Thomas. Piatã e Olinto imploram que Ubirajara devolva
as pesquisas de Ferdinando. Joaquim invade a casa de Anna.
Fred folheia o diário do pai de Anna. Dom Pedro faz o parto
de Leopoldina. Joaquim conta a Bonifácio suas descobertas
sobre Thomas. Wolfgang e Libério elogiam o artigo que Diara
escreveu para o jornal. Elvira segue Rosa. Dom Pedro, Peter e
Lurdes estranham o comportamento de Leopoldina com Januária. Tibiriçá flagra Jacira chorando. Piatã, Olinto e Ferdinando
pensam em como voltar para a aldeia.
quarta-feira (31/05) - Salvatore pede que Marisa chame Alex.
Alex vai com Romildo para a casa de Marisa e deixa com William
a chave do armário onde está seu caderno. Diana conta a Gordo
que quer estudar na Califórnia e levar Chiara com ela. Daniel
avisa que Gui foi indiciado pela tragédia no show da 4.4. Fãs da
banda levam presentes para Nicolau no hospital. Yasmin recebe
o convite de uma grife para lançar uma coleção assinada por ela.
Haroldo recebe o resultado do exame de DNA. Gui concorda que
Chiara viaje com Diana. JF faz audição para a escola de música.
Nelson vence o concurso para o samba-enredo da Unidos do
Catete. Léo decide fazer um show em Mesquita.

quarta-feira (31/05) - Cibele se diverte com a tensão de Ruy.
Biga descobre que Tatu ajudou a filha de Dantas e se irrita. Ruy
conta para Caio o que Cibele fez e ele se preocupa. Shirley teme
que a enteada sofra alguma consequência por ter mentido na
delegacia. Ruy começa seu novo depoimento. Eurico descobre
a intimação em nome de Biga e exige que ela se explique. Caio
avisa a Ruy que conversará com Biga. Zeca dá um ultimato em
Jeiza sobre a decisão de ser madrinha do bebê de Ritinha. Ruy
não aceita que Jeiza seja a madrinha de Ruyzinho. Jeiza confidencia a Alan que ficou feliz com o convite de Ritinha. Cláudio
tenta se reaproximar de Ivana.
quarta-feira (31/05) - Franciely fica feliz com o celular novo
que ganhou de Ribeiro. Dulce sonha com Teresa explicando que
a relação das pessoas as vezes é complicada. Cecília e Fabiana
descobrem que Dulce Maria entrou no carro do colégio escondida apenas no meio da estrada. Nicole diz para Silvestre que
ele e Franciely precisam ajudar Estefânia a voltar com Vitor,
pois não quer a Tia Perucas no apartamento de Gustavo quando
ela se casar com ele. Haydee e Flávio vão até a Rey Café para
conversar com Gustavo. Madre Superiora percebe que Dulce
Maria sumiu. Um carro de madeira de frutas desce a calçada
sem que o vendedor veja e cai na rua, na frente do carro que
Fabiana dirige com Cecília e Dulce. O automóvel fica sujo de
frutas e as irmãs assustadas com a batida.Começou com a
zueira vai ter troco com a justiça, com a lei”. Dulce Maria tira
o gesso do braço.
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Atividades marcam Semana do Meio Termina nesta quarta-feira o
Ambiente no Parque Natural Municipal prazo para aditamento do Fies

Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Da redação
jornaldoestado@gmail.com

O Parque Natural Municipal
vai ter uma programação especial
para marcar a passagem da data
de 5 de junho, quando em todo
o mundo é comemorado o “Dia
Mundial do Meio Ambiente”. As
atividades, que têm início às 8h e
encerramento às 17h, vão desde
palestras, mini cursos, exibição
de documentários e exposições.
Toda programação será feita ao ar livre, no Parque Natural
Municipal Fernando Afonso Bo-

nilo Fernandes, também conhecido como Horto Florestal.
COMO SURGIU - Em 1972,
durante a Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente
Humano, em Estocolmo (Suécia),
a Organização das Nações Unidas
(ONU) instituiu o Dia Mundial do
Meio Ambiente, que passou a ser
comemorado todo dia 5 de junho.
Essa data, que foi escolhida para
coincidir com a data de realização
dessa conferência, tem como objetivo principal chamar a atenção
de todas as esferas da população
para os problemas ambientais e
para a importância da preserva-

HOSPITAL E CLÍNICAS SANTA PAULA LTDA.
CNPJ 23.953.466/0001-07 NIRE 3120742955-9. Assembleia 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 12 de junho de 2017, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: a) autorizar a contratação de empréstimo financeiro junto à Caixa Econômica Federal
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, 27 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.

ção dos recursos naturais, que
até então eram considerados, por
muitos, inesgotáveis.
PRESERVAÇÃO NECESSÁRIA
- Atualmente existe uma grande
preocupação em torno do meio
ambiente e dos impactos negativos da ação do homem sobre
ele. A destruição constante de
habitat e a poluição de grandes
áreas, por exemplo, são alguns
dos pontos que exercem maior
influência na sobrevivência de
diversas espécies.
Em razão da importância da
conscientização e da dimensão
do impacto gerado pelo homem,
o Dia Mundial do Meio Ambiente
é uma data que merece bastante
destaque no calendário mundial.
Entretanto, não basta apenas
plantar uma árvore ou separar
o lixo nesse dia, é necessário
que sejam feitas campanhas de
grande impacto que mostrem a
necessidade de mudanças imediatas nos nossos hábitos de vida
diários.

Os estudantes que ainda
não concluíram a renovação
do contrato do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)
devem ficar atentos, pois o
prazo final termina nesta quarta-feira, 31 de maio. Até o final
da tarde desta segunda-feira,
1.051.220 alunos já haviam
concluído o aditamento, correspondendo a cerca de 83%
de 1,28 milhão de contratos
previstos para este semestre.
“Nós prorrogamos o prazo de aditamentos do Fies este
semestre para garantir que
todos os estudantes tivessem
tempo suficiente para realizar
o procedimento”, explicou o
presidente do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Silvio Pinheiro,
alertando aos estudantes que
se apressem para não perder
o prazo que termina amanhã,
quarta-feira, 31. Os contratos

do Fies devem ser renovados
a cada semestre e o pedido de
aditamento é feito inicialmente
pelas faculdades e, em seguida,
os estudantes devem validar
as informações inseridas pelas
instituições no Sistema Informatizado do Fies (SisFies).
No caso de aditamento
não simplificado, quando há
alteração nas cláusulas do
contrato, como mudança de
fiador, por exemplo, o estudante precisa levar a documentação comprobatória ao
agente financeiro para finalizar
a renovação. Já nos aditamentos simplificados, a renovação
é formalizada a partir da validação do estudante no sistema.
Além de renovar os
contratos vigentes, também
será possível até essa data,
fazer a transferência integral
de curso ou de instituição de
ensino, bem como solicitar a
dilatação do prazo de utilização do financiamento.
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‘AMAmentar é natural’, defende
Projeto ‘Legal é ser Leal’
mostra fotográfica em Pouso Alegre defende livre iniciativa
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Ensaio registrou mães amamentando ao ar livre

Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Para as mulheres, a amamentação é um ato sublime da
maternidade. Nutricionistas
recomendam o leite materno
como alimento essencial e
mais completo para os bebês.
Mas, em Minas Gerais, por exemplo, foi preciso criar uma
lei, sancionada em dezembro
de 2016, para garantir o direito
de amamentar em público.
Foi pensando em combater o
preconceito que cerca a amamentação em público que um
grupo de apoio ao parto, amamentação e maternagem de
Poços de Caldas, o Círculo Materno, promoveu ensaios com
mães amamentado seus filhos
ao ar livre. A sessão de fotos
clicada pela fotógrafa Jeniffer
Bueno se converteu na mostra
‘AMAmentar’, em exposição
na galeria do Foto Clube Pouso
Alegre, no SerraSul Shopping.
Registradas em meio à
natureza, as fotos evidenciam

a amamentação com leveza.
A ideia é transpassar a naturalidade de um ato que é fisiológico, mas também de amor.
“O ensaio é um manifesto das
mães, que pedem o fim do preconceito por amamentar filhos em locais públicos. Assim
trouxemos para Pouso Alegre
a exposição AMAmentar, com
apoio da Liga Acadêmica de
Saúde Materno – Infantil (LASMI - Univás)”, conta o presidente do FCPA, Fábio Brandão.
Eliza, uma das mães fotografadas no ensaio, dá a medida da relação estabelecida na
amamentação: “A gente acredita em um tipo de vínculo que
a amamentação fornece para o
binômio, mamãe e bebê, que
nenhum outro tipo de relação
vai trazer”, contou ao portal
de notícias G1. “Eu brinco que
eu daria à luz há inúmeras crianças sem dificuldade nenhuma, mas começar a amamentar é um ato de guerra, força
de vontade, determinação...
porque não é fácil. Enquanto

todo meio externo vai contra
você, você continua firme e
forte”, relata ao mesmo portal
outra fotografada, Ana Paula,
trazendo à tona também as
dificuldades que cercam o ato.
SOBRE JENIFFER BUENO
‘AMAmentar’ é mais um
trabalho de Jeniffer Buenno,
ou Jenys, como é chamada
pelos amigos. “Busco registrar
com sensibilidade histórias
singulares, aproximando-me
das pessoas, suas relações
e emoções e o que me torna
cada dia mais encantada pelas
vida e suas infinitas possibilidades”, conta a fotógrafa
que, segundo as participantes
do ensaio, soube captar a essência dos momentos entre
mães e filhos, apesar de ainda
não tê-los. O ensaio marcante
revela o olhar fascinado da
fotógrafa pelas características
mais salutares dos cliques,
“tanto por sua capacidade de
eternizar um instante, quanto
por seu poder de silenciar as
coisas”, vislumbra.

Pouso Alegre recebe pela
primeira vez, o projeto Legal
é ser Leal - uma ação inédita
voltada aos empresários, comerciantes, contadores e administradores e estudantes das
áreas para o fortalecimento do
mercado regional. O objetivo
é abordar temas como iniciativas empresariais e a livre concorrência. O evento ocorre dia
8 de junho, 15 h, no Plenário
da Câmara Municipal, que fica
na Av. São Francisco, nº 320,
Bairro Primavera.
Entre os destaques do
evento estão o acesso a um
conteúdo focado em livre
iniciativa, formas de funcionamento da lealdade com a
concorrência, os prejuízo das
práticas anticompetitivas para
o mercado e, especialmente,
informações para aprender a
identificar ações desleais para
proteger o seu negócio.
“A tendência às pequenas iniciativas empresariais
é mundial. É reconhecida sua
relevância na manutenção
de postos de trabalho, no
aquecimento econômico e na
facilitação de acesso a bens
e serviços para a população.
No entanto, uma parcela ex-

pressiva das pessoas que está
à frente, desconhece os parâmetros legais para o exercício
legítimo e regular da empresa
e da concorrência”, explica a
coordenadora do projeto Profa. Dra. Wilges Bruscato, do
Instituto de Ciência e Tecnologia da UNIFAL - Universidade
Federal de Alfenas.
Legal é ser Leal é um
projeto desenvolvido pela
Unifal – Universidade Federal
de Alfenas (MG) e conta com
o apoio do Governo Federal. O
projeto comtempla 18 cidades
do Sul de Minas e Interior de
São Paulo, entre elas Botelhos,
Caldas, Andradas, Espírito
Santo do Pinhal, Poços de Caldas, Machado e Pouso Alegre,
entre outros.
Os comerciantes e empresários de toda a região,
profissionais das áreas da Contabilidade e Administração de
Empresas, além de estudantes
desses cursos poderão participar gratuitamente. As vagas
são limitadas. Para isso, basta
enviar um e-mail para projeto.
tnd@gmail.com ou ligar (35)
3697-4635 (segunda a sextafeira, das 9 às 11h e das 14h às
16h). Há a possibilidade de se
apresentar somente no dia do
evento na data e horário, caso
haja vagas remanescentes.

Centro de Controle de Tabagismo
promove atividades em comemoração
ao Dia Mundial sem Tabaco
O Centro Municipal de Controle do Tabagismo promove
nesta quarta-feira várias ações
em comemoração ao Dia Mundial
sem Tabaco, com atividades na
Praça Senador José Bento, das 09h
ao meio-dia. Neste ano o tema é
“Tabaco não combina com o desenvolvimento – o cigarro mata”, com
foco nos danos à saúde em todos os
níveis, sobretudo ambientais.
Equipes multiprofissionais da
Secretaria de Saúde , do curso de
enfermagem da Univás , médicos,

nutricionista e psicólogos conduzirão as ações que incluem teste
de glicemia, aferição da pressão
arterial e medição dos níveis de
carbono no organismo, através da
monoximetria.
Para os fumantes que tenham interesse em deixar o cigarro,
o cadastramento pode ser feito no
Centro Municipal de Controle do
Tabagismo que funciona na Avenida Levino Ribeiro do Couto (antigo
laboratório municipal). O telefone
para informações é: 3449-4174.

