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CONTRIBUINTE TEM
NOVO PRAZO PARA
NEGOCIAR DÍVIDA

NOVO COMANDANTE

CORPO DE BOMBEIROS
LOCAL PODE VIRAR
BATALHÃO

A Prefeitura de Pouso Alegre prorrogou o prazo concedido aos contribuintes em atraso para que paguem seus débitos com a Receita
Municipal, vencidos até dezembro de 2016. A prorrogação estabelece a data final de 29 de setembro para que as taxas sejam pagas com
descontos em juros e multas que chegam a até 90% em alguns casos. PÁGINA 3

Em visita a Pouso Alegre,
Cel. Claudio Roberto, o novo comandante geral do CB em Minas
Gerais, revelou que está examinando
a possibilidade de ampliar a Companhia do Corpo de Bombeiros local,
transformando-a em Batalhão, com
possibilidades de atender todos os
municípios da microrregião de Pouso
Alegre, que somam 33 cidades.
PÁGINA 7

COMBATE AO FOGO
MINAS REFORÇA TIME
DE BRIGADISTAS PARA
ENFRENTAR INCÊNDIOS

HOMEM É MORTO COM DOIS TIROS NO ROSTO NO GUADALUPE. PÁGINA 5

Revista

Jornal O Estado

Especial de Aniversário
Demonstre seu amor por
Pouso Alegre nesta edição
especial. (35) 3421-2466

Classificados

A solução certa para quem quer
vender, comprar e anunciar em
Pouso Alegre e região.
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Opinião

Ponto de Vista

Em causa própria
Bernardo Mello Franco*
Existem muitas formas de
legislar em causa própria. Nos
últimos meses, o Congresso ensaiou algumas. A Câmara tentou
ressuscitar a anistia ao caixa
dois. O perdão salvaria dezenas
de deputados das garras da Lava
Jato. Os senadores aprovaram uma
brecha para incluir seus parentes
na lei de repatriação. Eles seriam
autorizados a resgatar dinheiro
não declarado no exterior.
O deputado Vicente Cândido
(PT-SP) teve outra ideia. Ele quer
proibir a prisão de candidatos
por um período de oito meses
até a eleição. A proposta está no
relatório da reforma política. Foi
batizada de “Emenda Lula”, já que
parece ter sido feita sob medida
para o ex-presidente.
A restrição às prisões é uma
regra antiga, criada pelo Código
Eleitoral de 1932. O país se libertava da República Velha, em que as
disputas eram decididas pelo voto
de cabresto. Os coronéis controlavam a política e a polícia. Quando
não conseguiam fraudar as urnas,
mandavam prender o adversário
às vésperas da eleição.

A lei original vetou as prisões por cinco dias, salvo em caso
de flagrante. Em 1950, o prazo foi
ampliado para duas semanas. Para
o relator da reforma política, ainda
é pouco. Ele quer estender o salvo-conduto para oito meses, o que
blindaria os candidatos a partir
de fevereiro.
Em entrevista ao jornal “O
Estado de S. Paulo”, Cândido reconheceu que a ideia serviria ao
maior líder do PT, recém-condenado a nove anos de prisão. “Lula
também, como qualquer outro”,
disse. Ele apelou ao espírito de
corpo dos deputados, que costuma
unir lulistas e antilulistas. “É uma
blindagem da política. Nós precisamos fazer alguma coisa”, conclamou, referindo-se à Lava Jato.
A reação da opinião pública
deve barrar a ideia da blindagem,
assim como aconteceu com a
anistia ao caixa dois e a farra da
repatriação. Isso não resolverá
todos os problemas do relatório. O
petista também propôs tirar mais
de R$ 2 bilhões dos cofres públicos
para bancar as campanhas de suas
excelências em 2018..
*Jornalista e colunista.
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Faz 37 anos que o Brasil parou de
enriquecer e começou a andar de lado

Vinícius Mota*
O Brasil não sai do lugar.
A sentença poderia descrever
a paralisia de até dez anos
esperada nos índices de enriquecimento nacional, com
contagem iniciada em 2014. Já
seria desgraça suficiente.
Infelizmente, faz 37 anos
que o Brasil parou de enriquecer e começou a andar de lado.
Em 1980, os alquimistas da ditadura moribunda produziram a
última fragrância artificial de
“milagre econômico”.
No ano em que Moscou
sediou os Jogos Olímpicos,
cada trabalhador brasileiro
empregado produziu o equivalente a US$ 28,6 mil em dinheiro
de hoje. Esse valor era quase o
triplo da produtividade de 1950.
Ninguém infle o peito
para cantar as glórias do Brasil
Grande antes de constatar que
a nação canarinha cursava a
mesma trajetória de outros
países cuja população migrava
depressa da roça para a cidade.
A produtividade dava saltos no
Brasil, no México, na Coreia do
Sul, na Europa meridional, na
Cortina de Ferro e em tantas
outras regiões periféricas.

O desenvolvimento comparado continuou a ser padrasto das militâncias embasbacadas nos anos de letargia
econômica que se seguiram. A
inflação foi controlada, a pobreza diminuiu, a desigualdade
salarial retrocedeu e a escolarização básica avançou não só
no Brasil. Ocorreu em toda a
vizinhança latino-americana,
com exceção de casos de derrocada civil, como o da Venezuela.
A fase da transpiração
–os anos de boom decorrente
da urbanização– acabou para
muitos há cerca de quatro décadas. Foram poucas as nações
que desde então conseguiram
manter a marcha do desenvolvimento com base na inspiração,
nos ganhos de eficiência do
trabalhador já estabelecido nas
cidades.
O desafio se acentua com
a aproximação de queda brutal
na fatia de brasileiros em idade
ativa. Os US$ 30 mil por trabalhador, marca que mal logramos
romper faz 37 anos, poderão
tornar-se símbolo do tempo em
que éramos felizes, mas não
sabíamos..
*Jornalista e colunista.

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

Ele quer falar
O ex-ministro Antonio
Palocci Filho, preso em
Curitiba pela Operação
Lava Jato, pretende contar
em acordo de delação
premiada a sua versão sobre
o episódio da quebra de
sigilo bancário do caseiro
Francenildo dos Santos
Costa, no ano de 2006. O caso
levou à queda de Palocci
do Ministério da Fazenda.
A informação apresentada
pela reportagem não tem
nenhuma fonte, o que pode
significar que a reportagem é
mera especulação. Segundo
a notícia, Palocci e o MPF já
teriam assinado um acordo
de confidencialidade para
negociar o acordo de delação
premiada.

Vem aí o
Parlamentarismo?
Na semana passada, o
senador José Serra (PSDB-SP)
conversou com o presidente
do Senado, Eunício Oliveira
(PMDB-CE), sobre a instalação
de uma nova comissão
especial sobre sistema de
governo. Segundo Eunício, a
comissão será instalada em
agosto. O ministro Gilmar
Mendes, do Supremo Tribunal
Federal, tratou do tema com
o presidente Michel Temer
há poucos dias e os dois
ficaram de retomá-lo em
breve. “Tem de haver uma
redução dessa multiplicidade
de partidos para que o
sistema se consolide. O nosso
presidencialismo esgarçou-se
demais”, observou Gilmar.
“Dos quatro presidentes
pós-1988, só dois terminaram
os mandatos. Há algo
de patológico. Eu quero
contribuir para a discussão.”
A ideia de Serra é colocar
em tramitação um projeto
de Aloysio Nunes Ferreira
(PSDB-SP), senador licenciado
e hoje ministro de Relações
Exteriores, para implementar
o parlamentarismo a partir
de 2022. “Meu plano é que, no
próximo mandato, se faça a
transição, o que não significa
misturar, fazer algum tipo de
‘semi’, mas é reestruturar as
carreiras”, diz Serra.
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Desconto em juros e multas chega a 90%. Prazo foi estendido até 29 de setembro
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Prorrogada anistia para contribuintes
inadimplentes com o município
Da redação

jornaldoestado@gmail.com

A Prefeitura de Pouso
Alegre prorrogou o prazo
concedido aos contribuintes
em atraso para que paguem
seus débitos com a Receita
Municipal, vencidos até
dezembro de 2016. A Lei
5.791/2017 sancionada pelo
Prefeito proporciona aos
contribuintes
facilidades
para quitação dos tributos
municipais, dentro do Programa Municipal de Recuperação de Créditos, que tem
a finalidade de criar anistia
parcial a juros e multas,
apurados sobre os créditos
tributários e não tributários
do contribuinte pouso-alegrense. A prorrogação estabelece a data final de 29 de
setembro para que as taxas
sejam pagas com descontos
em juros e multas que chegam até a 90% em alguns casos.
Com isso os devedores
contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, poderão
liquidar seus débitos à vista
ou parcelados, observando
esses limites percentuais
de descontos nas multas e
juros: I – 90% para o pagamento à vista dos débitos; II
– 70% para pagamento em até
06 meses em parcelas iguais,
mensais e consecutivas de
qualquer valor; III – 50% para
pagamento em até 12 meses.
O programa determina que
o valor de cada parcela não
poderá ser inferior a cem

Para o Secretário de Administração e Finanças
Júlio César Tavares, medida beneficia cofres
públicos e contribuinte

reais.
A Secretaria de Administração e Finanças avalia que
a prorrogação do prazo para
o recolhimento dos tributos

atrasados abre novas oportunidades e facilita para que
o contribuinte saia da inadimplência. E mais: “Busca recuperar os créditos municipais

e ao mesmo tempo oferece a
possibilidade de requalificação ao contribuinte inadimplente, apresentando resultados positivos tanto para

as finanças públicas quanto
para os contribuintes”, avalia o secretário de Administração e Finanças Júlio César
Tavares.
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Superbactérias avançam no Brasil
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Bactérias que não respondem a antibióticos
vêm aumentando a taxas
alarmantes no Brasil e já
são responsáveis por ao
menos 23 mil mortes anuais
no país, afirmam especialistas.
Capazes de criar escudos contra os medicamentos mais potentes, esses
organismos infectam pacientes geralmente debilitados em camas de hospitais
e se espalham rapidamente
pela falta de antibióticos
capazes de contê-los. Por
isso, as chamadas superbactérias são consideradas
a próxima grande ameaça
global em saúde pública
pela OMS (Organização
Mundial da Saúde).
“Estamos numa situação de alerta”, diz Ana
Paula Assef, pesquisadora
do Instituto Oswaldo Cruz,
da Fundação Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz), que faz a estimativa sobre mortes anuais no país com base nos
dados oficiais dos Estados
Unidos. No Brasil, ainda não
há um compilado nacional
sobre o número de vítimas
por bactérias resistentes.
“Sabemos que, assim
como vários países em desenvolvimento, o Brasil
tem alguns dos maiores
índices de resistência em
determinados organismos.
Há bactérias aqui que não
respondem mais a nenhum
antibiótico”, aponta Assef.
PERIGOSAS
Um exemplo é a Acinetobacter spp. A bactéria
pode causar infecções de

Brasil tem alguns dos maiores índices de resistência em determinadas bactérias, segundo especialista

urina, da corrente sanguínea
e pneumonia e foi incluída
na lista da OMS como uma
das 12 bactérias de maior
risco à saúde humana pelo
seu alto poder de resistência.
De acordo com a Anvisa, 77,4% das infecções
da corrente sanguínea registradas em hospitais por
essa bactéria em 2015 foram
causadas por uma versão
resistente a antibióticos
poderosos, como os carbapenems.

Essa família de antibióticos é uma das últimas
opções que restam aos
médicos no caso de infecções graves.
“Quando as bactérias
se tornam resistentes a eles,
praticamente não restam alternativas de tratamento”,
explica Assef.
Outro exemplo é a
Klebsiella
pneumoniae.
Naturalmente encontrada
na flora intestinal humana,
é considerada endêmica no
Brasil e foi a principal causa

de infecções sanguíneas em
pacientes internados em unidades de terapia intensiva
em 2015, segundo dados da
Anvisa.
O mais preocupante é
que ela tem se tornado mais
forte com o passar do tempo. Nos últimos cinco anos,
a sua taxa de resistência aos
antibióticos carbapenêmicos (aqueles usados em
pacientes já infectados por
bactérias resistentes) praticamente quadruplicou no
Estado de São Paulo - foi de

14% para 53%, segundo dados do Centro de Vigilância
Epidemiológica paulista.
“Os dados do Estado de
São Paulo são um retrato do
Brasil. É um problema crescente e muito grave, principalmente pela rápida disseminação dessas bactérias
resistentes”, diz Jorge Luiz
Mello Sampaio, professor de
microbiologia clínica da USP
e consultor da Câmara Técnica de Resistência Microbiana em Serviços de Saúde da
Anvisa.

COTIDIANO
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Homem é morto a tiros no rosto no Guadalupe
Da Redação
jornaldoestado@gmail.com

A manhã desta terçafeira foi marcada por um
homicídio violento no Jardim
Guadalupe. Elias Catarino
Júnior, de 30 anos, foi morto
com pelo menos dois tiros
no rosto, na Rua Nove. Seu
corpo foi encontrado pela
polícia ao lado do veículo

que dirigia. O autor dos disparos já teria sido identificado
pelas autoridades, que estão
em sua perseguição.
O Serviço de Atendimento Médico de Urgência
(Samu) foi chamado ao local
do crime, mas a vítima já estava sem vida quando a equipe chegou. O homicídio teria
se consumado depois de um
desentendimento. A vítima

teria ameaçado o autor dos
disparos.
Elias Catarino seria
usuário de drogas e teria deixado o presídio há menos de
30 dias. Até o fechamento desta publicação, a polícia não
havia localizado o suspeito
de cometer o homicídio. Sua
identidade também não foi
revelada até o momento.

Acidente entre veículos na MG-290 deixa
quatro feridos na altura de Ouro Fino
Da Redação
jornaldoestado@gmail.com

Quatro pessoas ficaram
feridas em um acidente envolvendo três veículos na
noite desta segunda-feira

(17) na MG-290, entre Inconfidentes e Ouro Fino. Segundo
a Polícia Rodoviária Estadual, o carro bateu na lateral da
carreta que estava na pista.
Ainda de acordo com a
PM, a carreta seguia sentido

Ouro Fino quando se deparou com um carro na contramão, na altura do km 47
da rodovia, logo após uma
curva. O motorista da carreta
desviou para o acostamento
e ao retornar para a pista,
perdeu o controle e bateu em
um barranco.
A carreta formou um “L”
na rodovia. Os militares informaram que um carro que
seguia sentido Inconfidentes
não conseguiu parar a tempo
e bateu na lateral do veículo.
As vítimas foram socorridas
com ferimentos leves e encaminhadas para o pronto
atendimento em Ouro Fino.
Os veículos foram retirados da pista com guincho e
máquina carregadeira.
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Sandy se explica depois
de pedir privacidade a fãs

RESUMO DAS NOVELAS

Globo - 17h

A cantora Sandy
fez novamente um post
nas redes sociais em que
explica porque deu uma
bronca nos fãs no Twitter
após eles tentarem fotografá-la em seu camarim
sem sua permissão.
Ela foi criticada por
alguns seguidores e resolveu se explicar.
“Querido
hater.
Será que é complicado
entender que eu estava
dentro do meu camarim
fechado, no meu mo-

mento de privacidade,
a que todos têm direito,
jantando? Eu poderia estar trocando de roupa!”,
escreveu ela em um post.
“As pessoas subiram numa carreta, esticaram as mãos com os
celulares pra cima para
alcançarem o vitrô, que
era bem alto. Sério mesmo que isso é tolerável,
só porque tenho uma
profissão ‘pública’ (e não
uma vida pública - e aí
está a grande diferença

que as pessoas parecem
não entender)? Fala sério,
minha gente”, completou
ela.
Sandy Leah já havia causado polêmica em
junho ao pedir para um
fã apagar um post que havia feito em homenagem
ao seu filho, Theo. “Você
sabe que eu não gosto que
publiquem fotos do meu
filho. Por favor, apague
esse post. Obrigada”,
comentou ela gerando
grande repercussão.

Globo - 18h20

Globo - 19h15

Dançarina pelada rebate críticas:
“Silvio Santos enxergou minha arte”
“Vocês acharam que
eu não ia rebolar minha
bunda no Silvio Santos?” Foi
assim que a dançarina que se
apresentou seminua no “Programa Silvio Santos” rebateu
as críticas após ter “regido”
uma orquestra com o bumbum no quadro “Vale Tudo”,
no último domingo (16).
A dançarina, que se
chama Beatriz Povreslo e
tem 23 anos, defendeu sua
apresentação, elogiou Silvio
por ter “enxergado sua arte”
e disse que não teve postura
vulgar ao se apresentar na
TV usando apenas um tapasexo.
“Tentaram difamar o
nome do Silvio Santos, que
é uma pessoa que tem informação e conseguiu enxergar
minha arte e dar valor a coisa
que gente machista [não dá],
inclusive as mulheres que
estavam, sim, sendo repre-

Globo - 21h

sentadas ali, porque o
nosso corpo não tem
que ser objetificado. Eu
não objetifiquei vocês
estando nua ali, porque
em nenhum momento
eu dei em cima do Silvio,
em nenhum momento a
minha postura foi vulgar”, desabafou.
A dançarina também explicou que sua
dança foi inspirada no
cancan e disse que não

fez “nada diferente” do
que a televisão exibe
há anos: “Na novela das
oito, no ‘Big Brother’,
todo mundo vê mulher
pelada. Não tem nada
impróprio ali. Eu me
apresentei como todo
mundo se apresentou
ali. O meu talento é esse.
Eu tenho que me sentir
culpada ou orgulhosa?
Orgulhosa, né? Mulheres, coragem, força!”.

SBT - 20h30

quarta-feira (19/07) - Josefina interfere entre Benê e K1.
Dóris organiza a documentação para iniciar os pedidos para
a comunidade. Ellen sugere que Roney faça um show na festa
julina. Edgar se aconselha com Malu sobre como agir com Marta. K1, K2 e Keyla propõem uma trégua durante a organização
da festa junina. Clara pede para conversar com Luís. Josefina
pede para Roney aceitar o pedido para tocar na festa julina.
Fio aproveita a saída de Ellen e intimida Jota. Guto se espanta
quando Benê avisa que deixou a banda. Tato desconfia do comportamento de Keyla ao receber uma mensagem em seu celular.

quarta-feira (19/07) - Joaquim se emociona ao reencontrar
Elvira. Peter conta para Leopoldina que Anna voltou para o
Rio de Janeiro. Diara sente-se mal e Ferdinando a leva para
seu quarto na taberna. Cecília se arruma para seu casamento
e Matias afirma que a manterá afastada de Sebastião. Nívea
conta a Miss Liu que Elvira inocentou Joaquim. Anna tem uma
ideia para manter Thomas longe e pede a ajuda de Leopoldina.
Hugo tenta saber com Germana onde ela guarda a escritura
da taberna. Greta ironiza a cena de Diara deixando o quarto
de Ferdinando na taberna. e se assusta ao ver Elvira. Cecília e

quarta-feira (19/07) - Malagueta diz a Maria Pia que não
imaginava que Eric gostasse tanto de Luiza a ponto de não se
interessar por Ulla. Marieta avisa a Sandra Helena que deixará
sua fortuna para ela. Athaíde se interessa por Ulla. Lígia vê
Sabine com Adriano. Júlio leva a mala de dinheiro de volta para
o porão de sua casa. Sandra Helena aconselha Júlio a esquecer
a ideia de devolver o dinheiro do roubo. Timóteo chantageia
Malagueta. Siqueira manda Expedito ir ao hospital conseguir
alguma informação com Waldemir ao saber que o segurança
acordou do coma. Sabine vai até a casa de Lígia.
quarta-feira (19/07) - Mira tenta acalmar Irene. Ruy não
gosta de saber que Cibele voltou de viagem. Joyce pensa em
Eugênio. Todos elogiam Abel e Edinalva dançando. Caio vê Mira
com Irene em um táxi. Edinalva ouve que a mãe de Zeca está
viva e fica curiosa. Heleninha recebe outra carta de Otávio e
acredita que ele esteja voltando. Eugênio pede para se hospedar
na casa de Heleninha. Aurora repreende Bibi por aceitar fazer
o cabelo da mulher do traficante no morro. Caio avisa a Cirilo
que visitará uma comunidade com o Secretário de Segurança.
Jeiza é designada para escoltar o Secretário de Segurança e
sua comitiva.

quarta-feira (19/07) - Juju grava um novo vídeo para o seu
vlog. Cecília vai até a igreja conversar com o Padre Gabriel.
A ex-noviça conta que se sente culpada por ter saído do
internato deixando Dulce Maria para trás. Mais tarde, Fátima
conta para Cecília que ela precisa se declarar para Gustavo. A
mulher garante ainda que por enquanto o pai de Dulce é apenas
amigo de Verônica. Cecília conta para a irmã que está confusa
e que gostaria de sumir para tentar se encontrar no meio de
tudo o que aconteceu. Gustavo diz que está preocupado com
Dulce Maria, que está triste por não poder ver Cecília todo
dia. Estefânia comenta que para resolver essa situação basta
ele querer, pois Cecília é a única mulher que Dulce aceitaria
como mãe. Gustavo pede licença e vai até a cozinha. Dulce vai
dormir no quarto de Fabiana após sonhar com a Cecília. Flávio
vai ao jantar com uma mulher muito rica e influente chamada
Noemia Medeiros.

MINAS
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Comandante quer ampliar abrangência dos bombeiros e transformar
Companhia local em Batalhão para atender 33 municípios da região

Corpo de Bombeiros pode ser
transformado em Batalhão
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Municípios mineiros terão R$ 300
milhões para financiamentos
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

O presidente do Banco
de Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG), Marco Crocco,
anunciou o Edital 2017 para financiamentos ao setor público em
Minas Gerais. Serão R$ 300 milhões disponíveis, que poderão
ser utilizados pelas prefeituras
em projetos de infraestrutura urbana (pavimentação, drenagem e
iluminação pública); construção,
ampliação ou reforma de prédios
públicos municipais; tratamento,
distribuição ou coleta de água e
esgoto; soluções para resíduos
sólidos; e aquisição de máquinas
e equipamentos.
O valor disponibilizado aos
municípios nesta edição é 50%
maior do que a última e, como
novidade, também poderão ser
financiados projetos de compra

de ônibus para transporte de
estudantes universitários e de
instalação de painéis solares em
prédios públicos.
”O apoio aos municípios
é uma ação fundamental para a
promoção do desenvolvimento
socioeconômico sustentável. O
banco está atento às diretrizes
do Estado de promover ações
para a melhoria da qualidade
de vida da população. Essas intervenções ainda provocam um
efeito positivo na economia local, criando um ambiente propício para a geração de emprego
e renda, bem como para atração
de investimentos”, afirma Crocco.
O Edital 2017 está disponível no site do BDMG. O prazo
para inscrição de projetos vai
até 11 de agosto próximo, e as
contratações serão realizadas
até dezembro deste ano.

Polícia prende curador do Baleia Azul no
Rio de Janeiro e faz apreensões em Minas
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Novo comandante cogitou ampliação em reunião com o prefeito Rafael Simões

Da redação
jornaldoestado@gmail.com

Com a finalidade de conhecer as unidades do Corpo
de Bombeiros nas cidadespólo do Estado, o novo comandante geral do CB em
Minas Gerais, Cel. BM Claudio
Roberto de Souza esteve em
Pouso Alegre no início desta
semana e na manhã de segunda-feira visitou o prefeito Rafael Simões no gabinete da
Prefeitura Municipal.
Acompanhado de inte-

grantes do Estado Maior da
corporação e do comandante
do CB local, Capitão Ivan
Neto, o Cel. Claudio Roberto
examinou durante a visita a
possibilidade de ampliar a
Companhia do Corpo de Bombeiros local, transformando-a
em Batalhão, com possibilidades de atender todos os
municípios da microrregião
de Pouso Alegre, que somam
33 cidades.
Para tanto, concluiu o
comandante com o prefeito,
é imprescindível a participa-

ção do segmento empresarial
através de uma parceria público privada para viabilizar projeto de tamanha importância.
Para discorrer sobre o assunto com mais detalhamento,
o comandante do CB sugeriu
ao prefeito Rafael Simões
que liderasse uma campanha
em prol da ampliação da Cia
de Bombeiros para atender a
região de Pouso Alegre. Uma
das medidas iniciais seria um
encontro de prefeitos das cidades que compõem a microrregião para debater o assunto.

A operação para identificar
os curadores do jogo Baleia Azul,
que incentiva o suicídio de seus
jogadores, terminou com a prisão
de um homem no Rio de Janeiro. O
jovem, Matheus Silva, de 23 anos,
foi encontrado na favela de Nova
Era, em Nova Iguaçu, na Baixada
Fluminense. Contra ele, existia um
mandado de prisão temporária.
Segundo a delegada Fernanda
Fernandes, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática
(DRCI), ele confessou o crime em
30 vítimas. Mandados de busca e
apreensão foram cumpridos em
Belo Horizonte, Sete Lagoas, na
Região Central, e Juiz de Fora, na
Zona da Mata, onde celulares e
computadores foram apreendidos.
As investigações no Rio
de Janeiro começaram com o intuito de tentar proteger crianças
e adolescentes das “armadilhas”
do game macabro. “Percebemos
que sim e que tinham vítimas no
Rio de Janeiro, e instauramos um
inquérito para atuar de modo preventivo para evitar a morte dessas vítimas. Nossa intenção inicial

não era chegar aos curadores, era
evitar mortes”, afirma a delegada
Fernanda Fernandes.
Uma das dificuldades nas
investigações, foi a pequena procura das vítimas do jogo por ajuda
policial. Por isso, foi feito um trabalho de inteligência nas redes sociais para identificar os jogadores
e os curadores. “Acessamos algumas redes e serviços na Internet
para monitorar crimes, como tráfíco de drogas, pedofilia, tráfico de
armas, entre outros. Conseguimos
ver a migração da prática do jogo
de alguns países da Europa para
estados brasileiros. De imediato,
conseguimos evitar que o publico
brasileiro tivesse acesso a essas
comunidades e o jogo. Conseguimos criar dificuldade técnica para
os curadores”, explicou o inspetor
Márcio Santos, especialistas em
Tecnologia da Informação.
Diante das informações colhidas no serviço de inteligência e
com vítimas ouvidas na delegacia,
foram pedidos, à Justiça, 24 mandados de busca e apreensão que
foram cumpridos nesta terça-feira
em Minas, no Amazonas, Pará,
Paraíba, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, São Paulo, Sergipe e no
Rio de Janeiro.
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Minas reforça time de brigadistas
para enfrentar período de incêndios
Da redação
jornaldoestado@gmail.com

A temporada dos incêndios florestais começa
no próximo mês e Minas
já reforça suas equipes
de brigadistas. De acordo com o diretor geral
do Instituto Estadual de
Florestas
(IEF),
João
Paulo Sarmento, já foram
contratados 300 brigadistas temporários para
reforçar o trabalho de
outros 600 envolvidos em
todo estado, entre equipes
de parques, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e
brigadistas voluntários.
De janeiro a junho
deste ano, 341,94 hectares
de preservação ambiental
já foram consumidos pelo
fogo em 72 ocorrências de
incêndio, segundo o IEF,
e mais 918,26 hectares no
entorno, em outros 38 incêndios.
No ano passado,
Minas perdeu 14.040 hectares de vegetação para o
fogo, em 440 incêndios, somente nas áreas de preservação, e outros 9.599,20
hectares no entorno dessas unidades, que registraram 252 incêndios.
“O número de brigadistas não é suficiente,
mas dá para a gente fazer
o trabalho”, disse João
Paulo, que disse investir
cada vez mais na prevenção. “Quando ocorre o in-

De janeiro a junho deste ano, 341,94 hectares de preservação ambiental já foram consumidos pelo fogo em 72 ocorrências de incêndio

cêndio, o fato já ocorreu. A
gente tem focado muito na
prevenção, principalmente
na educação das pessoas”,
justifica.
O Estado conta com
dois helicópteros e três

aviões. Outras sete aeronaves de combate serão
alugadas nesta temporada
de incêndios, segundo o
diretor do IEF. “O aluguel
é uma forma de redução
de custos. Essas aeronaves

não ficam paradas”, justifica.
João Paulo não revelou
os custos do Estado com os
combates a incêndios, mas
disse que o investimento
é alto na preservação das

suas áreas protegidas. A
principal causa dos incêndios, segundo ele, é criminosa. “As pessoas botam
fogo na vegetação simplesmente para ficar olhando”,
lamenta. (Com informações de O Tempo)

