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Morre Major Olímpio, senador por São Paulo,
vítima de Covid-19
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Aconteceu&

Brasil inaugura primeira linha de
produção de 5G da América Latina

No dia 19 de março, a Ericsson inaugurou a primeira linha de produção de placas 5G da América Latina. O feito aconteceu na fábrica da empresa em São José dos Campos e contou com
a presença do ministro das Comunicações, Fábio Faria. As placas 5G são uma ferramenta
necessária para a implementação e funcionamento da última geração de internet móvel. Com
a novidade, o Brasil passa a produzir a tecnologia em solo nacional, podendo até mesmo exportá-la. “A produção irá atender à demanda do país e dos demais países da América Latina”,
escreveu o Ministério das Comunicações. Nas redes sociais, Fábio Faria comemorou o feito.
“Temos um compromisso com a inclusão digital, fundamental para o desenvolvimento do
país”, escreveu. A tecnologia promete maior velocidade de internet e vai ocupar a faixa que
hoje é usada para transmitir sinal de TV aberta para quem tem antena parabólica. g

Cidades da RMVale registram protestos contra
Fase Emergencial e em favor de Bolsonaro
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No dia 14 de março, domingo, diversas cidades da RMVale foram palco de protestos contra
a Fase Emergencial do Plano SP e em defesa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Os
manifestantes também pediam intervenção militar e o impeachment do governador João
Doria (PSDB). Em São José dos Campos, a manifestação aconteceu em frente ao DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial). Manifestantes vestiam verde e amarelo,
carregavam cartazes e bandeiras do Brasil. Em Pindamonhangaba, o ato também aconteceu
em frente à uma unidade do Exército, no 2º Batalhão de Engenharia de Combate. Em Taubaté, houve uma carreata pela cidade com concentração na Avenida do Povo. Também houve
carreata em Jacareí onde o mesmo padrão se repetiu. Pessoas vestiam verde amarelo, protestaram contra medidas de isolamento social do Plano SP e criticaram o STF. g

Filhote de cachorro é resgatado por bombeiros
após cair em tubulação em Pindamonhangaba
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O senador Major Olímpio (PSL), 58 anos, morreu vítima de complicações causadas pela Covid-19
no dia 19 de março, quinta-feira. O parlamentar sofreu morte cerebral e a família anunciou a intenção em doar os órgãos, mas não foi possível devido à infecção pelo novo coronavírus. No dia
3 de março, o próprio Major Olímpio anunciou sua internação por complicações de saúde em decorrência da Covid-19. Dois dias depois, a assessoria do parlamentar informou que ele havia sido
transferido para a UTI onde permaneceu até vir a óbito. Sérgio Olímpio Gomes, mais conhecido
como Major Olímpio, nasceu em Presidente Venceslau, interior de São Paulo. Policial militar, foi
eleito deputado estadual em 2007. Após exercer dois mandatos, elegeu-se para a Câmara Federal
em 2014. Em 2018, tornou-se senador eleito com mais de 9 milhões de votos. O Grupo Meon de
Comunicação consigna sua solidariedade à família de Major Olímpio e a todos os brasileiros que
se despedem de um líder atuante e determinado em servir ao país. g

No dia 18 de março, um filhote de cachorro que ficou preso dentro de uma tubulação de escoamento de água foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em Pindamonhangaba. Segundo o
CB, a tubulação tinha 20 metros de comprimento e atravessava toda a residência do dono do
animal. Para retirar o cachorro, foi necessário fazer uso de técnicas de Salvamento Terrestre,
conseguindo retirá-lo, durante o procedimento foi constatado que o animal estava em parada
respiratória. O sargento, frente à situação, iniciou um procedimento para reanimá-lo. Após alguns minutos da manobra, o bichinho voltou a respirar e sobreviveu ao acidente. Em seguida o
animal voltou aos cuidados do proprietário e passa bem. g

