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aPosenTadoRia aFeTada
Mesmo discordando do estilo do Gover-

no Federal para debater a Reforma da 
Previdência, o doutor em economia do 
Corecon-MG, Lourival Batista de Oliveira 
Jr., considera a discussão procedente. 

Ao analisar os gastos com o setor previdenciário, cujo 
crescimento foi de R$ 16 bilhões neste trimestre, o eco-
nomista avalia que o poder público deveria ter poupado 
o recolhimento das contribuições. Como isso não foi 
feito, o contribuinte será ainda mais cobrado para pagar 
quem está se aposentando. “A reforma é necessária, 
porém os mecanismos de pagamento da previdência 
e toda a estrutura de arrecadação tem que ser revis-
tos. Essa medida sacrifica o trabalhador. O ideal seria 
discutir com a população os pontos e aplicar ao longo 
do tempo”, afirma. oPinião - Página 2

Brasil ocupa
9ª posição entre
os 10 países mais
pobres do mundo

O país precisa abandonar a política 
de incentivar a economia só por meio do 
consumo e passar a planejar, em longo 
prazo, com a finalidade de diminuir os 
problemas econômicos. Essa tomada 
de decisão facilita os investimentos de 
forma mais duradoura na educação, 
saúde, habitação, saneamento etc. Na 
avaliação do economista da Olis Con-
sultoria, Gabriel Ivo, esse poderia ser 
um possível caminho para melhorar a 
situação econômica brasileira e, con-
sequentemente, a posição do país no 
ranking. economia – Página 4

Quem deseja faturar um dinheiro extra, nesta época de crise 
econômica pode usar do artifício que está na moda: a venda e troca 
de produtos usados. O analista do Sebrae Minas, Arnou dos San-
tos, dá dicas de como os interessados devem agir. Muitas pessoas 
optam pelas redes sociais e, hoje, até existem grupos específicos 
para isso. Contudo, o advogado Claudio Panhotta explica sobre a 
necessidade de tomar cuidado e questionar para não receber gato 
por lebre. economia – Página 5

8 milhões de pessoas fazem
parte da geração y no país

Criar um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional 
é um dos objetivos de 8 milhões de brasileiros. Eles estão 
na faixa dos 35 anos, têm renda maior do que a dos pais, 
são conectados e investem em viagens, estudo e produtos 
tecnológicos. Esse é o retrato da denominada Geração Y. A 
professora e consultora com foco em gestão de carreiras e 
desenvolvimento de pessoas, Daniela Campos, ressalta que 
vivemos ciclos de mudanças e que essa geração representa 
uma nova proposição de valores em função das gerações 
anteriores. educação – Página 8

cartas na mesa: sucessão
para próximo ano começou

O governador Fernando Pimentel (PT) enca-
beça uma enorme lista de nomes sugeridos 
como opção para o eleitor mineiro, quando 
o assunto se refere ao pleito eleitoral de 

2018. Pesquisas apontam que as possibilidades 

mais lembradas pelos eleitores são: Antonio Anas-
tasia (PSDB); Olavo Machado; Dinis Pinheiro (PP); 
Adalclever Lopes (PMDB); Marcio Lacerda (PSB); 
Rodrigo Pacheco (PMDB); Vittorio Medioli e Alexan-
dre Kalil do PHS. PolíTica – Página 3

Pimentel tem
capilaridade
no interior

Venda e troca de 
produtos de segunda 
mão estão na moda

Relacionamento abusivo
ocorre quando os limites
emocionais extrapolam

A expressão relacionamento abusivo ganhou destaque, após 
o episódio envolvendo o casal Emilly Araújo e Marcos Harter, do 
BBB 17. Para o psicólogo e mestre em análise do comportamento, 
Gustavo Teixeira, os primeiros sinais de um relacionamento abu-
sivo é quando o outro ultrapassa os limites emocionais, verbais, 
sexuais e físicos. geRal – Página 10

após ser agressivo, marcos foi expulso do reality

Re
pr

od
uç

ão
 T

V
 G

lo
bo

Troca de produtos é uma solução para quem está sem dinheiro
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Em discussão na Câmara dos Deputados, a Reforma 
da Previdência tem dado o que falar e dividido opi-
nião dos brasileiros. O fato é que, na comparação 
com o mesmo período do ano passado, os gastos 
com a Previdência cresceram R$ 16 bilhões no 

primeiro trimestre deste ano, conforme o secretário de Acom-
panhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto 
de Almeida Júnior. E diante da tendência de envelhecimento 
da população brasileira, a estimativa do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) é de que em menos de 50 anos 
o país gastará, somente com a Previdência, o equivalente a 
20% do Produto Interno Bruto (PIB). Para esclarecer sobre 
esse tema, o Edição do Brasil conversou com Lourival 
Batista de Oliveira Júnior, doutor em economia do Conselho 
Regional de Economia de Minas Gerais (Corecon-MG).

Doutor em economia do Corecon-MG,
Lourival Batista de Oliveira Júnior
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Prioridade aos passageiros 

A população belo-horizontina, a exemplo dos moradores das 
grandes cidades brasileiras, aderiu aos aplicativos para o uso 
de transporte individual, com nítida preferência pela Uber. O 
valor das corridas são em média 30% mais barato em relação 
a tarifa cobrada pelos táxis convencionais. No entanto, o 

poder público está sendo chamado à responsabilidade, não no sentido 
de prejudicar os usuários, mas sim com o intuito de estabelecer preços 
próximos da realidade. 

A tarefa das entidades oficiais é criar regras para uso dessa nova 
modalidade de transporte, até para permitir o controle da situação. O 
objetivo é não deixar a coisa caminhar para o descalabro, abrindo brecha 
para aqueles defensores da balbúrdia do cenário atual, no qual, qualquer 
pessoa, inclusive, sem o devido credenciamento de motorista profissional, 
pode conduzir os passageiros.

A outorga pública se faz necessária para que não se repita o feito 
dos ambulantes de rua da capital que, no passado, começaram a ven-
der produtos artesanais, migraram para a comercialização de artigos 
de origem duvidosa e, hoje, oferecem aos consumidores quinquilharias 
pirateadas, às vezes, até roubadas. 

O Projeto de Lei 5587/16, em debate no Congresso, está em trami-
tação para o Senado, mas, depois da votação, ainda pode ser alterado 
pela Presidência da República. A matéria trata exatamente de remeter 
aos municípios o poder de estabelecer critérios para o transporte in-
dividual remunerado. Para além dessa observação, o especialista em 
direito e tecnologia, Wesley de Paula, lembra que essa pauta consagra 
as regras para disciplinar as diretrizes gerais do transporte público no 
Brasil. No entanto, ele acrescenta que, por conta do momento conturbado 
no cenário político, essa discussão pode demorar muito mais do que o 
previsto inicialmente. 

O advogado avalia como distante uma solução para o problema, pois 
os carros acionados por meio dos aplicativos irão continuar circulando por 
muito tempo. Inclusive, em muitos casos, com aval da Justiça, enquanto 
não se estabelece um critério nacional específico para o segmento.

 Quando se defendem, os representantes da Uber, assim como da 
Cabify, rebatem as críticas e sugerem o diálogo como caminho para o 
fim da polêmica. Para eles, o PL é retrógado e não leva em conta os 
interesses da população, pois acreditam que essa nova modalidade é 
uma contribuição para o transporte público nas grandes cidades e não 
deve ser interpretada como concorrência.

Essa é uma realidade imperativa a ser levada em consideração. 
Apenas o prisma da economia não deve balizar uma discussão dessa 
ordem. Afinal, está em jogo a necessidade de criar um ambiente com o 
fito de proteger, sobretudo, o consumidor.

Economista diz que Reforma da Previdência
pode aumentar desigualdade no Brasil

Qual o impacto da reforma 
para a economia brasileira?

O primeiro problema do nosso sistema 
previdenciário é que ele não leva em conta 
a capitalização, ou seja, a gente depende 
sempre da quantidade de pessoas que estão 
contribuindo para conseguir pagar quem 
está se aposentando. Em um país, onde a 
maioria da população é jovem, isso não é 
um problema, porque elas estão entrando no 
mercado de trabalho e vão demorar para se 
aposentar. São elas que mantém o sistema 
funcionando. Nos últimos 50 anos tivemos 
o recolhimento das contribuições previden-
ciárias, mas a sobra nunca foi poupada, o 
que gerou um problema. Isso significa que 
o Brasil gastou recursos que pertenciam à 
população e esse dinheiro nunca foi reposto.

Quais os pontos positivos e 
negativos de se fazer uma 
Reforma Previdenciária?

Como ponto positivo levanta a discus-
são sobre a necessidade da previdência, 
de como ela será organizada e quem vai 
contribuir, no intuito de jogar luz sobre 
uma questão importante. Como negativo 
é que a reforma não mede certas conse-
quências. A proposta enxerga apenas um 
lado da moeda. Por exemplo, esquecem 
que determinadas receitas poderiam ser 
utilizadas para suprir gastos previdenciários. 
Recentemente, foi discutido anistia de multa 
de empresas de telecomunicação. Elas têm 
dividas tributárias com valores altos que não 
são cobradas pelo governo.

Essa medida é realmente 
necessária? Por quê?

É necessária, porém os mecanismos de 
pagamento da previdência e toda a estrutura de 
arrecadação tem que ser revistos, reformados 
e rediscutidos. Essa Reforma da Previdência, 
que está em tramitação, não mede as conse-
quências e sacrifica o trabalhador. O ideal seria 
discutir com a população todos os pontos e apli-
car ao longo do tempo. Não é vir com um pacote 
de medidas de uma só vez. Isso só assusta a 
população, antecipa aposentadorias e cria uma 
bagunça generalizada. As propostas precisam 
levar ao caminho da redução da desigualdade 
e não de fazer aumentar anda mais.

Existe alguma alternativa à 
Reforma da Previdência?

Sim. Existem medidas em médio pra-
zo que o governo pode tomar como, por 
exemplo, rever as políticas de desonera-

ção e de renúncias previdenciárias. Além 
disso, várias empresas que têm dívidas 
com o INSS deveriam ser cobradas. Outra 
questão é tentar rever a alíquota paga pelos 
empresários de agronegócio. Só neste setor, 
a Previdência arrecada R$ 7 bilhões, mas 
tem que pagar cerca de R$ 90 bilhões em 
aposentadorias e pensões.

Sem a Reforma, o sistema 
corre risco de entrar em 
colapso?

De certa forma sim. Infelizmente em 
economia tem alguém que paga e alguém 
que precisa receber. Não existe uma fórmula 
mágica para resolver essas questões. Se 
não tiver uma mudança agora, os futuros 
trabalhadores ficarão prejudicados. O go-
verno não terá mais condições de pagar as 
aposentadorias.

   Proposta beneficia determinados grupos
e interesses. É uma escolha política”
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Minas precisa voltar a ser o equilíbrio da nação

No texto passado falava de como 
Minas anda sem prestígio político 
em Brasília. Ante tanta confusão, 
nem sei se dá para lamentar. 

De fato o Governo Temer é um cadáver 
adiado. Não questiono a legitimidade do 
presidente, pois ela há, porque ele tomou 
posso mediante um processo legítimo 
que foi o impedimento da ex-presidente 
Dilma (PT). Mas Michel Temer (PMDB) se 
cercou por nomes obsoletos, notoriamente 
envolvidos em escândalos e com suspei-
tas pairando até nas almas. É a máxima: 
“diga-me com quem tu andas que te direi 
quem tu és”. 

Se o processo jurídico do impeach-
ment foi legítimo, não posso afirmar a 
mesma coisa das suas motivações. O 
principal ator político que desencadeou 
este processo, o PSDB, hoje se encontra 
em situação moral tão suja como a do PT. 
Pairam suspeitas sobre Aécio Neves – o 
senador fluminense votado em Minas! -, o 
governador Geraldo Alckmin e o senador 
José Serra. Aqui para nós, interessa muito 
mais a situação delicada de Aécio. São 
cinco inquéritos no âmbito da Lava Jato 
e não é coisa de gente inteligente 
achar que a operação vale só 
para petistas. Pegou mal.

Vi outro dia, aqui em BH, 
uma pesquisa publicada pela 
imprensa escrita, em que 
trazia quadros de disputas 
simuladas para o Governo do 
Estado e para o Senado. Em ambas, Aécio 
liderava o quadro. Duvido. Tentei consultar 
o site do instituto para ter mais dados da 
pesquisa. Até achei, mas muito confusos 
e com técnicas duvidosas. Pelo pouquinho 
mais de 10 anos atuando em campanhas 
por todo o Estado, acho que hoje Aécio 
consegue se eleger deputado federal. Até 
para senador a coisa fica feia para ele. 

Minas se encontra num vazio tão 
grande de lideranças que hoje há es-
paço para qualquer outsider aparecer e 
talvez convencer. “Ah, mas Aécio cogita 
voltar a morar em BH para organizar 
sua base!”, ouvi isso de um deputado 
estadual do PSDB, outro dia. Respondi: 
“o simples fato de um senador da Re-
pública não morar no seu Estado, não 
precisa nem ser na sua capital, já nos 
dá uma ideia do seu interesse real pela 
coisa”. Não podemos chegar em 2018 
com o espírito de 2014, quando ele 
brotou aqui com o Pimenta da Veiga e 
viu no que deu. Minas Gerais não é o 
Amapá. E aqui a gente não precisa de 
nenhum Sarney. Por falar em Sarney, 
Aécio deveria cair da real, per-
ceber que não é o herdeiro 
do trono e que presidência 
é destino, tanto destino 
que nem Tancredo de 
fato a exerceu...

“Minas são muitas. Porém poucos 
são aqueles que conhecem as mil fa-
ces das Gerais”, escreveu Guimarães 
Rosa. Esta na hora de Minas identificar 
um novo líder que tenha conhecimento 
do seu território, da sua gente, da sua 
economia, das suas necessidades. 
Não é de um gabinete de Brasília, de 
um escritório de Belo Horizonte ou das 
praias do Leblon que sairá essa pessoa. 
É preciso ter os sapatos gastos, sujos 
de poeira e que seja um líder que nos 
ofereça proteção, orientação e seguran-
ça. O campo esta em aberto. Mas nosso 
chão é fecundo. Minas precisa voltar a 
ser o equilíbrio da Nação.
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Josué, bola da vez?
O desespero tomou conta do grupo político ligado ao 

senador Aécio Neves (PSDB).  Os representantes, inclusive, 
estariam batendo cabeça quando o assunto é a sucessão de 
2018. Tanto é verdade que eles já pensam, até mesmo, na 
possibilidade de apoiar o nome do empresário Josué Alencar, 
filho do ex-vice-presidente José Alencar, para  disputar o 
Governo de Minas. Ufa.

 

araujo internacional
Por enquanto não foi confirmada a informação de uma 

possível associação do empresário Modesto Araujo (Drogaria 
Araujo) com investidores europeus. A finalidade da parceria 
seria aumentar ainda mais o crescimento da rede que, por 
sinal, já domina por completo as atividades do ramo em Belo 
Horizonte.

 

dívidas dos estados
Os analistas de plantão, incluindo o filósofo Luiz Felipe 

pondé,  afirmam que o Governo Federal erra ao exigir que 
os Estados tenham uma única saída para renegociar suas 
dívidas, que é a de venda de seus de patrimônios, além de 
impor restrições aos funcionários e ficar vários anos sem fazer 
correção salarial. Para pondé, o poder central teria de tomar 
a decisão de conversar, individualmente, com cada ente fede-
rado, afinal não se deve misturar, por exemplo, a situação de 
São Paulo com a do Espírito Santo, uma vez que a situação 
fiscal dos capixabas é delicada, porém melhor do que a de 
muitos Estados ricos.

 

Tesouraria do PT
Do alto de sua experiência, o jornalista Gerson Camaroti 

(Globo News) disse recentemente que o Ministério da Fazenda 
se transformou em uma verdadeira Tesouraria do PT na época 
em que o ministro Antonio palocci estava à frente da pasta. 
Cruz credo, gente!

 

governo sujo
Na avaliação do cientista político paulo Diniz, a Lava Jato, 

para poder mostrar a sua força, teria de fazer uma verdadeira 
assepsia no governo Temer (PSDB). Por certo, ele fez refe-
rência aos oito ministros do Governo Federal denunciados por 
corrupção. Aliás, vale dizer, que isso é um verdadeiro lamaçal 
no Palácio do Planalto. Ave Maria!

 

vereador questiona
Atualmente, são mais de 300 mil pessoas vivendo em 

situação de rua em Belo Horizonte, sendo que cerca de 800 
deles se concentram apenas  na região Sul da capital. O  
polêmico vereador  Gabriel Azevedo (PHS) está exigindo do 
prefeito Alexandre Kalil (PHS) uma solução para o problema. 
Segundo pesquisa de secretarias especializadas da PBH, 
grande parte dos pedintes são egressos da construção civil. 
Ou seja, a crise está realmente fazendo vítimas.

 

em defesa de aécio
Segundo jornalistas de Brasília, o ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso (FHC) (PSDB) ainda acredita ser possível 
livrar o nome do senador mineiro Aécio Neves (PSDB) das 
denúncias referentes à Lava Jato. FHC, assim como alguns 
membros das empresas multinacionais instaladas no Brasil, 
tem uma nítida preferência pelo tucano mineiro para disputar 
o pleito presidencial de 2018. Será que cola gente?   

 

dinheiro do inss
Em mais de 3 mil municípios brasileiros, o dinheiro que 

circula no comércio e entre a população local vem, em grande 
parte, dos pagamentos realizados por meio do INSS a apo-
sentados e pensionistas. Ao fazer essa análise o professor da 
UFMG, ivan Ernandes acrescentou: “Às vezes, esses recursos 
movimentam  a economia interna mais do que os valores re-
passados pelo Fundo de Participação dos Municípios (FPM)”.

 

Política em lagoa santa
Tido como empresário de sucesso, o atual prefeito de 

Lagoa Santa, Rogério Avelar (PPS), está exercendo o cargo 
pela segunda vez. Mas, agora, ele tem um dilema: não sabe 
se fica ao lado do Governo Estadual ou se parte de vez para 
oposição ao governador Fernando pimentel (PT). Uma dúvida 
cruel, sr. Prefeito!

 

mineiros em riscos
Não bastasse a relação de 40 nomes de políticos mineiros 

envolvidos na delação da Operação Lava Jato, ainda tem 
chance de mais problemas para os nossos políticos. Consta em 
Brasília, que o lobista Jorge Zelada, ligado ao PMDB nacional, 
pode acabar de vez de arrebentar com a imagem pública de 
muitos nomes influentes do parlamento de Minas. A conferir.

sucessão de 2018 começa
a pautar noticiário político

Nas últimas semanas foram divulgadas 
pesquisas a respeito da popularidade de políti-
cos mineiros, tendo em vista a sucessão para 
governador do Estado. Em verdade, as son-
dagens junto aos eleitores aconteceram antes 
da divulgação da lista de nomes envolvidos 
na Operação Lava Jato. Portanto, tudo que foi 
difundido pode não ter muito valor, pois, com 
certeza, a opinião pública, já pensa diferente 
neste final de mês diante da relação de nomes 
mencionados. 

O governador Fernando Pimentel (PT), um 
dos incluídos, goza de boa popularidade, já que 
nos diversos cenários, ele está sempre com uma 
margem de 20% de preferência.

Entrevistado pela imprensa diária de 
Belo Horizonte, o cientista político Oswaldo 
Dehon mencionou o fato do atual governador 
mineiro, embora com problemas na Justiça, 

aparecer na dianteira da preferência, quando 
o assunto é o pleito eleitoral do próximo ano. 
Isso é resultado de seu contato, permanente, 
com prefeitos e lideranças municipais e de 
sua presença em diversas regiões do Estado, 
cabedal político e de liderança que os demais 
concorrentes não tem.

Além disso, na região metropolitana, onde se 
concentra um terço do eleitorado, Pimentel con-
tabiliza apoio de muitos prefeitos e ex-prefeitos, 
dois nomes fortes são: Alexandre Kalil, de Belo 
Horizonte, e do empresário e prefeito de Betim, 
Vittorio Medioli, ambos do PHS.  

outros nomes
Por enquanto, não se sabe o que irá acon-

tecer no âmbito do PSDB. Cogita-se, inclusive, 
sobre a possibilidade do atual senador Aécio 
Neves ser candidato a deputado federal, com 
a finalidade de não perder o fórum privilegiado. 
Entretanto, ninguém sabe o que pensa o se-
nador tucano Antonio Anastasia em relação ao 
próximo ano. Ele, depois de ser atingido pela 
Lava Jato, simplesmente saiu de cena.

No que diz respeito ao tucanato mineiro, há 
sugestões de que ele não deixe o partido ficar 
ainda menor do que hoje. Uma dessas ideias é 
talvez aproveitar o nome do ex-presidente da 
Assembleia, Dinis Pinheiro (PP) como o seu 
provável candidato a governador.

Por seu turno, o PMDB, mesmo com a divi-
são notória entre os grupos do vice-governador 
Antônio Andrade e do presidente da Assembleia, 
Adalclever Lopes, a sigla continua forte, com 
quase duas centenas de prefeitos espalhados 
pelo Estado, dezenas de vereadores e diretó-
rios em mais de 400 municípios. O nome sem 

mancha do partido é o parlamentar federal 
Rodrigo Pacheco, atual presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania da 
Câmara Federal. Aliás, há um sinal indicando 
de que se ele não conquistar espaço no seu 
partido, pode migrar para outro grupo político, 
assim que a legislação permitir.

Vale enfatizar que, separadamente, dessas 
alianças e partidos, os nomes mais lembrados 
para a sucessão ao Palácio da Liberdade são 
o do governador Fernando Pimentel (PT); An-
tonio Anastasia (PSDB); Vittorio Medioli (PHS); 
Adalclever Lopes, Rodrigo Pacheco e Bruno 
Siqueira, todos do PMDB; Dinis Pinheiro (PP) 
e Marcio Lacerda (PSB).     

Existe ainda uma expectativa do segmento 
produtivo mineiro em relação a uma possível 
candidatura do presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), 
Olavo Machado, embora ele negue, permanen-
temente, a intenção de se engajar na política 
partidária.

dinis Pinheiro seria a opção do PsdB
olavo machado pode representar

setor produtivo mineiro
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Henrique Braga quer mandato 
transparente à frente da CMBH

Presidente fala sobre medidas que já foram tomadas nesses 4 meses

Com uma vasta experiência no Legis-
lativo e trabalhando há 32 anos na 
Câmara Municipal de Belo Horizonte 
(CMBH), o novo presidente da Casa, 
vereador Henrique Braga (PSDB), 

chegou ao cargo com um grande desafio: sa-
nar uma dívida de R$ 28 milhões. As primeiras 
medidas já foram tomadas. “Cancelei o contrato 
com duas empresas terceirizadas, que juntas, 
somam quase R$ 1 milhão por mês, e também 
suspendi a verba publicitária, que, no ano pas-
sado, foi mais de R$ 20 milhões”. 

Para o parlamentar, o dinheiro que era 
destinado aos veículos de comunicação não 
trazia um bom retorno para a Câmara. “Distribuir 
dinheiro público para emissoras de TV, rádio e 
jornal impresso não justifica. Até um espirro mal 
dado aqui dentro repercute. A mesma imprensa 
que recebe esse dinheiro, enche a cabeça do 
povo com notícias ruins daqui”.

Braga disse que pretende manter a Casa 
nos noticiários fazendo com que os vereadores 
trabalhem com seriedade. “Se a gente trabalhar 
bem, os jornais vão ter que noticiar. Além disso, 
o dinheiro destinado às mídias oficiais vai ser 
mantido para o que tiver de positivo na Câmara 
ser divulgado”.

Ele acredita que a melhor forma para o Le-
gislativo aparecer para a população é por meio 
da Câmara Itinerante, na qual os parlamentares 
vão às regionais da capital para ouvir as deman-
das e planejar o orçamento participativo para os 
próximos anos.  

O vereador destaca ainda que, em apenas 
100 dias de mandato, já conseguiu realizar 
várias demandas que estavam pendentes há 
anos. “Além dessa economia de verba pública, 
vou inaugurar o restaurante popular, convoquei 
concurso para aproximadamente 100 vagas, 
além do aumento que darei para os servidores 
de 10%, que estão há 2 anos sem valorização”. 

 

Relação com kalil 
Como presidente do Legislativo, Braga tem 

que lidar diretamente com o prefeito de Belo Ho-
rizonte, Alexandre Kalil (PHS). De acordo com 
o vereador, ele não vai atuar nem como base 
aliada e oposição, mas sim como mediador. “O 
projeto que ele mandar para a Câmara Municipal 
e for bom para a cidade, terá o meu empenho 
junto aos vereadores para que vire lei”.  

eleição polêmica
A sessão que elegeu o tucano como presi-

dente da CMBH pelo biênio de 2017/2018 foi 
marcada por confusões. Durante a cerimônia 
realizada no Teatro Francisco Nunes, no Centro 
de Belo Horizonte, devido à obras no plenário 
da Casa, Braga conseguiu o apoio de 21 dos 
41 vereadores. 

Após a definição do parlamentar como 
o novo presidente da Câmara, vários vere-
adores pediram para que o processo fosse 
cancelado, alegando que houve irregularida-
des durante o processo. Inclusive, Gabriel 
Azevedo (PHS) acusou o vereador afastado 
Wellington Magalhães (PTN) de comprar 
votos para o tucano. 

Questionado sobre o assunto, Braga 
afirma que as reuniões com os parlamen-
tares aconteceram, mas nada de irregular. 
“Depois do fim das eleições, começamos a 
articulação para formar um bloco para tentar 
eleger uma mesa diretora. A princípio, essas 
reuniões eram coordenadas pelo Wellington 
Magalhães, mas depois que ele foi suspen-
so das atividades parlamentares, assumi a 
presidência e achei por bem continuar com 
os encontros, nos quais ele não estava mais 
presente. No começo, éramos 17 vereadores 
e, na última reunião, o grupo era de 20”. 

O tucano diz que o ocorrido durante a ceri-
mônia que o elegeu presidente foi apenas um 
incidente e que alguns vereadores que agiram 
de forma ríspida depois se desculparam. “Eles 
me conheceram melhor e perceberam que me 
julgaram mal”.

comissão de acerto de contas da almg elege presidente e vice

A  Comissão Extraordiná-
ria de Acerto de Contas 
entre Minas e a União da 
Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais (ALMG) elegeu e 
empossou seu presidente e vice-
-presidente. O primeiro é o depu-
tado Tadeu Martins Leite (PMDB) e 
o segundo é o deputado Cássio 
Soares (PSD). Para relator, foi 
designado o líder de Governo, de-
putado Durval Ângelo (PT). 

O presidente da ALMG, depu-
tado Adalclever Lopes (PMDB), 
anunciou a criação dessa comis-
são em solenidade no último dia 
5. O objetivo é promover debates 
para sensibilizar autoridades, 
empresários e trabalhadores 
sobre a importância de uma 
conciliação com o Governo Fe-
deral no que se refere às dívidas 
estaduais.

Na ocasião, o deputado des-
tacou que a União descumpre os 
repasses previstos na Lei Kandir, 
referindo-se à compensação de-
vida ao Estado pela desoneração 
das exportações promovida pelo 
Governo Federal.

Debates 
Segundo Tadeu Martins Leite, 

a Comissão Extraordinária de 

Acerto de Contas será relevante 
não só para o Estado, mas tam-
bém para os municípios mineiros. 
Em sua opinião, essas cidades 
passam, atualmente, por muitas 
dificuldades. “25% do que não foi 
repassado a Minas pela União é de 
direito desses municípios”.

Para Cássio Soares, Minas 
perdeu a capacidade de investi-
mento. Ele sugeriu que a comissão 
se reúna com o Governo do Estado 
para conhecer a real situação da 

dívida, além de um encontro com 
técnicos dos Ministérios da Fazen-
da e do Planejamento.

Durval Ângelo ressaltou que 
a ALMG, por meio da comissão, 
faz a interlocução com Estados 
que passam pela mesma situa-
ção e mobiliza Minas em torno 
desse assunto. Ele reforçou que 
as diversas gestões à frente do 
Governo Federal não cumpriram 
com a previsão de ressarcimento 
aos Estados.

Já o deputado Lafayette de 
Andrada (PSD) explicou que a 
comissão teve origem no enten-
dimento do Supremo Tribunal 
Federal (STF) de que a Lei Kandir 
gerou perdas para os Estados. Em 
ação nesse sentido, movida pelo 
Estado do Pará, o STF determinou, 
em novembro, a regulamentação 
da contrapartida federal em até 
um ano.

Andrada enfatizou que Minas 
deixou de arrecadar cerca de R$ 
135 bilhões em Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) desde a edição da lei. “O 
Governo Federal fala que Minas 
Gerais deve à União R$ 87 bilhões 
e cobra juros altos. Dessa forma, 
Minas sai no prejuízo. Se a União 
ressarcir o que deve ao Estado, a 
situação será outra”.

O deputado Felipe Attiê (PTB) 
relatou que a comissão é um es-
paço também para o contraditório. 
Em sua opinião, a União não tem 
como pagar todos os valores aos 
Estados, o que iria gerar mais 
crise ainda. Ele acrescentou que a 
decisão do STF prejudica as contas 
públicas. “Se Minas tiver direito de 
fato a essa compensação, serei o 
primeiro a defender. Mas, isso tem 
que ser provado com lógica”.

Tadeu martins leite (PmdB/mg), durval
Ângelo (PT/mg), cássio soares (Psd/mg)

Henrique Braga possui oito mandatos
como vereador na cmBH
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BRuno Falci

Planejar ações é essencial para o sucesso 
das empresas, principalmente diante do atual 
cenário de retração no consumo. Para tomar 
decisões assertivas, é fundamental conhecer o 
perfil dos clientes e os fatores que influenciam a 
escolha dos locais de compra. Sendo assim, a 
área de Estudos Econômicos da Fecomércio MG 
realizou, pela primeira vez, uma pesquisa sobre 
o tema. O estudo identificou que mais de 75% 
dos consumidores da cidade utilizam as lojas 
de bairro/vizinhança. Os shoppings centers são 
a opção em 57,4% dos casos, e os estabeleci-
mentos do hipercentro, em 54,4%.

O preço das mercadorias é o principal quesito 
para a definição do lugar, tendo grande influência 
para 91,3% das pessoas. Qualidade do atendi-
mento e variedade dos produtos, com 77,7% 
e 76,8%, respectivamente, são outros critérios 
adotados. A localização exerce grande motiva-
ção em 67,8% dos entrevistados. “Comprar no 

bairro onde mora ou perto de onde trabalha é, 
muitas vezes, uma forma de não perder tempo, 
principalmente se o cliente encontra preços mais 
baixos e diversidade, como a pesquisa mostrou. 
Ele prefere resolver tudo em um único lugar”, 
argumenta a analista de pesquisa da Fecomércio 
MG, Elisa Castro.

Praticidade e comodidade são justamente 
os aspectos que melhor explicam o perfil de 
consumo no bairro/vizinhança. De acordo com 
o levantamento, o público dessas lojas está con-
centrado na faixa etária acima de 60 anos (54%). 
Outros 33,7% possuem entre 45 e 59 anos. A 
localização/fácil acesso é a justificativa de 82,9% 
dos entrevistados para a escolha, seguida da 
comodidade (22,7%). A alimentação é o grupo 
de produtos e serviços mais procurados (25%).

Shoppings centers aparecem como um polo 
de atração para os mais jovens: quase 59% dos 
frequentadores têm entre 16 e 34 anos, enquanto 

aqueles com mais de 60 representam apenas 
4,8%. “Há uma grande diferença entre essas 
duas áreas, provavelmente pela própria configu-
ração dos shoppings, que oferecem uma gama 
de produtos e serviços, como entretenimento, 
voltada para um perfil mais jovem”, ressalta 
Elisa. Entre os produtos mais consumidos estão 
roupas, calçados e acessórios (63,1%), eletrô-
nicos (39,4%), telefonia (15,7%) e alimentação 
(14,8%).

O hipercentro, mostrou-se como a região 
com maior diversificação, englobando pratica-
mente todas as faixas etárias na mesma pro-
porção. A preferência de compra inclui roupas, 
calçados e acessórios (73,7%), alimentação 
(47,4%) e eletrônicos (37,6%). O questionário da 
Fecomércio MG também investigou a frequência 
em outros polos comerciais de BH. Os shoppings 
populares e o Mercado Central se destacaram, 
sendo procurados por 44,6% da população.

Em épocas de crise é preciso criar opor-
tunidades. Agora o momento é de inovar e se 
reinventar. Tem sido assim com a Casa Falci, 
empresa a que administro. São cem anos de his-
tória e muitos altos e baixos. Temos na trajetória, 
duas grandes guerras mundiais, alterações de 
moedas e inúmeras crises econômicas. Mas, a 
centenária loja, criada por meu bisavô, se man-
tém firme justamente por se renovar. 

Foi pensando na importância da inovação 
que a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL/BH) decidiu apostar na elabo-
ração de um programa para revolucionar os 
setores de comércio e serviços da capital mineira 
e ajudar os pequenos negócios, nesse delicado 
momento de retração econômica. Em parceria 
com o Sebrae, a entidade criou, no ano passado, 
o Varejo Inteligente. 

Com dois públicos principais, o empreen-
dedor e o empresário do varejo, o objetivo do 
programa é promover soluções inteligentes para 
os principais desafios das empresas varejistas, 
por meio do desenvolvimento de startups minei-
ras, e da articulação entre elas, as empresas do 
varejo e o ecossistema de empreendedorismo 
e inovação da cidade. O intuito das discussões 
é construir modelos de negócios aplicáveis e 
úteis ao varejo. 

Para os empreendedores e suas startups, 
o Varejo Inteligente oferece a possibilidade de 
validar e amadurecer o negócio, facilitando sua 
interação com o mercado. Isso permite que os 
empresários tenham um entendimento mais 
profundo de seus potenciais clientes. Durante o 
programa são realizados treinamentos, palestras 
e momentos de troca de experiência entre os 
participantes, especialistas do varejo e empre-
endedores da área de inovação. As áreas de 
atuação incluem relacionamento com clientes, 
gestão de custos e de fornecedores, mão 
de obra e marketing. 

Para os empresários, o nome do 
programa já diz tudo. É a oportunidade 
de ter contato com soluções inovadoras 
que os diferenciem de seus concorrentes 
e os tornem mais competitivos dentro do 
mercado ao qual estão inseridos. 

A primeira edição, realizada em 2016, contou 
com 91 startups inscritas, sendo 40 selecionadas 
para fazer parte do Varejo Inteligente. Durante 
dois meses, foram mais de 900 interações com 
os varejistas, entre entrevistas, testes, ações 
comerciais e sessões de feedback. Entre 
os diversos resultados positivos, pode-se 
destacar as 19 empresas que propuseram 
as ideias e, destas, 14 já estão testando a 

solução com seus potenciais clientes, além de 
duas que já validaram suas soluções criadas.

O primeiro passo foi dado. Neste ano reali-
zaremos a segunda edição do Varejo Inteligente 
e acreditamos que outras novas e boas ideias 
surgirão. Com esse incentivo, esperamos que 
os comerciantes melhorem suas operações, 
reduzam custos e ampliem suas perspectivas de 
negócios, contribuindo para o fortalecimento do 

comércio e da economia da cidade. 
Afinal, esse é o propósito da CDL/
BH: fomentar os setores de comércio 

e serviços da capital.

Brasil está em 9º no ranking da pobreza
Economista explica que o país fica em ciclos devido a falta de investimento em políticas econômicas

Mesmo com as ações sociais do Governo 
Federal nos últimos anos, o Brasil apareceu em 
9º lugar na lista dos 10 países mais miseráveis 
do mundo, conforme o estudo do Misery Index da 
Bloomberg. Em 2015, estávamos em 11º. A análise 
soma os índices oficiais de inflação e desemprego 
para chegar ao resultado em relação a pobreza. 
Contudo, entre os 10 primeiros colocados, a dis-
paridade é grande, pois a Venezuela apresenta 
índices de desemprego muito baixos de 7,8% e a 
inflação está em 491,9%. Já o Brasil a inflação é 
inferior a 5%, enquanto que a taxa de desemprego 
chega a 17%. 

O economista da Olis Consultores, Gabriel Ivo, 
conta que o atual cenário econômico brasileiro é 
ruim devido a fatores históricos. “O Brasil é um 
país que tenta incentivar a economia por meio do 
consumo, pois é uma ação de resultados mais 
rápidos, assim o governo consegue elevar a ativi-
dade econômica”. 

Ivo diz que isso é um problema, pois falta 
investimento estrutural para sanar os problemas 
econômicos. “Por serem questões de longo prazo, 
o governo deixa isso de lado”. Ele explica que in-
vestimento estrutural são as questões básicas que 
tem a ver com a pobreza, como educação, saúde, 
habitação, saneamento etc. “O Brasil não investe 
nisso e o Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH) prova essa 
questão – ele melhorou um pouco 
nos últimos anos, mas, agora, está 
estabilizado”.  

O economista ressalta que 
a economia brasileira cresce em 
ciclos, pois como há o estímulo 
ao consumo, as pessoas acabam 
se endividando e, consequente-
mente, aumenta a inadimplência, 
fazendo com que a atividade 
econômica caia novamente. “Com 
isso, vem a inflação, o desemprego 
e a pobreza. Por isso, a desigualdade é tão acentu-
ada. Se compararmos o Nordeste com o Sudeste 
a diferença é ainda maior”. 

Para Ivo, o primeiro passo para melhorar a 
economia seria mudar a política de investimento no 
país. “É preciso que o governo comece a pensar em 
soluções em longo prazo, principalmente, no que 
é básico. Mas, infelizmente, a corrupção no Brasil, 

às vezes, não permite isso. É necessário investir 
em educação, saúde, habitação, saneamento, etc 

para sair da pobreza”, enfatiza. 
Segundo ele, a economia vai 

dar uma respirada neste ano, por-
que a inflação está caindo. “A taxa 
de desemprego ainda não abaixou, 
mas a indústria está reagindo. 
Porém, se continuar dessa forma, 
haverá melhora agora e no próximo 
ano, mas irá piorar novamente, pois 
não temos estrutura consolidada. O 
Brasil é um país que fica em ciclos e 
trabalha apenas para resolver pro-
blemas pontuais, ou seja, apenas 
apagam incêndios”, conclui.

Ações 
De acordo com os dados do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário, mais de 13,4 
milhões de famílias são beneficiárias do Programa 
Bolsa Família. Presente em todo o país, a iniciativa 
busca garantir o direito à alimentação e o acesso 
à educação e à saúde. E até o fim do mês de abril 

serão repassados R$ 2,4 bilhões aos beneficiários, 
contudo, o valor médio de saque para cada família 
é de R$ R$ 179,12. Vale lembrar que para receber 
o benefício é preciso cumprir as chamadas condi-
cionalidades, que são compromissos nas áreas de 
saúde e educação assumidos por quem participa 
do programa e também pelo poder público. 

A vendedora Ana Paula Rodrigues foi benefi-
ciária do programa há mais ou menos 5 anos. Ela 
conta que, na época, recebia R$ 64 – sendo R$ 32 
para cada filho. “Estava desempregada e apenas 
o meu marido trabalhava. Era pouco, mas o valor 
me ajudava na compra do gás”.  No entanto, ela 
lembra que haviam pessoas que recebiam valores 
mais altos que o dela. “Tinha famílias em que todos 
estavam trabalhando e recebiam quase R$ 200”.   

Hoje, na região Sudeste, 3.456.941 famílias 
estão inscritas no programa do governo e recebem 
em média R$ 163,83. O repasse para esse mês 
ficou em R$ 566.366.033,00. 

Vale ressaltar que outra ação do governo 
que também visa o aquecimento da economia foi 
a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). 

“O Brasil é um
país que fica em
ciclos e trabalha

apenas para
resolver problemas
pontuais, ou seja,
apenas apagam

incêndios”

Brasil enfrenta graves problemas, mesmo com o repasse de renda e ações que estimulam o consumo
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Pesquisa revela que lojas de bairros são as preferidas dos consumidores

varejo inteligente: inovar é preciso

estado desgovernado
Entre as muitas frases ouvidas na porta do Café Nice, no 

Centro de BH, uma chama a atenção, um advogado de renome, 
ao tomar um cafezinho disse: “O estado brasileiro quer tomar 
conta de tudo e de todos, interferindo, diretamente na vida do 
cidadão, mas não tem condições de resolver as suas próprias 
crises institucionais”. Viram só?

 

sTF na berlinda
Jogaram tantos pepinos para o plenário do Supremo Tri-

bunal Federal (STF) resolver que, agora, ficou demonstrado a 
sua falta de estrutura. Então, se nada mudar, essa quantidade 
de processo envolvendo nomes de políticos de todo Brasil, 
como fórum privilegiado, pode demorar uma década. Opinião 
do cáustico cientista político Ricardo Sennes.

 

disputa peemedebista
Existem informações internas dentro do PMDB mineiro que 

não se cruzam. Uma ala defende a prorrogação do mandato do 
atual presidente estadual, o vice-governador Antônio Andrade 
(PMDB). Mas, também, há defensores da realização do pleito 
para escolha de novos dirigentes no final do ano. Neste caso, 
um dos nomes mencionados é do deputado federal Newton 
Cardoso Júnior (PMDB).

Cena única – Caso, efetivamente, o pleito aconteça e se 
encaminhe para o nome de consenso, o ex-deputado, ex-se-
cretário e um dos fundadores do partido, Aloísio Vasconcelos 
pode ser indicado.

cheiro de pizza?
Nem todo mundo acredita que as denúncias envolvendo 

políticos estejam no caminho certo. O professor e cientista 
político da UFMG, Rudá  Ricci, por exemplo, considera que 
a quantidade de nomes divulgados, simultaneamente, pode 
gerar uma verdadeira confusão. E isso abriria clareira com a 
finalidade de deixar muitos dos acusados sem punição. Ou seja, 
pode estar sendo assada uma pizza em Brasília.

 

Prefeito sem prestígio
Semana passada, a imprensa mineira noticiou sobre a 

possibilidade da Prefeitura de Mariana demitir mais 200 funcio-
nários. Nos corredores da Assembleia Legislativa, comenta-se 
que o prefeito Duarte Júnior (PPS), por absoluta falta de 
prestígio político, não tem conseguido bons resultados no 
sentido de alavancar recursos em suas visitas a Belo Horizonte 
e Brasília. Coitado dele, sô!

 

Povão nas ruas
Dia 28, sexta-feira, é dia de o povo ir às ruas para protestar 

contra as reformas propostas pelo Governo Federal. Essa é 
uma convocação do presidente da Força Minas, Vandeir Mes-
sias. Vamos ver a força da entidade, companheiro!

guerra à vista
Centrais sindicais de todo Brasil estão se unido para jogar 

pesado contra o deputado federal Rogério Marinho (PSDB). 
O motivo? Ele já anunciou que, caso seja o relator do projeto 
de lei que propõe a reforma trabalhista, será a favor do fim das 
contribuições sindicais obrigatórias. E, para piorar, as entidades 
patronais também estão criticando a posição do parlamentar. 
Vem chumbo grosso por aí!

 

durval joga pesado
Líder do Governo na Assembleia Legislativa, o deputa-

do Durval Ângelo (PT), não perdoa a oportunidade de criticar 
a oposição. Para ele, os projetos enviados pelo governador Fer-
nando pimentel (PT), solicitando a criação de fundos e atuali-
zando a estrutura de arrecadação da Secretaria de Fazenda irá  
fazer com que o caixa do Estado melhore. “No entanto, isso a 
oposição não vê, pois ela está cega e apenas aposta no pior, 
porque assim é melhor para eles”, acrescenta o parlamentar.

empresário na política 
Sempre que é demandado sobre o assunto, o presidente 

da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fie-
mg), Olavo Machado, nega, mas o seu nome foi e continua 
sendo colocado com uma das opções para disputar o Governo 
de Minas no próximo ano. No momento, o presidente estaria 
cuidando apenas de ver como vai ficar a sua própria sucessão 
interna, é o que comentam amigos próximos.  

clésio sumido
A família do presidente da Confederação Nacional do Trans-

porte (CNT), Clésio Andrade, vai continuar tendo o deputado 
federal Diego Andrade (PSD) como o único representante 
político. Mesmo porque, em sua cidade, Juatuba, dois parentes 
de Clésio: seu irmão ficou em 4º lugar na disputa para prefei-
tura local e um sobrinho foi derrotado pela segunda vez, como 
candidato a vereador. Ou seja, o grupo está, politicamente, 
dizimado. Cenas da política mineira. 

Comentário único – Nos bastidores da Assembleia Le-
gislativa do Estado de Minas Gerais, circulam informações 
segundo as quais, Diego Andrade, já em seu segundo man-
dato, tem plenamente condições de continuar em um voo solo. 

Prefeituras falidas
Lá no Vale do Jequitinhonha é comum encontrar prefeituras 

em extremas dificuldades financeiras, a ponto de ficarem sem 
condições de atender a população em serviços básicos. Mas, 
agora, a crise financeira é de tal ordem que, inclusive, já atin-
gem municípios da Grande Belo Horizonte, tanto que muitos 
órgãos púbicos estão com os telefones cortados.
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natália macedo

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios - 
e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.

Hábito de vender e comprar
itens de segunda mão cresce

Prática pode ser solução para quem precisa de uma graninha extra

Sabe aquele sapato que você 
não usa mais ou, até mesmo, 
aquele móvel que você en-
joou? Eles podem ter destino 

certo: o seu bolso. Tem crescido o 
hábito de vender/trocar mercadorias 
de segunda mão. De acordo com 
uma pesquisa do Ibope Conecta, uma 
pessoa poderia arrecadar R$ 4.267 
se vendesse tudo o que possui e que 
está em desuso. O estudo apontou 
também que 91% das pessoas po-
deriam desapegar de itens que não 
são mais úteis.

O analista do Sebrae Minas, Ar-
nou dos Santos, afirma que é preciso 
saber dar o preço ao produto que 
você quer vender. “Colocando em 
números: se a pessoa comprou o 
item por R$ 100 e ele tem a vida útil 
de 10 anos, ela vai dividir 100 por 10. 
O resultado do cálculo mostra que a 
cada ano aquele item deprecia R$ 10. 
Ou seja, se ela vai vendê-lo após um 
ano de uso, cobra o valor de R$ 90 
e, assim, sucessivamente com base 
no tempo que o possui”.

No entanto, Santos acrescenta 
que é essencial ver o comportamen-
to de outros vendedores. “Mesmo 
sendo itens de segunda mão, outras 
pessoas podem estar vendendo o 
mesmo que você, então é preciso 
analisá-los como concorrência. Uma 
ideia interessante é dar um desconto 
com base no preço do mercado. Se a 
pessoa for comprar à vista, então dê 
a ela 30% de desconto, por exemplo. 
Em resumo, é este o ciclo: calcular o 
valor da depreciação, dar desconto, 
anunciar e vender”.

Muitas pessoas usam as redes 
sociais para a venda. O comercian-
te David Junio é administrador de 
um dos maiores grupos de venda 
e troca no Facebook, o “Bazar da 
Catira”. Ele conta que o grupo, que 
já tem 300 mil membros, começou 
com um colega que queria promo-
ver seus próprios produtos online. 
“O Facebook só permite que adi-
cionemos 5 mil pessoas em nosso 
perfil pessoal e esse espaço vai 
muito além disso”. 

Ele conta que depois de um ano, 
o “Bazar da Catira” tomou uma propor-
ção muito grande, mas acabou saindo 
do ar. “Depois de 8 meses como ad-
ministrador, o Facebook 
barrou o grupo que já 
estava com 60 mil mem-
bros. Eu fiquei muito 
chateado porque 50% 
das vendas da minha 
loja de roupas e aces-
sórios eram feitas por lá. 
Então, decidi criar outro 
com o mesmo nome. 
Depois de um mês já 
tinha 15 mil membros 
e foi só crescendo até 
chegar nos 300 mil que 
temos atualmente”. 

O  c o m e r c i a n t e 
acrescenta que o grupo recebe cerca 
de 70 mil anúncios de venda por dia. 
“Esse mercado de venda e troca é 
muito vantajoso. Muitas pessoas que 
precisam de uma graninha extra aca-
bam anunciando uma blusa, ou um tê-
nis que não usa mais e em questão de 
minutos consegue vender. Além disso, 
existem pessoas que tem uma blusa 
que não usa e precisa de um sapato, 
então acaba trocando com outra”.

Mais barato
A proprietária do brechó Retrô, 

Edlaine Cristina, aponta o baixo 
preço como uma das principais 

vantagens da venda 
de produtos de segun-
da mão. “No caso do 
meu estabelecimento, 
por exemplo, vende-
mos roupas, acessó-
rios, bolsas e sapatos. 
Sendo que a maioria 
são de grifes nacio-
nais e internacionais 
e tudo em um preço 
bastante em conta e 
que variam de R$ 30 
a R$ 3 mil”.

Ela, que possui o 
brechó há 13 anos, 

explica que compra as peças para 
a revenda. “A maioria vem de Belo 
Horizonte mesmo. Compro mais 
barato de pessoas que não usam 
o produto e não o querem mais. 
Isso é muito bom, porque para uma 
peça nova, eu teria muitos custos 
de confecção. Além de tudo, em 
brechó, é possível encontrar peças 
únicas e para todos os gostos”, 
completa.

Alerta
Como na maioria das vezes, a 

venda é realizada por desconheci-
dos é preciso cautela. O advogado 
Claudio Panhotta diz que, para se 
resguardar, o comprador precisa 
questionar o vendedor. “É importante 
pedir fotos do produto, se possível, 
vídeos dele funcionando, caso seja 
algum eletrônico”.

Panhotta ressalta que, mesmo 
com fotos e vídeos, algumas mer-
cadorias podem vir com o que é 
chamado de vício redibitório. Ou seja, 
algo que pode ser entendido como 
um defeito oculto. “Existem algumas 
regras para que isso possa se insta-
lar. Vamos supor que a pessoa está 
negociando um celular na internet, 
você pede fotos dele e vê que há um 
trincado na tela, mas mesmo assim, 
compra. Do trincado, você não poderá 
reclamar, mas, se chegar em casa, e 
notar que a conexão wifi do aparelho 
não funciona, então há um defeito 
oculto e você tem o direito de devolver 
e ter o dinheiro de volta”.

Um caso semelhante aconteceu 
com a revendedora Viviane Rodri-
gues. Ela, que há 2 anos tem o hábito 
de vender e trocar mercadorias de 
segunda mão, negociou uma blusa 
de frio pelo Facebook, mas, quando 
recebeu o produto viu que o tamanho 
e a cor eram diferentes. “A vendedora 
me enrolou tanto que eu desisti de 
pegar o dinheiro de volta. Fiquei com 
a blusa e acabei vendendo ela para 
outra pessoa em um grupo de bazar”. 

O problema é que nem todo mun-
do tem a sorte de Viviane. Em sites 
de troca e, até mesmo, pelas redes 
sociais, é muito comum comprar 
produtos defeituosos e clonados. 
O advogado elucida que nesses 
casos, a situação deixa de ser cível 
para se tornar criminal. “Se a pessoa 
conseguir localizar o vendedor, ela 
tem o direito de devolver o produto e 
receber seu dinheiro de volta. Mas, 
se ele sumir, então muito provavel-
mente ela foi vítima de um golpe. É 
preciso procurar a polícia e solicitar 
um boletim de ocorrência para que 
as delegacias especializadas façam 
uma investigação e as medidas sejam 
tomadas”, enfatiza.

“Existem pessoas
que tem uma
blusa que não

usa e precisa de
um sapato, então
acaba trocando

com outra”

os consumidores negociam a troca entre dois produtos
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certificado digital é ferramenta
segura para as empresas

CD
L/

BHA internet está amplamente 
difundida no dia a dia das pes-
soas e das empresas em todo 
o mundo. Agilidade, praticidade, 
menos burocracia, o mundo virtual 
traz inúmeras vantagens. Mas 
quem utiliza as ferramentas da 
rede mundial de computadores 
também deve estar atento à 
segurança. As transações ele-
trônicas necessitam da adoção 
de procedimentos de segurança 
capazes de garantir autenticidade, 
confidencialidade e integridade 
às informações. Nesse contexto, 
o certificado digital é uma assina-
tura com legitimidade jurídica que 
permite que pessoas e empresas 
se identifiquem e assinem digi-
talmente, de qualquer lugar do 
mundo, com mais segurança e 
agilidade.

Para Bruno Falci, presidente 
da Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de Belo Horizonte (CDL/
BH), o certificado digital está se 
tornando requisito obrigatório. 
“O envio de dados e informações 
sigilosas de empresas se dá qua-
se que totalmente no ambiente 
virtual. Essa ferramenta garante 
proteção, autenticidade e valida-
de jurídica aos documentos em 
trânsito pela internet”, ressalta 
o dirigente. “Com o certificado 
digital é possível utilizar a internet 
como meio de comunicação alter-
nativo para a disponibilização de 
diversos serviços com facilidade 
de acesso, economia de tempo 
e substancial redução de custos 
operacionais”, completa. 

Falci destaca também outras 
vantagens, como desburocrati-
zação de processos, eliminação 
de papéis e conveniência de 
ser representado digitalmente. 
Atualmente, a utilização do cer-
tificado digital já é obrigatória em 
algumas situações. Empresas 
que têm que emitir nota fiscal 
eletrônica (e-NF) precisam do 
certificado para comprovar sua 
legitimidade. Pessoas físicas 
como advogados, contadores 
ou empresários (e-CPF) e pes-
soas jurídicas (e-CNPJ) também 
necessitam validar suas transa-
ções eletrônicas. Unidades de 
assistência à saúde têm usado a 
certificação digital em prontuários 
eletrônicos de pacientes.

Desde julho do ano passado, 
as empresas e seus escritórios 
de contabilidade são obrigadas a 
utilizar o certificado digital para dar 
entrada em todos os documentos 
na Junta Comercial de Minas 
Gerais (Jucemg). “Registros, 
cancelamentos, alterações con-
tratuais, registro de livros fiscais, 
entre outros, de empresas de 
qualquer segmento e porte têm, 
obrigatoriamente, que assinar 
digitalmente os documentos en-
viados para registro na Jucemg”, 
destaca Bruno Falci.

Entre outras aplicações, é 
necessário ter a certificação digital 
também para a entrega da Rela-
ção Anual de Informação Social 
(RAIS), que é o relatório anual de 
dados socioeconômicas, solicita-
do pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego às pessoas jurídicas, e 
realizar a transmissão do arquivo 
do Sistema de Recolhimento do 
FGTS, bem como informações 
à Previdência Social. “Essa fer-
ramenta tornou-se indispensável 
não apenas para empresas, mas 
também para os cidadãos e o 
governo”, analisa o dirigente. 

Para as empresas que ainda 
não possuem o certificado e 
tenham interesse em adquirir, a 
CDL/BH oferece tal recurso. Caso 
não seja ainda um associado da 
entidade, basta se filiar para ter 
acesso ao serviço.

Presidente da cdl/BH, Bruno Falci
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A todos, os nossos Parabéns!

D A   C O C H E I R A

Email: acir.antao@ig.com.br

O jornal edição do Brasil, circulando ininterruptamente há mais de 30 anos, se destaca por ser o único semanário 
mineiro com linha editorial opinativa. Utilizando-se de modernas técnicas de jornalismo, com matérias curtas e bem 

elaboradas, detém o respeito dos mais importantes setores políticos, econômicos e empresariais do Estado.

E V E N T O

aniversário de augusto espeschit é comemorado em grande estilo

Quem é conhe-
cido no mundo 
empresarial mi-
neiro compa-

receu ao evento de 60 
anos de Augusto Espes-
chit (Grupo AcelorMi-
tall). A festa aconteceu 
no Chateau Belvedere, 
zona Sul de Belo Hori-
zonte, e reuniu cerca de 
300 convidados, inclusi-
ve muitos familiares da 
estrela da noite. 

Apesar das ceri-
monialistas a postos, 
quem, efetivamente, 
assumiu a organização 
do evento foi a esposa 
do aniversariante, Maria 
Albina. Uma decoração 
de primeira qualidade, 
música ao vivo, bolo, 
champanhe importada e 
o velho scotch rolando à 
vontade, tudo acompa-
nhado de salgados finos 
e um jantar delicioso. 

Essa é a síntese de 
uma das festas mais 
badalada neste início 
de 2017. Na hora do 
tim-tim, Augusto Espes-
chit falou, por alguns 
minutos, apenas para 
dizer de sua alegria por 
estar compartilhando 
com os amigos e fami-
liares aquela data tão 
significativa para ele.

maria albina e augusto espeschit evento foi realizado no chateau Belvedere

eujácio antônio, ione carvalho, maria albina e augusto espeschit

leonardo e Brenda, maria albina, augusto espeschit e elson Barros

Frederico ayres e cristina, maria albina e augusto espeschit gisele, maria albina, Felipe e Raquel

maria albina e augusto e Thereza

ana luisa e Rodrigo, augusto espeschit e maria albina, Felipe, andrea e netoscristina, isabel, gisele, Juliana, Felipe, mariana, monica e Paula Poggiali
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O deputado federal Newton Cardoso Jr., (PMDB), filho do ex-governador Newton 
Cardoso e da ex-deputada Maria Lúcia, revela as vantagens e desvantagens de 
nascer em uma família com políticos importantes e admite que sofreu bullying. 
O deputado comenta como se sentiu em relação à exposição da separação dos 
pais e diz que mudaria se pudesse voltar no tempo. Ele reclamou, em entrevista 
a apresentadora Rosália Dayrell, do tratamento que Minas recebe do presidente 
Temer (PMDB), pois não indicou um nome mineiro para seu ministério. Newton Jr. 
também fala sobre a possibilidade de assumir a presidência do partido no Estado.

NOSSO 21 DE ABRiL - Minas vem perdendo chances com a nossa data 
cívica maior. Passado o período do governo militar, quando a cerimônia do dia 
21 de abril era em Ouro Preto, cercada de muitos militares fortemente armados 
em torno da Praça 21 de Abril e sempre havia no palco um representante 
goavernamental, normalmente ministros. Esse período, de uma maneira ou 
outra, devolvia a gentileza do convite, sempre anunciando algum benefício 
para o nosso Estado. Passaram pela minha memória, o primeiro 21 de abril 
de Tancredo Neves como governador de Minas, em 1983, quando estiveram 
reunidos políticos de todo o país, convidados para proclamar uma nova Incon-
fidência Mineira, com a campanha das Diretas Já, e, logo depois, a escolha 
de Tancredo como a grande estrela que brilhou pelo fim do período militar no 
Brasil. Hoje, assistimos Minas um pouco acuada, com todos seus principais 
políticos envolvidos com ilícitos eleitorais e um 21 de abril apagado. O que 
reflete, na verdade, a falta de prestígio político de nosso Estado, que pela pri-
meira vez em sua história, fica sem ministro no governo da República, enquanto 
Pernambuco possui cinco ministérios. Tivemos alguma reação com Fabinho 
Liderança (PMDB-MG), que foi reclamar ao presidente Temer e ficou nisso.

um cidadão outro dia comentava que ele estava como Sócrates 
com uma lanterna na mão, a procura de um político honesto. Vai ser 
difícil encontrar.

A delação da Odebrecht chegou também à Câmara Municipal. 
As investigações vão chegar naqueles que se enriqueceram e não tem 
renda para comprovar.

A situação ficou tão grave, que a própria Odebrecht desconfia 
que seus funcionários, na hora de entregar o dinheiro aos políticos do 
país, tiraram suas comissões. Muitos deles têm patrimônio incompatível 
com a renda. 

Montes Claros, cidade polo do Norte de Minas e com quase 400 
mil habitantes, segundo o último levantamento do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), foi escolhida pela comissão organizadora 
do Concurso Comida di Buteco 2017 para ser piloto e testar o aplicativo 
que permite a votação por parte do público por meio do celular.

MAuRO MACHADO - Nesta semana, na quinta-feira, vai aniversariar 
um grande empresário da cidade de Contagem. Falo da figura de Mauro 
Machado, funcionário exemplar durante anos da Fábrica de Cimento Itaú e, 
mais tarde, empreendedor da cidade, instalando a primeira fábrica de artefatos 
de cimento. A ARTEC é pioneira na fabricação de Manilhas, tubos, tampas 
de esgoto, blocos, bueiros e lajes pré-fabricadas à base de cimento. Mauro 
se encontra um pouco afastado de suas funções na empresa devido a idade 
avançada, mas não perdeu sua capacidade de pensar e agir como empresário. 
Fica aí o nosso registro.

HONESTiDADE - Fui testemunha de uma conversa, há alguns anos, entre 
o governador Francelino Pereira e o empresário Walduck Wanderley, naquela 
época todo poderoso empreiteiro de Minas. Francelino estava na cidade de 
Januária, entregando um paredão que mandou construir para evitar que, du-
rante o período chuvoso, as águas do Rio São Francisco pudessem alagar a 
cidade. Naquela época não havia a ponte construída sobre o São Francisco 
e a travessia de ônibus, caminhões, automóveis e do povo era feita de balsa. 
Walduck chegou no governador e disse: “Se o Sr. me autorizar pode anunciar 
o início das obras da ponte sobre o rio, começo amanhã”. “E o dinheiro?”, 
perguntou o governador. O empresário disse: “Pode deixar por minha conta 
que vou a Brasília e arranco o dinheiro”. Francelino olhou pra ele, deu uma 
gargalhada e respondeu: “Walduck, muito obrigado. Para fazer qualquer obra 
no Estado, o dinheiro tem que sair do meu orçamento e o financiamento do 
Governo Federal tem que vir por meio de convênio”. A conversa encerrou-se ali.

FuTuRo PRomissoR

newton cardoso Jr e Rosália dayrell
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DELAÇÃO DA ODEBRECHT - Como prevíamos, a delação premiada 
dessa empresa causou um furor dos diabos em todos os setores políticos 
e administrativos da República. O presidente Temer está acuado, como se 
estivesse assistindo uma batalha em frente a sua casa, sabendo que os tiros 
de canhão vão chegar a sua cozinha. No entanto, é bom colocar a barba de 
molho. Esta é apenas uma das outras delações que virão por aí, como da 
Andrade Gutierrez, Mendes Junior e Delta.

Presidente da
Rede itatiaia de Rádio,

emanuel carneiro,
comemora mais
um aniversário,
no dia 27, com

direito a regabofe.
Parabéns!
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domingo, dia 23 de abril
120 Anos de Pixinguinha
Coronel Felisberto Egg
Vera Lúcia Pinheiro 
Marilene Chaves - mulher de Serafim Jardim
Ex-deputado Ronaldo Vasconcelos 

segunda-feira, 24
Jean Lucas
Verlaine Teodoro
Patrícia Bretas Pereira

Terça-feira, 25
Engenheiro Darío Rutiê Duarte 
Jornalista Roberto Mendonça
Raquel Borinmôto

Quarta-feira, 26
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - arcebispo de BH 
Alcí Lucas Gomes - Contagem
Mahmud Rachid Awar - Lagoa Santa 

Quinta-feira, 27
Emanuel Carneiro - diretor presidente da Rádio Itatiaia 
Ex-deputado Paulo Ferraz
Jornalista Carlos Lindenberg - Rádio Itatiaia 
Tia Dulce Maria
Jornalista Márcia Barroso
Empresário Mauro Machado - Contagem

sexta-feira, 28
César Masci - ex-presidente do Cruzeiro 
Lucio Bemquerer
Vereadora Elaine Matozinhos 
Empresário Newton Loubeck

sábado, dia 29
Senhora Zilda Couto
Ex-deputado Fábio Avelar.
Mauri Torres - conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.
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PRogRamação cinemaRk

BH SHOppiNG (20/04/2017 A 26/04/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 A Bela e a Fera - 10 anos LEG 3D 20:20 (todos os dias)

1 Smurfs e a Vila perdida - LiVRE DuB 13:40 - 15:50 - 18:10 (todos os dias)

2 Velozes e Furiosos 8 - 14 anos LEG 3D XD DBOX 15:40 - 18:40 - 22:00 (todos os dias)
**12:40 (sex a dom, horário extra)

3 Velozes e Furiosos 8 - 14 anos LEG 3D DBOX 15:00 - 18:00 - 21:20 (todos os dias)
**12:00 (sex a dom, horário extra)

4 A Cabana - 12 anos LEG 14:50 - 17:50 - 20:50 (todos os dias)
**11:50 (sex a dom, horário extra)

5 A Cabana - 12 anos LEG 19:10 - 22:10 (todos os dias)

5 Smurfs e a Vila perdida - LiVRE DuB 14:35 - 16:50 (todos os dias)
**12:20 (sex a dom, horário extra)

6 Gostosas, Lindas & Sexies - 14 anos ORi 13:30 - 16:10 - 18:50 - 21:40 (todos os dias)

7 Vida - 12 anos LEG 13:10 - 16:00 - 18:30 - 21:00 (todos os dias)

8 Velozes e Furiosos 8 - 14 anos LEG 3D 14:20 - 17:20 - 20:40 (todos os dias)

9 A Bela e a Fera - 10 anos LEG 21:30 (todos os dias)

9 O Poderoso Chefinho - LIVRE DUB 14:00 - 16:30 - 19:00 (todos os dias)

10 O Poderoso Chefinho - LIVRE DUB 12:50 - 15:10 (todos os dias)

10 A Vigilante do Amanhã - Ghost in The Shell - 14 anos LEG 3D 22:20 (todos os dias)

10 paixão Obsessiva - 14 anos LEG 17:30 - 19:50 (todos os dias)

páTiO SAVASSi (20/04/2017 A 26/04/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 Smurfs e a Vila perdida - LiVRE DuB 12:50 (todos os dias)

1 Vida - 12 anos LEG 15:15 - 17:45 - 20:40 (todos os dias)
**23:30 (sáb, horário extra)

2 Smurfs e a Vila perdida - LiVRE DuB 13:50 - 16:10 (todos os dias)

2 Velozes e Furiosos 8 - 14 anos LEG 3D 18:40 - 21:40 (todos os dias)

3 Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos LEG 3D 00:20 (qua)

3 Velozes e Furiosos 8 - 14 anos LEG 3D 14:20 - 17:20 - 20:20 (todos os dias

3 A Vigilante do Amanhã - Ghost in The Shell - 14 anos LEG 3D 23:20 (sáb)

4 Velozes e Furiosos 8 - 14 anos LEG 3D 15:00 - 18:00 - 21:00 (todos os dias) **11:50 (sex a dom)

5 A Cabana - 12 anos LEG 12:30 - 15:30 - 18:30 - 21:30 (todos os dias) 

5 Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos LEG 3D 00:01 (qua)

6 Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos LEG 3D 00:10 (qua)

6 O Poderoso Chefinho - LIVRE DUB 3D 13:15 - 15:50 (todos os dias)
**11:00 (sex a dom, horário extra)

6 Fragmentado - 14 anos LEG 18:15 - 21:15 (todos os dias) 

7 A Cabana - 12 anos LEG 13:30 - 16:30  (todos os dias)

7 Gostosas, Lindas & Sexies - 14 anos ORi 19:20 - 22:00 (todos os dias)

8 A Bela e a Fera - 10 anos LEG 14:00 - 17:00 - 20:00 (seg/qua/qui)
14:00 - 16:45 (ter) 20:00 (sex/dom) 20:00 - 23:00 (sáb)

8 A Bela e a Fera - 10 anos DuB  11:10 - 14:00 - 17:00 (sex a dom)

8 Clássicos 2017 - ...E o Vento Levou - VE LEG 19:30 (ter)

DiAMOND MALL (20/04/2017 A 26/04/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 A Cabana - 12 anos LEG 14:50 - 18:00 - 20:50 (todos os dias)

1 Despedida em Grande Estilo - 14 anos LEG 12:20 (sex a dom)

2 Velozes e Furiosos 8 - 14 anos LEG 3D 13:40 - 17:00 - 20:00 (todos os dias)

3 Vida - 12 anos LEG 14:20 - 17:10 - 19:40 - 22:00 (todos os dias)
**11:40 (sex a dom, horário extra)

4 A Cabana - 12 anos LEG 16:10 - 19:10 - 22:05 (todos os dias)

4 Smurfs e a Vila perdida - LiVRE DuB 14:00 (todos os dias) ** 11:20 (sex a dom, horário extra) 

5 Velozes e Furiosos 8 - 14 anos LEG 3D 15:00 - 18:20 - 21:20 (todos os dias)

5 O Poderoso Chefinho - LIVRE DUB 3D 12:50 (sex e dom)

6 A Bela e a Fera - 10 anos LEG 16:30 - 21:40 (todos os dias) **13:20 (seg a qui, horário extra)

6 A Bela e a Fera - 10 anos DuB  13:20 (sex a dom)

6 O Poderoso Chefinho - LIVRE DUB 3D 19:25 (todos os dias)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  pROGRAMAÇÃO SuJEiTA A ALTERAÇÕES >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

natália macedo

PsicoPedagoga e esPecialisTa em educação esPecial e em gesTão escolaR
anaregina_braga@hotmail.com

AnA reGinA cAminHA BrAGA

Motocicleta, automóvel
ou imóvel?

Não importa como você sonha.
O que importa é que realizamos
todos os seus sonhos.

Taxas competitivas, atendimento diferenciado e 

garantia de quase quatro décadas de operação.

Estes são alguns dos fatores que fazem da

Multimarcas um dos melhores consórcios

do Brasil. Matriz em Belo Horizonte

e representações em várias cidades do país.

Imóvel - R$ 224.957,53
em 180 vezes de R$ 1.896,65

Imóvel - R$ 224.957,53
em 180 vezes de R$ 1.896,65

Honda CRF 230 - R$ 13.290,00
em 80 vezes de R$ 207,65

Honda CRF 230 - R$ 13.290,00
em 80 vezes de R$ 207,65

Pálio Fire 1.0 Flex 4 P - R$ 32.620,00
em 80 vezes de R$ 509,67

Pálio Fire 1.0 Flex 4 P - R$ 32.620,00
em 80 vezes de R$ 509,67

Moto,
carro?ou casa

o seu consórcio multibrasileiro

Cada vez mais perto de você.

Matriz em Belo Horizonte e

representações em várias

cidades do país.

O bullying é uma ação cada dia 
mais comum no meio escolar, porém, o 
que a grande maioria não se dá conta, 
é que ela pode ter consequências gra-
ves em todas as instâncias da vida da 
pessoa. Recentemente, a Netflix lan-
çou uma série que trata sobre o tema: 
13 Reasons Why. A grande discussão 
entorno da série é a pratica do bullying 
no meio escolar, os danos que ele pode 
causar e o papel da sociedade e escola 
no combate e conscientização do ato. 

Hanna Beker é uma adolescente 
recém-chegada em uma pequena 
escola no interior, que sofre as mais 
variadas ações e agressões por parte 
dos novos colegas. Sem a ajuda e 
acompanhamento adequado, ela 
toma uma decisão extrema: o suicí-
dio. Para alguns, pode até parecer 
exagero, mas o fato é que esses ca-
sos vem se tornando mais e mais co-
muns entre crianças e adolescentes. 
Na série em questão, a escola nega 
conhecimento dos casos de bullying 
e essa é uma consequência grave. 
Mas afinal, qual o papel da escola 
nesse caso? Como nós educadores 

podemos prevenir e conscientizar 
pais e alunos sobre tal ação? 

Nosso papel é entender esse 
conceito e lutar para o combate de sua 
progressão no meio escolar. Como 
mestre e pesquisadora da Educação, 
é possível compreender que a escola 
precisa trabalhar e se desenvolver para 
que a tomada de consciência aconteça 
de modo geral, desde a equipe pedagó-
gica, o administrativo até os discentes. 
Devemos sim estar sempre atentos para 
detectar o processo e trabalhar em prol 
dos alunos vitimizados pelo bullying. 

Fechar os olhos para o que 
acontece em nosso dia a dia é um 
erro, devemos prestar atenção e ao 
menor sinal de bullying, tomar as 
devidas providências. Só essa mobi-
lização pode diminuir tal sofrimento. 
Cabe ao núcleo escolar deixar esses 
alunos amparados e mais à vontade 
no meio. Da mesma maneira, a 
prevenção e tratamento devem ser 
multidisciplinar e incluir vários profis-
sionais. É de extrema importância a 
intervenção na família e na escola, 
com planos que possam melhorar a 

vida daquela criança ou adolescente. 
Na grande maioria das vezes, como no 
caso de Hanna na série, sabemos que 
esses jovens não terão atendimento 
adequado, e, em alguns casos, nem 
o reconhecimento da situação.

Diante disso, a principal forma de 
lutar para evitar o bullying, é investir 
em prevenção e estimular a discussão 
aberta com todos os atores da cena es-
colar, incluindo pais e alunos. Orientar 
os pais para que possam ajudar, pois 
os mesmos devem estar sempre aler-
tas para o problema, seja o filho vítima 
ou agressor, ambos precisam de ajuda 
e apoio psicológico. Em muitos casos 
é esquecida a prática de cuidar do 
agressor, este também pede socorro. 

O bullying é um problema sério, 
que pode levar a graves consequên-
cias e precisa ser extinto. Em meio 
a era digital e a tantas mudanças 
sociais e culturais, nós, como pais e 
educadores devemos estar ainda mais 
atentos para o que está acontecendo. 
E a reversão desses casos só será 
possível com o apoio da escola, pais 
e próprios alunos.

3% dos brasileiros são 
compulsivos por compras

Hábito pode ser considerado transtorno

Eu gosto de fazer compras. 
Há alguma coisa errada nis-
so? As lojas estão lá para 

serem aproveitadas. A experiência é 
agradável e linda! A emoção que se 
sente quando se passa o cartão... E 
é tudo nosso”. Esta é a fala da per-
sonagem Rebecca do filme “Delírios 
de consumo de Becky Bloom”. No 
decorrer da trama, não resta dúvidas: 
Becky é consumista compulsiva e, 
assim como ela, 5% da população 
mundial e 3% dos brasileiros.

A psicanalista e doutora em 
psicologia, Izabel Haddad, explica 
que a compulsão, muitas vezes, é 
considerada um transtorno. “O limite 
entre a saúde e a patologia é muito 
tênue. A percepção de que se tornou 
uma doença é quando a pessoa tem 
um pensamento fixo e não consegue 
se livrar dele. No caso da compulsão, 
comprar faz a pessoa sentir prazer 
e ela cria o hábito justamente por 
conta disso”.

Izabel elucida que, dependendo 
da pessoa, o transtorno pode piorar 
com o tempo. “É um quadro clínico, 
ou seja, individual. É preciso uma 
análise e exames para saber o 
porquê, já que tudo está sujeito a 
construção subjetiva da história de 
cada paciente. É necessário observar 
como ele lida com suas angústias, 
sentimentos e afetos”.

Ela acrescenta que o maior mo-
tivo que leva a pessoa à compulsão 
é a angústia. “Ela sente um vazio, 
uma incompletude e isso gera não só 
a compulsão por compras, mas por 
várias outras coisas, como bebidas, 
jogos drogas etc”. 

Sinal vermelho
De acordo com a psicanalista, 

a rapidez em adquirir determinado 
objeto é um agravante, já que tudo 
está a mão. “Ela quer um produto, o 
adquire, mas vê que não é suficiente 
e acaba comprando outro. E, após 
essa compra, ela quer cada vez mais. 
Quando a pessoa é compulsiva, isso 
se torna um buraco sem fim”.

Izabel declara que o próprio pa-
ciente sabe que é compulsivo devido 
a esse comportamento. “Na maioria 

das vezes, ele compra coisas de que 
não precisa. Claro que todos nós 
fazemos isso, por estética ou porque 
aquilo está na moda. No entanto, o 
compulsivo adquire os itens de modo 
exagerado, muitas vezes, ele compra 
o mesmo objeto de várias cores e não 
consegue parar. Em muitos casos, a 
pessoa esconde de si própria e em 
outros, ela se sente culpada, após o 
pagamento do produto”.

Ela afirma que as principais 
consequências da compulsão são os 
problemas financeiros. “A pessoa se 
endivida, pega empréstimos e acaba 
sujando o nome. Ela pode ficar até 
um pouco maníaca porque, às vezes, 
não pode comprar, mas precisa. E 
começa a querer sempre produtos 
caros e inacessíveis. Além disso, ela 
pode trocar relações pessoais por 
compras e isso tudo pode acarretar 
em uma depressão”. 

Aceitação
A especialista ressalta que a 

compulsão é tratável. “A primeira 
coisa que o paciente deve fazer é 
aceitar, tomar consciência de que 
está em uma situação que não con-
segue reverter sozinho. Após isso, 
ele deve procurar um profissional 
que vai buscar entender os motivos 
que estão por trás dessa necessidade 
em comprar”.  

 A secretária executiva, Aline 
Fonseca, que era compulsiva, afirma 
que percebia que algo estava errado, 
mas que por muito tempo viveu em 

negação. “No meu guarda-roupa, às 
vezes, eu via sapatos e bolsas que 
eu nem lembrava que tinha. Ou três 
camisas do mesmo modelo, mas de 
cores diferentes e calçados e brincos 
repetidos. Eu tentava me organizar, 
mas era sempre uma frustração. Meu 
quarto começou a ficar pequeno, me 
senti como uma acumuladora, mas 
ignorava o fato de não estar bem 
com tudo isso”.

Aline lembra que comprava por 
pura compulsão. “Eu ia nas lojas e 
não podia nem ler a palavra “liqui-
dação” que já entrava. Achava um 
pecado deixar de comprar um vestido 
que estava tão baratinho, mesmo não 
precisando. Não me recordo quando 
foi que deixei de comprar por prazer 
e passei a uma incontrolável neces-
sidade de ter coisas”.

Para a secretária, o maior cho-
que foi quando se viu endividada. 
“Eu tinha 3 cartões de créditos e 
estourei o limite de todos. Acumulei 
uma dívida de quase R$ 4 mil, mas, 
ainda sim, eu precisava comprar. 
Um dia pedi meu pai o cartão dele 
emprestado e ele me trouxe de volta 
à realidade. Disse que eu precisava 
de ajuda, porque meu desejo de 
comprar não era comum. Relutei um 
pouco, mas acabei indo ao especia-
lista para agradá-lo. Fui encaminha-
da para a psicanálise e faço terapia 
há 2 anos. Depois disso, consegui 
negociar minhas dívidas, me desfiz 
dos cartões de crédito e, hoje, vivo 
muito melhor”, conclui.

Principal consequência da doença é o endividamento
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Servas promove curso de gestante
na Maternidade Odete Valadares

A Maternidade Odete Valada-
res (MOV), referência em aleita-
mento materno e gestação de alto 
risco, receberá no dia 27 de abril, 
de 8h às 16h30, mais uma edição 
do curso de gestantes “Carinho de 
Mãe”, realizado pelo Servas. 

O curso, que será realizado 
em parceria com a Associação 
Feminina de Assistência Social 
da Polícia Militar (Afas) e tem 
apoio da MOV, vai oferecer pa-
lestras sobre cuidados durante a 
gestação e com o recém-nascido, 
zika vírus na gravidez, cuidados 
e prevenção, importância da 
vacinação de crianças, etc.  Os 
ensinamentos serão repassados 
por profissionais especializa-
dos e com larga experiência no 
atendimento a grávidas e recém-
-nascidos. 

De 2015 até agora, foram rea-
lizadas cinco edições do “Carinho 
de Mãe”. Naquele ano, à espera do 
nascimento de sua filha, Carolina 
percebeu a necessidade de pro-
mover o acesso à informação e a 
troca de experiências para essas 
gestantes. “Toda mulher grávida 
tem o direito de receber orienta-
ções sobre a gestação, mas infe-
lizmente a dura realizada e a falta 
de recursos, muitas vezes, não 
permite que isso ocorra”, explica a 
presidente do Servas. 

Na opinião dela, é preciso fazer 
o possível para garantir cidadania às 
mulheres grávidas e aos seus filhos 
que irão nascer. “Oferecer informa-
ção durante a gestação é o primeiro 
passo para a cidadania”, defende. 
De acordo com Carolina, o “Carinho 
de Mãe” vai orientar as gestantes 
sobre a importância da participação 
efetiva no atendimento ao recém-
-nascido e sobre os direitos da 
parturiente e do bebê hospitalizados. 

A estudante Josiane Brito Pe-
reira, que participou do curso e 
estava esperando o nascimento 
da primeira filha, reconheceu ter 
muitas dúvidas sobre os cuidados 
com o bebê, principalmente nos 

primeiros dias de vida. “Uma coisa 
importante que aprendi foi que os 
bebês não têm que ficar muito aga-
salhados. Eu imaginava que eles 
não poderiam tomar vento”, disse.

Depois de participar do “Carinho 
de Mãe”, Izabella Rocha Ribeiro, 36, 
que esperava seu segundo filho, dis-
se que foi uma oportunidade de tirar 
dúvidas que pensou que não teria por 
não ser marinheira de primeira via-
gem. “Já tive outra gestação, cuidei 
da minha filha e, por isso, achei que 
não fosse ter tantas questões com 
a chegada do meu segundo filho. 
Mas fiz muitas perguntas, inclusive 
sobre o parto e fiquei satisfeita com 
as informações”, afirmou.

de 2015 até agora, foram realizadas cinco edições do carinho de mãe
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13 razões para o bullying
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Em seus 20 anos, a Felinju vai 
mostrar os lançamentos outono/inverno 
2017 de 70 expositores entre os dias 29 
de abril a 1º de maio de 2017, em Juru-
aia/MG. Promovida pela ACIJU- Asso-
ciação Comercial e Industrial de Juruaia, 
a Felinju – Moda e Lingerie de Juruaia, 
durante a últimas duas década, reúne 
lançamentos dos setores lingerie, fitness 
e afins. O evento que conta com área de 
negócios para lojistas alia atividades pa-
ralelas que incluem desfiles, exposições 
e agenda de relacionamento.

Realizada nos pavilhões do centro 
de Eventos Expoju, a Felinju oferece 
uma infraestrutura para agilizar as de-
mandas dos compradores.

Considerada o terceiro polo de lin-
gerie do Brasil, a cidade de Juruaia (MG) 
é responsável por 15% da produção na-
cional. É dona da maior renda per capita 
do Sul de Minas. A Feira de Lingerie de 
Juruaia (Felinju) acontece anualmente 
e é o maior evento do setor no Estado. 

Com cerca de 10 mil habitantes, Ju-
ruaia possui em torno de 300 confecções 
de lingerie que, juntas, vendem 2 mi-
lhões de peças por mês, especialmente 
para atacadistas. O crescimento médio 
anual é de 20% e o faturamento mensal 
supera a margem de R$ 20 milhões, de 
acordo com a ACIJU. Ainda conforme a 
associação, são gerados mais de 5 mil 
empregos no setor, que absorvem 45% 
da população e conta também com a 
mão de obra das cidades vizinhas. 
Além disso, 95% das confecções são 
comandadas por mulheres.

Dados de 2016
Cerca de R$ 15 milhões em negó-

cios foram movimentados nos 3 dias da 
Felinju – Moda e Lingerie de Juruaia, 
do ano passado, segundo cálculos da 
ACIJU.  Na avaliação da presidente, 

Tânia Mara Rezende, o desempenho 
das vendas superou as expectativas. “Ti-
vemos um aumento de 18% em relação 
a 2015 e a nossa expectativa era de que 
as vendas ficassem em torno de 15%. O 
número de postos de trabalho também 
cresceu em torno de 30%. Dado o ce-
nário de crise, inclusive, o movimento foi 
muito bacana”, avalia Tânia, que credita 
parte do resultado foram as vendas por 
atacado. Tivemos um público de 30 mil 
pessoas, finaliza.

A 1ª edição da Agenda de Relacio-
namentos, promovida em parceria com 
o Sebrae, está recebendo os últimos 
ajustes para acontecer no primeiro dia 
da feira. A agenda vai proporcionar 
aos expositores um contato direto com 
potenciais compradores de diversas 
regiões, selecionados pelo setor de 
inteligência de mercado do Sebrae. 

Com o apoio da Federaminas, vai 
lançar o Projeto Comprador, que chama-
rá a atenção de lojistas e revendedores 
de todo o estado para conhecerem 
a 20ª Felinju e fazer bons negócios. 
Representantes, consultores e até 
mesmo associações comerciais terão 
benefícios ao indicar potenciais clientes 
para a feira. 

  Sem contar o projeto de captação 
de guias de excursões, que serão 
acompanhadas diretamente ao Centro 
de Eventos, gerando negócios aos 
expositores e parceiros da Felinju. 

O mercado internacional, aliás, é 
uma das oportunidades que o setor 
oferece. As vendas internacionais che-
gam a 15% da produção em algumas 
empresas que montaram estandes no 
evento. Algumas fábricas, inclusive, já 
enviam peças para o exterior há quase 
10 anos. Estados Unidos, Japão, Portu-
gal e Arábia Saudita são alguns países 
que já receberam as peças mineiras.

geração y: mais de 8 milhões de pessoas 
priorizam equilíbrio profissional e pessoal
Especialista explica que a formação educacional contribui para a criação desse perfil

Pi
xa

ba
y

entenda

Início de carreira, preza pela liberdade, tem até 
35 anos e busca equilíbrio entre a vida pessoal e 
profissional. Investe em viagens, estudo e produtos 
tecnológicos. É conectado e utiliza o celular para 
consumir. Além disso, possui renda maior do que a 
dos pais, na mesma idade, e tem filhos mais tarde 
do que a geração anterior: essas são as principais 
características da Geração Y. Segundo a pesquisa 
da Geofusion, com dados do Mosaic by em parceria 
com a Serasa Experian, no Brasil tem mais de 8 
milhões de pessoas com esse perfil. 

E esse é o caso da jornalista Priscila Abreu, 
34. Assim como a maioria de sua geração, crescer 
profissionalmente, atingir um bom cargo e conse-
guir passar seus conhecimentos para os demais 
é o que ela almeja. Para Priscila, esse equilíbrio é 
essencial. “É até mais saudável para que o trabalho 
não se torne um peso”. 

A jornalista conta ainda que já recusou traba-
lhos devido a incompatibilidade de tarefas e salário. 
Priscila acredita que estabilidade e conhecimento 
andam juntos. “Para ter uma vida estável é preciso 
ter um nível de know-how que lhe permita trabalhar 
menos horas e ganhar um bom salário. Os dois são 
fundamentais para a minha vida”. 

Mas, por que essa geração tem essas 
particularidades e premissas? A professora do 
Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte 
e consultora com foco em gestão de carreiras e 
desenvolvimento de pessoas, Daniela Campos, 
explica que vivemos ciclos de mudanças e que 
essa geração representa uma nova proposição 
de valores em função das gerações anteriores 
já terem vivido determinadas situações muito 
peculiares em relação ao próprio trabalho, como 
desgaste e pressão. 

“A Geração Y vem com uma grande preocu-
pação nas questões futuras, principalmente, no 
que diz respeito a sobrevivência da humanidade. 
Por isso, ressalto esse ponto de mudança de 
valores”.  

Segundo ela, há uma busca pela reinvenção 
de um novo modelo de trabalho, pois o antigo 
já não atende aos novos padrões. “Temos isso, 
obviamente, com a pressão da própria tecnologia, 
pois os avanços tecnológicos imprimem uma 
nova forma de trabalhar, as atividades vão mu-
dando, por exemplo, uma função que não existia 
há 10 anos foi criada e poderá não existir daqui 
alguns anos. É um processo evolutivo”.  

Para ela, a educação também contribuiu 
para esse perfil. “É uma geração que teve e tem 
mais acesso a informação, via formal como uni-
versidades e, também, pelo meio informal, pois 
eles são tecnológicos e tem o modelo de vida 
informatizado, podendo ir de um canto ao outro 
do mundo por meio de um clique”.  

Números
O Sudeste concentra 63,4% da Geração Y brasileira, Nordeste (14%), Sul (11,7%), Centro-Oeste 

(6,7%) e Norte (4,2%). No ranking das 10 cidades, São Paulo aparece liderando a lista, com 1.628.519 
jovens, Belo Horizonte aparece em 4º lugar com 245.032 e Salvador, em último, com 11.951. Vale 
ressaltar que esses municípios concentram 43% da geração e, por sua vez, são responsáveis por 
27% do Produto Interno Bruto (PIB). 

Outro fator importante para a economia proveniente desse grupo, são os gastos com viagens, 
cursos de línguas ou ensino superior etc. Os livros didáticos por município chegam a ser quase duas 
vezes maior se comparado com as demais cidades que tem menor quantidade dessa geração.

Tendência
A especialista diz ainda que esse público tem uma maior facilidade e disponibilidade para aprender 

novos idiomas e entendem que isso é como uma realidade, pois percebem o mundo como plural, 
com várias conexões. “Nessa medida, nós fazemos o resgate do termo nexialista, que vem de um 
padrão de formação de profissionais dessa geração, de gerações futuras e, também, passadas que 
pretendem se colocar de forma mais inovadora no mercado com novas proposições de valores”. 

Daniela explica que o nexialista é o profissional que tem a facilidade e permeabilidade de estabele-
cer nexo, ou seja, ele não sabe, mas, conhece quem tem a informação. “E é isso que vai ganhar fatias 
de mercado. Esse termo surgiu na década de 1950 e, em 2008, nos Estados Unidos, um economista 
resgatou esse conceito dizendo que, agora, não é necessário apenas o profissional especialista ou 
generalista. Ele afirma que é preciso profissionais nexialistas – que é a pessoa que tem habilidade 
de criar soluções. Essa geração tende a ser mais nexialista, devido à demanda e estímulo, fazendo 
sobreposições de várias competências”, conclui.

Pessoas que são da Geração Y também podem ser classificadas como Millennials ou Aspiracionais:

ASpiRACiONAiS: São jovens de até 35 anos com menor 
poder aquisitivo e menos acesso à tecnologia, mas com 
as mesmas aspirações dos jovens de classes mais altas. 
Em sua maioria, foram criados em zonas periféricas e são 
filhos de pais com baixa renda e escolaridade. Solteiros, 
cursaram até o ensino médio e moram em capitais ou regiões 
metropolitana. Tem renda presumida de até R$ 800.

MiLLENNiALS: São jovens 
de até 35 anos, majoritaria-
mente solteiros e sem filhos, 
que vivem em regiões metro-
politanas. São antenados e 
gostam de tecnologia. Renda 
presumida é de até R$ 3 mil.

Fonte: Geofusion

sudeste concentra 63,4%
da geração y brasileira

Felinju comemora 20 anos com 
lançamento na cidade de Juruaia

município possui
em torno de 300
confecções de
lingerie
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

atendimento em sua casa ou no
seu escritório e iremos até você.

av. contorno, 7187 - lj. 3
lourdes - Belo Horizonte - mG

Telefone: 31 3227-4733
acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

O rçado em R$ 130 milhões, 
o conjunto de obras de 
despoluição do Rio Parai-
buna em Juiz de Fora, con-

tinua com intervenções em várias 
partes da cidade. A Companhia de 
Saneamento Municipal (Cesama) 
segue com a implantação de mais 
cem metros de redes coletoras de 
esgoto nas margens do Córrego 
Tapera, no Bairro Bom Clima. As 
ações estão focadas na Avenida 
Doutor Otávio Dias Moreira, que 
está recebendo tubos de ferro 
fundido, com 300 milímetros de 
diâmetro.

O diretor de desenvolvimento 
e expansão da Cesama, Marcelo 
Mello do Amaral, explica que, 
além do Rio Paraibuna, as obras 
abrangerão os córregos Tapera, 
São Pedro, d`Anta, Matirumbide 
e Ipiranga, através de um sistema 

com 40 quilômetros de novas 
tubulações. “No caso do Córrego 
Tapera, um dos maiores do municí-
pio, já implantamos um dos quatro 
quilômetros que irão compor a 
extensão total do coletor”, detalhou 
o diretor, lembrando, ainda, que 
os trabalhos no curso-d`água se 
estenderão pelas comunidades de 
Bandeirantes, Eldorado e Santa 
Terezinha.

A nova rede coletará os efluen-
tes que antes eram lançados no 
Córrego Tapera, transportando-os 
para a Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) União-Indústria, que 
a Cesama finaliza na comunidade 
de Granjas Bethel. A iniciativa foi 
celebrada pela aposentada Modes-
tina Martins, que mora no Bairro 
Bom Clima há 40 anos: “Acredito 
que essa obra vai melhorar a qua-
lidade de vida aqui da região, pois 

a poluição do Tapera sempre nos 
incomodou muito, por causa do 
cheiro forte”.

A previsão é de que, ainda 
neste primeiro semestre, sejam 
finalizadas as obras da primeira 
fase do projeto, que incluem ele-
vatórias e redes localizadas na 
margem direita do Rio Paraibuna, 
desde a Rua Benjamim Constant 
até a ETE União-Indústria. Serão 
necessárias, também, as obras 
da segunda etapa, englobando a 
implantação de coletores de es-
goto nas margens dos principais 
córregos da cidade, como os de 
São Pedro e Tapera, e o d`Anta, 
Matirumbide e Ipiranga, incluindo 
as respectivas estações elevató-
rias, para que, desta forma, este 
conjunto de obras seja interligado 
ao sistema construído na primeira 
fase do projeto.

Durante reunião com represen-
tantes da Guarda Municipal, 
Agentes de Combate de Ende-
mias (ACE) e Agentes Comu-

nitários de Saúde (ACS), a Prefeitura 
de Belo Horizonte, por meio da Secre-
taria Municipal Adjunta de Recursos 
Humanos, assumiu o compromisso de 
pagar a Bonificação por Cumprimento 
de Metas, Resultados e Indicadores 
(BCMRI). O benefício será creditado 
em junho, referente à folha de maio.

A prefeitura também homologou 
o Concurso 04/2014 para provimento 
de cargos de ACE. Outro benefício 
assegurado pelo Município aos ACE e 
ACS foi o pagamento das progressões 
por tempo de serviço. Os agentes re-
ceberão em julho, no valor retroativo a 
janeiro. A progressão por escolaridade 
também será garantida. Nesse caso, o 
servidor deverá seguir os trâmites le-
gais e apresentar títulos para abertura 
de processo.

“A premissa do prefeito é conceder 
em dia os benefícios, tendo sempre 
como referência que o crescimento 
da folha de pessoal deve andar junto 
com o crescimento da receita. Reitero 
o compromisso de que em julho será 
avaliado o comportamento de receita e 
despesa junto com os sindicatos e as-
sociações, tanto do semestre encerra-
do, como da previsão para 2017, para 
verificar novos acréscimos na folha 
de pessoal”, informou a secretária de 
Recursos Humanos, Fernanda Neves.

Em decorrência do processo de 
negociação, os servidores obtiveram 
ganhos significativos ao longo dos 
anos. Dentre eles, a BCMRI para os 
cargos e empregos ACE, ACS, agente 
sanitário, guarda municipal e auditor 
da Auditoria-Geral do Município. O 
objetivo da gratificação é pactuar os 
compromissos para o alcance de resul-
tados e respectivas metas de Áreas de 
Resultados, Projetos Sustentadores e 
outros indicadores.

Como parte da progra-
mação do 53º aniversário de 
Ipatinga, o Procon (Progra-
ma Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor) es-
tará realizando entre os dias 
24 e 29 o projeto “Procon 
vai às ruas”, com ações em 
feiras e praças da cidade. 
Na ocasião, o consumidor 
poderá tirar dúvidas e até 
montar ação para buscar 
acordo, caso sinta que foi 
lesado em seus direitos.

No dia 24, segunda-feira, 
a equipe do Procon estará 
na Praça 1° de Maio, no 
Centro, de meio-dia às 18h. 
Na terça-feira (25), o aten-
dimento vai acontecer na 
feira do bairro Bom Retiro, 
de 7h às 13h. Quarta-feira 
(26) será a vez da feira do 
bairro Iguaçu, também de 7h 
às 13h. Na quinta-feira (27), o serviço será oferecido 
na feira do bairro Bethânia, das 13h às 19h. A feira do 
bairro Bom Jardim será atendida na sexta-feira (28), 
de 13h às 19h. Já no dia do aniversário da cidade, 29 
de abril, sábado, o atendimento será feito no Parque 
Ipanema, de 8h às 14h.

Como informa o diretor do órgão, Adão dos 
Anjos, o principal objetivo das ações é levar os 
serviços do Procon para mais perto da população e, 
desta forma, criar uma relação mais próxima com os 

consumidores. “Elegemos 
as praças para os serviços 
porque são lugares públicos, 
de grande movimentação e 
fácil acesso. Muitas pessoas 
não procuram atendimento 
nos órgãos públicos porque 
acham muito burocrático”, 
entende o diretor.

Para ser atendido, o in-
teressado deve comparecer 
à unidade móvel com todos 
os documentos relativos 
à sua reclamação, como 
recibos de compra e Nota 
Fiscal, bem como os docu-
mentos pessoais. Quando 
não for o titular, basta levar 
procuração e cópia de RG e 
CPF do titular, além de seus 
documentos pessoais.  

“Temos atendido consu-
midores de várias cidades 
da região como Belo oriente, 

Iapu, Ipaba, Joanésia e Açucena, entre outras, que 
nos procuram com dúvidas e muitas vezes reque-
rem nossa ação em suas demandas. A maior parte 
é relacionada a planos de telefonia celular, quando 
o consumidor adquire um produto e a cobrança 
vem superior aos valores negociados. Outros casos 
muito comuns são aqueles relativos a empréstimos 
consignados que acabam abusando de juros que 
não haviam entrado na negociação inicial”, informa 
Adão dos Anjos.

córrego Tapera em JF recebe
mais redes coletoras de esgoto

Rio Paraibuna em Juiz de Fora
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53 anos de ipatinga: consumidor 
recebe orientação do Procon

diretor do Procon, adão dos anjos
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PBH dá bônus para agentes 
de saúde e guarda municipal

secretária de recursos Humanos, Fernanda neves
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“A premissa do prefeito
é conceder em dia os benefícios,
tendo sempre como referência
que o crescimento da folha de 
pessoal deve andar junto com

o crescimento da receita”

Fórum Municipal de Economia Solidária
elege nova mesa diretora em Contagem

Espaço permanente de re-
presentação e diálogo, formação, 
deliberação e fomento, o Fórum 
Municipal de Economia Solidária 
de Contagem acaba de eleger sua 
nova mesa diretora. Conselheiros 
e diretores tomaram posse após 
eleição no último dia 11.

A entidade de apoio reeleita 
é a UNA, universidade que ofe-
rece cursos da área de gestão. O 
representante da prefeitura eleito 
é o gerente Fábio Spindola. Os 
conselheiros que representam 
os empreendedores são Carlos 
Alberto (Coleguinha Lanches, com 
15 votos), Maria da Conceição 
(Tudo de Milho, com 14) e Raquel 
Adélia (Kadu Bijuterias, também 
com 14 votos). 

As atividades de Economia 
Solidária, setor ligado à Secre-
taria de Desenvolvimento Social 
e Habitação, são frutos de uma 
política pública constituída por tra-
balhadores que se organizam em 
grupos na forma de associação 
ou cooperativas, com o objetivo 
de gerar renda por meio da pro-
dução de algum bem. Atualmente, 
o município conta com 12 pontos 
fixos (Novo Eldorado, Eldorado, 
Jardim Industrial, Industrial, Novo 
Riacho, Riacho das Pedras, Nova 
contagem, Xangrilá, Estrela Dalva, 
UNA, Bela Vista e Amazonas). Até 

maio, serão criados mais dois, 
um no bairro Europa e outro no 
Petrolândia.

Durante a eleição, o diretor 
João Paulo Nascimento ressaltou 
a importância do fórum como uma 
conquista e espaço de protagonis-
mo para os empreendedores no 
município. A Economia Solidária é 
materializada em empreendimen-
tos do tipo familiar, de produção 
e de comercialização, gerando 
renda para cerca de 2 mil pessoas.

Atualmente, o Centro Público 
de Economia Solidária, localizado 
no bairro Água Branca, está sendo 
reformulado com a definição de 
novos convênios para a realiza-
ção de cursos e capacitações. 
O Fórum Municipal foi fundado 
em Contagem em 13 de junho 

de 2011. Congrega empreendi-
mentos solidários, entidades de 
assessoria e fomento, gestores 
públicos e outras pessoas com-
prometidas com os princípios e 
valores da Economia Solidária e 
com os objetivos e princípios do 
Fórum Brasileiro de Economia 
Solidária (FBES). Também é um 
instrumento do Movimento da 
Economia Solidária.

O Centro Público da Eco-
nomia Solidária é uma das refe-
rências na política de segurança 
alimentar desenvolvida no mu-
nicípio. No local há 26 lojas e 
dois galpões em quase três mil 
metros quadrados. Destacam-se 
a cozinha pedagógica, central do 
artesão, escola de padaria, beleza 
e estética e o banco de alimentos.

eleição aconteceu no último dia 11
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G E R A L

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

Grupo 1:
Av. Brasil, 1831 – sala 807 – Bairro Funcionários – Belo Horizonte – MG
Reuniões: 2ª feiras das 19:00 às 21:00

Grupo 2:
Rua Sergipe, 186 – Letra F – Atrás da igreja da Boa Viagem – Centro – Belo 

Horizonte/MG
Reuniões: 2ª feiras das 14:30 às 16:30

Grupo 3: 
Rua Padre Eustáquio, 2405 – no Santuário da Saúde e da Paz (ex-igreja do 

Padre Eustáquio) – Belo Horizonte/MG
Reuniões: 3ª feiras das 18:30 às 20:3

Para o psicólogo e mestre em análi-
se do comportamento, Gustavo Teixeira, 
os primeiros sinais de um relacionamen-
to abusivo é quando o outro ultrapassa 
os limites emocionais, verbais, sexuais 
e físicos. “É importante notar esse com-
portamento dominante logo no início, 
pois quem apresenta atitudes como es-
sas, reage da mesma forma com todos 
que estão por perto”.  

Ele destaca que o dominante é 
uma pessoa sedutora, interessante e 
habilidosa para conseguir o que quer 
e que procura alguém submisso para 
exercer poder. “Ele sempre vai colocar 
a culpa no outro, para que ele continue 
no relacionamento. Além disso é comum 
a pessoa se afastar das demais quando 

está submetida ao parceiro. Essa situ-
ação favorece o dominante, pois quem 
está desamparado é mais fácil de ser 
manipulado e controlado”. 

Teixeira ressalta ainda que rela-
cionamentos abusivos não acontecem 
apenas com casais, mas também em 
relações de amizades, entre pais e fi-
lhos, patrão e empregado, dentre outras. 
“Ligações que envolvem algum tipo de 
parentesco são bem mais difíceis de 
serem rompidas”. 

Para quem está vivendo uma situa-
ção desse tipo, o psicólogo recomenda 
procurar ajuda. “Existem vários gru-
pos para pessoas que estão vivendo 
isso,  fazer psicoterapia também pode 
auxiliar”.

O tema ganhou grande destaque no 
Brasil após o público presenciar as brigas 
entre o casal Emilly Araújo, 20, e Marcos 
Harter, 37, na última edição do Big Brother 
Brasil (BBB). O participante apresentou 
um comportamento agressivo, no qual 
gritava, apontava o dedo em riste e, em 
vários momentos, fez uso da força. 

Essas situações se agravaram tanto 
que Divisão de Polícia de Atendimento 
à Mulher (DPAM) enviou ao Projac uma 

delegada. Após isso, a produção do 
programa eliminou Harter para evitar 
que aquelas agressões se tornassem 
ainda mais intensas. 

Nas redes sociais, a #EuViviUmRe-
lacionamentoAbusivo, na qual várias 
mulheres contaram experiências de 
relações abusivas, ficou em primeiro 
lugar no trends tops do Twitter Brasil e 
na quarta colocação nos assuntos mais 
comentados no mundo.

Quais são os limites de uma relação?
Relacionamento abusivo ultrapassa as barreiras emocionais, verbais, sexuais e físicas

Uma vez, quando íamos sair, eu passei mal a ponto de parar no pronto socorro. Ele não queria ir comigo, mas, com 
muita insistência, me levou, me deixou sozinha e foi para uma festa com os amigos. No mesmo dia, tive alta e, apesar 

de estar me sentindo mal, fui direto pra festa. Ao chegar, ele não se dirigiu à mim, no entanto, pouco tempo depois, voltei a passar 
mal e os amigos dele o chamaram para que ele me levasse para casa. Neste momento, ele brigou por ter que sair da festa e até 
ameaçou terminar comigo. 

Ao chegar em casa, me jogou no sofá e gritou muito! Só nesse dia tive noção da proporção que tudo tinha tomado e percebi 
que o próximo passo poderia ser a agressão física, se eu continuasse com aquele relacionamento”.

Esse é o depoimento de A.D.G*, 21, 
estudante de medicina, que viveu 
durante 6 anos um relacionamento 
abusivo. Ela conta que, pelo fato do 

ex-namorado ser também seu primo, sem-
pre teve contato com ele e que o interesse 
surgiu quando ainda eram adolescentes. 

Durante algum tempo, o relacionamen-
to foi bom e os familiares apoiavam, mas 
nos últimos anos, ele mudou completa-
mente as atitudes em relação à estudante. 
“Percebi que havia algo de errado quando 
minha família e amigos começaram a 
interferir, visto que eu ficava muito mais 
triste do que feliz. Tive ainda mais certeza 
quando começou a afetar minha saúde a 
ponto de emagrecer muito, entrar em de-
pressão, ter ataques de ansiedade, pânico 
e pensamentos de morte”. 

A.D.G. relata que quando dizia algo que 
o desagradasse ou reclamasse de alguma 
atitude, ele ameaçava terminar o relacio-
namento. “Houve várias traições. Chegou 
num ponto que nem fazia mais questão 
de esconder, porque sempre conseguia 
contornar a situação”. 

O namoro terminou há aproximadamen-
te um ano e meio. “Sempre que ele aparece 
deixa um rastro de destruição muito grande 
em mim e fica mais difícil recomeçar, apesar 
de, cada vez, ficar mais forte e mais convicta 
de que não quero isso para minha vida”. 

O que restou para A.D.G. foi a vontade 
de recomeçar sua vida. “Voltei a ser feliz. 
Tive convicção de que o que eu sentia nun-
ca havia sido amor, era doença, dependên-
cia. É melhor gostar de mim e curtir minha 
companhia do que mendigar por uma que 
nunca tive de verdade”.

o que diz o especialista

Relacionamento abusivo

Repercussão no BBB
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As brigas são frequentes e estão ficando cada vez mais agres-
sivas?  

Ela te afasta dos seus amigos e parentes? 
Ela quer controlar tudo o que você faz ou usa e, quando não 

consegue, fica agressiva? 
As ameaças são contínuas? 
Quando você rompe o relacionamento, ela te liga a todo mo-

mento e faz escândalo? 
Ela não te incentiva a trabalhar ou estudar?

se as repostas para as perguntas acima forem sim, infelizmente, você está 
vivendo um relacionamento abusivo.

onde procurar ajuda:
O site livredeabuso.com.br ajuda a identificar se você está vivendo 

um relacionamento abusivo. Existe também o grupo de apoio MADA 
(Mulheres que Amam Demais Anônimas), que realizam diversos encon-
tros em Belo Horizonte. Veja os locais:

Romper com pessoas abusivas é difícil

cemig amplia prazo para negociação
de débitos com consumidores

A Campanha de Negociação 
de Débitos da Cemig, que tem 
como público-alvo os consumi-
dores de baixa tensão (residên-
cias, prestadores de serviços e 
pequenos comércios e indústrias 
de pequeno porte), foi prorrogada 
por mais 30 dias e, segundo a 
Cemig, tem como novo prazo 
final o dia 13 de maio de 2017. 
As novas cartas de cobrança, 
com prazo estendido, serão 
encaminhadas nesta semana. 
Durante a campanha, a empresa 
conseguiu recuperar cerca de R$ 
150 milhões.

 A intenção é conceder uma 
última oportunidade aos consu-
midores para regularizar suas 
pendências financeiras, usu-
fruindo de condições especiais 
como, por exemplo, isenção de 
encargos (multa e juros) nos pa-
gamentos à vista e parcelamento 
em até 24 meses dependendo 
do número de faturas vencidas.

O consumidor que desejar 
mais detalhes pode procurar 
os canais de atendimento da 
Cemig: Call Center (0800-721-
7003), que funciona das 9h às 
21h, de segunda a sexta-feira, e 
aos sábados das 9h às 15h, ou 
em qualquer uma das agências.

Vale mencionar que foi mon-
tada uma estrutura exclusiva 
para negociação de débitos em 
Belo Horizonte na Rua Itambé 

no 114, bairro Floresta, que fica 
ao lado da estação Central do 
metrô e funciona de segunda 
a sexta-feira, no horário das 8h 
às 17h.

Os resultados da campanha, 
nos últimos 2 meses, têm sido 
muito positivos. “Milhares de con-
sumidores já nos procuraram para 
regularizar suas pendências finan-
ceiras, tendo sido recuperado nos 
últimos dois meses cerca de R$ 
150 milhões em valores em atraso, 
sendo que R$ 90 milhões foram 
pagos à vista”, afirma o superin-
tendente de Gestão da Receita da 
Distribuição, Helton Diniz Ferreira.

“A intenção da Cemig não 
é suspender o fornecimento de 
energia dos clientes. Por isso, 
estamos tentando facilitar ao má-
ximo as condições de negociação 
com a empresa”, acrescenta Di-
niz. A negociação poderá ser feita 
pelo titular da fatura – mediante a 
confirmação dos dados cadastrais 
no contato telefônico ou apresen-
tação do CPF ou RG original nas 
agências de atendimento – ou por 
seu representante legal com a de-
vida documentação e procuração 
para esse fim. 

Proprietário ou inquilino que 
queira negociar débitos, mas não 
seja o titular da instalação, deve 
procurar uma das agências de 
atendimento da Cemig e solicitar 
a troca de titularidade.

Intenção
da Cemig

não é
suspender o 

fornecimento
de energia
dos clientes

*A pedido da personagem, utilizamos apenas as 
iniciais de seu nome.

http://www.cemig.com.br/
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ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
PERCALUX, TECIDO, COURO, PAPEL ESPECIAL, PELICA ou qualquer material 
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

Rua Esmeralda, 592 - Bairro Prado - Telefax: (31) 3372-2700
E-mail: ab@encadernacoes.com.br

www.nexxosolucoes.com.br / E-mail: nexxo@nexxosolucoes.com.br

Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1890 – Sala 1104 - Bairro Sion - Belo Horizonte/MG - CEP: 30320-000
Tel.: (31) 2551-0613 / 2555-5179 / Fax: (31) 2555-1807

SOLuÇÕES EM TECNOLOGiA
pARA EDuCAÇÃO

SALAS E AMBiENTES iNTERATiVOS quE
pROpORCiONAM A MELHOR quALiDDE DE ENSiNO,

E A REDuÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR

CuRSOS E CApACiTAÇÕES pRESENCiAiS, 
SEMi-pRESENCiAiS, À DiSTÂNCiA E

VÍDEO CONFERÊNCiAS

EquipAMENTOS DE iNFORMáTiCA COM 
CERTiFiCAÇÃO iSO 9001/2008

KiTS ESCOLARES, uNiFORMES
E BRiquEDOS pEDAGÓGiCOS

• Lousa interativa touch screen 
• Terminal de ensino multimídia integrado
• Sistema pedagógico digital
• Projetor

• Profissionalizantes
• Técnicos
• Graduação
• Pós-graduação
• MBA

• Servidores
• Computadores Desktop
• Computadores All In One
• Tablets
• Armário de carregamento

• Cadernos brochurão ou aspiral personalizados
• Uniformes diversos personalizados
• Mochilas 
• Agendas escolares

PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
quEM SABE, SABE Advogado & Jornalista

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119

Multa nos bancos. Dando o 
prosseguimento às mudanças mi-
croeconômicas, o Banco Central 
(BC) prepara um pacote de medidas 
para reforçar o arcabouço nacional 
de regulação do sistema financeiro. 
A autoridade monetária pretende 
elevar as multas às instituições 
financeiras por ela fiscalizadas, no 
caso de fraudes e irregularidades 
nas prestações de contas. O valor 
deve dar um salto: passar dos atu-
ais R$250 mil para um teto de R$2 
bilhões. 

A diretoria do BC avalia que a 
penalidade atual é muito baixa, em 
comparação às cifras comumente 
recordes dos balanços dos bancos. 
Ou seja, não representa uma ver-
dadeira punição para as instituições 
que descumprem as regras do BC.

______________________

Ao ‘biso’ com carinho. Lem-
bra do historiador Lincoln de Abreu 
Penna, bisneto do Marechal Floriano 
Peixoto (1839-1895), que trocou 
aqui correspondência com Dom 
João de Orleans e Bragança, trineto 
de Dom Pedro II (1825-1891)? Pois 
bem. Ele está lançando uma bio-
grafia do seu bisavô, editada pela 
Autografia, chamada “Floriano, a 
encarnação da República”.

Segundo Lincoln, Floriano era 
republicano: “Ele zelou pelos prin-
cípios da austeridade nos gastos 
públicos e pela transparência na 
gestão pública bem como no estímu-
lo ao exercício da cidadania (o flo-
rianismo é uma decorrência disso)”.

______________________

Direito internacional. A editora 
D´Placido lançou no dia 11 de abril, 
na Livraria D´Placito, o livro “Direito 
Internacional na Constituição da Re-
publica Federativa de 1988 segundo 
a jurisprudência”. São autores do 
livro o  Sr. Antonio e Marcos. 

______________________

posse - Mercado Central. A 
diretoria do Mercado Central de Belo 
Horizonte convida para a solenidade 
de posse da nova Diretoria Executi-
va do Conselho Administrativo e do 
Conselho  Fiscal. Dia 24 de maio de 
2017 às 19h30min. 

______________________

posse - Sindloc-mg. A nova 
Diretoria do SINDLOC-MG toma 
posse dia 25 de abril de 2017 às 
20h no Espaço The One Business.

c a n a l   a B e R T o

Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br

O ministro da Justiça, Osmar Serraglio, assinou 
um protocolo de intenções com o objetivo de reduzir 
o contrabando de mercadorias no Brasil. Segundo 
ele, o crime gera um prejuízo de R$130 bilhões ao 
setor produtivo e R$40 bilhões de perda na receita. 
O documento assinado com a Frente Parlamentar 
Mista de Combate ao Contrabando e à Falsificação 
não traz medidas específicas para inibir o crime, 
mas firma um convênio para discussão de ações a 
serem implementadas.  

Ex-empregada doméstica que virou doutora em 
literatura, Conceição Evaristo, começou a escrever 
um novo romance e um livro de contos. O primeiro 
reúne memórias ficcionalizadas sobre a saga dos 
africanos e seus descendentes no Brasil. “É a his-
tória de uma matriarca que faz 109 anos, mas não 
quer festa, só reunir os seus descendentes”, conta.

Na segunda obra, a autora segue sua escrita 
centrada no cotidiano das mulheres negras, mas des-
ta vez, ela insere o contexto masculino. “Os homens 
negros também são machistas, mas não deixam de 
ser vítimas da sociedade brasileira”.

A Apple está perto de testar nas ruas o seu sof-
tware para carros autônomos, entrando na corrida 
para mudar os sistemas de transporte. O Departa-
mento de Veículos Automotores da Califórnia con-
firmou ontem, em seu site, que concedeu licença à 
empresa para conduzir os testes. A autorização teria 
sido dada nas duas últimas semanas, já que em 30 
de março ela não constava do site.

Os testes começaram em breve, com carros 
já existentes, segundo uma fonte que conhece o 
assunto. A licença é para o Lexus RX450h. A Aple, 
cuja sede fica em Cupertino, na Califórnia, chegou 
a projetar um carro autônomo há alguns anos, 
seguindo os rumos de Google e Tesla, mas depois 
desistiu para se concentrar no desenvolvimento de 
tecnologia para esses veículos.

conTRaBando TiRa
r$130 BilHÕes do BrAsil

vem coisa Boa aí

APPle oBtÉm AutorizAÇÃo PArA
TesTaR caRRo auTÔnomo

A Prefeitura de Uberlândia e o 
36º Batalhão de Infantaria Motori-
zado (BIMtz) do Exército Brasileiro 
firmaram uma parceria que prevê a 
implantação de oito novos projetos 
de integração social na cidade, 
bem como a continuidade de outros 
três já em andamento. São projetos 
que estão em estruturação para 
ocorrer neste ano e envolverão, 
além do batalhão, as secretarias 
municipais de Educação, Cultura e 
Desenvolvimento Social, Trabalho 
e Habitação, além da Fundação 
Uberlandense do Turismo, Esporte 
e Lazer (Futel).

Os projetos em desenvolvimen-
to contribuirão com a formação 
cidadã de alunos da rede municipal 
e com o bem-estar da população 
na terceira idade. Isso por meio 

de atividades cívicas, concursos 
artísticos e da iniciação esportiva 
nas modalidades de atletismo, 
ginástica, vôlei e basquete.  Uma 
ação que também, por resultado, 
criará novas referências sobre o 
Exército aos beneficiados.

Um protocolo de parceria para 
formalizar o trabalho conjunto foi 
assinado, em solenidade no Cen-
tro Administrativo Municipal, pelo 
comandante do 36º BIMtz, Marcus 
Vinícius Gomes Bonifácio, e pelo 
prefeito Odelmo Leão (PP). “Pedi 
ao comandante para que tivesse 
este trabalho ampliado para que 
possamos favorecer, sobretudo, 
nossas crianças e idosos. So-
mente juntos, na colaboração, é 
que vamos solucionar os grandes 
desafios que enfrentamos.”, disse 

Leão. Para simbolizar a nova coo-
peração, o batalhão entregou um 
kit cívico (bandeira e um cd com hi-
nos brasileiros) a alunos do 8º ano 
da Escola Municipal Professora 
Josiane França, do bairro Canaã.

“A parceria da prefeitura é fun-
damental para que estes projetos 
de integração social tenham gran-
de extensão. A mobilização dos 
alunos e demais que participarão 
destes projetos ficará sob respon-
sabilidade do Executivo”, disse o 
comandante Marcus Bonifácio, 
ao revelar ainda que o batalhão 
arcará com os custos operacio-
nais dos projetos (transporte e 
alimentação, por exemplo). Os 
detalhes das oito atividades que 
serão desenvolvidas ainda estão 
em definição.

Prefeitura uberlândia e
36º Bimtz assinam parceria

comandante do 36º Bimtz, marcus vinícius gomes Bonifácio e o prefeito odelmo leão

Governo municipal quer ampliar
oferta de linhas intermunicipais

A Prefeitura de Congonhas, 
por meio da Secretaria de Adminis-
tração, está buscando uma forma 
de prestar um melhor serviço de 
transporte público intermunicipal. 
Em visita à Secretaria de Estado 
de Transportes e Obras Públicas 
de Minas Gerais (Setop), em 
Belo Horizonte, o administrador 
do Terminal Rodoviário de 
Congonhas, Weliton Luiz 
(Leleco), acompanhado 
da secretária Raquel de 
Camargos, reivindicou 
ao superintendente de 
Transporte Interestadual, 
César Lopes, mais linhas 
rodoviárias, intermunicipais 
e até interestaduais, para o 
Município.

Como apenas a Viação 
Sandra e a Viação Pássaro 
Livre se encontram em 
operação e outras cinco 

empresas possuem concessão 
em vigor para prestarem este 
serviço em Congonhas, César 
Lopes prometeu buscar entendi-
mento com as demais para que 
passem a atender a cidade. Se a 
resposta for negativa, a alterna-
tiva da Setop será realizar novo 
processo seletivo.

 “Já visitamos também Ouro 
Preto, que é outra cidade história, 
mas que já possui sete linhas 
intermunicipais e interestaduais, 
e mesmo assim está disposta a 
criar com Congonhas estratégias 
de atração de mais empresas 
de ônibus para os dois polos 
turísticos.

“Com isso, as duas administra-
ções municipais poderão incenti-
var a iniciativa privada a também 
transportar, desde a rodoviária, 

os visitantes até os destinos 
turísticos. Fomos também a 
Conselheiro Lafaiete e per-
cebemos que, em termos de 
acessibilidade para os ônibus 

e de conforto para o passagei-
ros, nosso Terminal está bem 

servido, mas claro que temos 
de melhorá-lo. Iremos ainda a 

Barbacena”, conta o administrador 
Weliton Luiz.

Divulgação
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Três ex-prefeitos, em pose para esta coluna,
Herbert martins, Ambrosina melo e luiz carlos
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WandeRley Paiva

o seu consórcio multibrasileiro

A figura responsável por 
interpretar e aplicar as 
regras do futebol de-
nomina-se árbitro, cujo 

reconhecimento e importância 
vem aumentando gradualmente 
mediante a criação de novos 
ordenamentos jurídicos, como o 
Estatuto de Defesa do Torcedor 
de 15 de maio de 2003 e o Códi-
go Brasileiro de Justiça Desporti-
va de dezembro de 2003.

Embora a presença de um ár-
bitro seja não apenas necessária 
como imprescindível à realização 
de uma partida, o seu ofício não 
vem ao longo do tempo receben-
do a devida valorização.

O árbitro, quase sempre, é 
esquecido, injustamente, duran-
te a alegria de uma conquista, 
sendo relegado ao segundo 
plano, ignorado na dedicação 
e eficiência de seu trabalho. 
Contudo, na derrota é ultrajado 
impiedosamente, não sendo 
poupado de injúrias, calúnias e 
difamações, que ultrapassam os 
limites do aceitável e do senso 
comum. 

Sobre este aspecto, quando 
tal comportamento extrapola a 
tênue linha da boa convivência e 
atinge o árbitro (cidadão comum 
como qualquer outro) em sua 
honra e intimidade, devemos 
tratar o fato com a devida respon-
sabilidade e importância.

Em verdade, tem-se tornado 
cada vez mais freqüente o núme-
ro de demandas judiciais em que, 
árbitros de futebol, no exercício 
pleno de sua atividade, batem à 
porta do Poder Judiciário plei-

teando indenizações por dano 
moral. Dirigentes, jogadores, 
treinadores, torcedores, políticos 
e até a própria imprensa têm fi-
gurado como réus nestas ações. 

É sabido que a imprensa 
possui importante papel como 
órgão formador da consciência 
do povo, expositor de valores 
culturais e sociais, estimulando 
produções artísticas, literárias 
e econômicas, difundindo ideias 
e notícias e até mesmo denun-
ciando e motivando mudanças 
políticas alimentadas pela atua-
ção da mídia. 

Não há dúvidas de que a 
imprensa precisa ser forte, inde-
pendente, imparcial, e, principal-
mente, livre, para que cumpra a 
sua missão de informar, sendo 
um direito previsto na Consti-
tuição Federal e de relevante 
valor social, ainda mais para um 
Estado Democrático e pluralista. 
Contudo, essa liberdade não 
pode ferir os direitos intrínsecos 
da personalidade dos indivíduos, 
os quais são constitucionalmente 
previstos. 

Infelizmente, alguns veículos 
de comunicação, dirigentes de 
futebol e agora até políticos não 
se restringem a criticar a atuação 
dos árbitros no desempenho de 
sua atividade e vão muito além 
da crítica técnica-profissional.

Ora, chamar um árbitro de 
futebol de mau-caráter e acusá-
-lo de ladrão, desonesto e mal in-
tencionado, sem qualquer prova 
inequívoca, é no mínimo injusto e 
irresponsável. O fato dos árbitros 
cometerem erros durante uma 

partida não dá direito a qualquer 
pessoa de denegrir sua imagem, 
com acusações levianas e sem 
qualquer comprovação. Críticas 
à arbitragem são comuns no 
âmbito do futebol, contudo, de-
vem ser realizadas de maneira 
prudente, educada e civilizada, 
para que nunca se adentre no 
campo da ofensa pessoal. 

Se agressões verbais com 
utilização de palavras de baixo 
calão são comuns em estádios 
de futebol, são comuns apenas 
para pessoas de comporta-
mento agressivo, que vão aos 
estádios para promoverem a 
balbúrdia. Não se trata de com-
portamento comum das famílias 
que frequentavam tais arenas 
esportivas e hoje se vêm impos-
sibilitadas de frequentá-los, isto 
porque pessoas estão se sen-
tindo no direito de fazer o que 
querem dentro dos estádios e 
em suas imediações, difundindo 
discórdia e violência. 

Com o devido respeito a 
quem pensa de forma diversa, 
se acusações desta ordem não 
ofendem a moral das pessoas às 
quais são dirigidas, o que então 
causaria dano à moral de um 
cidadão? 

Todas as pessoas merecem 
respeito. E com os árbitros não é 
diferente. Afinal, exercem função 
importante no futebol. São auto-
ridades em campo e não restam 
dúvidas de que se esforçam para 
cumprir com lisura e dedicação 
seu ofício, com o objetivo princi-
pal de aplicar justiça e legitimar 
os resultados.

O Minas conta com um novo e 
importante patrocinador para o Clu-
be do Lazer. Em cerimônia realizada 
no Minas I, representantes do Clube 
e do Woods, uma das mais famosas 
casas de shows sertanejos do Brasil, 
assinaram o contrato que firma a 
parceria entre as empresas. O ob-
jetivo é promover ações do Woods 
para os sócios, em eventos sociais e 
de lazer do Minas, e também ações 
e promoções para os associados 
que frequentam o Woods.

Estiveram presentes no evento 
Alexandre Pampolini, sócio-pro-
prietário do Woods; Gustavo Zech 
Coelho, diretor de Lazer do Minas, e 
Carlos Ferreira Mascarenhas, diretor 
Social do Clube.

“Gostaria de agradecer a par-
ceria e a confiança. É sempre 
muito importante para o Minas 
associar a marca a outras marcas 
de destaque da cidade. Estamos 
sempre em busca de parcerias que 
agreguem valor para o associado”, 
comemorou Gustavo Zech Coelho. 
O diretor Social Carlos Ferreira 
Mascarenhas reforçou a ideia 
da parceria entre as empresas. 
“Fazemos tudo para que o sócio 
frequente sempre bons lugares de 
Belo Horizonte”.

Alexandre Pampolini também 
valorizou a parceria. “Essa troca é 
muito importante. É um de nossos 
objetivos, aumentar a divulgação e 
explorar a marca em outros lugares”.

mineiros conquistam mais de 280
medalhas em competição paralímpica

O Comitê Paralímpico Brasileiro 
(CPB) realizou a etapa regional 
Centro-Leste do Circuito Caixa Lo-
terias. A competição realizada em 
Brasília (DF), contou com disputas 

de halterofilismo, atletismo e natação. Na 
oportunidade, atletas mineiros conquistaram 
um total de 281 medalhas, além de ocupa-
rem posição de destaque na classificação 
por clubes.

No atletismo, o Minas Olímpica Uber-
lândia/Associação dos Paraplégicos de 
Uberlândia foi apontado como o melhor clube 
nas categorias deficiência visual e andantes. 
Medalhista nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, 
a atleta Izabela Campos, da Associação dos 
Amigos do Instituto São Rafael (AAISR), de 
Belo Horizonte, foi a atleta com maior pontu-
ação no naipe feminino e com maior índice 
técnico da competição (ITC). 

Ela conquistou medalha de ouro nas dis-
putas do arremesso de peso, lançamento de 
dardo e lançamento de disco na classe F11 
(deficientes visuais). Representante da As-
sociação dos Deficientes Físicos de Uberaba 
(ADEFU), José Humberto Rodrigues, foi cam-
peão nos lançamentos de dardo e de disco 
classe F54 (cadeirantes) e atleta masculino 
com melhor ITC do Circuito.

Já na natação, o Praia Clube, de Uber-
lândia, foi o clube com melhor pontuação nas 
provas de classes baixas – classes funcionais 
de S1 a S4, para atletas com lesão medular.

Também é do clube a atleta com maior 
pontuação no naipe feminino. Campeã dos 
Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) em 
2015, Laila Garcia, de 16 anos, conquistou 
nada menos que sete medalhas de ouro e 

fez o 12º melhor tempo do mundo nos 400m 
livre classe S6 (nadadores com limitações 
físico-motoras). No fim de março, a mineira 
competiu nos Jogos Parapan-Americanos de 
Jovens São Paulo 2017 e conquistou cinco 
medalhas, sendo quatro de ouro em provas 
individuais e um bronze no revezamento.

William Sant’Anna também venceu sete 
provas no Circuito e foi o atleta masculino 
com maior pontuação; com seis medalhas 
de ouro, Ana Paula Fernandes, foi a atleta 
com maior ITC no naipe feminino. Ambos 
competem pelo Praia Clube.

No halterofilismo, o Clube Desportivo 
para Deficientes de Uberlândia (CDDU) 
encerrou a etapa regional do Circuito como 
líder do quadro de medalhas, com 12 con-
quistas no total. Nas disputas femininas das 
categorias -73 kg e -79 kg, o clube faturou 
as três primeiras colocações no pódio. Os 
medalhistas de ouro do CDDU na competição 
foram Amanda Sousa (-73 kg), Elizete Araújo 
(-79 kg), Luciano Dantas (-65 kg), André Paz 
(- 80 kg) e Mateus Silva (-97 kg).

O Circuito Loterias Caixa é o mais impor-
tante evento paralímpico nacional de atletismo, 
natação e halterofilismo. Composto por quatro 
fases regionais e três nacionais, tem como 
objetivo desenvolver as práticas desportivas 
em todos os municípios e estados brasileiros, 
além de melhorar o nível técnico das modalida-
des e dar oportunidades para atletas de elite e 
novos valores do esporte paralímpico do país.

Mundial de tênis
A Confederação Brasileira de Tênis 

(CBT) divulgou a composição da delegação 
que representará o Brasil na disputa do 
Mundial de Tênis em Cadeira de Rodas, 
entre os dias 1º e 07 de maio em Alghero, 
na Itália. A competição contará com a pre-
sença de 16 seleções no masculino, 12 no 
feminino e 08 no júnior.

Dos 10 convocados, entre atletas e téc-
nicos, seis são mineiros. O time masculino 
brasileiro, comandado pelo técnico Léo Butija, 
terá ainda, representando Minas Gerais, 
Daniel Rodrigues e Rafael Medeiros, que no 
ano passado disputaram os Jogos Rio 2016. 
A equipe feminina, comandada por Raphael 
Moraes, de Uberlândia, tem a mineira Mei-
rycoll Duval.

Na categoria júnior, Fábio Bernardes, 
também de Uberlândia, participa da com-
petição. Há três semanas ele conquistou 
medalha de ouro na disputa de duplas e 
prata no individual durante os Jogos Parapan-
-Americanos Juvenis em São Paulo.

O tenista Rafael Medeiros conta a sua 
expectativa da disputa na Copa do Mundo. 
“Nosso principal objetivo na Itália é manter o 
Brasil na elite do tênis e esperamos represen-
tar da melhor maneira possível. Além, disso 
um bom resultado dará mais confiança para 
os próximos torneios que disputarei neste 
ano”, afirmou o mineiro que está em 24º no 
ranking mundial.

Raíssa machado foi medalhista de ouro no lançamento de disco

Ela conquistou
medalha de ouro
nas disputas do
arremesso de peso,
lançamento de
dardo e lançamento
de disco
na classe F11
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Minas Tênis Clube e Woods firmam
parceria para o Clube do Lazer

Flávio
O jovem central Flávio, capitão da equipe do Minas na temporada, 

foi convidado pelo técnico Renan Dal Zotto para um período de treinos 
com a Seleção Brasileira, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, 
em Saquarema, no Rio de Janeiro. A Confederação Brasileira de Vôlei 
(CBV) divulgou a lista com 12 jogadores nessa segunda-feira. A apre-
sentação está marcada para o dia 23/4, e os treinos visam a disputa da 
Liga Mundial, do Campeonato Sul-Americano e da Copa dos Campeões.

Flávio recebeu a notícia com surpresa e, agora, espera aproveitar 
ao máximo a oportunidade. “Estava em casa, aqui em Belo Horizonte, 
e meu celular começou a disparar mensagens. Era sobre o convite para 
participar dos treinamentos com a seleção brasileira. Não esperava. 
Foi uma loucura, mas fiquei muito feliz. É uma oportunidade ímpar de 
estar lá e treinar com campões olímpicos. Quem sabe eu possa também 
ser convocado. O Renan vai dar oportunidades para atletas jovens, e 
isso é importante para a renovação da seleção. Vou para brigar e para 
representar bem nossa camisa

Alexandre Pampolini, Gustavo zech coelho e carlos Ferreira mascarenhas
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árbitro de futebol e dano moral

https://www.facebook.com/YouthParapan/

