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LuCro de r$ 2 biLHÕes

O s primeiros sinais de 
recuperação da eco-
nomia podem ser no-
tados na expectativa 
dos comerciantes de 

Belo Horizonte, que acreditam no 
aumento de 1,25% no número de 
vendas em maio. Estima-se que 
o faturamento seja na ordem de 
R$ 2,1 bilhões devido ao Dia das 
Mães. Na capital, de acordo com 
pesquisa da Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL/BH), a população pretende 
comprar presentes entre R$ 50 
e R$ 100. Cerca de 57% dos 
comerciantes, ouvidos no levan-
tamento, estão otimistas em rela-
ção à data. E as principais motiva-
ções, segundo a economista Ana 
Paula Bastos, são a melhoria da 
confiança do consumidor, soma-
do ao menor custo de vida, juros 
moderados e queda da inflação. 
eConoMia – Página 5

Dificuldades em ler e escrever? 
atenção: pode ser dislexia

Segundo estudos, o transtorno de linguagem atinge entre 5% 
e 17% da população mundial. A falta de diagnóstico e tratamento 
pode acarretar sérios problemas no decorrer da vida, como baixa 
autoestima, depressão precoce, transtorno de conduta, desistência 
na escola etc. Em geral, o assunto deve ser cuidado por especialistas 
como fonoaudiólogos, neuropsicólogos, psicólogos, além do acom-
panhamento de professores e pais/responsáveis. geraL – Página 10

Desde que assumiu a presidência da Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), tem 
focado em dois cenários principais: o primeiro é dar vazão e andamento aos 
projetos existentes naquela Comissão; e o segundo se refere a sua atuação com 
intuito de assegurar recursos para os municípios mineiros. PoLítiCa – Página 3

rodrigo Pacheco atua para 
acelerar 6 mil projetos na 

CCJ da Câmara Federal

deputado pretende melhorar recursos destinados à Minas
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Minas Gerais ocupa 
a 5ª posição do ranking 
entre os Estados que 
mais matam LGBT. A 
violência contra essas 
pessoas contabil izou, 
no ano passado, o seu 
mais alto índice desde 
1970, registrando 343 
mortes entre janeiro e 
dezembro. Resultando 
em um dado assustador: 
um assassinato a cada 
25 horas. Conheça as di-
ficuldades e as recentes 
conquistas sociais alcan-
çadas por esse grupo. O 
advogado Thiago Coacci  
falou mais sobre o as-
sunto. oPinião – Página 2

Os bancos não fazem a menor questão de divulgar o assunto, 
mas na prática e segundo as leis brasileiras, existem serviços 
bancários gratuitos. De acordo com a economista do Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Ione Amorim, os cha-
mados serviços essenciais garantem que o brasileiro tenha acesso 
a uma conta isenta de tarifas. eConoMia – Página 4
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brasil é campeão mundial 
de violência contra Lgbt

Você sabia que tem direito a uma 
conta bancária livre de tarifas?

300 milhões de pessoas sofrem de asma no mundo
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até o dia 30 de abril, 51 travestis e transexuais foram assassinados
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Mário ribeiro

1 – Por que os homossexuais 
são alvos constantes de vio-
lência? 

Acredito que a principal razão para a 
violência contra LGBT é que essas pes-
soas violam uma das principais diretrizes 
sociais: as normas de gênero e sexualida-
de presentes no nosso dia a dia. Se você 
nasceu com vagina é uma mulher que tem 
que, necessariamente, agir de maneira 
feminina; sentar e cruzar as pernas; ser 
mais quieta; se interessar, sexualmente, 
por homens, mas não muito, pois não se 
pode ser vadia; e ter um filho. A mesma 
coisa acontece com um homem. Se você 
tem pênis, vai ser um homem; tem que 
sentar de perna aberta; ter algumas atitu-
des pré-determinadas; gostar de mulheres; 
reproduzir e sustentar a família. 

A sociedade cria essas expectativas 
sobre todas as pessoas e LGBT quebram 
essas regras. A violência é uma forma de 
falar: você está errado, conserte! Se não se 
adequar, vou apagar a sua existência.

    

2 – os trans e travestis estão 
mais suscetíveis a sofrerem 
violência do que os gays?

De forma geral sim, mas sempre tenho 
medo de fazer essas afirmações. Porque 
tudo depende de uma série de fatores que 
atravessam nossa vida, como, por exem-
plo, a posição social que essa pessoa se 
encontra, os lugares que frequenta, e se é 
facilmente percebida como “trans” ou como 
“gay”. Esses fatores, além da identidade, 
podem fazer com que uma pessoa se torne 
mais vulnerável à violência que outros e, em 
alguns casos, é possível que um gay seja 
mais vulnerável que uma mulher transexual.

3 – você acredita que esse 
cenário de violência está mais 
perto de ser mudado?  

Tivemos algumas conquistas, não só 
em termos de visibilidade, mas também 
juridicamente, como a união estável. Fala-
-se também sobre nome social das pessoas 
trans em uma série de instituições e já é 
possível trocar o nome e gênero na certidão 
de nascimento, apesar de ser um processo 
bem demorado. Mas não vivemos em um 
bom lugar. Existe uma onda global conser-

vadora muito forte. Vemos isso, por exemplo, 
nos EUA, Rússia - onde a Chechênia criou 
um campo de concentração para matar os 
gays -, França, entre outros. 

No Brasil, temos uma grande visibilidade 
de pessoas como o Bolsonaro, o que me 
preocupado muito. Os dados de violência 
demonstram que tem aumentado, tanto 
em BH como também no país, o número 
de assassinatos contra travestis. Estamos 
presenciando o crescimento da intolerância 
contra o que é diferente e, infelizmente, é 
algo que é geral.  

  

4 – a lei estadual de 1997 de-
termina a inclusão de conteú-
dos e atividades voltadas para 
a orientação sexual no currí-
culo do ensino fundamental. 
esse regulamento está sendo 
cumprido? 

Não acho que é colocado em prática. 
Pelo contato que tenho, o assunto de 
identidade de gênero é tratado dentro da 
sala de aula durante as aulas de biologia 
como reprodução humana, quando, por 
exemplo, se explica sobre a importância 
de usar camisinha. É lógico que isso é 
fundamental, mas não se pode resumir o 
tema a isso. 

O ideal é que o assunto fosse trabalhado 
transversalmente, ou seja, não colocar uma 
disciplina específica sobre isso, mas inserir 
de várias maneiras ao longo das várias 
das matérias escolares. No entanto, o que 
vemos, na verdade, é o contrário. Existe um 
movimento, nos últimos 4 anos, de grupos 
conservadores, principalmente os religiosos, 
que têm criado formas de travar a discussão.

5 – se a lei estivesse sendo 
cumprida, você acredita que 
teria menos violência contra 
os homossexuais? 

Sem dúvida os casos de violência 
reduziriam. Ninguém nasce homofóbico. 
Aprende-se isso, principalmente na escola. 
Gostamos de falar que no colégio, além do 
currículo oficial, existe um oculto e uma série 
de outras práticas que é ensinado, não ne-
cessariamente por um professor, mas pelos 
colegas e, se instituição não intervir, acaba 
que se aprende. 

Esse currículo oculto é muito violento 
a ponto de se “zoar” o colega porque ele é 
afeminado, cometer racismo, machismo e a 
escola, por não trabalhar com esses temas 
e ao tolerar essas práticas, estimulam deter-
minadas atitudes.

Querendo ou não, aprendemos a criar 
uma hierarquia entre pessoas. Por exemplo, 
eu me sinto melhor do que o outro só porque 
ele é afeminado e também acho que tenho 
o direito de bater e falar que “homem não 
rebola”. Com isso, acabamos naturalizando 
essas formas de violência e pior, muitas ve-
zes, acha-se que está fazendo o bem, mas 
é o contrário. Na verdade, ela está sendo 
ainda mais marginalizada. 

6 – o que pode ser feito para 
diminuir a violência contra 
Lgbt?

Essa é a pergunta de um milhão de dó-
lares. Não existe resposta mágica, mas 
aposto na combinação de várias ações 
como a educação e a visibilidade positiva 
dessas pessoas. Na prática, acredito que 
a violência só reduz quando as questões 
LGBT forem tranversalizadas para todas 
as áreas. A saúde tem que pensar como 
atender melhor essa população (acolher 
vítimas de violência, respeitar o nome 
social, desenvolver pesquisas específicas 
sobre saúde LGBT), a segurança pública 
tem que melhorar (registrar as denúncias, 
investigar realmente e agir, criar políticas 
de prevenção à violência), entre outros. 
Lembrando que vejo a violência como 
algo maior do que só a agressão física. 
Por exemplo, quando uma travesti vai ao 
posto de saúde e pede para ser chamada 
no feminino e não a respeitam.

velhos desamparados 

O projeto elaborado pelo Governo Federal, em tramitação no âmbito do 
Congresso Nacional, no que diz respeito à Reforma da Previdência 
utiliza como cerne principal a avaliação do ponto de vista matemático, 
os números, o déficit da Previdência e a falta de expectativa para 

quem for se aposentar daqui a 20 ou 30 anos. Isso, de fato, deve ser consi-
derado se levarmos em conta o rombo financeira da instituição. Quem tem 
consciência, sabe da necessidade de mudanças capazes de corresponder 
às demandas do momento e do futuro em médio prazo. No entanto, a celeu-
ma está no ar. O projeto escamoteia informações e situações draconianas, 
como, por exemplo, a aludida matéria de aposentadoria a partir de 65 anos, 
mediante 40 anos de contribuição. Mas, isso de acordo com os represen-
tantes dos movimentos sindicais, seria uma insanidade dos membros do 
Governo Federal. Por essa toada, os trabalhadores de serviços pesados, 
como a construção civil e outras classes do segmento não conseguiriam, 
em hipótese alguma, se encaixar dentro desta estimativa. 

Como é sabido, o esforço físico exigido por esses operários não lhes 
permite passar dos 60 anos com vigor, assim como acontece com as 
outros profissionais que tem como benefícios: ar condicionado, acom-
panhamento médico permanente, alimentação adequada à sua faixa 
etária etc. Além disso, segundo levantamento das classes sindicais, o 
mercado de trabalho evita contratações de quem tem mais de 50 anos, 
sob diversas alegações, inclusive fazendo alusão à pouca chance de 
uma boa produtividade, concomitante com problemas relacionados aos 
benefícios trabalhistas e outros direitos adquiridos em função de seus 
longos anos de carteira assinada.  

Em uma tradução simples: quando envelhecer, o cidadão brasileiro, 
especialmente os menos escolarizados serão jogados à própria sorte. 
E isso tende a se consumar no exato momento em que a vida deles 
passaria a depender de mais cuidados, principalmente por necessidade 
de acompanhamento médico e medicamentos para poder sobreviver 
com dignidade.   

É hora dos componentes das organizações sindicais de nosso país 
se mostrarem mais hábeis. Essa deve se tornar uma ação proativa delas, 
inclusive, pressionado os parlamentares em seus respectivos Estados, 
além de manifestações em Brasília, como está previsto. 

É sempre bom lembrar que, recentemente, foi aprovada a Reforma 
Trabalhista e não se pode negar que houve um cochilo dos representan-
tes dos trabalhadores, permitindo a aprovação do projeto no plenário da 
Câmara Federal sem uma discussão mais profunda com a sociedade.  
Agora, só resta correr atrás para tentar promover algum tipo de alteração 
no Senado, algo muito complexo, visto que os senadores, em tese, são 
mais conservadores e em número menor de parlamentares. Portanto, 
em outras palavras, eles são mais susceptíveis a pressões do Executivo.

Contudo, fica o apelo para o não uso da violência durante os atos 
públicos. Afinal, estamos vivendo em um regime democrático de direito 
e o emprego de força bruta, para levar avante as reivindicações citadas, 
não faz sentido. Tudo deve acontecer de maneira pacifica, até para evitar 
a presença de aproveitadores e baderneiros.

o inferno é aqui!!!

a cada 25h, um Lgbt morre no brasil
No dia 17 comemora-se o Dia Internacional Contra a Homofobia

O s dados de violência contra lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis, transexuais e transgêneros - LGBT - são 
assustadores. Segundo pesquisa realizada pelo Grupo 
Gay da Bahia (GGB), ano passado foi o mais violento 
desde 1970 contra as minorias sexuais. Foram regis-

tradas 343 mortes, entre janeiro e dezembro de 2016, número 
que coloca o Brasil como campeão mundial de crimes. Para se 
ter uma ideia, a cada 25 horas um LGBT foi assassinado no país.

Minas Gerais ocupa a 5ª posição no ranking dos Estados, 
ficando atrás apenas de São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Ama-
zonas, respectivamente. A estatística mais recente, divulgada 
pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), 
aponta que, até o dia 30 de abril, 51 travestis e transexuais 
foram assassinados. 

Para discutir sobre o tema, o Edição do Brasil ouviu o 
advogado Thiago Coacci, militante da causa LGBT desde os 
15 anos, quando começou a se envolver com os movimentos 
sociais e ajudou a organizar algumas edições da Parada Gay 
em Belo Horizonte. 

Coacci formou em Direito na PUC Minas, fez mestrado na 
UFMG em Ciências Políticas e, atualmente, está cursando o 
doutorado na mesma instituição. Além disso, ele foi um dos 
fundadores Comissão da Diversidade Sexual da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) do Estado.

Para Coacci, antes de tentar 
entender a diferença entre os con-
ceitos de transexuais, transgêneros 
e travestis, é preciso compreender o 
que são os trans e os cisgêneros. No 
momento do nascimento, os médicos 
olham para a genitália e anunciam “é 
menino” ou “é menina”. As pessoas 
cisgêneras se identificam com esse 
gênero, já as trans não, podendo ou 
não transformar o seu corpo para 
ficar mais adequado aos padrões 
esperados para o gênero que se 
identifica. “Pergunte como a pessoa 
se identifica. É muito mais uma ques-
tão de como ela se entende do que 
um checklist”.thiago Coacci é advogado e militante Lgbt

Re
pr

od
uç

ão
/U

FM
G

No Senado romano, nos anos 60 
antes de Cristo, entrou para a história o 
confronto verbal entre o cônsul Cícero e 
o senador Catilina que tentava um golpe 
para derrubar a República por meio de 
mentiras e absurdos. Do confronto ficou, 
para a história, o desabafo de Cícero:

“Quosque tandem, Catilina, abutere 
patientia nostra”. Traduzindo para o mo-
mento atual, a expressão histórica cabe 
como uma luva para os que, entre eles, 
Luiz Inácio da Silva, insistem em tapar a 
triste realidade em que deixaram nosso 
pais. Até quando continuarão a torrar 
nossa paciência?

No caso, a tradução de “nossa 
paciência” poderia 
ser substituída por 
a lgo bem gros-
seiro, condizente 
com o espetáculo 
de seguidas mentiras, 
incluindo a vergonhosa ma-
nifestação em 28 de abril 
que não passou de atitude 
criminosa para impedir às 
pessoas o direito de ir 
e vir.

Cenas depri-
mentes expuse-
ram a arrogân-
cia dos que 
se julgam 
donos da 
v e r d a d e 
sendo, eles 
sim, os donos 
da mentira para im-
pingir ao país uma 
ideologia irrespon-
sável por meio da 
corrupção e de 
fantasias. Agre-
diram cidadãos 

na base do porrete, tacaram fogo em bar-
reiras para impedir a livre circulação de 
veículos e loucuras próprias de pessoas 
sectárias e irresponsáveis, procurando, 
assim, o confronto. Mais farão quando 
Luiz Inácio for ao encontro com o juiz 
Sérgio Moro, em Curitiba. Fanáticos, 
falam em democracia quando procuram 
assassiná-la.

Como não cedem nem desistem 
dessa cruzada reveladora da psicopatia 
de que são dominados, o país ainda terá 
de conviver por um bom tempo com a 
Organização Criminosa obcecada para 
impor uma ditadura comunista. Fazem 
isso diante de todas revelações reuni-
das sobre as falcatruas e delitos gerais 
cometidos em nome da “causa”. Não 
falam da quebradeira em que deixaram 

o Brasil, nem das atrocidades que come-
tem ao longo de décadas.

É a teoria do quanto pior, melhor, 
com a falência e fechamento de empre-
sas e milhões de desempregados, além 
de distúrbios constantes nas ruas, tudo 
como forma de gerar a ação das Forças 
Armadas e a consumação da bagunça 
geral por todos os cantos do país.

É bom ficar atento à sequência de 
ações programadas pelo comando pe-
tista. A tática é antiga e o Brasil passou 
a ser alvo prioritário dela.

É esperar para ver o que acontecerá 
quando Luiz Inácio for se encontrar com 
o juiz Sérgio Moro.

São sanguinários como Stalin e Fidel 
Castro que, lá no inferno, esfregam as 
mãos na expectativa de uma tragédia.
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P residente da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Câmara, o depu-
tado federal mineiro Rodrigo Pacheco 
(PMDB) disse, em entrevista exclusiva 

ao Edição do Brasil, que se divide em dois 
importantes desafios. O primeiro é dar celeri-
dade aos trabalhos da comissão que acumula 
mais de 6 mil projetos. O segundo é assegurar 
recursos para os municípios mineiros. Tudo isso 
em um cenário marcado por crises na política 
e na economia. 

Mas as dificuldades fazem parte da carreira 
política do deputado. Ao ser indicado para pre-

sidir a CCJ, Rodrigo Pacheco teve de enfrentar 
o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), hoje hóspede forçado do presídio 
de Pinhais, no Paraná. Vencida a batalha, logo 
que assumiu a comissão, o deputado teve como 
primeira missão atestar a conferência das assi-
naturas do projeto de iniciativa popular que deu 
origem ao pacote anticorrupção. 

Na outra ponta, diante da instabilidade 
econômica e da escassez de recursos, Rodrigo 
Pacheco negociou, junto ao Governo Federal, 
cerca de R$ 10 milhões para os municípios mi-
neiros. Os recursos para os investimentos foram 
assegurados, mesmo diante das dificuldades 
enfrentadas pelo Governo Federal, que blo-
queou valores então previstos no planejamento 

orçamentário. Para o deputado, os municípios 
têm de tornar suas máquinas públicas mais 
enxutas, transparentes e menos burocráticas, 
caso queiram manter o fornecimento dos servi-
ços. “A gestão precisa ter qualidade para que os 
serviços cheguem até a população”, diz.

De acordo com o deputado, se a classe 
política não se comprometer a editar medi-
das de controle de gastos e de combate à 
corrupção estará indo contra os interesses da 
sociedade. Afinal, hoje, a população deseja 
novas práticas na política. “Atualmente, há 
uma crise instalada. E é consenso na socie-
dade a adoção de novas práticas na política. 
Por isso, temos de trabalhar sempre em prol 
do interesse público”, afirma.

O excesso de transferências de obrigações da 
União e do Estado repassadas para as prefeituras 
de todo o Brasil e Minas Gerais, como a iluminação 
pública, o trânsito e mais recentemente a gestão 
dos licenciamentos ambientais, tem acarretado 
prejuízos milionários para as cidades, pois sem 
a devida contrapartida financeira, os municípios 
precisam arcar cada vez mais com altos aportes 
de recursos e um momento que cada vez menos 
têm recurso em caixa, o que prejudica as receitas 
das prefeituras e pioram os serviços prestados à 
população. 

O alerta é da Associação de Municípios Mi-
neiros (AMM), que defende a revisão do pacto 
federativo para equilibrar a divisão das receitas 
arrecadadas por cada ente e as responsabilidades 
relacionadas às políticas públicas. A entidade colo-
cará em pauta esses e outros desafios relaciona-
dos a gestão pública municipal no 34º Congresso 
Mineiro de Municípios, realizado entre os dias 9 a 
11 de maio, no Expominas, em Belo Horizonte. As 
questões sobre as municipalizações serão debati-
das no segundo dia do evento.

Segundo o presidente da (AMM), Antônio Car-
los Andrada, é inegável que a maioria das cidades 
mineiras não possuem estrutura física, de recursos 
humanos ou condições financeiras para serem 
responsabilizadas por atividades tão importantes 
como o licenciamento ambiental. 

“Não é cabível para os municípios terem que 
lidar com essas questões ambientais tão sensíveis, 
que provocam polêmicas sociais e firme vigilância do 
Ministério Público. Diante dessa nova realidade, os 
gestores municipais poderão ser responsabilizados 
civil e criminalmente por eventuais erros, falhas ou 
irregularidades. Como absorver mais obrigações, 
sem repasse de novas receitas? As responsabilida-
des aumentam mas os repasses não. Há uma con-
centração muito grande dos recursos no Governo 
Federal e isso dificulta o cotidiano das prefeituras”, 
mas agora a situação está ficando crítica, assegura.

A obrigação relacionada ao polêmico licen-
ciamento ambiental, definida em fevereiro deste 
ano, responsabiliza os municípios a licenciarem 
as atividades enquadradas nas classes de 1 a 4 
(Deliberação Normativa Copam Nº 74/2004) com 
impactos restritos ao território municipal. A partir 
dessa mudança, de acordo com o coordenador do 
setor de Meio Ambiente da AMM, Licínio Xavier, as 
cidades que precisam da licença para instalarem 
novos empreendimentos e negócios inseridas 
nessas classes nos seus territórios, a fim de promo-
verem o fomento da economia, vão ter que investir 
em média R$1 milhão/ano para desenvolver toda a 
infraestrutura necessária para a emissão dos devi-
dos pareceres para a implantação das atividades 
das empresas, como instituir uma Política Municipal 
de Meio Ambiente, Conselho Municipal de Meio 

Ambiente, Órgão Técnico-administrativo e sistema 
de fiscalização legalmente estabelecido. “O inves-
timento está relacionado à contratação de pessoal 
especializado, elaboração da documentação e a 
realização de fiscalização”, afirma. 

Essa transferência de obrigações se torna ain-
da mais grave quando é constatado que 66% dos 
853 municípios do estado são de pequeno porte, 
ou seja, possuem menos de 15 mil habitantes e 
receitas abaixo de R$ 14 milhões/ano. Se algum 
município quiser implementar um empreendimento 
na região, terá que fazer ele mesmo o licenciamen-
to, ou seja, muitos projetos podem ser adiados ou 
perdidos porque municípios menores não possuem 
infraestrutura técnico-financeira, principalmente, 
num momento de crise e redução de arrecadação.

Andrade explica que o Governo Federal 
mesmo sendo o que mais recebe nem sempre 
repassa adequadamente os valores estipulados 
pelo Pacto, dificultando a gestão municipal. “De 
cada R$ 100 recolhidos em tributos, apenas R$ 
18 ficam nos cofres municipais, enquanto para a 
União são destinados R$ 56 e para o Estado, R$ 
26. Os números, por si só, demonstram a enorme 
concentração de recursos no governo federal e a 
grande dificuldade dos prefeitos em administrarem 
a pequena receita frente às inúmeras obrigações”, 
por isso o pacto federativo se torna cada vez mais 
urgente”, garante.

RoDRIgo PaCHeCo

“temos que ter o objetivo comum,
que é o combate à corrupção”

o país enfrenta um momento político 
e econômico complicado. as pessoas 
estão desacreditadas. como fazer as 
pessoas acreditarem mais na política? 

Isso não vai mudar de uma hora para a outra. 
É um processo a ser construído. Mas temos de 
plantar a semente. E plantar é dar ao povo bra-
sileiro a condição de ter a consciência do voto. 
De votar de maneira consciente em pessoas 
honestas, sérias, que não precisam de política 
para sobreviver, que sempre estejam em prol 
do interesse público. São esses atributos que 
qualquer homem público deveria ter.

vantagens pessoais. Meus votos na Câmara 
dos Deputados refletem minha consciência e 
estou tranquilo de que a posição tomada nessa 
votação tão equivocadamente repercutida foi a 
melhor para o Estado Democrático de Direito. Eu 
não agiria por interesses menores. Bons juízes 
e promotores, e convivi com muitos ao longo da 
minha vida profissional, não precisam temer a 
previsão legal contra eventuais abusos. 

o senhor falou em coibir a corrupção e a 
impunidade, a partir dos instrumentos 
políticos e constitucionais. Qual a sua 
avaliação sobre a decisão do stF de 
autorizar a prisão de condenados em 
segunda instância? 

Não se pode corrigir o problema da morosi-
dade da Justiça com o sacrifício de direitos cons-
titucionais. Em última análise, o que acontece 
com essa decisão: porque a Justiça é lenta e não 
julga os processos, então, vamos prender antes 
da hora. O correto seria cumprir os prazos legais, 
o dogma constitucional da duração razoável dos 
processos, para que os processos tramitem. A 
ideia é a de que os tribunais julguem as causas 
e os recursos. Uso como exemplo o STJ. Há 
ministros com 3 mil processos e outros com 20 
mil para serem julgados. Isso não é problema do 
sistema, não é problema da lei, é um problema 
de julgar os processos, problema de trabalho 
propriamente dito.

Como o senhor se posiciona em relação 
aos projetos que tratam do fim do foro 
privilegiado e que estão aguardando 
votação na CCJ? 

Meu pensamento é que o foro deve ser 
discutido no âmbito da Câmara dos Deputados. 
Mas a ideia é a de que se acabe com o atual 
modelo. Existe um projeto hibrido que diz que 
o juízo inicial sobre a propositura de uma ação 
penal deve ser feito perante a Corte e, na sequ-
ência, havendo recebimento da ação, desloca-se 
para a primeira instância para o processamento 
normal para o julgamento comum como o de 
qualquer cidadão. Todos nós temos que ter o 
objetivo comum que é o combate do crime, da 
corrupção, sem corromper a Constituição. 

outra discussão que vem provocando 
um intenso debate no país é a reforma 
da Previdência. o senhor já tem posição 
formada sobre a matéria?  

Temos de ter um debate equilibrado sobre 
os pontos da reforma. É evidente que do jeito 
que foi encaminhado pelo Governo o projeto não 
será aprovado na Câmara. Temos de ouvir os 
segmentos atingidos e a população. O impor-
tante é que vejo no presidente esse interesse 
em adequar alguns pontos do projeto. Tanto que 
o relator da reforma vem apresentando essas 
mudanças que passam pela diferenciação da 
idade mínima para homens e mulheres, pelo 
fim da elevação automática do piso etário entre 
outras. Por mais que o tema seja impopular, 
faz-se necessária alguma reforma sob pena de 
a Previdência quebrar e levar o país junto.  

no último dia 28, manifestantes foram 
às ruas contra a reforma da Previdên-
cia, trabalhista e a terceirização? como 
o senhor avalia esses temas?

É fundamental a modernização das regras 
trabalhistas no Brasil, que concentra 90% das de-
mandas judiciais do mundo nessa matéria. O país 
conta com 17 mil sindicatos, enquanto a Alemanha 
possui 20 sindicatos apenas. Nos Estados Unidos, 
o número de processos não passa de 75 mil; na 
França, 70 mil; e no Japão, 2,5 mil processos. 
Então, há uma distorção evidente nesse sistema 
do Direito do Trabalho no Brasil que precisava se 
submeter a uma alteração, que veio por meio da lei 
da terceirização e da reforma trabalhista, que será 
muito importante para que o país volte a se desen-
volver e a valorizar quem produz efetivamente.

os deputados foram muito criticados 
por terem votado o chamado pacote 
contra a corrupção, originário do 
senado e que voltou à Câmara. Que 
avaliação o senhor faz sobre os pontos 
votados?

A essência do projeto das medidas anticor-
rupção foi aprovada, em especial a criminaliza-
ção do caixa dois de campanha e o caráter he-
diondo do crime de corrupção. Foram rejeitadas 
outras medidas francamente inconstitucionais e 
impertinentes, como o prêmio financeiro a quem 
delata e o fim da prescrição penal. Por outro lado, 
a previsão de coibir eventuais abusos de mem-
bros do MP e do Judiciário definitivamente não é 
ideia de quem queira proteger a corrupção, mas 
de quem pretende combatê-la de acordo com a 
Constituição Federal e a lei, aliás, como se deve 
reprimir todo e qualquer tipo de crime. Agora, o 
texto voltará a ser debatido e aprimorado como 
deve ser feito em qualquer matéria de interesse 
da sociedade. Vale destacar que o ponto  con-
siderado excessivo foi retirado do projeto do 
Senado que está na Câmara, em busca de um 
denominador comum com relação ao abuso de 
autoridade cometido por juízes e promotores. 

isso também abriu no país uma espé-
cie de disputa entre o Legislativo e o 
Judiciário?  

Se alguém é contra impor limites a juízes e 
promotores, evitando que se considerem acima 
da lei, lamento, mas eu não sou. Estou na política 
para fazer o bem e a exerço com absoluto espí-
rito público, com desprendimento e sem buscar 

e como isso poderia ser solucionado?    

Se houvesse realmente um pacto de celeri-
dade dos processos, eles teriam fim. E ao terem 
fim, com o trânsito em julgado, com a sentença 
penal, os condenados cumpririam a pena. Isso 
seria o ideal. Se a pessoa iniciar o cumprimento 
da pena depois de passar pelo Tribunal de Jus-
tiça e ela vir a ser absolvida pelo STJ ou STF, 
quem vai pagar pelos anos de prisão dessa 
pessoa? Isso é um problema grave.

a Lava Jato expôs o mecanismo da de-
lação premiada. Como o senhor avalia 
essa prática?

Considero que a delação premiada é um 
instituto processual penal eficiente e deve ser 
preservado, mas está sendo banalizado e acaba 
por virar instrumento de impunidade. Por meio 
dela, as pessoas delatam terceiros, mas ficam 
impunes. Em vez de cumprirem penas em 
regime fechado ou semiaberto, elas vão para 
o regime domiciliar. Aí, devolvem o dinheiro e 
fica por isso mesmo. Embora seja um instituto 
legal, não pode ser banalizada a ponto de todos 
poderem fazer uso dela e, no final das contas, 
ninguém é realmente punido.  

deputado e presidente da Comissão
de Justiça da Câmara Federal

rodrigo Pacheco: “temos de ouvir os 
segmentos atingidos e a população”

A
rq

ui
vo

 P
es

so
al

D
iv

ul
ga

çã
o

“estou na política
para fazer o bem e

exerço com absoluto
espírito público, com

desprendimento
e sem buscar

vantagens pessoais”

aMM alerta para o excesso de obrigações
estaduais transferidas para prefeituras

briga de cachorro grande
Segundo informações de bastidores que circulam em Belo 

Horizonte, o aeroporto da Pampulha não voltará a funcionar tão 
cedo. Dizem que o grande problema é o embate entre os prin-
cipais sócios: Odebrecht e Andrade Gutierrez que ganharam 
a concorrência do consórcio do aeroporto, em Confins. Caso 
o aeroporto da Pampulha volte a funcionar, as duas empresas 
deixariam de ganhar dinheiro. Será? 

Partido do tibé
Semana passada a imprensa divulgou que o PTdoB estaria 

mudando de nome e, agora, seria chamado de “Avante”. Mas 
nos bastidores da política mineira, os comentários correm 
soltos sobre o assunto. Mesmo com essa alteração de sigla, 
velha ou nova, tanto faz, pois na prática tudo continuaria como 
antes, ou seja, a legenda, com certeza, será mais conhecida 
como “Partido do Tibé”.

Cena única – Luiz Tibé (PTdoB-MG) é o presidente do 
partido em questão. Aliás, antes dele, quem dirigia o PTdoB 
era ninguém menos do que o velho Tibeline, pai do atual 
deputado. Uma espécie de acordo entre membros da mesma 
família. Uma verdadeira dinastia partidária. 

 

união dos sindicalistas
É a primeira vez que as forças sindicais estão unidas em 

prol de conter os projetos do governo que estabelecem as re-
formas Trabalhista e da Previdência Social. Em Minas, a Força 
Sindical aceitou subir ao palanque das demais coirmãs, embora 
a CUT tenha deixado claro que usará de métodos diferentes 
para protestar. Vamos ver o que vai sobrar deste excesso de 
vaidade de seus dirigentes.

 

Prestígios dos rodoviários
A não completa adesão dos trabalhadores em transportes 

de Belo Horizonte, os denominados “rodoviários”, foi um dos 
motivos para a paralisação geral, do último dia 28, não ter sido 
dentro do esperado pela organização. Então, fica claro que 
quando for promover um movimento dessa natureza, os seus 
organizadores primeiro terão de buscar apoio total da classe 
dos rodoviários. Isso sim poderá garantir êxito da greve.  

solenidade desprestigiada 
A solenidade de posse da nova diretoria do Mercado Cen-

tral, que aconteceu recentemente, não contou com presenças 
de autoridades importantes, como das vezes anteriores. O 
único nome mais influente a prestigiar o ato foi o vice-prefeito 
de Belo Horizonte, paulo Lamac (Rede), porém, ele chegou 
ao recinto com mais de uma hora de atraso. O público presente 
já não aguentava tanta demora.  

Partidos acima da lei
Em Brasília, alguns políticos mais experientes fazem uma 

espécie de censura ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Herman Benjamin, pois a sua postura, até agora, tem 
sido no sentido de punir os parlamentares envolvidos nos 
diversos escândalos. No entanto, ele evita propor uma ação 
mais severa para conter os partidos aos quais os punidos são 
filiados. 

Prestígio de adalclever 
Nas anotações da Assembleia Legislativa de Minas, não há 

registro idêntico ao último episódio do dia 21 de abril, quando 
mais de duas dúzias de deputados deixaram de prestigiar a 
entrega da comenda “Medalha da Inconfidência” em Ouro 
Preto. Foi um ato de solidariedade dos parlamentares para 
com o presidente Adalclever Lopes (PMDB), naquele período, 
atritado com membros do primeiro escalão do Governo pimen-
tel (PT). Aliás, esse assunto ainda repercute nos bastidores 
da Casa até hoje. 

Fim do tse
Muitas sugestões e manifestações são explicitadas neste 

período em que se discute a necessidade de diminuir custos 
para minimizar o déficit do Governo Federal. Uma das pérolas 
vem do ex-deputado e atual advogado paulistano, Airton Soa-
res. Na sua opinião, não há necessidade de manter o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) em atividade, pois aquela Corte só 
funciona de 2 em 2 anos e o seu fechamento representaria 
uma grande economia para o país. 

Comentário único. Resta saber, quem teria coragem de 
levar o assunto a sério.        

táxi sem gasolina 
De um ano para cá, quando, efetivamente, começou o 

movimento mais intenso dos carros pelo aplicativo Uber, al-
gumas coisas esdrúxulas aconteceram. Por exemplo, existem 
táxis comuns que solicitam a antecipação de pagamento das 
corridas para poder colocar combustíveis em seus carros, com 
a promessa de 20% de desconto do valor auferido na tabela, 
ao final do percurso. Eu, hein?! 
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A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) 
se manteve praticamente estável no mês de 
abril. O indicador atingiu 79,4 pontos, contra os 
79,0 observados em março. Apesar de permane-
cer abaixo do nível de satisfação (100 pontos), 
o índice, apurado pela Fecomércio MG com 
base em pesquisa da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
aponta um crescimento da confiança dos belo-
-horizontinos no cenário econômico do país, e 
uma pretensão às compras no futuro, especial-
mente com o endividamento e a inadimplência 
sob controle.

Conforme o estudo, quatro dos sete indi-
cadores que compõem o ICF apresentaram 
ligeira retração na passagem de março para 
abril (perspectiva profissional, renda atual, 
acesso ao crédito e nível de consumo). No 
entanto, a analista de pesquisa da Fede-
ração, Elisa Castro, destaca que as altas 
registradas na perspectiva de consumo, que 

passou de 65,3 para 69,7, no emprego atual 
(100,8 para 101,3) e no momento para durá-
veis (57,7 para 60,1 pontos) se refletiram no 
resultado geral do ICF. “Os números indicam 
que existe cautela do consumidor, que está 
privilegiando as compras pontuais com pa-
gamento à vista. Ele continua inseguro para 
assumir compromissos financeiros no médio 
e longo prazo. Mas existe um cenário positivo 
para o futuro”, argumenta.

Outro levantamento da Fecomércio MG, 
também compilado da CNC, reforça a avalia-
ção da analista. De acordo com a Pesquisa 
de Endividamento e Inadimplência do Consu-
midor (Peic), o percentual de devedores em 
Belo Horizonte apresentou o décimo recuo 
consecutivo. O indicador, que retrata o com-
prometimento da renda com financiamento 
de imóveis, carros, empréstimos, cartões 
de crédito e de lojas e cheques pré-datados 
chegou a 16,1% em abril. 

Em março, estava em 18,4%. No mesmo mês 
do ano passado, o percentual era de 39,4%. “As 
famílias estão restringindo o consumo para não 
comprometer a renda. A inflação está controlada, 
e há uma injeção de recursos no mercado, com a 
liberação do saque das contas inativas do FGTS. 
Porém, ainda não houve uma retomada do poder 
de compra, com aumento da renda e dos índices 
de emprego”, completa Elisa.

As dívidas continuam concentradas no 
cartão de crédito. Em abril, 92,1% dos entre-
vistados se comprometeram com essa moda-
lidade, seguida por cheque especial (8,9%), 
financiamento de casa (5,8%) e financiamento 
de carro (5,1%). Dos endividados, 39,7% não 
conseguiram honrar seus compromissos e estão 
com os pagamentos atrasados, em média, há 56 
dias. A inadimplência, que avalia o percentual 
da população que não terá condições de quitar 
os financiamentos contraídos, registrou uma 
ligeira queda: de 2,7%, em março, para 2,1%.

Saudadas pelas corporações e execradas 
pelas representações trabalhistas, a terceiriza-
ção de atividades, já em vigor, e a reforma traba-
lhista, cuja aprovação pela Câmara Federal pre-
cisa ainda ser referendada pelo Senado, podem, 
efetivamente, simplificar bastante as relações 
entre patrões e empregados, o que, espera-se, 
proporcione ganhos de produtividade e eficiên-
cia. Mas não são suficientes para desemperrar a 
economia – empresas e investidores precisam de 
sinais mais nítidos de que as mudanças são para 
valer. Só assim tirarão do papel aquilo que, hoje, 
na maioria dos casos, não passa de intenções. 
Consistentes, mas meras intenções.

Foram anunciados, por exemplo, investimen-
tos externos da ordem de US$ 75 bilhões em 
atividades produtivas e, por meio do Programa de 
Parcerias de Investimentos (PPI), de concessões 
nos setores de transportes, energia e saneamen-
to que, espera-se, signifiquem a entrada de algo 
em torno de R$ 45 bilhões no caixa do Governo 
Federal. Paralelamente, embora a economia ve-
nha dando alguns sinais positivos, como inflação 

dentro da meta, balança comercial superavitária 
e previsão de um leve crescimento do PIB em 
2017, o desemprego só vem aumentando (hoje 
há 14 milhões de brasileiros sem ocupação 
formal) e, segundo o próprio IBGE, a atividade 
econômica no ano passado “foi um desastre”, 
regredindo ao nível de 2014.

Mas afinal de contas, por que tantos dados 
desencontrados e, em alguns casos, francamen-
te opostos? Simplesmente porque a economia 
está engessada diante de inúmeras incertezas 
de natureza política, que no caso da terceirização 
e da reforma trabalhista foram superadas mas 
que, agora, põem o Governo Federal diante de 
uma muralha: a reforma da Previdência Social. 
Apesar de a natureza de sua formulação ser 
essencialmente econômica – evitar a falência do 
sistema já em médio prazo e dar credibilidade ao 
Governo Federal junto ao mercado para  que este 
destrave seus investimentos – o caráter impositi-
vo da medida e sua impopularidade, apesar das 
várias  atenuações já concedidas, a transformou 
numa questão puramente política. Por trás dela 

está a própria sobrevivência de deputados e 
senadores que, muitos deles já escaldados 
com a Operação Lava Jato, topam agora com 
a possibilidade, concreta, de que votos a favor 
da medida terão como preço suas reeleições.

Isto se tornou mais patente com a divulgação 
de pesquisa do Datafolha, publicada no feriado 
de segunda-feira, mostrando que o brasileiro 
está maciçamente contra a reforma. São núme-
ros impressionantes: segundo o instituto, 71% 
dos homens e 69% das mulheres a rejeitam, há 
maioria antirreforma entre todos os grupos so-
ciodemográficos e a taxa cresce entre brasileiros 
que ganham entre 2 e 5 salários mínimos (74%), 
jovens de 25 a 34 anos (76%) e os com ensino 
superior (também 76%). Não mais que 23% da 
amostra são a favor das mudanças. 

Neste momento em que escrevo, não tenho 
ainda notícias das reações no Legislativo e não 
vi comentários do Executivo a respeito, mas a 
esta altura em que sou lido elas já terão vindo. 
Fica agora mais difícil, tudo parece indicar, de-
sengessar nossa economia.

economia engessada

Intenção de consumo mantém recuperação

Consumidores têm direito a
conta bancária livre de tarifas

Você sabia que existem serviços bancá-
rios que não podem ser cobrados do 
consumidor? De acordo com dados do 
Banco Central, desde 30 de abril de 

2008, quando entrou em vigor a regulamentação 
editada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo 
Banco Central (Resolução CMN 3.518, de 2007), 
houve alteração no disciplinamento das cobranças 
de tarifas pelas instituições financeiras. E a CMN 
3.919, de 2010 classifica em quatro modalidades os 
serviços prestados as pessoas físicas por bancos: 
serviços essenciais, prioritários, especiais e 
diferenciados. De todas, apenas uma é totalmente 
gratuita: o serviço essencial. 

Segundo a economista do Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor (Idec), Ione Amorim, 
os chamados serviços essenciais garantem que 
o brasileiro tenha acesso a uma conta bancária 
gratuita. “A lista criada em 2008 pelo Banco Central 
inclui: fornecimento de cartão com função de dé-
bito e segunda via, exceto casos de perda, roubo, 
dano ou furto; talão de cheques com 10 folhas 
(se o cliente tiver condições para ter o item), dois 
extratos por mês, quatro saques em terminal de 
autoatendimento, fornecimento de extrato geral do 
ano anterior, consulta via internet sem limite e duas 
transferências entre contas bancárias do mesmo 
banco”, explica. 

Fim das contas digitais
O Banco Central regulamenta as contas digitais 

por meio da resolução 3.919/2010, que vigora des-
de 2011. A movimentação é realizada por meio de 
autoatendimento, como internet banking, aplicativo 
e caixa eletrônico. Não tão diferente dos serviços 
essenciais que devem ser fornecidos pelo banco 
gratuitamente, esse tipo de conta é isenta de tari-
fas para determinados números de transferências 
bancárias e consulta de extratos, além de também 
oferecer um cartão de débito. 

O problema é que se o consumidor precisar 
utilizar outros canais de atendimento, fora do apli-
cativo, a operação será cobrada como um serviço 
à parte, de acordo com cada instituição financei-
ra.  Contudo, essas contas estão cada vez mais 
escassas no mercado. Segundo a economista do 
Idec, apenas 3 bancos ofereciam esses serviços, 
entretanto, o Bradesco e Itaú anunciaram que vão 
descontinuar suas contas digitais gratuitas. 

A economista explica que, atualmente, as con-
tas mais utilizadas pelo consumidor são as contas 
de serviços prioritários. “As contas digitais foram 
criadas pelos bancos para que os consumidores 
utilizassem mais os canais de autoatendimento 
fora do interior das agências, a partir daí ofereceu 
uma conta isenta tarifas. Mas, hoje, o encerramento 
da oferta dessas contas é porque já houve a con-
solidação da base que eles queriam que fossem 
migradas para a plataforma digital. Com esse pro-
cesso, quem já está dentro de uma conta digital, o 
banco não pode, imediatamente, encerrar a conta 
do consumidor. Ele tem que fazer a oferta de um 
novo serviço. A alternativa do consumidor é aderir 
ao plano de serviços essenciais que é gratuito”.

Ela diz ainda que essa situação é um pouco 
complicada, pois o termo de adesão ao pacote 
de serviços em alguns casos não é visualizado 
ou lido pelo consumidor, pois todos os pacotes 
sofrem alterações no decorrer dos anos e não há 
no termo algo que defina isso. “Se você tem uma 
conta digital, mas quando foi acessar a conta e ela 
mudou sem o seu consentimento, é preciso entrar 
em contato com o banco imediatamente”, alerta.

A economista ainda salienta que todos os 
bancos devem oferecer, de acordo com o Banco 
Central, quatro pacotes padronizados, para que o 
consumidor consiga fazer a comparação dos ser-
viços oferecidos pelos bancos, como, por exemplo, 
o número de operações mensais.  

Outra questão que ela destaca é que o cliente 
não deve aceitar a imposição de planos devido ao 

nível de renda. “Se ele tem uma renda alta e quer 
o serviço essencial gratuito, o consumidor tem o 
direito de utilizá-lo”, conclui a economista.

Entramos em contato com a assessoria do 
Bradesco que se posicionou da seguinte forma: 
“A Digiconta não está sendo mais oferecida. Foi 
uma decisão do banco em virtude da criação de 
novas frentes de soluções digitais que estão sendo 
desenvolvidas. O objetivo é continuar atendendo 
as demandas de nossos clientes com perfil digital. 
Nada muda para os clientes que já têm a Digiconta”.

Já a assessoria do Banco Itaú Unibanco, 
disse que o iConta não é uma conta digital, mas 
um pacote de serviços onde o cliente realiza os 
serviços digitalmente. “O Itaú Unibanco informa 
que suspendeu a comercialização do seu pacote 
de serviços iConta. A decisão foi baseada em pes-
quisas internas que apontaram a necessidade de 
simplificação de sua prateleira de pacotes. Nada 
muda para quem já possui esse pacote. O banco 
permanece com amplo portfólio de produtos para 
que nossos clientes tenham sempre condições de 
escolher o que melhor atende às suas necessida-
des, de acordo com seu estilo de vida, necessidade 
de consumo e perfil econômico”.

direito em pauta
Sabe aquelas ligações persistentes dos 

bancos convidando para comparecer até a 
agência? Segundo Ione, os consumidores 
de São Paulo têm um serviço de “não per-
turbe do Procon SP”, onde eles cadastram 
o número para não receber ligações de 
telemarketing.

Mas ela destaca que é uma tendência dos 
bancos transformar as agências em um ambien-
te de negócios. “Isso está dentro do modelo de 
negócios dos bancos. Mas se as ligações forem 
frequentes e insistentes é bom que o consu-
midor entre com reclamações no Serviço de 
Atendimento do Consumidor (SAC) do banco, 
ouvidoria e no site www.consumidor.gov.br”.

Em Minas Gerais, o sistema de bloqueio 
de chamadas indesejadas pode ser realizado 
por meio do site:
https://aplicacao.mpmg.mp.br/proconbloqueio/

economista explica que cliente pode permanecer com
a conta até o banco oferecer um serviço que o atenda
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anastasia recluso 
Diante de um cenário político conturbado, o senador mineiro 

Antonio Anastasia (PSDB) tem confidenciado a amigos a sua 
vontade de ficar cada vez mais ausente de locais públicos. 
Evita, inclusive, aparecer em restaurantes comuns da capital 
mineira por medo de ser vaiado. 

Cena única – O tucano faz parte da longa lista de denun-
ciados da Operação Lava Jato por ter, supostamente, recebido 
dinheiro para campanhas de governador e senador. 

Comentário final. Por conta dessa realidade, o parlamentar 
não quer ouvir menção a respeito de sua possível candidatura 
ao Governo de Minas em 2018. Aliás, ele se irrita quando algum 
interlocutor insiste no tema.

Lacerda sem agenda
Assim que deixou a Prefeitura de Belo Horizonte, o então 

prefeito Marcio Lacerda (PSB), embarcou em viagem inter-
nacional com a família. No final de fevereiro, estruturou um 
escritório na região da Savassi, determinou a montagem de uma 
agenda de contatos no interior do Estado, onde se reuniria com 
prefeitos, ex-prefeitos e lideranças políticas. Lacerda pretendia 
reforçar a presença do seu partido em toda Minas Gerais, mas 
aí, o seu nome foi envolvido na delação premiada. E, ao ser 
citado pela Lava Jato, tratou logo de ficar quieto esperando 
os acontecimentos. Pelo visto, pode ter entrado água em seu 
projeto de tornar-se governador.   

roubalheira na Previdência 
Deputado federal de inúmeras legislaturas, Onyx Loren-

zoni (DEM), ao participar de um debate sobre a Reforma da 
Previdência recentemente, criticou as proposta do Governo 
Federal para mudanças gerais no regime de aposentadoria. 
Parlamentar do Partido dos Democratas do Rio Grande do 
Sul, ele não mediu palavras: “Há cem anos, existe roubalheira 
na Previdência. Então, o déficit de agora é o reflexo dessa 
verdadeira mazela nacional”. 

Em tempo. O deputado deveria aproveitar esta onda de 
denúncias para informar quem, efetivamente, fez o rombo nos 
cofres da instituição ao longo dos anos. 

igreja x Política
Nas comemorações do Dia do Trabalhador, na Praça da 

Cemig, em Contagem, o bispo auxiliar da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, D. Otacílio Ferreira, falou pouco sobre 
religião e muito sobre política. Ele se posicionou contra as 
reformas do Governo Temer (PMDB) etc. Pelo visto, a igreja 
católica, desta vez, resolveu descer do muro.

viva o Ptb mineiro
Por enquanto, nenhum deputado do PTB mineiro faz 

parte da famosa lista de doações irregulares da Odebrecht. 
O presidente do partido, deputado Dilzon Melo, com certeza, 
comemora o fato 

empresária em apuros 
Serão imensos os desafios da empresária Érica Drum-

mond, recém eleita presidente da Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis de Minas Gerais (ABIH-MG). Existe, em 
Belo Horizonte, uma quantidade enorme de hospedarias, cuja 
ocupação diária gira em torno apenas 20% da sua capacidade 
instalada. Aliás, de acordo com informações de bastidores, o 
próprio hotel da família da presidente, o Ouro Minas, não estaria 
passando por seus melhores momentos.

 

ninguém pensa no brasil
Com experiência na Câmara dos Deputados por dois 

mandatos, o empresário paulistano Emerson Kapaz falou que 
os deputados federais, os senadores e outros políticos são 
pragmáticos. Eles querem empregos para os seus afilhados e 
verba para atender suas bases eleitorais. Na verdade, ninguém 
pensa no Brasil.

Comentário final. Durante entrevista a uma rede de TV, 
Kapaz acrescentou: Foi por conta desta triste realidade que 
deixei de ser parlamentar e fui atuar apenas no setor privado.  

descrença nos políticos
Em Brasília, circula uma pesquisa segundo na qual 92% 

dos brasileiros consideram que todos os políticos são corruptos. 
Ave Maria, gente!

tucanato em ebulição
Assessores do senador Aécio Neves (PSDB) procuraram 

minimizar as repercussões negativas da sua ida à Polícia Fede-
ral. O tucano foi depor a respeito de um possível envolvimento 
em denúncias relacionadas à corrupção estatal de Furnas. As 
consequências disso pode ser uma verdadeira pá de cal nos 
projetos políticos de Neves. É aguardar para conferir.

renan x temer
Analista político de longa data, o jornalista Carlos Lin-

denberg, entrevistado do programa Mundo Político, da TV 
Assembleia, na semana passada, comentou, sem rodeios que 
Renan Calheiros, líder do PMDB no Senado, está com tudo 
armado para bater de frente com o presidente Temer (PMDB). 
Segundo previsão do comunicador, a guerra se iniciará na 
votação da Reforma Trabalhista.  

Cena única – Mas, quem conhece bem o senador alago-
ano tem outra versão. Renan estaria fazendo jogo de cena, 
tentando levar algum tipo de vantagem de ordem pessoal. Que 
horrível, não gente?!

http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?tipo=res&ano=2007&numero=3518
http://www.consumidor.gov.br
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daniel amaro

A economia brasileira vem se re-
cuperando a passos lentos e o setor 
lojista da capital mineira já estima 
uma melhora este ano, ainda mais 
com a proximidade do Dia das Mães, 
uma das datas mais esperadas pelo 
comércio. Segundo levantamento 
da Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte (CDL/BH), o mês 

de maio de 2017 deve apresentar 
crescimento de 1,25% nas vendas 
e faturamento estimado em R$ 2,1 
bilhões. Em 2015 e 2016, o per-
centual de vendas nesse período 
registrou queda de 0,95% e 1,97%, 
respectivamente.

Os empresários estão mais 
otimistas com as vendas. Além da 
expectativa financeira, para 57,4% 
dos comerciantes de BH, as vendas 
serão melhores em comparação ao 

ano passado, quando o percentual 
de otimismo era de 23,1%. Ainda 
conforme pesquisa da CDL/BH, as 
promoções, ofertas e liquidações 
são as melhores estratégias para 
fisgar os clientes, seguido da divul-
gação e variedade de produtos.

De acordo com a economista 
da CDL/BH, Ana Paula Bastos, 
houve uma melhora, tanto da con-
fiança dos consumidores, quanto 
dos empresários. “Mas, por outro 

lado, teve uma desaceleração 
da inflação. O custo de vida das 
pessoas, apesar de ainda estar 
alto, deu uma diminuída. Também 
houve uma queda na taxa de juros 
que pode vir a aumentar a renda 
em circulação do crédito. Outro 
ponto importante é que a data tem 
um apelo emocional muito forte, ou 
seja, as pessoas acabam presente-
ando mesmo que com um item de 
menor valor”, explica.

otimismo
Ana Paula afirma que no 

ano passado nenhuma data 
comemorativa foi capaz de 
alavancar o comércio. “Esse 
ano estamos com expectati-
va positiva de um leve cres-
cimento. O Dia das Mães é a 
segunda melhor data para o 
comércio, perdendo apenas 
para o Natal”. Ela diz que os 
saques das contas inativas 
do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), 
terá muito pouco impacto 
no comércio. “As pessoas 
estão usando essa renda 
extra para pagar dívidas 
antigas”. 

A pesquisa da CDL/
BH também mostrou que 
mais da metade dos co-
merciantes acreditam que 
o consumidor deve gastar 
entre R$ 50 e R$ 100. E 
para quase 70% dos lojistas, 
a forma de pagamento mais 
utilizada pelos clientes será 
o cartão de crédito em até 
cinco vezes. 

A economista avalia que 
o consumidor, além de qua-
lidade e conforto na compra, 
está buscando sempre um 
preço melhor. “O aspecto 
que mais pesa na escolha 
do produto é o preço. Então, 
uma das estratégias do lojis-
ta para atrair esse consumir 
é fazer ofertas, promoções 
e divulgar bem o produto”, 
finaliza.

Apesar da queda do saldo de empregos ge-
rados pelas Micro e Pequenas Empresas 
(MPE), no mês de março, Minas Gerais con-
tratou mais do que demitiu, gerando saldo 
positivo e o segundo melhor resultado do 

país. É o que mostra o levantamento do Sebrae com 
base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE). 

Mesmo registrando um saldo inferior ao de feve-
reiro, que chegou a 8.231 vagas, as MPE mineiras 
geraram 93.625 contrações contra 92.601 demissões, 
o que resultou um saldo positivo de 1.024 vagas. O re-
sultado de março em Minas Gerais só não foi maior que 
o do Rio Grande de Sul (2.686) e o de Goiás (1.095). 

De acordo com os dados do Caged, o resultado po-
sitivo no Estado foi influenciado diretamente pelos se-
tores de Agropecuária e Serviços, com saldos de 2.077 
e 1.602 vagas, respectivamente. A Construção Civil e a 
Indústria Extrativista Mineral tiveram saldos modestos 
de 31 e 53 postos de trabalho, respectivamente. 

“As atividades da Agropecuária que tiveram melho-
res resultados foram: o cultivo do alho, cana de açúcar, 
horticultura e outras lavouras temporárias. Entretanto, 
a criação de bovino e frango tiveram os maiores cor-
tes no número de empregados”, destaca o analista da 
Unidade de Inteligência Empresarial do Sebrae Minas, 
Breno Fernandes.

No setor de Serviços, o transporte rodoviário de car-
ga foi o que mais gerou empregos, em março. Também 
tiveram bom desempenho as atividades voltadas para 
educação, como creche, pré-escola, ensino fundamen-
tal e médio, além do transporte escolar. 

Por outro lado, o mês não foi não bom para o comér-
cio. O setor ficou no vermelho, com 35.257 admissões 
e 37.812 demissões, ocasionando um saldo de -2.555 
empregos. Outro segmento que ficou no negativo foi 
o da Indústria da Transformação, com o saldo de -184 
vagas.

“Analisando os resultados dos três primeiros meses 
do ano, não se pode fazer uma previsão do comporta-
mento das empresas frente a contratação e demissão 
de funcionários. A expectativa do mercado é que haja 
uma recuperação a partir do segundo semestre”, jus-
tifica o analista do Sebrae Minas.  

Em relação às regionais do Estado, a Triângulo e 
Alto Paranaíba foi a que teve o melhor desempenho, 
com 2.230 vagas, dessas, 2.044 foram geradas pelo o 
setor Agropecuário.  O pior resultado foi na Regional 
Centro, com -1.220 vagas, afetada principalmente pelo 
Comércio, no qual houve uma redução de 1.208 postos 
de trabalho.

dia das Mães deve injetar r$ 2 bi
e alavancar comércio na capital

vestuário é o item mais procurado
Roupas 22,9%

Calçados e acessórios 10,8%

Cosméticos e perfumes 9,0%

Artigos diversos 8,4%

Joias, bijuterias e acessórios 7,2%

Flores, móveis e eletrodomésticos 6%

Lojistas acreditam que o
consumidor deve gastar entre r$ 50 e r$ 100
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saldo de empregos cai,
mas MPe mineiras

continuam contratando
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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.

BH Convention & Visitors Bureau

3ª edição do Minas eventos expo 2017: 
compartilhando vantagens competitivas

Restaurante Cancun
Av. Monteiro Lobato,124 - Cidade Nobre
Telefone (31) 3221-8645
sabrinaapaula@hotmail.com

Restaurante A Kilo Mineiro
Av. Castelo Branco,703 - Horto
Telefones (31) 3822-5535
restauranteakilomineiro@hotmail.com

Restaurante Cozinha Vovó ilma
Av. Pero Vaz de Caminha, 402 - Bom Retiro
Telefone (31) 3823-3506

iPatinga
Restaurante e pizzaria Sabor a Mais
Rua Eugênio Fontainha,73 - Manoel Honório
Telefone (32) 3216-3080
restaurantesaboramais@ hotmail.com

Bacco Restaurante
Av. Independência,1850 - São Mateus 
Telefones (32) 3249-1850

Restaurante Servir
Av. dos Andradas,1215 - Fábrica
Telefone (32) 3311-9200

Restaurante Estação Geraes
Rua Santo Antônio,650 - Centro
Telefone (32) 0000-0000

Juiz de Fora

Restaurante Favoritto
Tupinambás,58 - Melo
Telefone (38) 3222-5353
restaurantefavoritto@yahoo.com.br

Restaurante Favoritto
Rua Tupinambás,58 - Melo
Telefone (38) 3222-5353
restaurantefavoritto@yahoo.com.br

Churrascaria Chimarrão
Av. Gov. Magalhães Pinto,4910 - Jaraguá
Telefone (38) 3215-1550
churrascariachimarraomoc@yahoo.com.br

Churrascaria Chimarrão
Av. João Naves de Ávila,790 - Cazeca
Telefone (34) 3236-6329
churrascariachimarrao@netsite.com.br

Churrascaria Tropeiro
Av. João Naves de Ávila,1374 - Sta. Maria
Telefone (34) 3236-3602
churrascariatropeiro@netsite.com.br

Toco Churrascaria
Av. Mestra Fininha, 3185 - Morada do Sol 
Telefone (38) 3212-3001

Montes CLaros

uberLândia

Restaurante Chafariz
Rua São José,167 - Centro
Telefone (31) 3551-2828
chafarizouropreto@gmail.com

Restaurante Chão de Minas
Rua Nossa Sra. Auxiliadora, 29 - Sta. Luzia
Telefones (31) 3551-2828 / 3553-1384
chafarizouropreto@gmail.com
chaodeminas@yahoo.com.br

Café Gerais
Rua Conde de Bobadela,122 - N. Cachoeirinha
Telefone (31) 3551-5097
opassopizzajazzo@gmail.com

ouro Preto

Ambrósios Grill
Av. Getúlio Vargas, 8 - Funcionários
Telefone (31) 3262-4113
marketing@ambrosios.com.br

Armazém Dona Lucinha 1
Rua Padre Odorico,38 - São Pedro
Telefone (31) 3227-0562
donalucinha@donalucinha.com.br

Restaurante Casa dos Contos
Rua Rio Grande do Norte,1065 - Savassi
Telefone (31) 3261-5853
contato@restaurantecasadoscontos.com.br

patuscada
Av. Bernardo Monteiro,1548 - Funcionários
Telefone (31) 3213-9296
patuscada@patuscada.com.br

pinguim - Choperia e Restaurante
Rua Grão Mogol,157 - Sion
Telefone (31) 3282-2007
mktpinguimbh.com.br

Restaurante do Minas 1
Rua da Bahia,2244 - Lourdes
Telefone (31) 3516-1310
restaurantedominas@gmail.com

Cantina do Lucas
Av. Augusto de Lima, 233 - Lj. 18
Edificio Maleta / Centro
Telefone (31) 3226-7153
contato@cantinadolucas.com.br

Restaurante Fogo de Chão
Rua Sergipe,1208 - Savassi
Telefone (31) 3227-2730
bh@fogodechao.com.br

beLo Horizonte
Belo Horizonte, nos últimos 

anos, vem mudando para melhor 
seu status de cidade cosmopolita, 
e para marcar de maneira proativa 
todas as mudanças, acontecerá 
nesta semana no Minascentro, nos 
dias 17 e 18 de maio de 2017, a 3ª 
edição do Minas  Eventos Expo 2017 
– Tendências e Inovações para maior 
Competitividade, onde ocorrerá um 
seminário com as principais tendên-
cias do setor de eventos, além de 
uma mostra das vantagens com-
petitivas na realização de eventos, 
através das principais entidades de 
classe da cadeia produtiva do turis-
mo e setores produtivos, e um es-
paço para encontros para negócios.

O evento visa fomentar o turismo 
de negócios e eventos, fortalecer e 
articular o mercado mineiro aos prin-
cipais eventos do país. E a novidade 
será a presença de outros destinos 
mineiros, por meio dos associados 
de Convention & Visitors Bureaux 
locais.  Estamos vivendo a era da 
cultura da experiência, e no evento 
haverá momentos de conexões 
entre marcas, serviços e pessoas. 
Um “lounge de convivência” onde 
empresas e profissionais que estão 
fazendo a diferença irão trocar ideias 
e contar suas histórias de sucesso.

Os principais temas discuti-
dos serão: soluções criativas, live 
marketing, projetos especiais em 
eventos, tendências e inovações 
do setor, eventos de grande porte, 
internacionalização, plataformas 
colaborativas, entre outros, bem 
como inovações no modelo de ne-
gócio vigente. E muitas novidades 
em tecnologia – com destaque para 
o app Hiposition. Encontro para 

negócios, com agendamento in 
loco, tendo como âncoras empre-
sas promotoras e organizadoras de 
eventos, recebendo fornecedores 
e promotores. Inscrições no www.
minaseventosexpo.com.br.

Desta maneira, teremos uma 
bela oportunidade em conhecer 
melhor os atores parceiros do setor, 
contando da nossa competência 
em receber todo e qualquer evento. 
Todos juntos em um mesmo local, 
facilitando a vida de todos aqueles 
que querem realizar seu evento 
em BH. Eventos é a sustentação 
de muitas instituições, e é dinheiro 
novo no destino gerando empregos, 
renda e impostos, por isso devemos 
maximizar o número deles na capital 
mineira. 

Os setores produtivos já utili-
zam a plataforma de eventos como 
forte instrumento de marketing bem 
como para novas oportunidades de 
mais negócios. A indústria, o agro-
business, o comércio e a área de 
serviços possuem forte atuação. Por 
exemplo, em 2017 teremos mais 
uma edição da Exposibram, a maior 
feira de mineração da América La-
tina, envolvendo um público local, 
regional, nacional e internacional 
de mais de 60 mil participantes; 
o Festival Nacional do Cavalo 
Mangalarga Marchador, com seus 
milhares de núcleos de criadores, 
e que movimenta milhões durante 
12 dias, trazendo a participação de 
mais de 120 mil participantes; a úl-
tima edição no final do ano passado 
da Semana Brasileira do Aparelho 
Digestivo, que bateu o recorde de 
participantes, com mais de 5500 
inscritos. E não podemos nos es-

quecer de centenas de pequenos 
e médios eventos que acontecem 
nos espaços dos hotéis, além de 
outro tanto nas universidades da 
cidade. Tudo isso faz com que todos 
ganhem e faturem em seu negócio! 
Setor unido faz com que tenhamos 
políticas públicas adequadas e 
recursos para o fomento na criação 
de novos eventos.

Ao contratar uma empresa or-
ganizadora de eventos, a instituição 
promotora tem a garantia de uma 
gestão competente para que sua 
atividade empresarial realize mais 
e mais negócios, proporcionando o 
crescimento do setor, impactando a 
economia local e regional.

O público-alvo é formado por 
quem tem a decisão da realização 
do evento em suas mãos. Assim, 
são esperadas instituições públicas 
e privadas promotoras de eventos, 
entidades de classe e associativas, 
conselhos regionais profissionais, 
instituições de ensino técnico e supe-
rior, sindicatos, segmento corporativo 
que patrocinam eventos e ações 
turísticas, associados da ABAV MG, 
ABEOC MG, ABIH MG, Abrasel MG, 
BHC&VB, FC&VB-MG, Fecomércio 
Minas, Sebrae, Sindbuffet, Sindetur 
MG, Sindiprom MG, Belotur e Setur 
MG, imprensa e fornecedores. Um 
público atuante no setor em toda a 
Minas Gerais.

Minas Eventos, todos juntos em 
prol de um único objetivo: posicio-
namento de Belo Horizonte e Minas 
Gerais como destino de excelência 
no receber eventos em todo o Brasil 
e na América Latina. BH aos Olhos 
do Mundo. Você não pode ficar fora 
desta grande oportunidade!

DEFESA DE LuLA - Circula nas redes sociais, uma declaração do depu-
tado Paulo Maluf (PP), feita no ano passado e com grandes repercussões na 
atualidade. Maluf, odiado pelo petismo antes e aliado de Lula, algumas vezes, 
em São Paulo, ganhou do antigo desafeto a maior defesa, principalmente, 
quando o assunto é o apartamento do Guarujá e o sítio em Atibaia. Maluf 
disse: “Eu sou testemunha da honestidade de Lula, que eu conheci ainda 
líder sindical. Posso dizer que ele tem muita gulodice pelo poder, mas nunca 
ficou com nada que não seja fruto do seu trabalho. Aliás, quero colocar a 
disposição dele uma bela casa que tenho no Guarujá, muito melhor do que 
aquele tríplex que mais parece uma casinha Banco Nacional da Habitação 
(BNH). Também quero colocar a disposição dele e sua família, uma das mi-
nhas fazendas, muito melhor do que aquele sitiozinho acanhado de Atibaia”.

A igreja de São José, no Centro, está em reforma. Recuperaram a 
pintura original com seus afrescos no interior do templo e pintam a parte 
de fora. Tudo até agora ficou em R$ 5 milhões e ainda falta R$ 1 milhão 
para complementar toda a reforma. Pelo que se vê, fizeram milagre. A 
igreja está ficando linda!

A cidade de Barra Longa foi, praticamente, toda recuperada pela 
Samarco e está linda. É claro que ainda tem gente que reclama, porque 
as indenizações não saíram do papel. O calçamento e a principal Praça 
ficaram um encanto.

Depois que o Supremo soltou Zé Dirceu, muitos estão achando que 
há mesmo um movimento para frear a Lava Jato. Os movimentos sociais 
já se organizam para barrar essa tendência dentro da Suprema Corte.

Dom Walmor, arcebispo de Belo Horizonte, fez aniversário outro dia 
e confirmou sua intenção de colocar um bondinho na Serra da Piedade, 
nos mesmos moldes que funciona no Corcovado no Rio de Janeiro. Se 
conseguir isso, terá feito mais que Belo Horizonte, que não consegue 
colocar um teleférico na Serra do Curral.

O governador Fernando Pimentel (PT) continua despachando do 
Palácio da Liberdade. Não se acostumou a trabalhar no Palácio Tiradentes, 
na Cidade Administrativa. Ele tem sido um crítico do dinheiro gasto na obra, 
que poderia ser usado no interior de Minas. 

Falando nisso, há uma forte tendência de Aécio Neves (PSDB) em 
disputar uma cadeira para a Câmara Federal. Ele acha difícil uma reeleição 
para o Senado. Sinal de que não se fala mais em disputar a presidência.

domingo, dia 07 de maio

Jornalista João Carlos Amaral
Dr. Dárcio Guimarães de Andrade
Eunice Fialho 

segunda-feira, 08

Ex-deputado Dinis Pinheiro
Miguel Ângelo Santiago
Washington Duarte Teixeira Pinto - Contagem
Sra. Maria Emília – mulher de Fernando de Castro

terça-feira, 09

Antônio Pena Filho 
Jornalista Mário Fontana - Colunista do jornal Estado de Minas 
Fernando Cabral - presidente do Minascentro
Sra. Laura Medioli - mulher do prefeito de Betim
Aniversário de casamento de Sadi da Cunha e Leda

Quarta-feira, 10

Professor Ricardo Romero
Geraldo Magela o Ceguinho
Juca da Farmácia - Pedro Leopoldo

Quinta-feira, dia 11

Cristiano Carneiro Naves
Sra. Meiga Vilas Boas Vasconcelos 
Dr. Geraldo Dolabela

sexta-feira, dia 12

Dalmi Jesus - ex-diretor geral da Assembleia
Aldija Starling Jorge
Jornalista Walter Freitas (Pernambuco)
Sra. Cleria de Campos Diniz - mulher de Waldemar Piló

O SiNDiCATO das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo 
Horizonte (SetraBH) entregou na Cidade dos Meninos São Vicente de 
Paulo, localizada em Ribeirão das Neves, 3 mil livros didáticos, técnicos e 
de literatura arrecadados na campanha “O Livro Acolhe, Abriga e Ensina”. 
Também receberam doações as unidades do Sistema Divina Providência, 
Lar dos Idosos São José e o Centro Infantil Creche União no Conjunto 
Santa Maria.

DELAÇÕES CHEGAM A JuSTiÇA.  Dois ministros do Superior 
Tribunal de Justiça (STF) foram citados na delação da empreiteira OAS. 
Humberto Martins e Benedito Gonçalves teriam recebido vantagens, por 
terem beneficiado a empresa. Segundo os procuradores de Curitiba, muitos 
magistrados vêm sendo citados nas delações, o que pode complicar a vida 
de muitos juízes e ministros de tribunais superiores que teriam atuado em 
favor, não só da OAS, mas também da Odebrecht.

iNTERESSANTE, a declaração do Sr. Paulo Roberto Bretas, presi-
dente do Conselho Regional de Economia ao repórter Eustáquio Ramos, 
da Rádio Itatiaia e retransmitido pelo jornal da emissora. Ele disse que, 
embora reconheça que houve avanços na economia, com diminuição 
da inflação e com a baixa da taxa Selic, o país não sabe como tirá-lo do 
atoleiro do desemprego. Bretas citou algumas medidas que deixaram de 
ser implementadas como a retomada de obras públicas e o aquecimento 
da construção civil para combater o desemprego. Ele criticou a Reforma 
da Previdência e das relações do trabalho, elogiando, entretanto, a equi-
pe econômica que, segundo ele, é uma das melhores dos últimos anos. 
Reprovou a falta de opção do governo em taxar grandes fortunas. Bretas 
não informou como ele faria para melhorar a arrecadação do governo e 
qual varinha mágica usaria para aumentar os níveis de emprego do país.

aldija
starling Jorge

festeja mais um
aniversário nessa

sexta, dia 12

curtindo o mineirão no jogo cruzeiro e Atlético, mylene scarpellini,
alexandre Fontes e guilherme scarpellini
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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 DESCONTO SÓ É VÁLIDO PARA O PREÇO DA PIPOCA DE CHOCOLATE. A PROMOÇÃO NÃO É VÁLIDA PARA COMBOS PROMOCIONAIS E BEBIDAS.  
É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE UM INGRESSO PARA LIBERAÇÃO DO DESCONTO. PROMOÇÃO EXCLUSIVA PARA MEMBROS CINEMARK MANIA.  

O DESCONTO É VÁLIDO SOMENTE PARA MEMBROS COM CARTÃO ATIVO E POR TEMPO LIMITADO. PARA TER ACESSO AO DESCONTO, É NECESSÁRIO QUE  
A COMPRA SEJA REALIZADA NAS BILHETERIAS. PROMOÇÃO NÃO CUMULATIVA. PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O SITE CINEMARK.COM.BR.
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Inspirado na corrente “9 verdades 
e 1 mentira”, que circula pelo 
Facebook, a Sociedade de Car-
diologia do Estado de São Paulo 

(SOCESP) elenca alguns fatores de 
risco para doenças cardíacas. Em 
2016, ocorreram 349 mil óbitos por 
doenças cardiovasculares no Brasil, 
um aumento de 1,39% em relação a 
2015. Mesmo sabendo da importância 
da prevenção e sobre os fatores de 
risco que desencadeiam doenças 
cardiovasculares, algumas pessoas 
não conseguem aderir uma rotina e 
hábitos alimentares mais saudáveis.  

Dados da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) indicam que, a 
cada ano, 17,3 milhões de pessoas 
falecem em todo o mundo vítimas 
de doenças cardiovasculares. A 
estimativa para 2030 é preocupante, 
pois o total de óbitos deverá chegar 
a 23,6 milhões. Confira, a seguir, as 
verdades e a mentira sobre doenças 
cardiovasculares:

Etnia – Existem fatores de risco 
não evitáveis, controláveis ou tratá-
veis, como a etnia. Certos grupos étni-
cos têm maior risco para desenvolver 
doenças cardiovasculares.

Hipertensão - A Hipertensão 
Arterial Sistêmica (HAS) ou Pressão 
Alta (PA), sozinha, é a principal causa 
de doenças do coração, dos rins, de 
Acidente Vascular Cerebral, de com-

prometimento das artérias e dos olhos, 
além de matar mais que doenças 
como câncer e até mesmo a AIDS.

História familiar – Se familiares 
próximos, como pais e irmãos, têm ou 
tiveram problemas do coração, as pes-
soas têm mais chances de desenvolver 
as mesmas doenças. Este é mais um 
fator de risco não evitável, mas serve 
de alerta para os membros da família.

Idade - Com o envelhecimento, 
aumentam os problemas que afetam 
a saúde do coração e, consequente-
mente, os riscos de desenvolver doen-
ças. Outro fator de risco não evitável, 
controlável ou tratável, mas serve de 
alerta para os membros da família.

Estresse excessivo - Conse-
quência do ritmo da vida moderna, 
o estresse é inevitável e é preciso 
aprender a conviver porque também 
está relacionado ao aumento do risco 
cardíaco.

Bebida alcoólica – O consumo 
excessivo de álcool pode ser danoso 
à saúde do coração e está relacionado 
ao desenvolvimento de hipertensão, 
alteração no ritmo do coração e au-
mento de peso.

Colesterol elevado - Elemento 
importante para vários processos 
orgânicos, entre eles, a formação das 
células, a produção de hormônios, de 
vitamina D e de ácidos que ajudam 
a digerir as gorduras. O problema 

é que o ser humano necessita ape-
nas de uma pequena quantidade 
de colesterol no sangue, produzida 
quase que totalmente pelo fígado. O 
excedente acaba se acumulando nas 
paredes das artérias, aumentando o 
risco de problemas cardiovasculares, 
como infarto do miocárdio ou acidente 
vascular cerebral.

Sedentarismo - A falta de ativida-
de física é importante fator de risco 
para as doenças cardiovasculares. 
O sedentarismo contribui para o 
desenvolvimento de hipertensão ar-
terial, obesidade, diabetes, colesterol 
elevado e outras doenças.

Tabagismo - A maior causa evi-
tável de mortes no mundo é o taba-
gismo. Os fumantes têm o risco de 
morte súbita até quatro vezes maior do 
que não fumantes. O vício do cigarro 
aumenta as chances de ter infarto do 
miocárdio, Acidente Vascular Cerebral, 
conhecido como derrame, angina e 
outras doenças, como câncer.

Apenas obesos têm problemas 
no coração - A obesidade é apenas 
um dos fatores que fazem acelerar o 
processo de aterosclerose coronária, 
podendo aumentar a chance de o indi-
víduo desenvolver hipertensão arterial, 
diabetes e doença cardíaca, mas as 
pessoas magras também podem ser 
afetadas, principalmente se tiverem 
fatores de risco.

asma mata 6 pessoas
todos os dias no brasil

No país, 10% da população sofre com o problema

“Tudo começou com as incon-
táveis crises de rinite. Depois de 
um tempo, elas passaram para 
o que me disseram ser sinusite 
crônica. Por anos eu tentei tratá-la 
e de nada adiantou. Depois de um 
tempo os sintomas começaram 
a agravar e eu passei a ter, além 
da dor no rosto e na cabeça, falta 
de ar, cansaço e uma sensação 
de que minha garganta estava se 
fechando”. Esse é o depoimento da 
dona de casa, Silvania Rodrigues, 
que é asmática. Assim como ela, 
300 milhões de pessoas no mundo 
sofrem com o problema, 10% dos 
brasileiros também. 

A asma, segundo dados con-
tabilizados pela Sociedade Brasi-
leira de Pneumologia e Tisiologia 
(SBPT) por meio do relatório do 
Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (DATA-
SUS) de 2014, mata 6 pessoas 
diariamente no país.

De acordo com o pneumologis-
ta e diretor da Sociedade Mineira 
de Pneumologia e Cirurgia Torácica 
(SMPCT), Maurício Goes, o proble-
ma é uma inflamação crônica. “Em 

resumo, é o mesmo que a bronqui-
te, uma inflamação dos brônquios. 
Normalmente, é uma doença de 
caráter familiar, ou seja, passa de 
pai para filho”.

O médico explica que algu-
mas condições podem agravar a 
doença que possui vários níveis. 
“Exposição a poeira, mofo, polui-
ção, pelo de animal etc. O período 
seco, ou mesmo a mudança brusca 
de temperatura, pode desencadear 
a inflamação. A asma tem vários 
patamares, assim, uma pessoa 
pode ter crises ocasionalmente, 
enquanto que outra pode passar 
mal quase todos os dias”.

Goes acrescenta que a asma 
não tem cura. “Ela é uma patologia 
que tem controle. Contudo, mesmo 
que esteja controlada, se a pessoa 
for exposta a condições não favo-
ráveis, pode voltar a ter crises. Por 
isso, às vezes, é possível ter asma 
quando criança, passar a adoles-
cência sem apresentar os sintomas 
e, depois, na fase adulta voltar a ter 
os indícios do problema. E ainda 
tem aqueles indivíduos que passa-
ram a infância e boa parte da vida 
sem ter nenhum sinal, mas que 
após os 50 anos desencadeiam as 
crises. É muito relativo”.

Segundo o diretor da SMPCT, 
por isso, a pessoa deve ficar atenta 
ao que está sentindo. “Os principais 
sinais da doença são: falta de ar, 
chieira no peito e sensação de 
opressão do pulmão. Geralmente, 
todos esses sintomas pioram a noite 
ou com algum esforço que a pessoa 
faça. É muito importante a popula-
ção saber disso, porque a asma, 
quando não tratada, pode matar”.
___________________________

bombinha:  
perigosa ou não?

___________________________

A patologia, apesar de não 
ter cura, é controlável. “Uma vez 
controlada a pessoa pode ficar sem 
os sintomas para o resto da vida. O 
tratamento é feito pelas vias respi-
ratórias, com medicação inalatória, 
normalmente, com a bombinha ou 
outros dispositivos de modo que o 
remédio, após inalado, vá direto 
para o pulmão”.

O especialista aproveita para 
tranquilizar as pessoas acerca dos 
mitos que envolvem a bombinha. 
“Ela não faz mal algum. Muita gen-
te acredita que ela mata porque já 
houve casos em que a pessoa teve 
uma crise de asma tão forte que 
sofreu parada cardiorrespiratória. 
Mas, isso foi por causa da asma 
que estava em um nível grave e 
não pela bombinha em si”.

É exatamente esse o tratamento 
de Silvania. “Eu tomava medicações 
específicas para a sinusite. Mas 
quando constataram, há 2 anos, 
que além dela, eu também tinha a 
asma, comecei a usar a bobinha. 
Minhas crises diminuíram muito”.

Goes esclarece que de fato 
as doenças possuem ligações. “A 
sinusite e a rinite são doenças das 
vias respiratórias superiores. Deste 
modo, a pessoa que apresenta 
alguma das duas pode, por con-
sequência, passar a ter problemas 
nas vias aéreas inferiores, que é 
onde se inicia a asma”, observa.dia 2 de maio é celebrado o dia Mundial da asma

natália Macedo

9 verdades e 1 mentira sobre
doenças cardiovasculares

em 2016, foram contabilizados cerca de 3.458.279 de idosos com mais de 80 anos

Servas reabre a campanha
#CalorHumano

Com as temperaturas mais baixas, 
é hora de prestar solidariedade a quem 
não tem meios de se proteger do frio. 
É por isso que o Servas reabre, pelo 
terceiro ano consecutivo, a campanha 
#CalorHumano. O objetivo é arreca-
dar agasalhos, calças, cobertores, 
calçados, meias e outros acessórios 
de inverno que serão destinados à 
doação. As peças arrecadadas vão ser 
entregues a instituições beneficentes 
localizadas no Estado. Com isso, 
milhares de pessoas serão atendidas.

A primeira edição da #Calor Hu-
mano arrecadou, em 2015, mais de 13 
mil peças entre agasalhos e cobertores, 
distribuídos para diversas entidades que 
atendem idosos, pessoas em situação 
de rua, crianças e adolescentes em 
Belo Horizonte e diversos municípios de 
Minas Gerais. Em 2016, esse número 
saltou para 24.427 peças. “Esse ano, 
esperamos contar novamente com a 
solidariedade e a ajuda da população 
para aumentar ainda mais o número de 
peças doadas”, diz a diretora de assis-
tência social do Servas, Cristina Aires. 
De acordo com ela, um dos itens mais 
disputados são os calçados. “Pretende-

mos ajudar um número cada vez mais 
maior de entidades e de municípios, 
sobretudo naqueles onde o frio é mais 
rigoroso”, diz.

A atual edição a campanha conta 
com 26 parceiros e haverá 38 postos 
de coleta distribuídos pela cidade.  A 
diretora da Casa de Repouso Ana de 
Souza e Silva, em Santa Luzia, na Re-

gião Metropolitana de Belo Horizonte, 
explica que a chegada dos agasalhos 
nesta época do ano é muito benvinda. 
“Os idosos da nossa casa são ca-
rentes e suas famílias também. Para 
nós, esse período do ano é dramático 
porque eles são muito friorentos e as 
roupas de inverno que foram doadas 
no ano passado já acabaram”, relata 
Maria Cleusa Justino de Campos, 
responsável pela instituição que abri-
ga 40 idosos, sendo 17 homes e 23 
mulheres.  Segundo ela, como a maior 
parte dos abrigados não conseguem 
andar e são dependentes, todas as 
roupas usadas por eles, inclusive os 
agasalhos, precisam ser lavadas todos 
os dias. 

 Em 2017, a expectativa é arreca-
dar um número ainda mais significativo 
de roupas e cobertores para distribuir 
para o maior número possível de enti-
dades nas diversas regiões do Estado. 
A meta é, durante o período de tempe-
raturas frias, melhorar a qualidade de 
vida das pessoas assistidas nessas 
instituições. A lista completa dos pontos 
de coleta pode ser encontrada no site 
do Servas: www.servas.org.br

Primeira edição arrecadou
mais de 13 mil peças entre

agasalhos e cobertores
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Lançamento do Minas eventos expo 2017
e Posse da nova diretoria do sindiprom Mg

No Hotel Mercure Lourdes, em 
Belo Horizonte, foi realizado o 
Lançamento do Minas Eventos 
Expo 2017 e a posse da nova 

diretoria do Sindiprom MG. Agora, o 
sindicato é presidido pelo empresário 

do setor de eventos da capital mineira, 
Bruno Bechelany. A diretoria conta, tam-
bém, com os organizadores Ana Maria 
Braga, Álvaro Gonzaga e Flávia Botelho 
– sócia do Espaço Ampliar que tem em 
seu portfólio o Minas Eventos. 

A edição que vivenciará a era da 
cultura da Experiência e da Inovação, 
marcará momentos de conexões entre 
marcas, serviços e pessoas em um 
“lounge de convivência”, onde empresas 
e profissionais, que estão fazendo a di-

ferença, irão trocar ideias e ainda contar 
suas histórias de sucesso.

Em uma programação plural, com 
palestrantes nacionais, painéis temá-
ticos – tudo para o desenvolvimento e 
crescimento de seu negócio.

diretoria do sindiprom: Álvaro Gonzaga, Flávia
botelho, bruno bechelany e ana Maria braga

renato Lana, do sebrae; alexa Carvalho, da ampro; Hernani
de castro Júnior, do BHc&VB e da Fc&VB-mG; Karla delfim,

da usina eventos; e Flávia botelho, da espaço ampliar

Juliane Maciel e daniel alves, da Loop vídeo; e o
secretário adjunto de turismo Mg, gustavo arrais

roberto Fagundes, presidente da Fc&VB-mG;
a homenageada sarah vaintraub, Hernani de Castro

Júnior e o presidente da Belotur, Aluizer malab

lázaro Gonzaga, presidente da Fecomércio mG; sarah Vaintraub, 
Flávia botelho e o presidente do bHC&vb, anderson rocha

João teixeira Filho, presidente do sindbuffet; Álvaro
Gonzaga, tamara e marcílio Alves, da ndG
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Juruaia é o 3° maior polo de moda íntima do país
Localizada no Sul de Minas, a 

cidade de Juruaia é conhecida, na-
cionalmente, como a capital mineira 
da lingerie. O motivo disso é que o 
município é o 3° maior polo de moda 
íntima do Brasil, sendo responsável 
por 15% da produção do país. A ven-
da de lingerie é a principal atividade 
econômica da cidade e também a 
que mais emprega. A região possui 
cerca de 250 lojas do setor, sendo 
200 delas com fabricação própria. O 
segmento arrecada R$ 240 milhões 
por ano.

Um fato que chama a atenção é 
que 90% das lojas são comandadas 
por mulheres. E a força do sexo 
feminino foi destaque na 20ª Feira 
de Lingerie de Juruaia (Felinju). O 
evento é o maior de moda íntima de 
Minas Gerais e ajuda a fomentar, 
ainda mais, o segmento na cidade. 
Este ano, os 3 dias de feira contaram 
com 22 mil visitantes e compradores, 
resultando em um montante de R$ 18 
milhões em negócios.

Em seu discurso de abertura, a 
presidente da Associação Comercial 
e Industrial de Juruaia (Aciju), Tania 
Mara Rezende, afirma que a feira 

tem 20 anos de história. “Todos os 
meus antecessores deixaram sua 
dedicação e esforço para manter a 
Felinju viva. Acredito que o evento 
pode se tornar o maior do país, por 
isso, estamos abrindo às portas para 
pessoas de outros lugares participar”.

Tania acrescenta que a supe-
ração fez da feira uma referência 
estadual e nacional. “Hoje, temos 
15 cidades participando conosco. 
Sempre tivemos consciência de 
que a feira é importantíssima para o 
crescimento de Juruaia. Não se faz 
um evento como esse com uma ou 
duas empresas, mas sim com uma ci-
dade inteira a favor de uma bandeira 
chamada Felinju”.

Ela disse ainda sobre a impor-
tância do tema. “Tratamos sobre o 
empoderamento feminino e é até 
redundante falar de feminismo em 
uma cidade onde 90% das empresas 
são comandadas por mulheres. Tal-
vez, aqui, nesse cantinho do mundo, 
a igualdade de direito de gêneros já 
seja realidade”.

destaques
Além do impacto positivo na eco-

nomia do Estado, a Felinju trouxe o 
empoderamento feminino como tema 

principal. As autoridades presentes 
no local fizeram questão de ressal-
tar a importância do sexo feminino 
para os negócios no setor. Para a 
presidente da Federaminas Mulher, 
Yeda Fernal, “em um município, onde 
a principal fonte de renda é coman-
dada, em sua maioria, por mulheres, 
elas merecem todo o respeito e 
representatividade”.

No primeiro dia de desfiles, um 
telão exibia frases de efeito como: 
“Meu nome não é psiu” e “Minha 
roupa não é convite”. Na passarela 
a Íntima Passion preferiu mulheres 
reais. “Trabalhar o empoderamento 
feminino é um desejo que tenho 
há um tempo”, explica Tânia, que 
é também a idealizadora da marca. 
“A coleção Veneza casou com todos 
os tipos de mulheres e foram elas 
que desfilaram as lingeries. Negras, 
altas, magras, gordas etc. A ideia era  
mostrar que qualquer uma pode usar 
o que quiser.

Mercado em crescimento
A Íntima Passion é, hoje, uma 

das maiores marcas da cidade. E 
ela pretende continuar crescendo. 
“Temos 12 anos de loja e o que a 
faz sólida é o design e qualidade 

de produto. Nossa identidade é 
muito firme e baseada em peças 
clássicas. Além disso, nossos 
clientes são muito fiéis. Eles sempre 
voltam. Esse ano crescemos 38%, 
mas a meta é 40%, um desafio, 
porém estamos lutando bastante 
para alcançar esse objetivo. Vamos 
triplicar nosso espaço para atender 
melhor nossos clientes”.

Tania ressalta que é muito 
criteriosa quanto a modelagem de 
seu produto. “Busquei um mas-
tologista de Belo Horizonte, e um 
PHD canadense para me auxiliar 
no desenvolvimento das peças. 
Entendendo o seio da mulher e a 
forma como o sutiã pode, e deve, 
valorizá-lo”.

O setor de lingeries, em Ju-
ruaia, pouco sofreu com a crise. 
O proprietário da marca Garota 
Veneno, César Júnior e Silva, 
explica que a feira auxilia na ino-
vação. “A Felinju proporciona um 
crescimento porque faz com que 
o empresário busque maneiras 
diferenciadas de receber o cliente”. 
Ele esclarece que busca diferenciar 
sua marca das outras e que, por 
isso, se manteve estável mesmo 
em meio ao retrocesso econômico. 

“Voltamos a ter um leve desenvolvi-
mento, nossa expectativa para 2017 
é crescer de 15% a 20%. Para isso 
aumentamos nosso mix de produto 
a fim de variar nosso preço sem 
alterar a qualidade. Nossa marca 
vende ousadia, sedução e sonhos. 
Tudo isso sem perder o conforto”.

Já a marca Modelle, nasceu 
em meio à crise. Seu idealizador, 
Val Allans, conta que para driblar 
a dificuldade financeira e con-
quistar seu espaço no mercado, 
ele optou por criar uma empresa 
diversificada. “Nós criamos uma 
marca com um design e conceito 
bem formados. Passamos sensua-
lidade através da sofisticação. Por 
causa disso, nós não competimos 
diretamente com os outros lojistas 
e acabamos por alcançar uma 
demanda de clientes tanto em 
Juruaia como fora dela”.

Allans acrescenta que a marca 
já é conhecida até mesmo fora do 
país. “Começamos há um ano e 
hoje, além dos clientes locais, te-
mos compradores em São Paulo e 
no Paraná. Estamos chegando em 
Belo Horizonte e, também, iniciando 
um trabalho de exportação para 
Austrália e Europa”.

Futuro 
Para o prefeito de Juruaia, 

Claudeci Araujo (PSB), a cidade 
está pronta para o amanhã. “Fatos 
marcantes e determinantes fazem 
parte da nossa identidade. O que 
vemos, hoje, é a concretização de 
projetos sonhados em conjunto, 
a fim de fazer da cidade a capital 
da lingerie. A prefeitura acredita no 
potencial de nossos empresários 
que tem todo nosso apoio, além de 
contarmos com a população para 
desenvolver cada dia mais”.

O secretário de Governo, Odair 
Cunha, corrobora que o povo de 
Juruaia deve servir de exemplo. 
“A Felinju chegou ao seu vigésimo 
ano. Isso significa que os moradores 
e empresários buscaram superar 
dificuldades para fazer isso acon-
tecer. Foram criativos, persistiram e 
insistiram. É de gente assim que o 
país precisa”.

Para finalizar, Cunha citou o seu 
representado, o governador Fer-
nando Pimentel (PT). “Se enfrenta 
crise com trabalho e dedicação. E é 
esse exemplo que tiramos do povo 
de Juruaia, que é sério, honesto e 
trabalhador”, conclui.

rodrigo Pereira (sebrae mG), Yêda Fernal (Federaminas mulher), edson donizete da silva (presidente da
câmara de Juruaia), Jaime Bardy (vice-prefeito de Juruaia), claudeci Araújo (prefeito de Juruaia), Odair
Cunha (secretário de governo), Carolina Pimentel (primeira dama) e tânia Mara (presidente da aciju)

desfile trouxe o tema do empoderamento feminino
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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

novos vereadores mirins 
tomam posse na capital
O s 45 novos vereadores mirins to-

maram posse na 10ª Legislatura do 
projeto Câmara Mirim na tarde desta 
quarta-feira (3/5), no auditório do 
Centro de Referência da Juventude, 

na Praça da Estação. Na solenidade, que contou 
com a presença do presidente da Câmara de BH, 
vereador Henrique Braga (PSDB), estudantes 
eleitos em 10 escolas municipais e no Centro 
Pedagógico da UFMG fizeram o juramento e 
assinaram o livro de posse, prestigiados por 
professores, colegas e familiares. Em seguida, 
participantes desta e de outras edições se pro-
nunciaram sobre a experiência, que completa 
10 anos em 2017.

Alunos do terceiro ciclo do ensino funda-
mental, os vereadores mirins foram eleitos 
após a realização de campanhas, nas quais 
apresentaram propostas de melhorias volta-
das à escola e à comunidade para obter o 
voto dos colegas. Eleitos no dia 11 de abril, 
com direito a cadastramento de eleitores, 
mesários escolhidos na própria instituição e 
urnas eletrônicas oficiais, eles representarão 
cada escola durante as atividades da 10ª 
edição do Câmara Mirim. 

Braga parabenizou a todos pelo sucesso 
do projeto, que completa 10 anos em 2017. 
O presidente do Legislativo elogiou cada 
um dos 377 estudantes que já desempe-
nharam o cargo em todas as edições, nas 
quais elegeram prioridades, debateram e 
propuseram soluções para os problemas de 
suas comunidades e escolas, na qualidade 
de seus representantes.  “O aprendizado, o 
conhecimento sobre os poderes e o exercício 
da verdadeira cidadania os acompanharão 
por toda a vida, formando agentes transfor-
madores da sociedade”, comemorou Braga, 
garantindo o apreço e o apoio incondicional 
da Casa ao projeto, cujo legado será a am-
pliação e a qualificação do acompanhamento, 
participação e interferência na vida política da 
cidade, do estado e do país por seus jovens 
cidadãos.

Número de meninas 
A juíza Roberta Rocha Fonseca, que 

representou o TRE-MG, falou sobre a impor-
tância do projeto e “o avivamento da esperança 
no Brasil” neste momento de descrença. Para 
ela, a promoção da conscientização e partici-
pação política dos jovens se reflete em cada 
ação e em seu dia a dia. “Chega de pensar o 
Brasil como o país do futuro; é preciso fazer o 
Brasil de hoje”, reforçou. Citando Aristóteles, 
ela lembrou aos jovens vereadores que o 
homem é um animal político, e que a partici-

pação de cada um não deve se limitar apenas 
à escolha, mas também a acompanhar e 
cobrar dos representantes, que têm o dever 
de atuar no interesse de seus representados. 
A alta participação feminina no parlamento 
mirim, inclusive na posição de presidentes e 
vice-presidentes, também foi destacada pela 
juíza, segundo a qual o Brasil ainda ocupa o 
153º lugar no ranking de mulheres na política, 
atrás até do Afeganistão.

A secretária municipal de Educação, 
Ângela Dalben, ressaltou a relevância das 

ações educativas, em todos os níveis e em 
todas as idades, lamentando as deficiências 
ainda existentes na rede pública. A gestora 
mencionou o projeto Orçamento Participativo 
da Criança e do Adolescente (OPCA), no qual 
os estudantes estabelecem prioridades e de-
finem a destinação de R$ 20 mil, repassados 
pela prefeitura às suas escolas, e sugeriu uma 
possível articulação entre as duas iniciativas.

O diretor do Centro Pedagógico da 
UFMG, Santer Matos, e o gerente da Escola 
do Legislativo da CMBH, Marcelo Mendicino, 

destacaram a importância da função de-
sempenhada pelos jovens parlamentares e 
celebraram o sucesso dos 10 anos do projeto.

Além da exibição de vídeos mostrando 
atividades realizadas nas escolas partici-
pantes e uma reconstituição dos 10 anos do 
projeto Câmara Mirim, os presentes ouviram 
depoimentos de participantes de edições 
anteriores e de alunos eleitos para a legisla-
tura atual. A vereadora mirim mais votada em 
2017, Indra Geovanna Ramalho, a presidente 
e a vice-presidente da 9ª Legislatura, Rebeca 
Patrícia e Gabriela Sampaio, reforçaram a 
importância do projeto em sua formação 
política e cidadã, que se reflete na vida fora 
da Câmara e da escola.

Além da conscientização e mobilização 
política e cidadã geradas pela participação no 
projeto, eles salientaram progressos pessoais 
como a perda de timidez e inibição, a desco-
berta de novos amigos e interesses, melhor 
capacidade de expressão e aprendizado da 
escuta, do diálogo e do debate.

Atividades 
Após a participação em palestras e 

oficinas sobre a organização dos poderes, 
o processo legislativo e qualidades de ora-
tória, e a posse oficial no cargo, no decorrer 
do ano os participantes passam a desempe-
nhar as funções de vereadores mirins: uma 
vez por mês, se encontrarão na Câmara 
de BH para discutir e buscar soluções 
para os problemas de suas escolas e de 
suas comunidades. Observando as devi-
das regras e procedimentos, eles elegem 
os integrantes das comissões temáticas, 
simulam reuniões e audiências públicas e 
ao final elaboram, discutem e votam pro-
postas em reunião plenária. Os textos 
aprovados são encaminhados à Comissão 
de Participação Popular do Legislativo Mu-
nicipal, que pode vir a transformá-los em 
proposições (projetos de lei ou indicações) 
de sua autoria.

vários alunos compareceram a Câmara Municipal
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José Maria da Silva Lisboa, o Visconde de 
Cairu, foi um grande incentivador da abertura 
dos portos brasileiros ao comércio. Graças a 
ele, o setor teve sua importância reconhecida 
em 1953, ano da criação do Dia do Comerciante, 
comemorado anualmente em 16 de julho. Ciente 
da vocação natural da capital mineira para os 
setores de comércio e serviços, a Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Belo Horizontes (CDL/
BH) realiza, desde 2015, a entrega da “Medalha 
16 de Julho”. 

A homenagem, que neste ano chega a sua 
terceira edição, marca as celebrações do Dia 
do Comerciante, e tem como objetivo valorizar 
empresários das nove regionais da cidade nos 
atributos perseverança, inovação ou liderança. 
Segundo a CDL/BH, a definição dessas cate-
gorias leva em consideração características 
essenciais para qualificar um bom comerciante. 
“Sabemos que só quem tem perseverança con-
segue resistir às mais diversas dificuldades. Da 
mesma forma que entendemos que aquele que 
não lança mão da inovação perde uma grande 
oportunidade de vencer desafios com criativida-
de. Já o empresário que exerce com liderança 
seu ofício, é capaz de estimular equipes e mes-
mo outros comerciantes”, explica o presidente 
da CDL/BH, Bruno Falci. 

São 27 homenageados, sendo a escolha 
feita pelos próprios comerciantes, processo 
que confere legitimidade à comenda. “Afinal, 
nada mais justo do que essa valorização partir 
dos próprios empresários, cidadãos que viven-
ciam no dia a dia os desafios e conquistas dos 
segmentos”, salienta o presidente da CDL/BH. 

Gerador de emprego e renda, os setores de 
comércio e serviços respondem por quase 70% 

do Produto Interno Bruto (PIB) de Belo Horizonte. 
Segundo dados do Ministério do Trabalho, na 
capital mineira mais de 1 milhão de pessoas 
vivem do varejo. Em Minas Gerais, são cerca de 
3,4 milhões de trabalhadores e, em todo o país, 
os segmentos são responsáveis por mais de 35 
milhões de postos de trabalho.

Falci explica que como representante desses 
setores, a CDL/BH conhece bem os desafios en-
frentados no dia a dia e a determinação de cada 
empresário em oferecer sempre o melhor ao 
seu cliente, mesmo em tempos de adversidades 
econômicas. Segundo o dirigente, a trajetória do 
comerciante sempre foi marcada por constan-
tes evoluções. Os empresários já enfrentaram 
os desafios de diferentes planos econômicos, 
regimes políticos e momentos de recessão. E, 
ainda, precisam romper as barreiras impostas 
pela elevada carga tributária. “Além disso, existe 
a constante necessidade de se manter atento às 
novidades do mercado e às mudanças no perfil 
do consumidor”, afirma. 

Ao considerar todo esse contexto e trajetó-
ria do comércio, Falci ressalta a relevância da 
Medalha 16 de Julho e comemora o fato de a 
iniciativa já fazer parte do calendário da capital. 
“O compromisso número um da CDL/BH é com 
o comerciante, o gerador de riquezas de Belo 
Horizonte. Toda e qualquer forma de valorizar e 
coroar o trabalho dos empresários da cidade é 
bastante justa”. 

A votação deste ano já teve início. Para 
eleger os 27 comerciantes que se destacam nas 
categorias perseverança, inovação ou liderança, 
os empresários podem acessar o site http://
diadocomerciante.cdlbh.com.br/ e preencher os 
dados solicitados.

Aumento do efetivo das polícias Militar (PM) e Civil (PC), investimen-
tos em infraestrutura para polícias e Corpo de Bombeiros, programas que 
aproximem a PM da população, treinamento de agentes, investimentos em 
presídios, criação da “Patrulha Rural” para monitoramento de ocorrências são 
algumas das reivindicações dos municípios da Zona da Mata entregues ao 
secretário de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais, Sérgio Barboza 
Meneses, durante encontro realizado nesta quinta-feira, 4 de maio, no Ritz 
Hotel, em Juiz de Fora.

Em carta remetida ao Governo do Estado, assinada durante o evento, 
prefeitos e vereadores relatam desafios e sugerem políticas na área de se-
gurança pública e atenção com a região na aplicação de medidas efetivas 
para o combate à violência. O prefeito Bruno Siqueira (PMDB) destacou a 
importância do debate promovido e falou dos esforços da prefeitura para 
garantir segurança à população, através de ações integradas, e a parceria 
em programas, como o Olho Vivo. O prefeito pediu atenção do Estado na 
alocação de efetivos na cidade e melhoria das condições de trabalho.

Segundo o secretário de segurança Urbana e Cidadania da PJF, José 
Armando da Silveira, “somos polo social, econômico, temos grandes hospitais 
e centros de ensino. Temos desafios de grandes metrópoles. Diante disso, 
precisamos de tratamento especial”, disse, ressaltando a atuação da Guar-
da Municipal em ações integradas com as polícias militar e civil na cidade.

Idealizador do evento, o deputado estadual Isauro Calais (PMDB) também 
cobrou o aumento de efetivo das polícias na cidade, que considera “muito 
menor do que o necessário” para atender a uma população, estimada por 
ele, de mais de 1 milhão de pessoas, entre fixa e flutuante. O deputado citou 
que a localização da região facilita a entrada de armas e drogas e destacou a 
ausência de patrulha rural na região. “Sugerimos um encontro regionalizado 
para ouvir as cidades. Queremos que o Estado nos escute.”

O comandante da 4ª Região da Polícia Militar, coronel Alexandre Nocelli, 
falou dos esforços da PM no combate à violência e da necessidade de inclu-
são dos jovens em programas de esporte, lazer, cultura e educação. Para 
a delegada regional de Polícia Civil, Patrícia Ribeiro de Souza Oliveira, a 
participação de todos em prol da segurança é imprescindível: “o tema nunca 
foi tão discutido na cidade”, ressaltou.

O secretário Sérgio Barboza Menezes afirmou que a pasta está ciente da 
situação da Zona da Mata. “A secretaria recebe e terá atenção para atender 
ao máximo de pleitos possíveis”.

CdL/bH já começa a programar
entrega da “Medalha 16 de Julho”

Juiz de Fora lidera pedidos da região 
por mais segurança na zona da Mata

Presidente bruno Falci foi o
orador oficial da última edição
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“Fazer o bem sem olhar a 
quem”. Esse velho ditado popu-
lar parece estar ficando arcaico, 
afinal as estatísticas de violência 
estão crescendo a cada dia. De 
acordo com dados do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pú-
blica (FBSP), de 2011 a 2015 
mataram-se mais pessoas no 
Brasil do que na Síria, país que 
está em guerra civil.

Porém, essa matéria não 
tem como objetivo trazer infor-
mações sobre como estamos 
a cada dia mais ameaçados. 
O real propósito é mostrar que 
ainda existe boas pessoas 
dispostas a mudar a realidade 
onde vivem. 

Laisa da Silva Costa, 15, 
observou que o seu colega 
de classe, Márcio Antunes de 
Carvalho, 15, não ia de uniforme 
para a escola. Intrigada com a 
situação, a menina questionou à 
sua professora o porquê daquilo 
estar acontecendo. A resposta 
para a pergunta não foi a que a 
estudante esperava: ele não ia 
com a roupa padrão, pois não 
tinha condições de comprá-la. 
Para mudar isso, a adolescente 
resolveu fazer uma vaquinha 
entre os colegas da turma para 
comprar o uniforme. “Consegui 
juntar os R$ 25 durante a aula 
de filosofia. Dei o dinheiro para a 
minha mãe, que comprou a blu-
sa e a levei no dia seguinte”. Ela 
conta que a reação de Márcio foi 
gratificante. “Ele não sabe falar 

direito, mas me deu um abraço 
que senti que era verdadeiro e 
estava feliz”.

Vilma Moreira, 67, avó do 
estudante, conta que ele sofre de 
deficiência mental ou intelectual 
e confirma que o menino ficou 
alegre com a atitude da colega. 
“Meu salário estava atrasado, 
por isso que o Márcio ainda 
não tinha o uniforme. Na antiga 
escola, que era municipal, tudo 
que precisava era dado. Agora, 
como está em uma estadual, 
temos que comprar”. 

Laise também comprou 
uma calça e a entregou assim 
que a escola voltou da greve. 
“Essa minha vontade de ajudar 
o próximo vem desde pequena, 
pois a minha mãe sempre me 
incentivou a fazer isso. Espero 
conseguir ajudar ainda mais 
pessoas para que elas passem 
isso para frente”.

Madalena Gomes Vilaça, 
59, também tenta mudar a re-
alidade das crianças do bairro 
onde mora, por pelo menos 
um dia. Conhecida como Dona 
Madá, ela realiza, há 12 anos, 
uma festa para os pequenos no 
dia 12 de outubro, data que se 
comemora o Dia das Crianças. 

Ela conta que a ideia da 
festa surgiu quando estava 
passando por um problema fa-
miliar e fez uma promessa que 
iria fazer algo para as crianças. 
“Comecei com uma reunião 
bem simples, só tinha biscoitos 
e doces, mas graças à Deus, 
hoje consigo dar brinquedos e 
fazer uma festa bem bonita”. 

A última comemoração feita 
por Dona Madá recebeu, apro-
ximadamente, 300 crianças. 
Para arrecadar dinheiro, ela 
diz que faz rifa, pede ajuda nas 
mercearias e supermercados 
da região, além de divulgar nas 
creches e contar com a ajuda de 
vizinhos. “Não adianta apenas 
ter dó, tem que fazer algo para 
mudar”. 

A ajuda da senhora não fica 
restrita apenas aos pequenos, 
ela também faz a “campanha 
do quilo”, na qual arrecada 
cestas-básicas para 30 famílias. 
“Tento fazer o que posso para 
ajudar”.  

Mais saúde 
A neurologista, Elizabeth 

Comini, afirma que o ato de re-
alizar uma boa atitude envolve 
o conceito de empatia, ou seja, 
capacidade de se colocar no 
lugar do outro. De acordo com 
a médica, diferentes áreas 
cerebrais estão envolvidas no 
processo de empatia. “Fazer 
o bem a outra pessoa sem 
esperar o retorno libera os 
neurotransmissores seroroni-
na e dopamina, responsáveis 
pela sensação de bem estar 
e tranquilidade, em várias 
áreas do cérebro ligadas às 
emoções. São as mesmas 
substâncias que são liberadas 
quando nos sentimos incluí-
dos, cuidados, pertencentes a 
um meio, a uma comunidade 
e uma família”.

dislexia atinge até 17%
da população mundial

Distúrbio é mais evidente nas salas de aula

Para quem não sabe, dis-
lexia significa dificuldade 
com as palavras. Segundo 
o estudo do Dislexia Bra-

sil, existem dois tipos de dislexia: 
a do desenvolvimento – que é 
uma condição que o indivíduo 
já nasce com ela – e a adquiri-
da – quando a pessoa perde a 
habilidade de ler e de escrever 
devido a alguma lesão no cérebro 
ou doença. Estima-se que mais da 
metade dos disléxicos não sabe 
que tem o transtorno e de acordo 
com a Associação Brasileira de 
Dislexia (ABD), esse é o distúrbio 
de maior incidência nas salas de 
aula e atinge entre 5% e 17% da 
população mundial. Eles definem 
a dislexia como transtorno de 
aprendizagem na área da leitura, 
escrita e soletração.  

Segundo a superintendente 
de Desenvolvimento da Educação 
Infantil e Fundamental da Secreta-
ria de Estado da Educação (SEE), 
Eleonora Xavier Paes, não existe 
um número quantitativo em rela-
ção as crianças que têm dislexia 
no Estado, pois em alguns casos é 
difícil até mesmo para a família ter 
um laudo concreto, uma vez que 
para ter o diagnóstico é preciso 
ter o amparo de um profissional 
da saúde que é difícil conseguir 
gratuitamente. 

Ela explica que na rede esta-
dual, quando o professor percebe 
que o aluno tem dificuldades e 
deveria estar em um certo nível 
de leitura e escrita é feito um 
encaminhamento e chama-se a 
família. “Após o laudo é realizado 
o atendimento por um profissional 
especializado em uma sala de re-
curso (que é usada para a maioria 
dos problemas de desenvolvimen-
to) na escola. Caso não exista essa 
sala, o estudante é encaminhado 
para a escola mais próxima que 
trabalhe com esse tipo de apoio”. 

A superintendente conta ain-
da que na rede, nesse momento, 
não tem nenhum curso voltado 
para a atuação do professor com 
os alunos com dislexia, mas que 
eles são orientados. Ela ressalta 
que a parceria entre a escola 

e a família é essencial e ainda 
sugere que a família busque por 
tratamentos fora da escola. “As-
sim que esse laudo é efetivado, 
orientamos os professores e o 
profissional que atuam na sala de 
recursos. É preciso trabalhar com 
os estudantes que necessitam 
de recursos especiais e métodos 
diferenciados para o seu desen-
volvimento. Uma substituição de 
lugar para ele ficar mais próximo 
do professor na sala de aula, 
fornecer um tempo diferenciado 
e a ajuda de um colega, são 
pontos positivos e recursos que 
a escola utiliza. 

diagnóstico precoce

A dislexia desencadeia pro-
blemas fundamentais ao relacio-
nar a linguagem escrita com a lin-
guagem falada. Essa dificuldade 
ocorre em diferentes graus, sendo 
que, enquanto um aluno pode ter 
uma dislexia leve, outro poderá 
apresentar um comprometimento 
mais severo. No caso da produ-
tora cultura e atriz, Maria Raquel 
Drumond, o transtorno é mais 
leve e, hoje, após o tratamento 
é mínimo. 

Ela conta que sua família 
descobriu que ela tinha o trans-
torno ainda na pré-escola, por 
volta dos 5 anos. Na época, Ma-
ria Raquel foi encaminhada para 
a pedagoga e fonoaudióloga. 
“Chamaram meus pais na es-
cola para conversar, porque eu 
estava trocando as letras. Outro 
fator que ajudou no diagnóstico 
foi o histórico familiar, pois duas 
tias e minha mãe também têm o 
problema”, explica.

Já no período escolar ela 
diz que sempre foi muito apli-
cada e inteligente, mas tinha 
dificuldade com a leitura de 
textos longos. “Enquanto eu 
estava no meio do texto, os 
outros já tinham acabado. Mas, 
o que ajudou muito foi grifar 
partes do texto para entender. 
Todos meus l ivros eram ra-

biscados. Grifava tudo e fazia 
anotações para compreender 
melhor”, comenta. Ela lembra 
que nunca tirou 10 em ditado, 
pois sempre trocava as letras, 
como D pelo T, confundia o C, 
S, e Z entre outras que tinham 
o som parecido”.

tratamento

Quando o transtorno não é 
tratado ou identificado, o estudo 
da Dislexia Brasil aponta que as 
consequências para a criança 
são: baixa autoestima, depressão 
precoce, transtorno de conduta, 
desistência na escola e, por fim, 
menor alcance ocupacional. 

Geralmente, o tratamento é 
realizado com fonoaudiólogos, 
neuropsicólogos, psicopedago-
gos com o apoio dos professores 
e pais. 

No caso da produtora cultural 
o tratamento foi iniciado assim 
que o diagnóstico foi feito. Ela 
conta que o cuidado e a atenção 
que os pais e professores forne-
ceram foi essencial para o seu de-
senvolvimento. “Nas escolas em 
que estudei meus pais falavam o 
meu histórico e meus professores 
sabiam. Às vezes, a criança é 
dispersa e os pais acham que o 
filho está fazendo hora. É preciso 
ter paciência com o disléxico, pois 
a atenção é perdida facilmente”, 
alerta Maria Raquel. 

Ela destaca que sempre foi 
estimulada pelos pais. “Fazia os 
exercícios indicados, escrevia 
muito e brincava de palavras 
cruzadas, que era uma forma lú-
dica para aprender e memorizar. 
Os gibis, na época, eram os da 
Turma da Mônica, me ajudaram 
muito também. E quando eu 
tinha ou tenho dificuldade em 
escrever alguma palavra, eu 
recorro aos sinônimos e quando 
não encontro eu mudo a frase”, 
acrescenta.

A produtora afirma que, hoje, 
é familiarizada com muitas pa-
lavras, mas ainda tem algumas 
dificuldades. “Eu estou 99,99% 
pois fui diagnosticada cedo e fiz 
o tratamento ao longo do tempo. 
Me considero uma pessoa bem 
sucedida”, conclui.

Segundo a ABD, 
durante a pré-escola é 
possível ver alguns si-
nais como: dispersão; 
fraco desenvolvimento 
da atenção; atraso do 
desenvolvimento da fala 
e da linguagem; dificulda-
de de aprender rimas e 
canções; fraco desenvol-
vimento da coordenação 
motora; dificuldade com 
quebra-cabeças e falta 
de interesse por livros 
impressos.

dislexia desencadeia problemas fundamentais
ao relacionar a linguagem escrita com a falada
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O 4º Prêmio Sesi Literatura encerra 
suas inscrições no dia 13 de 
maio. Esta premiação, uma ini-
ciativa da Gerência de Cultura do 
Sesi MG, incentiva trabalhadores 

da indústria mineira e seus dependentes 
a escrever prosa e verso como forma de 
promover o hábito da leitura e despertar o 
interesse pela literatura, além de concorrer 
aos prêmios. Para as duas categorias da 

premiação o tema é livre, qualquer assunto 
pode servir de inspiração. 

Os primeiros colocados de cada cate-
goria recebem R$ 6 mil; os segundos, R$ 
4 mil; e os terceiros R$ 3 mil. Os 15 clas-
sificados de cada uma também terão sua 
criação publicada no livro Sesi Literatura 
em Prosa e Verso, que será lançado no dia 
5 de agosto, numa noite de autógrafos, no 
Teatro Sesiminas, em Belo Horizonte. 

O Sesi está percorrendo todo o Estado 
para divulgar o 4º Prêmio Sesi Literatura 
– inclusive com a atuação do mediador 
cultural da entidade, Maurício Trindade, 
que está fazendo intervenções em várias 
indústrias. Já foram visitadas 45 empresas 
de 13 cidades nas Regionais Centro-Oeste, 
Zona da Mata, Norte e Sul. Mais de 4.200 
pessoas foram atendidas, entre industriários 
e jovens aprendizes do Senai.

A Fiemg e a Prefeitura de 
Contagem assinaram, em 2/5, 
na sede da entidade, em Belo 
Horizonte, um protocolo de in-
tenções. O objetivo da iniciativa 
é atrair investimentos para a 
cidade por meio de mútua co-
operação técnica entre outras 
medidas. O superintendente 
de Relações Institucionais do 
Sistema Fiemg, Paulo Brant, 
falou sobre a importância do 
acordo. 

“Este evento tem tudo a ver 
com a filosofia da Fiemg no seu 
papel de zelar pela indústria 
mineira. Para mim, é absolu-
tamente clara a relevância da 
gestão municipal bem feita para 
sairmos da crise”, disse.

O secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
de Contagem, Renê Vilela, 
disse que o protocolo de inten-
ções é um marco muito impor-

tante para a atual gestão do 
município. Ele listou algumas 
iniciativas da prefeitura para 
destravar o caminho para a 
atuação da iniciativa privada, 
como a revisão do Plano Dire-
tor da cidade, em andamento. 
“Contagem pode dar uma gui-
nada se a prefeitura e a Fiemg 
trabalharem juntas”, disse.

Também participaram do 
evento, o vice-prefeito de Con-
tagem, Wiliam Barreiro, o pre-
sidente do Ciemg, José Agos-
tinho da Silveira Neto, o chefe 
do escritório de Prioridades 
Estratégicas da Fiemg, Marcos 
Mandacaru, e representantes 
das empresas Arcelor Mittal 
(Rogério Barbosa), Massas 
Vilma (Thiago Costa e Sér-
gio Gonçalves dos Santos), 
Engetron (Aluísio Oliveira) e 
Magnesita (Marcos Augusto 
da Silveira).

Prêmio sesi Literatura vai distribuir 
r$ 26 mil para escritores industriários

Em seguida, deverá providenciar a documentação solicitada no Capítulo VI do Regulamento.
Depois de toda a documentação impressa e preenchida, colocar tudo em um envelope pardo lacrado
e entregá-lo na unidade do Sesi ou Senai mais próxima de sua casa ou enviar via correio para o seguinte endereço:
Sesi Gerência De Cultura – Avenida do Contorno, 4456 – 9º andar – Bairro Funcionários – 30.110-028 Belo Horizonte – MG
inscrições: até 13 de maio de 2017
O envelope deve estar identificado da seguinte forma:
4º Prêmio Sesi de Literatura – Edição Minas Gerais/2017
Endereço completo (caso seja postado via correio) ou identificação da Unidade Sesi e/ou Senai onde o candidato entregou a inscrição.
Nome do Candidato e nome da empresa - informações no site da Fiemg: www.fiemg.com.br

Trabalhadores das indústrias do Estado de Minas Gerais e 
seus dependentes diretos (filhos e cônjuge), maiores de 14 anos.

Estagiários e menores aprendizes podem participar desde que 
comprovem vínculo contratual em vigência válida e mínima de 3 
meses, no período de realização do 4º Prêmio Sesi de Literatura.

O candidato deverá redigir seu 
texto em uma das duas categorias 
do 4º Prêmio Sesi de Literatura — 
Prosa ou Verso.

Quem pode participar? Como se inscrever?

Cada candidato pode se inscrever com apenas um texto e em apenas uma categoria.

vencedores da 3ª Prêmio sesi Literatura
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Fiemg e prefeitura de Contagem
assinam protocolo de intenções

evento aconteceu na sede da Fiemg
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Presidente do Ciemg, José agostinho da silveira neto

http://www7.fiemg.com.br/sesi
http://www7.fiemg.com.br/senai
http://www.fiemg.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

A maior diversão. As bilheterias de cinema no 
Brasil superaram R$ 1 bilhão em receita, no fim de 
semana, mesmo na recessão. Segundo a Ancine, 
195 milhões  de ingressos  devem ser vendidos 
em 2017, ante 185 milhões em 2016. Quase um 
por habitante.

Reparação histórica. Frei David, numa reunião 
no Ministério Público Federal, sobre o concurso para 
procurador da República suspenso pela Justiça por 
não reservar 20% das vagas para negros, disse: 
“A Procuradoria-Geral da República (PGR) alega 
prejuízo em cancelar o concurso. Mas não há pre-
juízo maior do que os 388 anos de escravidão e os 
129 anos de exclusão do povo negro”.

Treze anos em imagens. Xuxa foi condenada 
pela justiça a devolver 129 mil fotos e negativos 
produzidos durante 13 anos pelo fotógrafo Xicão 
Jones. Ele trabalhava para a equipe da apresen-
tadora nos anos 90 e decidiu processá-la porque 
perdeu acesso ao material, além de ter fotos suas 
publicadas em revistas sem autorização e sem o 
crédito obrigatório. Xuxa também foi condenada a 
pagar uma multa de R$ 180 mil e a reconhecer os 
direitos autorais de Xicão.

Temer é o novo Salazar. Roberto Mangabeira 
Unger, 70 anos, em entrevista a Roberto D’Avila, que 
foi ao ar na Globo News, acusa o Governo Temer 
de praticar o “salazarismo contábil”. A política do 
Governo Salazar, em Portugal (1932/1968), é vista 
por muitos como medíocre, pouco ambiciosa – como 
um dono de padaria que zela pelo caixa, mas não 
pensa grande.

Crise? Onde? – só deu jatinhos. O aeroporto 
de Tires, em Cascais (Portugal), bateu recorde no 
número de pousos e decolagens de jatinhos parti-
culares, dias atrás. Eram os convidados brasileiros 
da festa de 80 anos do empresário Abilio Diniz, num 
hotel de luxo, em Sintra. A noite contou com shows 
de Roberto Carlos e Marisa Monte no esquema 
voz e violão.

Cotas em concursos. O Supremo Tribunal Fe-
deral terá um julgamento importante no dia 11 de maio 
no qual decidirá sobre a constitucionalidade da Lei de 
Cotas. O relator é o ministro Luís Roberto Barroso. A 
ação foi protocolada pela OAB, a pedido da Comissão 
Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. 
A ideia é impedir que juízes e tribunais (as esferas 
inferiores) possam julgar inconstitucionais as cotas 
para negros – o que, como se sabe, tem acontecido.

Alta rotatividade. Tem algo errado. O dado é 
de um relatório do Ministério do Trabalho sobre o 
FAT (fundo que paga o seguro-desemprego) – que 
está anexado à proposta do Orçamento Federal para 
2018: quatro em cada dez trabalhadores brasileiros 
com carteira assinada entram e saem do emprego 
no mesmo ano.

Dívida prende 1,5 milhão ao empregador. 
A servidão por dívida atingiu 1,5 milhão de traba-
lhadores no Brasil em 2015. São empregados que 
tinham débitos de alimentação, transporte, aluguel 
ou equipamento de trabalho com o patrão que os 
impediam de deixar o emprego, como mostra a 
pesquisa: “Aspectos das relações de trabalho e 
sindicalização”, divulgada pelo IBGE. A servidão por 
dívida é condição que caracteriza o trabalho análogo 
à escravidão e, para a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), parceira do IBGE na pesquisa, fere 
o conceito de trabalho decente.

Volta perrella. As eleições do Cruzeiro Esporte 
Clube, que deverão acontecer no segundo semestre 
deste ano, estão quentes nos bastidores do clube. 
Uma possível chapa encabeçada pelo ex-presidente 
do clube, Zezé Perrella, pode ter como vice-presi-
dente o atual presidente do Conselho Deliberativo, 
João Carlos Gontijo Amorim, conselheiro benemérito 
muito querido e respeitado no clube.

Mixido Gastrobar recebem convidados. Os 
irmãos Bruno e Henrique Almeida junto com o Chef 
Marco Túlio Loures, sócios do Mixido Gastrobar, 
receberam, no dia 2 de maio, família, amigos íntimos 
e a imprensa para apresentar as novas instalações 
e cardápio do restaurante/bar. Coquetel agradável 
durou até altas horas da noite.

C a n a L   a b e r t o

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

Encélado, uma relativamente pequena e gelada 
lua de Saturno, acabou de aumentar o seu potencial 
de possibilidades de abrigar vida.  Isso porque, além 
dos ingredientes necessários – um oceano de água 
em estado líquido sob sua superfície congelada, além 
dos elementos  químicos básicos para tanto (carbono, 
hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre) –, 
ela conta com um suprimento de energia capaz de sus-
tentar eventuais organismos que nela tenham evoluído. 
Chamamos fontes hidrotermais, tais estruturas estão 
associadas ao desenvolvimento de ricos ecossistemas 
no leito oceânico da Terra e, também, existem nas 
profundezas do oceano de Encélado, mostra estudo 
com base em dados coletados pela sonda Cassini, da 
Nasa, publicado na revista “Science”.

Para garantir a “Integridade física” do presidente 
Michel Temer (PMDB) e de seus familiares, o Governo 
Federal procura uma empresa fornecedora de “alam-
brados disciplinadores”. Eles devem ser usados em 
eventos com grande concentração de público em que 
“haja a possibilidade de ocorrência de manifestações 
com potencial de oferecer risco às autoridades prote-
gidas”. Para isso, a presidência vai gastar R$ 87,8 mil.

Diretor de um dos filmes mais elogiados de 2015 – 
“Para minha amada morta”, vencedor de sete prêmios 
no Festival de Brasília e do Zenith de Prata no Festival 
de Montreal, Aly Muritiba prepara um novo longa. Com 
nome provisório de “Ferrugem”. O filme contará com 
Enrique Diaz no elenco e fala sobre uma adolescente 
que tem vídeos íntimos vazados nas redes sociais.

Maria Bethânia foi até num colégio estadual, 
na Barra, para ver o que os alunos criaram a 
partir do CD “Brasileirinho”, que ela lançou em 
2004. O disco foi a inspiração de parte do projeto 
pedagógico da escola. A cantora vai assistir es-
petáculos de dança, música e leitura dramatizada 
pelos alunos.

energia Para a vida
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Representantes do governo 
municipal estiveram na Su-
perintendência Regional de 
Meio Ambiente (Supram), 

para acelerar a liberação do licen-
ciamento ambiental para a empresa 
Metso. 

À pedido do prefeito Alex Sal-
vador (PSD), o superintendente de 
Captação de Recursos, Wallisson 
Vidigal, e os secretários de Desenvol-
vimento Econômico, Sanders Jones, 
e de Meio Ambiente, Antônio Marcos 
Generoso Cotta, encontraram-se 
com representantes da Supram para 
agilizar a liberação do licenciamento 
ambiental da empresa Metso, que já 
aguarda há 2 anos sua instalação no 
espaço da antiga Delphi. 

Compromisso
O deputado estadual Alencar da 

Silveira Jr. (PDT) esteve presente 

durante a reunião e ressaltou que 
a cidade precisa dar este passo 
para continuar a trajetória de de-
senvolvimento que vem escrevendo 
nos últimos anos. “Itabirito está em 
boas mãos, em um governo sério 
que busca investir e solucionar um 
problema de âmbito nacional, que é 
o desemprego. Parabenizo o esfor-
ço da gestão em investir na busca 
de mais empregos. Dessa forma, 
eu não poderia deixar de ajudar, 
principalmente por se tratar de uma 
instância estadual que tem impedido 
não só Itabirito, como outras cidades. 
Estou comprometido em cobrar esta 
liberação do Estado, principalmente 
no caso da Metso”. 

Para o superintendente da Su-
pram, Leonardo Rocha, a liberação 
é importante. “Precisamos reunir os 
técnicos para solucionar o problema o 
mais rápido possível. Criar empregos 

e gerar renda é importante para a 
cidade, principalmente neste período 
de instabilidade econômica nacional”. 

Mais emprego e renda
Segundo Vidigal, a instalação 

será benéfica para a cidade. “A Metso 
irá gerar mais de 200 empregos dire-
tos e uma arrecadação grande para 
o município, se comparado ao fatura-
mento do último ano em São Paulo”.  

Para a Prefeitura de Itabirito, 
solucionar este impasse é um grande 
desejo, uma vez que a gestão lutou 
arduamente para trazer a empresa 
quando a Delphi fechou as portas. 
O atraso desta efetivação impede 
a criação de novos empregos, bem 
como o recolhimento do Impos-
to Sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS), que poderia 
estar contribuindo para melhorar a 
qualidade de vida dos itabiritenses.

itabirito busca licenciamento 
para às instalações da Metso

representantes do governo municipal e da supram reuniram-se para buscar soluções
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Criatividade e alegria marcam
festa dos 53 anos de Ipatinga

“Nosso objetivo é fazer com que a 
nossa cidade, também seja conhecida 
como um local do amor, do sorriso e do 
abraço”. Com essas palavras, o prefeito 
Sebastião Quintão (PMDB) saudou as 
milhares de pessoas que superlotaram 
o Parque Ipanema, principal cartão de 
visitas de Ipatinga, para comemorar os 
53 anos de emancipação do município.

Acompanhado de sua esposa, 
Crislian, o prefeito começou a percorrer 
o parque pouco antes das 8h, a partir 
do pátio de entrada do estádio Ipatin-
gão. Dali o casal seguiu pela pista de 
caminhada adiante de uma frenética 
fanfarra estudantil. O som dos tambores 
despertava o público para o início da 
programação.

Depois de abrir os festejos ao lado 
também do vice-prefeito e secretário de 
Educação, Jésus Nascimento (PSDB), 
e uma série de outras autoridades, o 
prefeito foi cantar o ‘parabéns’ para a 
cidade. O momento ocorreu nas tendas 
que cobriam o bolo de 53 metros mon-
tado diante da lagoa, um presente da 
rede de supermercados EPA-Mineirão.

Quintão e Nascimento também 
fizeram questão de percorrer, uma a 
uma, todas as dezenas de barracas 
culturais montadas no Parque Ipane-
ma pelas escolas da rede municipal 

de ensino. Nelas, em clima de grande 
entusiasmo e comprometimento, os 
alunos produziram sob a orientação 
de professores e diretores centenas 
de trabalhos memoráveis sobre a 
história de Ipatinga. Maquetes, livros, 
desenhos, fotonovelas, fotografias, 
teatro, música – havia de tudo um 
pouco nos estandes dos educandários, 
que deram um verdadeiro show de 
criatividade.

Com o slogan “Uma Cidade Melhor 
e Mais Humana”, a nova Administração 
de Ipatinga realizou a comemoração 
dos 53 anos do município. 

Centenas de pessoas foram aten-
didas com cortes de cabelo e manicure. 
O fornecimento de água potável para o 
público foi assegurado pela Copasa. 

Diante do quadro financeiro adverso en-
contrado por seu governo – uma dívida 
de mais de R$ 400 milhões herdada dos 
antecessores –, o prefeito enfatizou que 
tem procurado incutir uma cultura de 
austeridade entre os seus assessores, 
para que a situação possa ser revertida 
rapidamente.

Ele ressaltou economias importan-
tes que já foram possíveis em energia 
elétrica e combustíveis, assegurou 
que há um esforço concentrado para 
“reconstruir a cidade que foi encontrada 
totalmente sucateada”. E fez um apelo 
à população: “Não poupem o prefeito. 
Denunciem tudo aquilo que perceberem 
estar errado, seja o lixo, o mau funcio-
nário. O poder passa, o prefeito passa, 
mas a cidade fica”.

no galpão do Parque ipanema, prefeito fez questão de fazer uma oração
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o seu consórcio multibrasileiro

américa festeja 105 anos e
promete reforços para série b

reforços
Enquanto o clube sopra velinhas, a direção trabalha nos bas-

tidores para anunciar reforços na busca pelo sonhado presente 
do torcedor americano neste ano: o retorno do time à Série A do 
Campeonato Brasileiro.

O primeiro deles é o atacante Hugo Cabral, que disputou o 
último Campeonato Paulista pelo Audax-SP. O jogador passou por 
exames em BH antes de ser oficializado pelo clube. Hugo teve 
passagens por Bangu, Volta Redonda, Joinville e Luverdense. 

Outro atleta que negocia com o clube também vem de São 
Paulo. Campeão paulista do interior pelo Ituano, o zagueiro Lima 
deve assinar com o Coelho. Formado nas divisões de base do 
Atlético-MG, o defensor atuou pelo Fortaleza no ano passado. 
Lima está acertando vínculo com o América-MG por um ano. Além 
deles, a diretoria americana ainda tenta fechar com o atacante 
Bill, que está no Figueirense. O América-MG estreia na Série B 
do Campeonato Brasileiro no dia 12 de maio, quando enfrenta o 
Náutico, fora de casa.

o time inovou
na década de 1970,

com a camisa listrada
em verde e preto

O América Futebol Clube está 
completando 105 anos de história, 
que se confunde com a de BH. Ao 
mesmo tempo, a família América 
comemora o centenário do bicam-
peonato do Deca (1916/1917 a 
1925), uma das grandes façanhas 
decantada pela nação americana.

Para marcar essa data, foi ce-
lebrada, no dia 29, uma missa em 
ação de graças, na Igreja de Santa 
Tereza, no bairro de Santa Tereza. 
A festa continuou no dia 30, com 
a realização da Primeira Corrida 
de Rua do América, que reuniu 
mais de 1.200 competidores, com 
o evento acontecendo em frente à 
Sede Administrativa do Clube, na 
Avenida dos Andradas, no Boule-
vard Shopping.

O dia 30 de abril ficou ainda 
mais importante com a oficialização 
da Câmara Municipal de Belo Hori-
zonte (Projeto de Lei n° 1.707/08) 
como o ‘Dia do Torcedor do Amé-
rica Futebol Clube’. Portanto, a tor-
cida ganha, a partir de agora, mais 

um motivo para a festiva reunião da 
família americana. 

O evento contou com o Coe-
lhão, mascote criado em 1944 pelo 
cartunista Fernando Pieruccetti, o 
Mangabeira.

Mais de um século 
Originado de sonhos com-

par t i l hados  de  ga ro tos  da 
recém-fundada capital mineira, o 
América nasceu grande e provou 
sua força com uma sequência até 
hoje imbatível no futebol mundial: 
o decacampeonato. Apenas 4 
anos após sua fundação, o time 
americano conquistou o Campeo-
nato Mineiro e não parou mais de 
vencer – a sequência iniciada em 
1916 durou até 1925.

O América também provou 
que é pioneiro desde cedo, sendo 
o primeiro clube mineiro a enviar 
um atleta à Olimpíada, em 1936 – 
Juvenal Santos, do atletismo. Após 
a criação do querido “Coelho”, o 

time americano voltou a conquistar 
o topo de Minas Gerais em 1948 e 
venceu o Estadual novamente em 
1957, com a conquista da Tríplice 
Coroa, quando conquistou o Mi-
neiro nas categorias profissional, 
aspirante e juvenil.

O pioneirismo seguiu o Coelho, 
já que o time inovou na década de 
1970, com a camisa listrada em 

verde e preto. O novo e belo farda-
mento deu sorte ao América, que 
venceu o Mineiro de 1971 de forma 
invicta. Após grande reestruturação 
e com o Estádio Independência 
como nova casa, o Coelho voltou a 
brilhar nos gramados na década de 
1990, com a conquista do Mineiro 
em 1993 e do título de Campeão 
Brasileiro da Série B, em 1997. 

Pouco tempo depois, o primeiro 
decacampeão do mundo fez his-
tória ao vencer a primeira edição 
da Copa Sul Minas, em 2000, e no 
ano seguinte voltou a levantar uma 
taça, com a conquista do Mineiro 
em 2001.

Porém, na primeira década 
do século XXI, o time americano 
viveu momentos difíceis, mas 
provou sua enorme tradição ao se 
reerguer de uma forma implacável. 
Em 2008, o América retornou à 
elite do futebol mineiro com o 
título do Módulo II; em 2009, o 
Coelho foi mais uma vez campeão 
nacional ao vencer a Série C do 
Brasileiro; em 2010, o time ameri-
cano retornou à Série A do futebol 
nacional e, em 2016, conquistou 
seu 16º título estadual com uma 
conquista memorável.

Fábrica de craques
Ao longo dos seus 105 anos 

de existência, o Coelho deu a 

Minas, ao Brasil e ao mundo 
ta lentos como Tostão,  Éder 
Aleixo, Palhinha, Euller (Filho 
do Vento), Gilberto Silva, Fred 
e, recentemente, o lateral Da-
nilo, jogadores que chegaram à 
seleção brasileira.

Com o DNA de revelador, 
o América tem em sua exten-
sa lista nomes também como 
Amaur i  Horta,  Zuca,  Dirceu 
Alves, Wilson Santos, Ronaldo 
Luiz, Wellington Paulo, Denis, 
Ricardo, Alex Mineiro, Evaníl-
son, Irênio, Somália, Claudinei, 
além de Rinaldo, Ruy, Tucho, 
Fabrício, Alessandro e Wag-
ner, Richarlison, Bryan, Sávio, 
Rubens, Xavier, Douglas Dopô, 
Messias, Glaycon, Renato Silva, 
Glauco, Makton e Matheusinho, 
dentre tantos outros.

Em 2017, comemorando os 
seus 105 anos de história, o time 
segue sua escrita de grandeza e 
tradição, buscando seu retorno à 
elite do futebol brasileiro.

primeira corrida de rua do américa reúne mais de 1.200 competidores
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lá como cá, ladrões há

O juiz roubou ou vai roubar? 
Se você estiver lendo estas 
minhas mal traçadas linhas, 
antes do clássico deste do-

mingo, você vai dizer que o árbitro vai 
roubar do seu time. Se, no entanto, 
estiver lendo depois do jogo Atlético 
e Cruzeiro, você vai dizer que ele 
roubou do seu time.

O primeiro caso é o tal de juízo 
pensado. Ninguém vai demovê-lo da 
ideia de que os árbitros perseguem a 
sua paixão futebolística, sabe-se lá por 
qual razão. Talvez porque todos eles 
sejam torcedores do adversário. Ou 
porque são corruptos e aceitam uma 
propinazinha para torcer os resultados 
construídos em campo pela pretensa 
competência do seu time.

Mas se o jogo acabou e seu time 
venceu, ainda assim, na sua cabeça, 
o árbitro teria roubado, “porque deixou 
de dar aquele pênalti, não expulsou o 
zagueiro que fez falta criminosa no ar-
tilheiro, uma agressão digna de ir para 
o tribunal, ser suspenso ou até preso”. 
É sempre assim, desde a invenção do 
outrora esporte bretão. Por que? Ora, 
por causa da paixão em alguns casos, 
e da má intenção em outros. 

Transporte essas premissas para 
a área dos juízes togados e você 
verificará que no campo do direito, 
com honrosas exceções, também há 
incompetentes e “magistrados” cor-
ruptos. Esses últimos são insaciáveis, 
goelas largas, capazes de mudar a 
jurisprudência para favorecer seu 
bandido favorito ou para colocá-lo 
nas ruas. Não há nenhuma diferença 
entre esses de toga e aqueles de 
apito na boca. Entre um desses e um 
Zé Roberto Wright, o maior ladrão do 
futebol brasileiro, não há distância 
moral que os separe. São farinha do 
mesmo saco.

Entretanto, no Brasil e no futebol 
a roubalheira corrupta ou meramente 
incompetente, pode acabar em breve, 
tantos são os mecanismos que vigia-
rão os sopradores de apito, inclusive 
os tais “árbitros da TV”, já em testes 
iniciados em Pernambuco. 

Porém, a malandragem vista 
somente pela paixão do torcedor, não 
acabará nunca, pois 
ele será capaz de di-
zer, toda vez, que a 
tecnologia falhou. 
Vai relatar também 

que, quem enxergou e 
interpretou bem cada lan-
ce, foi ele mesmo, muito 
melhor que os olhos das 
câmeras e dos recursos das 
ilhas de captação e de revisão 
de imagens. O torcedor é assim; e 
sempre será.

Antes do clássico de domingo, 
já está condenado o árbitro Igor 
Júnior Benevenuto. Depois do jogo, 
permanece a condenação. Coisas 
do futebol! 

No campo do direito, saiba que 
nada vai mudar no Brasil. A não ser que 
se faça uma revolução à moda france-
sa e das guilhotinas, à começar pelos 
Supremos e Superiores Tribunais.

Retiradas de cena as tais honro-
sas exceções, por dever de preservar 
os justos, os honestos e o espírito 
puro do direito, que se faça então a 
liquidação da arrogância e da prepo-
tência tão comuns nos outros. E qual 
seria a primeira cabeça à rolar? A 
daquele integrante da lista dos com-
prados pelo Marcos Valério? Ahhh, 

essa decapitação eu queria 
assistir. Bandido de toga é 
bandido hediondo.
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