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País é recordista mundial
em mortes no trânsito
Pixabay

P

elo visto, as inúmeras campanhas sobre educação
no trânsito não tem alcançado o resultado esperado. Segundo dados da Organização Mundial da
Saúde (OMS), no Brasil, a taxa de vítimas fatais em
acidentes é de 23,4 em cada 100 mil habitantes.
Com isso, as estradas brasileiras ocupam a 4ª posição no
ranking. Em Minas, de acordo com a Polícia Militar (PMMG),
no ano passado, foram registradas 19.291 ocorrências nas
rodovias do Estado.
Para minimizar essa realidade, a campanha Maio Amarelo
promove, em parceria com o poder público e a sociedade civil,
ações educativas em todo território nacional e em 26 países.
A intenção do movimento é colocar em pauta o tema de segurança viária e mobilizar toda a população. Geral – Página 10

Segundo relatório da ONU,
1,5 milhão de pessoas
morrem, a cada ano, no mundo

Durval Ângelo almeja
Pimentel como candidato
a presidente em 2022

D

evido às mudanças que alteram as regras para se obter o direito à aposentadoria, muitos brasileiros estão optando por um plano B, investindo na previdência
privada. No mercado, pode-se encontrar diferentes planos, desde aqueles que
contribuem com apenas R$ 30 por mês, aos mais caros com o investimento mensal de
R$ 2.000. “A previdência privada é um ‘self service’, quando mais produtos se coloca,
mais caro fica”, explica o consultor financeiro Marcelo Soares. Economia – Página 4

Governo de Minas

Em 2018, o governador
Fernando Pimentel (PT) será
candidato à reeleição em Minas, mas para 2022, o petista
deve concorrer à presidência
do Brasil. É o que deseja o
deputado estadual Durval Ângelo (PT), líder do Governo na
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG).
Além disso, em entrevista, o
parlamentar destaca pontos
positivos da atuação de Pimentel como governador, entre
eles, os projetos que visam
beneficiar quem quitar os débitos com o Estado e as obras
de desenvolvimento do sistema
viário. Política – Página 3

Previdência não merece a
confiança dos contribuintes

Rede social deve ser
usada com moderação
Você já deixou de fazer algo para continuar conectado? Se sim, fique atento, afinal esse é o
primeiro sinal de que ultrapassou os limites. Uma amostra de como a sociedade é dependente
das redes sociais foi a reação das pessoas quando o WhatsApp saiu do ar, no último dia 3, por
aproximadamente, uma hora. Para saber mais sobre o assunto, leia a entrevista com Gustavo
Teixeira, psicólogo e mestre em análise do comportamento. Opinião – Página 2

Nome de Pimentel começa a ser lembrado
para futuras eleições presidenciais

Até
2050,
metade da
população
mundial
será míope

Consumo de água
no Brasil é exagerado

As principais consequências causadas pela miopia são o deslocamento da retina e a alta
probabilidade de cegueira, segundo a avaliação do médico oftalmologista Elisabeto Ribeiro.
De acordo com dados de um estudo publicado pela Academia Americana de Oftalmologia,
atualmente, 25% dos brasileiros são acometidos pela doença, sendo que esse número pode
dobrar até 2050. Saúde & Vida – Página 7

Economia – Página 5

Divulgação

Miopia pode causar cegueira
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Existe limite para o uso das redes sociais?
Por que há tantas pessoas
usando as redes sociais?

Natália Macedo

Q
Divulgação

ue o Brasil é um país conectado todo mundo já sabe, cerca de
58% da população faz uso da internet. Com isso, cresce a cada
dia o uso das mídias digitais. Atualmente, 102 milhões de brasileiros estão no Facebook, o número equivale a quase metade
da sociedade. O Instagram tem 35 milhões de usuários e, por
fim, estima-se que 76% dos assinantes móveis utilizam o WhatsApp.
Os dados são impressionantes e o nosso vício também. Na quarta,
dia 3, o WhatsApp saiu do ar por aproximadamente uma hora. E várias
pessoas usaram as redes para manifestar o descontentamento com o
ocorrido. O psicólogo e mestre em análise do comportamento, Gustavo
Teixeira, conversou com o Edição do Brasil sobre os motivos que levam
a pessoa a criar tanta dependência desses meios. A pergunta que não
quer calar é: afinal, quais são os limites?

As mídias digitais possibilitam que
o ser humano satisfaça duas necessidades básicas: a de se relacionar e a
curiosidade. Isso porque ela facilita o
contato com outras pessoas e sana a
vontade que temos de saber o que se
passa na vida do outro. Além disso, as
redes trazem uma variedade enorme de
assuntos e acesso a coisas divertidas,
simples e que servem como entretenimento. A pessoa busca isso a fim de ter
algum prazer imediato e fácil, muitas
vezes, em detrimento de tarefas que
ela faz ao longo do dia que são áridas,
difíceis e que necessitam de um esforço
para ser executada. E as redes sociais
as distrai de tudo isso.

No entanto, o caminho que o indivíduo busca para conseguir isso varia com
o tempo, cultura e história de cada um.
Após o surgimento das redes sociais, as
pessoas utilizam esses espaços para conseguirem satisfações. Um exemplo disso
são os aplicativos de relacionamento,
que torna tudo mais fácil e aumenta as
possibilidades. Antigamente esses meios
eram para os considerados desesperados
e que não conseguiam se relacionar com
ninguém. Agora não, até quem é considerado bacana, bonito e bem sucedido se
relaciona usando essas mídias.

“Curtidas e
seguidores
é sinal de
aprovação
social”

Quando as redes sociais
deixam de ser um entretenimento e passa a ser uma necessidade? Qual é o limite?
Toda atividade humana que dá algum
tipo de prazer traz também a possibilidade
de excessos. Há aqueles que abusam
do sexo, das compras, da comida etc.
A rede social é uma atividade humana e
traz essa probabilidade. O limite de uso é
ultrapassado a partir do momento em que
a pessoa deixa de fazer as coisas, como
estudar, trabalhar para ficar conectado.
Muitas vezes, a pessoa coloca em risco
suas tarefas, se distrai no trabalho, vai
mal em uma prova. Ela está sensível as
consequências do uso que faz, tanto das
redes sociais como de qualquer outra
atividade.

Hoje, criou-se o hábito de publicar o cotidiano, às vezes,
inclusive detalhes íntimos.
O que leva a pessoa a fazer
isso?

Metade dos brasileiros possui conta em pelo menos uma rede

EDITORIAL

Isso é mais uma fonte de satisfação. Por exemplo, se eu fui a um show
e publico isso, eu terei o prazer de ter
ido ao evento e também o de ver as
pessoas reconhecendo aquilo como
algo interessante. E isso é para muitos
uma característica que o faz ser admirável. A pessoa pode ser reconhecida
por sua beleza, roupas, festas que
foi, companhias, viagens etc. E ser
admirado é, culturalmente, construído
como algo que é fonte de prazer e a
todo momento o ser humano busca se
sentir bem.

Para muitos, quanto mais
popular nas redes sociais,
melhor. Isso pode ser prejudicial de alguma forma? Por
que elas agem assim?
Isso vai do repertório de cada um, de
sua bagagem cultural e nível de sofisticação. Algumas pessoas gostam mais
de um tipo de música do que outras, por
exemplo. Isso está relacionado a essas situações e é o que acontece na vida geral.
As mídias são uma amostra dos gostos e
preferências que a pessoa tem na vida.
Um ser muito requintado em vinhos, vai
postar sobre isso e quem gosta vai curtir,
assistir e compartilhar.
E a partir do momento em que a pessoa recebeu retorno daquilo, ela começa
a exagerar. Se o indivíduo posta uma foto
que teve muita visualização, ele vai postar
mais, porque curtidas e seguidores é sinal

A administração do presidente Michel Temer (PMDB) está completando
um ano, mas se o chefe da nação vem atuando firme no sentido de recuperar a economia do país, nós, mineiros, não temos nada para efusivas
comemorações nessa gestão. Pelo contrário, nesse período, Temer preferiu
nos ignorar, completamente, ao virar as costas para Minas Gerais, a ponto
de não nomear um único ministro mineiro para sua equipe de governo.
O momento também é oportuno para um registro referente a sua falta
de sensibilidade no que diz respeito a atender o Estado em suas reivindicações básicas, como verba para reconstrução da BR-381, no trecho entre
Belo Horizonte/Ipatinga, Anel Rodoviário e a expansão do metrô na capital.
Em Brasília, difunde-se muito a tese de que o Governo Temer é
comandado por um grupo poderoso de São Paulo, em conluio com representantes das classes mais abastadas do Nordeste. Não é lícita essa
atitude do presidente da República com nosso povo. Há em sua atitude, de
nos deixar em segundo plano, um manifesto desrespeito às nossas mais
salutares tradições. Somos o Estado síntese do Brasil, raiz de grandes
nomes do mundo jurídico, de políticos de proeminência nacional, estadistas como Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves. Além de ser terra de
Tiradentes, defensor da liberdade e da democracia.
Isso prova que a nossa história já vem sendo escrita desde os primórdios do Brasil República. Não tem sentido, agora, um presidente interino
subjugar a nossa importância perante os demais entes do cenário nacional.
Ademais, temos a segunda maior bancada de parlamentares federais,
ao lado de outro fato real: daqui são extraídas riquezas minerais para
abastecer o mercado interno e externo. Somos grandes no mundo do
agronegócio, temos terras férteis e uma agricultura de ponta, geograficamente localizado em um terreno gigantesco, com mais de 800 municípios.
E uma economia considerada a segunda maior no ranking nacional.
Por todos os títulos descritos, temos o direito de cobrar uma atitude, uma decisão mais republicana de sua excelência, o presidente da
República. No momento, ele pode ser questionado como devedor. Até
porque, se não mudar o norte de sua posição e reparar essa falta de
cortesia, pode acontecer uma ordem contra a sua presença na qualidade
de cidadão maior do Executivo brasileiro. Se não agora, em um futuro
breve, onde haverá cobrança em relação à sua autoridade.
O mandatário precisa buscar sempre o equilíbrio das forças políticas
e econômicas nacionais, com a finalidade de formar um arco seguro de
alianças, abrindo o caminho para uma governabilidade coesa e coerente.
De outro modo, as lideranças podem até considerá-lo personalidade não
grata entre a nossa gente.
É chegada a hora de cobrar mais atitude abalizadora dos deputados,
senadores e lideranças estaduais com o objetivo de fazer valer o nosso peso,
sobretudo, como Estado emblemático no que se refere a temas específicos
como, por exemplo, a segurança nacional. Não faz o menor sentido ficarmos
apenas assistindo de braços cruzados a descabida falta de vontade política
dos senhores de Brasília. Mesmo porque, eles estão nos relegando sempre
a patamares menores, hesitando em nos conhecer como representantes de
um Estado forte, poderoso, gerador de riquezas e de emprego, além de ser
um colaborador na luta, permanente, pela manutenção da paz e da ordem.

Eujácio Antônio Silva (Editor-responsável)
Distribuição nas bancas: R$ 0,50 / A distribuição dirigida é gratuita

Isso pode fazer com que as
pessoas finjam ser o que
não são?
Sim, até porque, de alguma forma,
as redes sociais facilitam isso. Por
exemplo, a pessoa vai a um casamento,
se produz, coloca uma roupa bonita e
tira umas fotos. Ela, geralmente, vai
escolher aquela que ficou mais bonita,
que o ângulo ficou melhor, que a luz
ficou boa etc. Só que quando você a
vê pessoalmente nota que ela é diferente do que aparenta na fotografia,
simplesmente porque não vive assim
todos os dias. Em alguma medida, são
as personas. Tem um ditado que diz
“não compare os seus bastidores com o
palco de ninguém”. As mídias são como
um palco, todos se mostram.

Essa dependência que as
pessoas acabam criando
podem ter consequência no
convívio delas fora das redes
sociais?
Muita. Com as redes sociais a vida
ficou mais pública e facilitou muitos
encontros, mas também gerou muitos
conflitos. Alguns relacionamentos se
iniciam por causa delas, mas outros tantos são desfeitos. Hoje, nós
vemos brigas políticas, religiosas que
terminam amizades, porque como a
resposta é pública e quem vai ler não
está frente a frente com quem escreve,
a pessoa tende a ser mais rigorosa e
agressiva. Isso acaba deixando todo
mundo mais corajoso e menos sensível
as consequências, porque qualquer
coisa é só bloquear o outro. Só que isso
gera uma repercussão na roda de amigos, trabalho, família etc. Mesmo porque as pessoas discutem pela internet
e depois não querem conversar mais.
Outro ponto é que as mídias digitais
acabam por ser um facilitador para
saber as coisas, uma vez que tudo
está público. A pessoa passa a ter
cada detalhe de sua vida registrado.
É mais fácil descobrir as mentiras.
São questões complicadas, já que não
podemos calcular quem vai ver o que
postamos, vai curtir ou comentar e isso
gera mais problemas para o convívio
humano.

José Maria Trindade

De costas para Minas

Editado sob a
responsabilidade
de Mantiqueira
Editorial Ltda.

de aprovação social. Então, de alguma
forma, ele quer repetir isso só que, às
vezes, não tem coisas interessantes para
publicar e acaba publicando qualquer
coisa.

Jornalista, correspondente da Rede Jovem Pan e
comentarista da Rede Vida de Televisão – zematri@ig.com.br

O Judiciário e a Lava Jato

A

disputa entre o procurador-geral da
República, Rodrigo Janot e o ministro
do Supremo, Gilmar Mendes expõe
as entranhas de um poder que terá
que se adequar ao novo momento
que vem de roldão. Primeiro os investigados de
costume, ou “prendam os suspeitos de sempre”
como no filma Casablanca, um clássico de 1942.
Um movimento que passou a significar a paz
geral e o alívio para as inquietações. Depois,
os integrantes do Executivo, ministros próximos ao presidente da República e integrantes
do Tribunal de Contas da União.
As investigações são tantas que estão
passando por quase todos os partidos políticos. Os principais caíram e são chamados de
balcão de negócios pelo relator do processo
de cassação da chapa Dilma-Temer no
Tribunal Superior Eleitoral, ministro Herman Benjamin. É muita investigação de
muitos poderosos. As empresas caíram
como peças de dominó empilhadas. Falta
mais? Sim, sobrou o Judiciário que terá
de pagar a conta dos ventos da mudança.
Delações não faltam para mostrar que
nada funcionaria tão naturalmente sem uma
importante participação de agentes do Judiciário em vários níveis. Não são só tribunais
superiores. Muito além da Lava Jato, os pecados correm de setor em setor. A inquietação
no Ministério Público já mostra a fogueira das
vaidades. Os procuradores da força tarefa da
Lava Jato já estão sendo questionados.
Aqui em Brasília eles são chamados pelos
cantos de garotos, ironizados nos corredores
e dizem que montaram um Supremo em
Curitiba e que alguns já estão de olho
em eleições. Chegam a dizer por aqui
que Chica da Silva tentou montar a sua
corte em Diamantina, assim como a força
tarefa montou o seu tribunal paralelo no
Paraná. Uma demonstração clara de que
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já existem disputas internas entre
os representantes do Ministério Público e dos tribunais
superiores.
Delações premiadas
indicam que novas investigações vão começar em
vários estados. O Brasil
anda normalmente de
forma paralela ao movimento. O que os tempos mostram mesmo
é que os costumes terão que mudar. Ministros
e juízes já não podem mais receber presentes
como antes e nem viagens fantásticas pagas
por empresários e escritórios de advogados.
Congressos patrocinados por grupos privados e
interessados em fazer relações com os juízes.
Tudo isso ficou mais difícil, mas ainda resta
o costume que deixa constrangidos juízes e
ministros. A ação de parentes nos tribunais.
Ex-ministros e desembargadores aposentados
“vendem” nas suas novas atividades em escritórios de advogados a proximidade real com
antigos companheiros. Isto já está também
ficando para trás.
O sinal deste novo momento que se aproxima é exatamente a troca de farpas entre o
procurador-geral Rodrigo Janot que pediu o
impedimento do ministro Gilmar Mendes no caso
do empresário Eike Batista que ele colocou na
rua. A mulher dele, Guiomar Feitosa é sócia do
escritório que trabalha para o empresário. Um
constrangimento que terá que ser decidido
pelo plenário do Supremo. Agora o troco, o
procurador Rodrigo Janot tem uma filha, Letícia
Ladeira, que trabalha para a OAS, empresa
investigada na Lava Jato. Pronto, está definido que o constrangimento chegou também
ao Judiciário e que os parentes não serão
partes integrantes dos gabinetes dos juízes,
desembargadores e ministros.
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Durval Ângelo acredita em Pimentel
como futuro candidato à presidência
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Loraynne Araujo
Com as eleições para presidente, governador,
deputados e senadores se aproximando, o Edição
do Brasil conversou com Durval Ângelo (PT), parlamentar que está há sete mandatos consecutivos
na Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais (ALMG) e é, atualmente, o líder do Governo
Pimentel (PT) na Casa.
Durval Ângelo é um dos principais nomes do
PT em Minas, seja pela sua longevidade como
deputado estadual quanto pela liderança que
exerce em relação aos demais membros. Na
ALMG, além de líder, o parlamentar também é o
vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos,
pasta que presidiu por 11 anos.

Willian Dias/ALMG

Líder do Governo falou que espera um futuro melhor para o partido
Parlamentar
está há sete
mandatos
consecutivos
na ALMG

Prioridades de Pimentel
O parlamentar destaca que existem projetos
de lei, criados pelo Governo Pimentel, dos quais
beneficiam quem quitar os débitos, bonificações
aos que pagam as contas em dia e a criação de
dois fundos imobiliários para captar recursos no
mercado. Ele aponta que, caso sejam aprovados
pela ALMG, as medidas trarão grande alívio aos

Quando chegou a Belo Horizonte, há cerca de uma década,
o Plano de Saúde Amil semeou a ideia na praça a respeito
de sua grandeza, com a expectativa de fazer a diferença em
seu segmento. Mas, a Unimed, que já era forte, ficou ainda
mais poderosa, especialmente, na região metropolitana da
capital, nestes últimos 10 anos. Quem ganha com isso são
os beneficiários dos planos de saúde em geral. Quanto mais
concorrência, melhor.

Por enquanto, o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PHS),
ainda não sabe como vai conseguir recursos para colocar em
funcionamento todo o prédio do Hospital Regional do Barreiro.
Segundo especialistas, a contratação de pessoal especializado
e os equipamentos necessários para a plena funcionalidade
do espaço, irá exigir uma verdadeira montanha de dinheiro
mensalmente. Ou seja, até o momento, o local continua sendo
um elefante branco.

AMM sem objetivo
Quando foi indagado a respeito dos reais objetivos do
encontro de prefeitos em Belo Horizonte, o presidente da
Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan Lacerda
(PMDB), não foi límpido em sua fala. Segundo ele, os municípios precisam melhorar a capacidade de gestão para gerenciar
melhor a administração municipal. Ou seja, falou mais do
mesmo. Um discurso, de certa forma, arcaico.
cofres públicos. “Pela primeira vez na história de
Minas Gerais, o governo manda um projeto para
ajudar os inadimplentes, no qual perdoa-se juros
e multas, mas por outro lado, premia-se os que
estão em dia”.
Durval Ângelo informa que as obras estruturais
em rodovias não estão paradas, como algumas
pessoas acreditam. “Temos a obra na Rodovia
dos Cristais, são 42 quilômetros e liga Cordisburgo a Curvelo. Além dessa, tem mais 10 projetos
importantes para o desenvolvimento do Estado no
sistema viário. E elas foram priorizadas pelo governador, apesar da falta de recursos, porque eram
demandas dos Fóruns Regionais de Governo”.

Expectativa para 2018
Ao ser questionado sobre a redução do número de petistas eleitos no pleito para vereador
e prefeito, realizado em 2016, o deputado disse
que o partido aprendeu com o erro e espera melhores resultados para o próximo ano. “Pimentel é
candidatíssimo à governador. Apesar de entender
que, se houver algum imprevisto com o Lula e ele
for impedido de concorrer à presidência, Pimentel
pode ser o nome do PT”.

O deputado defende o nome do governador
para às eleições de 2022. “Acredito que o Lula realmente será o candidato do partido para o próximo
ano. E para 2022, o melhor nome, sem dúvidas,
será o de Pimentel”.
Sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF), na qual se tira a responsabilidade das
Assembleias Legislativas de permitir a abertura
de processos contra governadores estaduais e a
transfere para a própria Corte, ele diz que os partidos que moveram a ação - DEM e PSDB - deram
“um tiro no pé”. “Eles queriam o afastamento de Pimentel, porém, os governadores dessas legendas
também serão investigados. Agora, é bom deixar
claro que o STF ainda vai discutir se autoriza a
abertura do processo contra o governador. A causa tem tantos erros que isso não vai ocorrer. Mas
caso aconteça, tenho certeza que ele vai provar a
sua inocência”.
No que diz respeito ao seu futuro na política,
o parlamentar afirma que está à disposição do
governador e fará o que for melhor para Pimentel.
“Já estou muito tempo na Assembleia, são 29 anos
ininterruptos na Casa. Estou aí como um soldado
do governo e jogo em qualquer posição que ele
me escalar”.

Delação, ontem e hoje
“É impossível fazer uma analogia entre as delações da
Era da Inconfidência Mineira com os fatos de bastidores da
Operação Lava Jato, nos quais os presos são induzidos às
delações premiadas. Os tempos são outros e os motivos também. Nada a ver uma coisa com a outra, como querem deduzir
alguns membros afoitos de partidos da esquerda”. Palavras
do historiador João Furtado.

Contado os votos
Jornalistas da crônica política de Brasília fazem as contas
e avaliam que o Governo Federal fechou a semana com uma
média de 310 votos a favor da votação da Reforma da Previdência. Mas, na verdade, segundo os mesmos comunicadores,
é de completa insegurança a reação dos ocupantes do Palácio
do Planalto. Afinal, o quórum mínimo necessário de 308 votos
ainda é motivo de preocupação.

Ele contra eles...
A cúpula do PMDB está, até agora, sem entender a mudança radical do ex-presidente do Senado e atual líder do
partido, senador Renan Calheiros. Na dúvida, o presidente
da República e presidente licenciado da sigla, Michel Temer,
já deu ordem de minimizar a força do Renan no Congresso.
Comentário único – Enquanto isso, Renan tem mantido,
cada vez mais, contato com o ex-presidente Lula (PT). Esse
assunto ainda var dar xabú, ora se vai!

Deputados são contra aviões
de grande porte na Pampulha

Esperteza do deputado
Guilherme Bergamini

Os deputados da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) reiteraram que são contrários à
reabertura do Aeroporto da Pampulha, em Belo
Horizonte, para aviões de grande porte.
Diante da possibilidade de autorização para
operação de aeronaves de grande porte no aeroporto central da capital, eles visitaram os Aeroportos da Pampulha e de Confins para verificar
as condições dos dois terminais que atendem a
Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).
“O que é preciso pensar é em como reduzir o
tempo de deslocamento até Confins. Não podemos
retroceder nas conquistas alcançadas, temos é que
avançar”, afirmou o deputado Gustavo Valadares
(PSDB), autor dos requerimentos para as visitas.
Desde 2005, quando os voos de grandes jatos
foram transferidos para Confins, o Aeroporto da
Pampulha recebe aviões com capacidade máxima
de 72 passageiros. Atualmente, o terminal conta
com apenas uma companhia aérea (Passaredo),
que opera regularmente dois voos diários. As
demais operações dizem respeito a fretamentos e
aviação executiva.
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) está
analisando a proposta de reabertura da Pampulha
para grandes aeronaves. Quatro diretores já se
pronunciaram favoravelmente, mas o diretor-presidente da autarquia pediu vista do processo.
Caso ocorra essa liberação, o aeroporto poderia
receber por semana até 155 pousos e decolagens
de aviões do porte do Airbus A319 (com capacidade
para até 156 passageiros).

De acordo com Rangel, 65% da ocupação
desses voos internacionais são provenientes das
conexões. Ele salientou, ainda, que a Infraero é
dona de 49% das ações do consórcio BH Airport.
O diretor de infraestrutura da concessionária, Adriano Pinho, mostrou aos parlamentares
a estrutura do aeroporto e disse que Confins foi
projetado para facilitar expansões, de forma que é
possível dobrar o número de voos internacionais
nos próximos anos. Ele ressaltou também que
7.500 pessoas trabalham no terminal, que tem voos
diretos para 43 destinos.

Conectividade
“Enviamos um documento com algumas
colocações para serem avaliadas também no
processo”, explicou Paulo Rangel, presidente da
concessionária de Confins, a BH Airport. Ele é
contrário à reabertura da Pampulha, pois acredita
que reduziria a conectividade de Confins, ou seja,
a possibilidade de voos de outros Estados e do
interior de Minas Gerais abastecerem os voos
internacionais que saem do terminal, privatizado
em 2014.

Pampulha acumula prejuízo
No Aeroporto da Pampulha, que é administrado
pela Infraero, os deputados foram recebidos pelo
superintendente em exercício, Hélio Cardoso.
Segundo ele, o plano é ter três voos por hora.
O número é bem menor do que o já recebido no
passado pelo terminal, que teve em seu auge 140
voos diários.
O gerente de negócios comerciais da Infraero,
José Lúcio Rocha, disse que o prejuízo do aeroporto foi de quase R$ 30 milhões em 2016. Perguntado

Newton Cardoso Junior, deputado federal pelo PMDB
de Minas, é o relator do Projeto de Refinanciamento (Refis),
propondo desconto de 90% nas multas dos devedores de empresas particulares no que se refere aos débitos dos impostos
federais. Ele, neste caso, representa a família do seu pai,
Newton Cardoso, com várias corporações devendo milhões
de reais. Comentário final. É aquela velha história da raposa
tomando conta do galinheiro. Aí, já é demais, não gente?!

Briga de gigantes

Parlamentares visitaram aeroportos da Pampulha e de Confins
sobre as inundações no terminal, ele explicou que
uma barragem já foi construída e neste ano não
foram registrados problemas. O gerente explicou
que outra barragem já está em fase de construção.
População
Moradores da região da Pampulha se posicionaram contrariamente ao retorno dos grandes
jatos. “A Anac está levando em conta a pista e
questões técnicas, mas não está avaliando a parte
ambiental”, disse Rogério Miranda, da Associação
de Moradores do Bairro Jaraguá. As maiores reclamações são em relação às poluições sonora e do ar.
Já o taxista Ronan de Oliveira Pires, que
trabalha em frente ao terminal, pediu o retorno
dos voos e destacou a ociosidade do Aeroporto
da Pampulha.
Os deputados Roberto Andrade (PSB), presidente da comissão, e Antonio Carlos Arantes
(PSDB) também se posicionaram contrariamente
ao retorno dos aviões de grande porte à Pampulha. Os deputados pretendem ir a Brasília para
debater a questão com a Anac e o Ministério dos
Transportes.

PMU

Prefeitura de Uberlândia apresenta previsão de receita para 2018
Representantes da sociedade civil
e gestores públicos se reuniram no
auditório Cícero Diniz para participar da
Audiência Pública de apresentação do
projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2018. A exposição foi
feita por representantes das secretarias
de Gestão Estratégica e de Finanças
e da Procuradoria Geral do Município.
A LDO é o instrumento normativo
que promove o elo entre o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual
(LOA). Em outras palavras, o documento
estima o que deve constar no orçamento
do Município no ano seguinte e estabelece normas e prioridades para a execução dos valores presumidos dentro das
metas fiscais.
O orçamento para 2018 tem a previsão de receita de R$ 2,559 bilhões. O
montante é 1% maior do que o estimado
para 2017 – que foi de R$ 2,534 bilhões.
Contudo, a atual gestão municipal

Amil x Unimed

Hospital x Kalil

Dívida com a União
Segundo o petista, a dívida de Minas com o
Governo Federal só está no patamar atual devido
a um erro, cometido há 21 anos, durante o Governo
de Eduardo Azeredo (PSDB). “O percentual de
juros era um terço superior aos demais. O Estado
também deu ativos grandes, como a Ceasa, nos
quais entraram na negociação com valores muito
baixos. Na época, levantamos que a dívida quebrava o pacto federativo”.
O deputado acredita que, devido a esses fatores, o débito mineiro cresceu muito e diz que esse
valor é injusto. “Nesta mesma época, foi criada a
Lei Kandir, na qual obriga-se a União a repor o
déficit referente às perdas. Minas recebeu, nos
últimos anos, apenas 11% ou 10% desse valor,
sendo que o máximo de reembolso foi de 55%.
Todos os governo seguintes, Fernando Henrique
(PSDB), Lula (PT) e Dilma (PT), não cumpriram o
compromisso com o Estado. Então, tem-se uma
dívida com crescimento geométrico de Minas com
o Governo Federal de R$ 88 bilhões e, ao mesmo
tempo, a União deve R$ 135 bilhões”.

V I G Í LI A S

Orçamento tem a previsão de receita de R$ 2,5 bilhões

reestimou esse valor: a previsão é de
que a receita deva ser R$ 2.338 bilhões
em 2017, menor do que o apontado
anteriormente.
“A intenção da Secretaria de Finanças é garantir o equilíbrio fiscal
do Município e, por isso, tem uma
estimativa mais realista em relação a
2018, com praticamente o mesmo valor
de receita estimado inicialmente para
2017”, afirmou o secretário de Finanças,
Henckmar Borges Neto.
Embora as despesas ainda não estejam segmentadas, a LDO estipula que
as prioridades de gastos para o pro2018
devem ser ações nos âmbitos da educação, saúde e áreas sociais, conforme
diretriz estipulada pelo prefeito Odelmo
Leão. “O objetivo é devolver ao Município o desenvolvimento econômico e social com compromisso, responsabilidade
e transparência”, ressaltou o secretário
de Gestão Estratégica, Raphael Leles.

Quando soube que seu amigo particular, o procurador-geral
da República, Rodrigo Janot resolveu atacar, frontalmente, o
ministro do STF, Gilmar Mendes, o advogado mineiro Getúlio
Queiroz comentou: “O Janot resolveu chutar o balde”.
Cena única - Só para rememorar, o procurador entende
que o ministro Gilmar deveria se considerar impedido de
atuar na ação de soltura do empresário Eike Batista. Isso se
deve ao fato da esposa do ministro fazer parte do escritório de
advocacia contratada para defender o ex-milionário brasileiro.
Uma verdadeira briga de gigantes.

A respeito das delações
Relativamente às delações contidas no bojo da Operação
Lava Jato, há muita controvérsia sobre o tema nos meandros
jurídicos. Mas o advogado paulistano Eduardo Muylaert, ao
participar de um programa de TV, comentou: “Se há exagero
dos métodos para se conseguir as declarações dos presos,
claro, precisa ser corrigido os excessos. Mas, no geral, a ação
deve prosseguir, até mesmo para inibir a onda de corrupção
no Brasil de vez e tentar eliminar essa praga danadinha para
sempre”, disse.

Com 25 anos de experiência, Siqueira Vasconcelos Advogados Associados,
atua em todas as áreas do direito, com eﬁciência e proﬁssionalismo.
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E C O N O M I A
Judiciário caro
Parece que estamos vivendo momentos de contestações
de ordens e matizes diferentes. Veja só a opinião de Ricardo
Sennes, professor de Política Internacional em São Paulo: “O
Judiciário brasileiro é um dos mais caros do mundo. Se as despesas com esse segmento fosse mais generosas, o déficits do
Governo Federal seriam bem menores”. Cruz credo, professor!

Sucessão no Galo
Depois da consagração do Galo em mais um Campeonato Mineiro, agora, a direção do clube passa a se dedicar em
tempo integral à sucessão da atual diretoria. O presidente
Daniel Nepomuceno, o prefeito Alexandre Kalil (PHS) e a
secretária de Governo, Adriana Branco, vão dar uma folga
em suas atividades públicas nos próximos dias, dedicando
alguns minutos para debater esse tema. Isso é o que consta
nos bastidores dos meios esportivos.

A

Para investir é necessário que se tenha apenas uma conta
bancária, independentemente de renda ou idade

Loraynne Araujo

Reforma da Previdência está deixando
grande parte da população preocupada
com o futuro, afinal as novas regras para
conseguir o direito de aposentar aumentam
o tempo de contribuição e a idade mínima
para obter o benefício.
Pensando nisso, algumas pessoas estão optando
por fazer a previdência privada. No entanto, neste caso, é
preciso pensar em três fatores importantes: a modalidade,

Sucessão no Cruzeiro
Em Brasília, em raros movimentos de descontração, o
senador Zezé Perrella (PMDB) deixa claro que voltará a ser
presidente do Cruzeiro. Mas, como o pleito será realizado no
final do ano, ele desacelerou as discussões sobre o assunto,
porém promete voltar “quente” na virada do segundo semestre.
O atual presidente, Gilvan de Pinho Tavares, que se cuide!

Um detalhe na última pesquisa do Instituto Multidados divulgada, semana passada, em relação à sucessão de 2018 chama
a atenção: para governador, em alguns cenários, o prefeito de
BH, Alexandre Kalil (PHS) aparece mais bem avaliado do que
o seu padrinho político, o prefeito de Betim, Vittorio Medioli
(PHS). Isso, provavelmente, deve ser por conta da capital mineira dar mais visibilidade aos administradores. Afinal, é aqui
que as coisas acontecem com mais evidência.

Problema em Juatuba
Na entrada da cidade de Juatuba, na Grande BH, funcionava a Faculdade J. Andrade, cujo prédio abandonado está
se transformando em um verdadeiro esqueleto de construção
há cerca de 5 anos.
Comentário único. O local pertence à família do ex-senador Clésio Andrade, que depois de perder espaço na política
local, também deixou como herança a construção desajustada,
comprometendo o portal da cidade. Até quando gente?

Política em Pará de Minas
Derrotado na disputa pela Prefeitura de Pará de Minas, na
eleição do ano passado, o ex-prefeito e também ex-deputado
Antônio Julio (PMDB), confessa, a pessoas próximas, a
intenção de se afastar da política de vez. Um dos motivos,
segundo os amigos, seria a falta de dinheiro para a campanha.
Eu, hein? Acredite se quiser.

à uma aposentadoria -, ou para a sua família, após o
seu falecimento. Entretanto, o comerciante ainda não se
sente totalmente seguro com os serviços privados. “Por
vivermos em um país capitalista, tudo gira em torno do
dinheiro. Se a empresa não tiver capital, não vou receber
e, consequentemente, fico sem investir”.
É importante destacar que, mesmo investindo na
previdência privada, é obrigatório continuar contribuindo
com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Se a
pessoa possui carteira assinada, o valor será retido pela
empresa, mas caso for autônomo, precisa-se pagar pelo
menos 20% do salário mínimo, que é aproximadamente
R$ 187,00. “A Polícia Federal consegue descobrir se
esse valor é pago na declaração de imposto de renda.
Caso não seja, ela pode ser presa por sonegação fiscal”,
destaca Soares.
Para saber mais sobre as principais
mudanças da Reforma da Previdência,
ente no site http://www.previdencia.gov.
br/reforma-da-previdencia/

Planos privados podem ser uma
alternativa para os mais jovens

A Superintendência de Seguros
Privados (Susep) possui mais detalhes sobre os planos de previdência
privada. As informações podem ser
acessadas no site susep.gov.br ou
pelo telefone 0800 21 8484, de segunda a sexta-feira, exceto feriados,
das 9h30 às 17h.

Faemg propõe mudanças na metodologia
do PIB agropecuário de Minas Gerais
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg)
propôs reestruturação na metodologia
da pesquisa que mede o Produto Interno Bruto (PIB) agropecuário de Minas
Gerais. Uma das sugestões refere-se
à quantidade de relatórios elaborados,
que passaria de 12 para cinco, por ano.
“Estamos trabalhando na melhoria contínua do estudo. Propusemos a redução
do número de relatórios, mas que sejam
mais coesos com algumas publicações do
IBGE, especialmente as das pesquisas
trimestrais sobre pecuária”, diz a coordenadora da Assessoria Técnica da Faemg,
Aline Veloso.
Segundo ela, foi sugerida, ainda, a
inclusão de itens em cada um dos segmentos avaliados para o PIB do agro:
primário, industrial, insumos e de serviços.
“Sugerimos a desagregação dos itens
bebidas e lácteos para que tenhamos
informações da cachaça e dos queijos

Faemg

Eleições 2018

o regime de tributação e qual portfólio o plano contratado
deve seguir. Várias instituições financeiras possuem simuladores para que o contratante decida em qual cartela
investir. Segundo a Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), as taxas
dos produtos bancários podem chegar a cerca de 3% ao
ano, embora seja possível encontrar opções similares no
mercado de 1%.
Marcelo Soares, atuário, consultor e professor da
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC
Minas), explica que “a previdência a privada é um ‘self
service’, quando mais produtos se coloca, mais caro fica”.
Atualmente, existem diferentes planos e que cabem
em diversos bolsos, desde aqueles que contribuem com
apenas R$ 30 por mês, aos mais caros com o investimento
mensal de R$ 2.000, sendo que o retorno será de acordo
com o capital aplicado.
De acordo com dados da Anbima, são mais de R$
550 bilhões aplicados nessa modalidade, uma das mais
procuradas pelos brasileiros e considerada de baixo risco.
Plano B
Para investir é necessário que se tenha apenas uma
conta bancária, independentemente de renda ou idade.
O comerciante Mauricio Freitas, 49, escolheu investir na
modalidade, mesmo sendo funcionário de uma empresa
privada. “A nossa política é instável e as leis não funcionam. Além disso, tenho um tio que contribuiu a vida toda
sobre o valor de 10 salários mínimos e recebe apenas
três de aposentadoria”.
Freitas conta que possui dois planos de previdência:
um na Caixa e o outro na Prudential, sendo que o segundo
também é um seguro de vida, na qual ele pode receber
se houver algo que o impeça de trabalhar - semelhante

Militares em ação
Neste momento de embates nas discussões políticas,
sempre aparecem os conhecidos aproveitadores da situação.
Mas, os ideólogos dessa discussão deveriam ficar atentos a
um fato: é cada vez maior a inserção de defensores da tese
pelo retorno dos militares ao poder. Aliás, quase todos os fins
de semana, na Praça da Liberdade, em BH, aparecem faixas
defendendo os milicos. Ave Maria!

13 a 20 de maio de 2017

Brasileiro opta por previdência
privada na hora de se aposentar
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Coordenadora da Assessoria Técnica da Faemg, Aline Veloso

artesanais, separadas dos produtos industrializados, por exemplo”.
Também foi solicitada a inclusão do
item indústria de couro, já que Minas tem
volume significativo de abate de animais,
além de itens da cadeia madeira, para
identificar melhor a utilização para lenha
e produção de móveis. As propostas
apresentadas serão avaliadas pelo
Cepea (Centro de Estudos Avançados
em Economia Aplicada), da Esalq/USP.
A pesquisa sobre o PIB agropecuário de Minas é desenvolvida por meio
de parceria entre o Cepea, a Faemg,
o Senar Minas (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – Minas Gerais)
e a Seapa (Secretaria da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento de Minas
Gerais). A primeira pesquisa de 2017,
referente ao PIB do primeiro trimestre
do ano, será divulgada em junho, e
trará também perspectivas do setor
para o segundo semestre.

Paulo Eduardo Akiyama
Economista e advogado

Política em MOC
Em Montes Claros, de acordo com o buchicho no famoso
Café Galo, no Centro da cidade, o relacionamento do prefeito
Humberto Souto (PPS) com seu vice, o empresário Adauto
Marques (PP) continua sendo apenas formal. A conferir.

Política em Sabará
Político veterano, o prefeito de Sabará, Wander Borges
(PSB) mandou realizar uma auditoria para saber a real situação
financeira do município. São tantos os compromissos, dívidas
e problemas que, se não tiver um norte, a situação ficará insustentável, reclama.

Não precisava de tanto
Cá entre nós, aquele aparato policial no depoimento do
Lula (PT), em Curitiba, foi um exagero. Nem nos piores filmes
policiais foi visto uma coisa dessa. A pergunta que não quer
calar é: por que não se faz uma segurança deste tipo com
tanta violência em que vivemos no país? Afinal, quem vai pagar
esse absurdo todo?

Anel Rodoviário
O vereador Carlos Henrique (PMN), presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema
Viário da CMBH, é autor do Projeto de Lei (PL) 175/2017 que
obriga a presença de cobradores (agentes de bordo) em todos
os coletivos da capital. Ele também é o responsável por uma
indicação, encaminhada ao presidente da ALMG, onde sugere
que a Assembleia tramite um PL, proibindo a circulação de
grandes veículos no Anel Rodoviário. “Estou engajado nessa
luta, sei de minhas limitações enquanto vereador, mas é preciso
que as autoridades tenham boa vontade para resolver esse
problema. Chega de mortes naquele local”, elucida.

O lado mais escuro dos escândalos nos últimos anos

D

e alguns tempos pra cá, o povo brasileiro
tem se deparado com inúmeros escândalos. A cada dia, um novo personagem
surgiu e na sequência, tomamos ciência
de que um outro montante de valores foi
desviado. Falavam inicialmente de milhões, o que
já assustava a todos. Agora, a palavra da moda é
bilhões.
Falavam de desvios de contratos da Petrobras,
depois iniciou-se uma nova operação da Polícia
Federal investigando corrupção no CARF, em
seguida fala-se em TCU, TCE´s e até em TCM´s.
Fala-se de escândalos na administração pública de
todos os cantos.
Esses e outros desvios e demais, eu chamo
de “o lado da luz dos escândalos”, por que da luz?
Porque é claro (de claridade), todos podem ver
e analisar. Está estampado em todos os jornais,
revistas, jornais televisivos, rádio, blogs, YouTube,
Facebook, Twitter, além dos meios de comunicação
em massa.
Porém, e aquilo que chamo de lado escuro? O
que ninguém consegue ver em razão da enorme
escuridão que protege. Como lidar com isto? Como
nos filmes de ficção, temos o lado escuro da força.
O lado mal, como se o da luz não fosse mal.
Com os desvios de tantos recursos (pelo menos
o montante que temos conhecimento), quantas
pessoas inocentes morreram por falta de recursos
nos hospitais públicos para atendimento? Quantos
passaram de estado estável em suas doenças para
crítico? Quantas crianças deixaram de receber
alimentos na escola? E os que não receberam
medicamentos? Além dos milhares de motoristas
e passageiros que sofreram acidentes por falta de
manutenção nas estradas estaduais, federais e
municipais, que não estão entregues aos consórcios privados?

Violência, óbitos por balas perdidas etc. Quais
outros crimes foram originários do lado escuro dos
escândalos? O crime ambiental de Mariana e suas
vítimas e aqueles que, até hoje, sofrem os efeitos
colaterais da contaminação. As nossas fronteiras
frágeis, por onde passam de tudo, desde armas,
drogas e até cigarros. O sistema penitenciário, com
enormes rebeliões, mortes, facções criminosas
comandando os presídios.
O que muito espanta é que ao invés de buscarem jogar os holofotes na área escura, na busca de
iluminar a todos os males que a população brasileira
está sofrendo, omitem cada vez mais. Cria-se novos
caminhos de desvio do principal. Delações premiadas, que ocupam 90% dos profissionais da imprensa
para assistirem 900 horas de vídeos. A cada minuto
de cada vídeo, uma nova ramificação da corrupção
surge e com isso, aumenta o lado escuro.
Será que o meu entendimento está errado?
Venho me perguntando isso há anos, desde o
início das aparições de corrupções escandalosas,
como, por exemplo, o mensalão. Esses corruptores e corrompidos poderiam ser tipificados como
assassinos? Como malfeitores que causaram tanta
desgraça a tantas famílias? Resposta: Não podem.
Nosso ordenamento jurídico não acolhe este tipo
de crime como sendo um crime. Não há tipificação.
A população deve, no ano que entra, analisar
muito bem quem será seu candidato a cargos políticos. Somente no próximo ano? Não, a partir de
agora, todos sabem exatamente o que “correu” por
trás de tanta política, um mar imenso de corrupção.
Reformar o sistema penitenciário, de forma
a manter os presidiários que praticaram crimes
hediondos separados daqueles que cometeram
crimes de menor peso, não por entender que não
são criminosos, mas para ter um caminho de ressocialização daqueles que são permeáveis a isto. As

universidades estaduais e federais estão em crise
sem precedentes. Não há investimento em pesquisas, desenvolvimento e, principalmente, ao básico.
As escolas não possuem condições de abrigar
a quantidade de alunos, não há merenda escolar,
e quando há, mais um escândalo, ou não tem merendeira, ou o estoque está com a data de validade
vencida, ou tem um político ou pessoas envolvidas
com políticos se aproveitando e ganhando “por fora”.
Imaginem quando abrirem as contas do BNDES, o banco que deveria estar financiando o
empresário brasileiro, para criação de frentes de
trabalho, financiou obras faraônicas em países
alienígenas ao nosso, com o simples intuito de gerar
riqueza para poucos em detrimento de milhões de
pessoas.
Ainda há por surgir muito mais escândalo que
deixarão o povo ainda mais revoltado. Não podemos
esquecer que temos 3 poderes e, por enquanto, o
mais atingido foi somente um poder. Pergunto: ao
longo destes anos não houve mais nenhum favorecimento em relação a outros?
Não precisaríamos de uma Reforma da Previdência. Quantos devedores da previdência foram
beneficiados pela não cobrança por parte do poder
público? Quanto isto significaria no caixa da previdência à época.
E os fundos de pensão? Aliás, e tudo o que
significa concentração de recursos financeiros?
Há muito por vir. Há muito por nos revoltarmos,
principalmente porque manobras serão feitas para
evitar que a parte com luz aumente e a população
não possa enxergar.
Assusta-me tanta hipocrisia, defesas escancaradas de malfeitores, ladrões do povo, pessoas que
com seus atos provocaram tantas perdas a população brasileira. Entendam, não falo aqui de perdas
financeiras, mas de perda de vidas e dignidade.

E LO Y LANNA
Fotógrafo Profissional

FOTO - JORNALISMO - CONGRESSOS - EVENTOS SOCIAIS

contato@minas1.com.br
www.minas1.com.br

TELEFONES:
3450-0980 / 99603-4396
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E C O N O M I A

Estamos consumindo mais
água do que deveríamos

Maioria dos consumidores
de BH não consegue
guardar rendimentos

S

Pixabay

Gasto médio no país é de 154 litros por habitante
Ariane Braga

egundo a Organização das Nações
Unidas (ONU), uma pessoa deveria
utilizar cerca de 110 litros de água
diariamente. Porém, o diagnóstico de
2015 do Sistema Nacional de Informações
de Saneamento (SNIS) do Ministério das
Cidades, mostra que o consumo médio no
país é de 154 litros por habitante ao dia. A
região Sudeste ocupa o primeiro lugar no
ranking, com cerca de 192 litros por pessoa.
A tabela tarifária do serviço é autorizada
pela Agência Reguladora de Água e Esgoto
(ARSAE-MG). A taxa, cobrada por metro cúbico
(R$/m3), aumenta progressivamente a cada
faixa de consumo, mas se o Instituto Mineiro
de Gestão das Águas (IGAM), declarar situação
crítica, a ARSAE-MG pode adotar mecanismos
tarifários para cobrir custos adicionais, garantir
o equilíbrio econômico e financeiro. Em Minas,
quem é atendido pela Copasa, paga uma faixa
fixa para uso residencial, social (para baixa
renda), comercial, industrial e pública, somada
a utilização por m³, mais a tarifa de serviço de
tratamento de esgoto, se houver.
Segundo a especialista em recursos
hídricos da Fundação SOS Mata Atlântica,
Malu Ribeiro, a conta que o consumidor recebe é referente ao serviço de tratamento e
fornecimento e não pela água. Ela acrescenta
que, de acordo com a legislação brasileira,
a água é considera um bem de uso público,
escasso e dotado de valor econômico.
Malu ressalta que, hoje, quem paga pela
água são as empresas de energia elétrica,
mineradoras, ou seja, indústrias e serviços
(companhia estaduais ou municipais de
saneamento) e que esse valor não pode ser
repassado para o consumidor. “Isso cria uma
relação que não transforma a água em uma
commoditie (porque é essencial a vida), mas
dá a sensação de que ela é barata, por esse
motivo ocorre o desperdício”.
Ela afirma que, por isso, houve polêmica
na questão de bônus para quem economizou
e multa para quem desperdiçou, pois o próprio
poder público desperdiça devido aos problemas de distribuição. “Estamos falando de 30%,
assim não é justo cobrar do cidadão comum”.
Peso da indústria
A água invisível é aquela usada na produção de produtos na indústria.
De acordo com Malu, a agricultura é o setor
que consome mais água no país, cerca de 70%.

Falta de saneamento é a forma de poluição mais perversa de desperdício
“Em São Paulo, por exemplo, existe a cobrança
para a indústria há anos, mas para a agricultura
não. O lobby desse setor foi muito intenso para
ser isento do pagamento sob a alegação de que
o ramo foi penalizado por vários problemas,
como de crédito agrícola, entressafra etc. Mas,
não se pode generalizar, pois existe aquele
agricultor que consome água de forma racional
e preserva nascentes e manaciais”.
A representante da Fundação SOS Mata
Atlântica conta que o custo da água gasta
na indústria entra na sua cadeia produtiva
de forma mais efetiva, ou seja, ela paga pela
água que capta e que lança. E isso fez com
que o setor desenvolvesse tecnologias para
reduzir esse problema.
Para Malu, no Brasil, a falta de saneamento é a forma de poluição mais perversa
de se desperdiçar água. “Também é preciso
mudar o comportamento das pessoas. Hoje,
a legislação não permite a reutilização, pois
ainda não há segurança de que a água tratada, nos sistemas de tratamento de esgoto, não
tem risco para o consumo humano. Ela lembra
que existem pesquisas fantásticas e projetos
que poderiam ser utilizados, mas alerta que é
preciso rever a legislação para garantir o uso
de uma tecnologia eficiente”, conclui.

Ouro estrangeiro
De acordo com relatório divulgado em
2015 pela ONU, as reservas hídricas do
mundo podem encolher 40% até 2030.
Outro fator é que 748 milhões de pessoas
no planeta não têm acesso a fontes de
água potável. Portanto, para quem vive em
países onde há racionamento, uma gota
vale muito. Na Espanha, por exemplo, o
brasileiro Jefferson Mansueto diz que o
cuidado é diferente se comparado ao Brasil. Lá uma garrafa de 500ml custa 1 euro,
aproximadamente, R$ 3,44. Em outros
países, a mesma quantidade pode custar
até R$11,88.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, nos EUA, também há racionamento e
as secas que atingiram o país mudou a
visão do sistema de abastecimento. Elaine
Correa, que mora no país, conta que a água
é tratada com 90% de flúor. “Dizem que se
pode tomar água direto da torneira. Pagamos apenas pela água quente e o custo é
mais alto, porque ela é aquecida pelo gás.
Na Califórnia, a economia é levada mais à
sério, tem anos que implantaram um sistema para economizar”.

M

ais da metade dos belo-horizontinos (51,4%) não possui
nenhuma reserva financeira. Pesquisa realizada pela
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH) apontou que as adversidades do cenário econômico,
sobretudo, o alto índice de desemprego tem complicado o orçamento das famílias. “Boa parte da população está com menos renda
disponível, isso dificulta quitar todos os compromissos financeiros
e, consequentemente, fazer uma reserva financeira”, afirma o presidente da CDL/BH, Bruno Falci.
Ainda de acordo com a análise, 24,6% dos entrevistados poupam
até 10% da renda, 14,3% reservam de 10% a 20%, outros 6,9% de
20% a 40% e 2,3% guardam mais de 40% dos rendimentos. Entre
os que têm o hábito de economizar, a maioria (48,3%) utiliza a conta
poupança para manter o dinheiro.
Na hipótese de dificuldade financeira como desemprego, perda
total da renda ou problemas de saúde, 33,7% dos consumidores
afirmam que conseguiriam manter o padrão de vida atual por no
máximo 3 meses; 18,9% disseram ser possível manter-se por mais
de 12 meses; outros 16,0% de 4 a 6 meses; 4,0% de 7 a 9 meses
e 3,4% entre 10 e 12 meses.
Na avaliação por classe social, os entrevistados da classe E
(18,8%) não conseguiriam manter-se nem por um mês. “Isso se
deve ao desemprego, aliado à falta de planejamento financeiro e
ao aumento da inadimplência desse público”, explica Falci. Uma
análise do Perfil do Inadimplente, realizada pela CDL/BH em março,
apontou que os consumidores da classe E estão com 67,4% da
renda comprometida com dívidas.
A pesquisa revelou também que a principal causa das dificuldades financeiras na opinião dos entrevistados é o desemprego
(38,3%), seguido por inflação alta/aumento do custo de vida (37,1%).
Outros fatores mencionados foram: baixo salário e doença na família
(5,1% cada), consumo excessivo/descontrolado (4,6%), pagamento
de aluguel (3,4%), compras parceladas no cartão de crédito (2,3%),
prestação da casa própria e plano de saúde (0,6% cada). Aqueles
que afirmam não terem dificuldades financeiras somam 2,9%.
Quando perguntados a respeito da frequência com que ultrapassam o limite do cartão de crédito, 35,3% dos consumidores afirmam
que nunca ou raramente conseguem chegar ao final do mês sem
extrapolá-lo; 30,1% disseram que sempre chegam ao fim do mês
sem ultrapassar esse limite. Às vezes e quase sempre, representam
16,0% cada e 2,6% não responderam.
Para Bruno Falci, a falta de planejamento financeiro é uma das
principais causas do endividamento no cartão de crédito. “Um levantamento divulgado pela CDL/BH, em abril, revelou que 48,3% dos
consumidores endividados da capital mineira estão inadimplentes
em função do uso indevido desse meio de pagamento”, salienta.
Na análise por faixa etária, os consumidores adultos (32,3%) e
idosos (31,3%) disseram que nunca chegam ao final do mês sem
ultrapassar o limite do cartão de crédito. O dirigente explica: “Esse
público, em geral, tem mais responsabilidade financeira e experiência no planejamento das despesas da família”.

BAIXE AGORA

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

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

LOTERIA DE MINAS - A instituição, que está chegando
aos 83 anos de fundação é uma das mais antigas do Brasil. O
vice-presidente do estabelecimento, Totó Teixeira, prepara sua
equipe para se transferir da Cidade Administrativa, onde está,
para a velha sede da Avenida Augusto de Lima, ocupada até
pouco tempo por uma unidade do Corpo de Bombeiros. A Loteria
vem lutando para não perder sua função, prejudicada em muito
pela proibição da Caixa Econômica Federal, de vender de seus
produtos nas lotéricas do Estado. Hoje, ela tem outros produtos,
mas há uma forte tendência de se voltar com o velho bilhete da
mineira. A Secretaria da Fazenda, pasta a qual a Loteria pertence,
espera com ansiedade a aprovação de um projeto que tramita no
Congresso Nacional, criando um marco regulatório para as loterias.
Esse sinal pode legalizar novamente os cassinos e até mesmo o
jogo do bicho. É bom lembrar que o Mineirão inaugurado em 1965,
foi construído com recursos da Loteria de Minas.

A NI V E RS A RI A NT E S

DA COCHEIRA
O Santander está negociando parte do Banco Bonsucesso de
Minas. O naco do negócio é a parte do empréstimo consignado.
___________________________________
Anatel foi chamada a dar sua opinião a respeito do enfrentamento do SBT, Record e Rede TV, com algumas operadoras de
TV a cabo que se recusam a pagá-las pela programação inserida
em suas grades. Outras TVs a cabo e abertas recebem das operadoras em questão.
___________________________________
Um ano de Governo Temer (PMDB) e o presidente continua
devendo Minas pela não inclusão de mineiros em seu ministério.
O peemedebista ainda não se dignou vir ao Estado. O seu partido,
aqui, está mudo!
___________________________________
E até hoje o prefeito Kalil (PHS) ainda não abriu a chamada
caixa preta da BHTrans. Aliás, o parlamentar está devendo uma
medida de impacto para a cidade.
___________________________________
O empresário Celso Afonso é o novo presidente do Sindicato
Intermunicipal das Indústrias de Bolsas e Cintos de Minas Gerais
(Sindibolsas MG). Ele vai comandar a entidade até 2019.

Vice-presidente da Loteria de Minas, Totó Teixeira

JÁ VI ESSE FILME ANTES - Sempre me perguntam sobre uma
possível candidatura do prefeito de São Paulo João Dória (PSDB)
à Presidência da República. Acho temerário e dou um exemplo:
Quando o deputado Pimenta da Veiga (PSDB) foi eleito prefeito
de BH, estava indo bem na sua administração e, com apenas um
ano e pouco, desincompatibilizou-se do cargo para ser candidato a
governador. Perdeu a disputa e ficou sem completar o seu natural
ciclo frente a prefeitura. Recusou-se a apoiar Hélio Garcia, o grande
vitorioso daquela eleição. Já Eduardo Azeredo (PSDB), que era vice
e ficou em seu lugar na prefeitura, virou governador. Portanto, seria
muito bom o Sr. João Dória fazer uma boa administração em São
Paulo e não atropelar o tempo.

PROCESSO CONTRA LULA - Este movimento todo em torno do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com o seu depoimento
em Curitiba diante do Juiz Sérgio Moro, pode ser visto como arma
de crescimento político, o que vem sendo constatado pelas recentes
pesquisas. “O ex-presidente tem sensibilidade política e sabe muito
bem tirar proveito de tudo isso, fazendo crescer um movimento
nascido dentro do PT que pode incendiar o país com o “Volta Lula”.
As chamadas forças de centro estão praticamente sem um nome
para sobrepujar o petista, já que Aécio Neves (PSDB) e Geraldo
Alckmin (PSDB) também foram atingidos pelo escândalo que está
ferindo o PT. Com isso, o que seria centro-esquerda, representado
pela senhora Marina Silva, dificilmente conseguiria abafar o discurso
de Lula daqui pra´ frente. Se não houver provas concretas contra o
ex-presidente, e é bem provável que as delações dos empreiteiros
fiquem só no testemunho, nada vai acontecer a Lula. Todos os
políticos podem receber penas leves, somente pelo caixa 2.

Domingo, dia 14 de maio
Deputado Bonifácio Mourão
Laura Marques Guimarães
Miguel Nogueira

Segunda-feira, 15
Coronel Luciene Albuquerque
Daniela Friche - Brumadinho
Antônio Tocafundo

Terça-feira, 16
Dr. Expedito Monteiro Lara - Contagem
Himdemburgo Pereira Diniz
Dr. Mauro Leduck

Quarta-feira, 17
Diva Viana - Contagem
Sra Lourdes Rocha de Vasconcelos
Geraldo Cleber Pereira

Quinta-feira, 18
José Fernando Aparecido de Oliveira
Wander Ambrósio
Sherida Louise Scarpelli

Sexta-feira, 19
João Guedes Vieira - Contagem
Jornalista Kátia Lage
Ideu Casagrande

Sábado, 20
Deputado Eros Biondini
Irma Caixeta Santiago
Ângela Aparecida Ribeiro

A todos, os nossos Parabéns!
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Montes Claros

Festivais gastronômicos em BH
trazem fluxo turístico de qualidade

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

BH Convention & Visitors Bureau
A gastronomia é um forte atrativo mineiro, que se traduz em um
excelente fluxo turístico de qualidade em todos os rincões do Estado
e, em especial, na capital.
O “Concurso Comida di Buteco”,
que elege a melhor receita da categoria na cidade e no país, termina neste
final de semana. Agitou BH durante
os últimos 30 dias, contribuindo para
a movimentação de inúmeros estabelecimentos. As experiências compartilhadas foram diversas e muitos
profissionais têm revelado o quanto
tudo isso é importante para o setor.
Além de investir em um prato inédito, todos se preocupam em trabalhar
bem os demais aspectos, fazendo
com que tenham um atendimento de
excelência. E o fato estimula a melhoria contínua. Muitos botecos foram
frequentados por diversas pessoas
que não o conheciam, e isso é um
dos sucessos do “Comida di Buteco”.
O cuidado com a temperatura da
cerveja, com o conforto das cadeiras
e mesas, da higiene na cozinha e nos
banheiros – nada disso era assim
antes do evento.
Tradicionalmente, é finalizado
com um grande encontro, a chamada
“saideira”, que acontece no dia 20 de
maio, no Mineirão, quando o bloco carnavalesco mineiro Baianas
Ozadas recebem Moraes Moreira.
Outras atrações também prometem
agitar bastante os presentes, como
Falcatrua – Tributo a Tim Maia -, Oi
de Gato e Roda de Samba com o
Me assume ou Me deixe. Além de
muita música, teremos a presença
de todos os botecos participantes e
o vencedor do concurso nacional em
2016, o carioca Bar do David.
“O Comida di Buteco” é, em
essência, um concurso que elege o
melhor boteco da cidade por meio
da avaliação, in loco, de público

e jurados, das categorias melhor
tira-gosto, higiene, temperatura da
bebida, atendimento. O público e
os jurados possuem o mesmo valor
na votação: 50% cada. O Instituto
Vox Populi faz a apuração dos votos.
A cada edição, 20% da base
é desclassificada, gerando uma
renovação anual da mesma, o que
exige que o concorrente nunca se
acomode. Durante o período de
votação, uma campanha de comunicação estimula o público a visitar
os participantes para provar e dar
as notas. Esse fluxo de pessoas
eleva de 40 a 300% o faturamento
dos estabelecimentos, impactando
toda a cadeia produtiva, do bar ao
fornecedor.
Os festivais fazem com que
toda a Cadeia Produtiva do Turismo
se envolva e faça bons negócios.
Hotéis fazendo preços promocionais
nos finais de semana, operadores
receptivos trazendo caravanas do
interior e de outros Estados, caravanas de jornalistas e de diretorias de
entidades percorrendo um roteiro,
e taxistas satisfeitos pelo maior
movimento noturno.
Esta movimentação toda que
faz com que os festivais permaneçam e cresçam ano a ano, superando na criatividade e na qualidade
dos pratos criados. Este turismo
gastronômico é fantástico no mundo todo!
Também tivemos o “Botecar”,
que neste ano o tema foi uma
viagem pelos “Quintais de Minas”,
porque nada mais mineiro (e botequeiro) do que um local para
socializar com a vizinhança ali, bem
perto da cozinha. E foram os quintais
que inspiraram o preparo dos pratos
concorrentes. Os cozinheiros buscaram técnicas e elementos de hortas,
pomares, chiqueiros e galinheiros

para inventar receitas deliciosas.
Cada uma com uma combinação e
história diferente, que valeu a pena
experimentar!
Norte, sul, leste ou oeste: ingredientes e receitas características de
uma nação continental que ano após
ano celebra suas raízes e sabores,
no maior festival gastronômico do
planeta: a 12ª edição do “Brasil
Sabor”. A mecânica do festival é
simples e deliciosa: cada restaurante participante prepara um prato
a partir da comida do lugar, valorizando ingredientes encontrados na
própria região.
São muitos outros festivais por
Belo Horizonte, como o “Festival
Gastronômico da Pampulha”, “Restaurante Week”, as promoções do
Duo Gourmet, feiras semanais, festas temáticas de rua – tudo remete
à gastronomia e a forma como ela
se torna forte indutor de turistas
e moradores de outras regiões
da cidade. Convide a família e os
amigos para dividir esta experiência
gastronômica e sinta os verdadeiros
sabores do Brasil.
Os festivais gastronômicos
contribuem para a consolidação da
cozinha brasileira como patrimônio
imaterial, na medida em que explicita talentos e histórias regionais e
traz público, crítica e imprensa para
validarem conjuntamente essas
performances.
E com esta divulgação nacional
e até internacional do “Comida di
Buteco”, comparável ao “Festival
Cultural e Gastronômico de Tiradentes”, saindo em toda a mídia
nacional, seja em jornais, TVs,
rádios e revistas, traz uma enorme
visibilidade para a capital, cidade de
nascimento do evento. É também na
gastronomia que BH se apresenta
aos Olhos do Mundo!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ipatinga
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

Juiz de fora
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

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

Uberlândia
Restaurante Favoritto
Rua Tupinambás,58 - Melo
Telefone (38) 3222-5353
restaurantefavoritto@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

Ouro Preto
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

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.
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Miopia vai atingir metade
da população até 2050
Divulgação

Problema pode ser porta para outras doenças do olho

Você consegue enxergar um
objeto de longe? E o letreiro do ônibus quando ainda está a uma certa
distância? Se você respondeu não
a uma dessas perguntas, você pode
ser míope. Estima-se que 25% dos
brasileiros sejam acometidos pelo problema. Dados de um estudo publicado
pela Academia Americana de Oftalmologia apontam que até 2050 metade
da população mundial será míope. No
Brasil, esse número passará de 27,7%
em 2020 para 50,7% em 2050.
Ainda de acordo com a pesquisa,
um quinto do grupo que será afetado
vai correr um risco significativamente
alto de cegueira se as tendências atuais
continuarem. O médico oftalmologista
Elisabeto Ribeiro explica que isso acontece, porque a miopia pode ser à porta
de outras doenças. “A retina do míope
é mais frágil e isso pode acarretar muitos problemas, o principal é o próprio
deslocamento da retina. Um trauma,
pancada ou esbarrão raramente é grave para uma pessoa normal, já para o
míope, a propensão é maior”.

Ribeiro elucida que o olho de
um míope é um pouco maior que
o normal. “A miopia faz com que o
olho tenha um tamanho superior ao
de outras pessoas que não tem o
problema, mas isso é imperceptível,
é questão de milímetros”. O oftamologista acrescenta que isso cria uma
pré-disposição ao distúrbio e o torno
inevitável. “Com o tempo, a pessoa
acaba desencadeando dificuldade
de visão e, a partir daí, precisa usar
óculos. Um outro fator é a condição
genética. Se a pessoa têm casos na
família, aumenta em 20% as chances
dela também ter”.

Depois de consultar um oftalmologista, ele constatou o problema. “Na minha
família tem vários casos, então eu já
desconfiei que também tinha. Comecei
a usar óculos, mas confesso que fui
irresponsável no início, principalmente,
porque na escola algumas pessoas
zombavam de mim. Isso fez meu grau
aumentar muito rápido em pouco tempo”.
Igo acrescenta que, agora, sobretudo por trabalhar com o computador,
usa o óculos com frequência. “Estou
sempre com ele. Além disso, eu busco
ir ao oftalmologista uma vez ao ano
para ver se meu problema estabilizou
ou aumentou”.
Para o oftalmologista, agora, a
atitude de Igo é a mais correta. “É
interessante que a pessoa visite anualmente o oftalmologista para controlar
a miopia. Se precisar de um menor
espaço de tempo, o próprio especialista vai solicitar. É aconselhável tentar
procurar ambientes bem iluminados
e claros para que o olho trabalhe de
forma confortável e não exija muito
esforço. A miopia não tem como ser
evitada, mas a pessoa pode auxiliar
para que o problema não se agrave de
forma rápida e se estabilize”, conclui.

Sinais
O problema apresenta sinais
como dor de cabeça e tensão ocular, mas o principal é a dificuldade
de enxergar de longe. Foi o que fez
o blogueiro e youtuber, Igo Lucas.
Ele descobriu que tinha miopia,
após sentir dificuldades para enxergar o que a professora escrevia
no quadro. “Eu sentava na terceira
carteira e, mesmo assim, semicerrava os olhos e forçava para ler”,
recorda.

Unidades de Registro Civil de Nascimento
atenderam 100 mil crianças em Minas Gerais

E

m Minas Gerais, o reconhecimento da
cidadania vem de berço. Proporcionar
esse direito desde os primeiros dias de
vida da criança é o principal objetivo
das Unidades Interligadas de Registro
Civil de Nascimento (UIs), que atingiram em abril
a marca de 100 mil certidões de nascimento
emitidas desde a implementação do programa
em 2013.
As UIs permitem que o registro civil de
nascimento seja feito ainda na maternidade. O
processo se dá por meio de um
sistema interligado ao cartório
via internet e a impressão do
documento ocorre no próprio
hospital, sem custos para a
família.
As unidades estão instaladas em 41 hospitais, distribuídos por 31 municípios
e abrangem 13 territórios de
desenvolvimento.
Coordenado pela Secretaria de Estado de Direitos
Humanos, Participação Social
e Cidadania (Sedpac), em parceria com a Corregedoria Geral
de Justiça de Minas Gerais, Ministério Público
Estadual, Sindicato dos Oficiais de Registro Civil
(Recivil), hospitais e cartórios, a iniciativa faz
parte da política de erradicação de sub-registro
de nascimento — conjunto de nascidos vivos e
não registrados no mesmo ano do parto.
Além disso, desde dezembro do ano passado as unidades emitem também o número do
CPF na certidão.
Para o secretário de Estado de Direitos
Humanos, Participação Social e Cidadania,

Nilmário Miranda, garantir o registro de recém-nascidos é uma prioridade na promoção de
direitos. Por isso, a meta é ampliar o serviço.
“Minas Gerais está erradicando o sub-registro civil, que é uma das mais graves violações
de direitos humanos, pois é a negação de todos
os direitos da pessoa. Aqui a criança já nasce
com sua cidadania reconhecida. Batemos a
essa marca em 31 cidades e queremos chegar
a outros municípios com mais de mil partos por
mês”, afirma o secretário.
A diretora de Defesa e
Reparação em Direitos Humanos, Letícia Palma, responsável pela gestão do programa,
ressalta que o primeiro passo
para acessar aos demais
direitos civis, políticos e sociais é ser reconhecido pelo
Estado Brasileiro por meio
da certidão.
“As informações de registro são usadas especialmente
para os serviços públicos e
privados de saúde, educação, previdência e demais
necessidades do cotidiano,
diretamente relacionadas com a população
infanto-juvenil”, afirma a diretora.
O projeto das UIs virou referência para
outros Estados e foi o vencedor, em 2015, do
Prêmio de Direitos Humanos da antiga Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos Humanos
da Presidência da República, a maior condecoração do governo brasileiro às instituições e
pessoas que empreenderam ações relevantes
para a promoção e defesa dos Direitos Humanos no país.

O projeto virou
referência para
outros Estados e
venceu o Prêmio
de Direitos
Humanos

Estima-se que
25% dos brasileiros
sejam acometidos
pelo distúrbio

Natália Macedo
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Serviço foi instalado em 41 hospitais, distribuídos por 31 municípios

PROGRAMAÇÃO CINEMARK

Eduardo Ferraz

BH SHOPPING (11/05/2017 A 17/05/2017)

Sala

Filme

1

Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos LEG 3D

14:50 - 18:00 - 21:00 (todos os dias)
**11:30 (sáb/dom, horário extra)

2

Alien: Covenant - 14 anos LEG XD DBOX

12:50 - 15:40 - 18:40 - 21:40 (todos os dias)

3

Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos LEG 3D XD DBOX

16:00 - 22:00 (todos os dias)

3

Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos DUB 3D XD DBOX

13:00 - 19:00 (todos os dias)

4

O Dia do Atentado - 14 anos LEG

14:20 - 17:30 - 20:50 (todos os dias)

5

Velozes e Furiosos 8 - 14 anos LEG 3D

15:50 - 18:50 - 21:50 (todos os dias, exceto ter) 15:50 (ter)

5

Rock Dog - No Faro do Sucesso - LIVRE DUB

13:30 (todos os dias)

6

Smurfs e a Vila Perdida - LIVRE DUB

14:00 - 16:10 - 18:30 (todos os dias)
**11:50 (sáb/dom, horário extra)

6

Vida - 12 anos LEG

20:40 (todos os dias)

7

Alien: Covenant - 14 anos LEG

14:40 - 17:40 - 20:30 (todos os dias)

8

A Cabana - 12 anos LEG

15:15 - 18:20 - 21:15 (todos os dias)
**12:15 (sáb/dom, horário extra)

9

O Poderoso Chefinho - LIVRE DUB

13:10 - 15:30 (todos os dias)

9

Antes Que Eu Vá - 12 anos LEG

17:50 (sex/sáb)

9
10

A Autópsia - 14 anos LEG

17:50 - 20:00 (dom a qui) 20:10 (sex/sáb)

Ninguém Entra, Ninguém Sai - 12 anos ORI

13:50 - 17:05 - 19:15 - 21:30 (todos os dias)

DIAMOND MALL (11/05/2017 A 17/05/2017)

Sala
1

Filme
Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos LEG 3D

Horários
13:40 - 17:10 - 20:10 (todos os dias)

2

O Dia do Atentado - 14 anos LEG

14:20 - 18:00 - 21:00 (todos os dias)

3

Ninguém Entra, Ninguém Sai - 12 anos ORI

14:00 - 16:10 (todos os dias)

3

Norman: Confie em Mim - 14 anos LEG

18:20 - 21:20 (todos os dias)

4

Alien: Covenant - 14 anos LEG

15:00 - 17:50 - 20:40 (todos os dias)
**12:00 (sáb/dom, horário extra)

5

A Cabana - 12 anos LEG

15:40 - 18:40 - 21:40 (todos os dias)
**12:40 (sáb/dom, horário extra)

6

Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos LEG 3D

22:00 (todos os dias)

6

Velozes e Furiosos 8 - 14 anos LEG

19:00 (todos os dias)

6

O Poderoso Chefinho - LIVRE DUB

13:20 - 16:40 (todos os dias)

PÁTIO SAVASSI (11/05/2017 A 17/05/2017)

Sala
1

Filme
Ninguém Entra, Ninguém Sai - 12 anos ORI

Consultor em Gestão de Pessoas

Horários

Horários
14:00 - 16:10 (todos os dias)

1

Alien: Covenant - 14 anos LEG

18:20 - 21:00 (todos os dias)

2

Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos LEG 3D

15:30 - 18:30 - 21:30 (dom a qui) 15:30 - 21:30 (sex/sáb)

2

Rock Dog - No Faro do Sucesso - LIVRE DUB

13:20 (todos os dias) **11:00 (sáb/dom, horário extra)

2

Antes Que Eu Vá - 12 anos LEG

18:30 (sex/sáb)

3

O Dia do Atentado - 14 anos LEG

12:10 - 15:00 - 18:00 - 21:10 (todos os dias)

4

Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos LEG 3D

14:30 - 17:30 - 20:30 (todos os dias)
**11:30 (sáb/dom, horário extra)

4

Vida - 12 anos LEG

23:30 (sáb/dom)

5

Alien: Covenant - 14 anos LEG

13:40 - 16:30 - 19:20 - 22:00 (todos os dias)

6

A Cabana - 12 anos LEG

13:00 - 15:50 - 18:50 - 21:40 (todos os dias)

7

O Poderoso Chefinho - LIVRE DUB

14:20 (todos os dias) **11:50 (sáb/dom, horário extra)

7

O Cidadão Ilustre - 12 anos LEG

16:50 - 19:30 - 22:10 (todos os dias)

8

Velozes e Furiosos 8 - 14 anos LEG

17:50 (todos os dias)

8

Fragmentado - 14 anos LEG

12:30 - 20:50 (todos os dias)

8

Norman: Confie em Mim - 14 anos LEG

15:10 (todos os dias, esceto ter)

8

Norman: Confie em Mim - CM 14 anos LEG

14:10 (ter)

< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < P R O G R A M A Ç Ã O S U J E I TA A A LT E R A Ç Õ E S > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Entender o mapa mental é algo básico em qualquer negociação
Quando se pretende convencer
uma pessoa, independentemente da
situação, é fundamental analisá-la
previamente para descobrir como
ela funciona mentalmente, qual o
seu principal motivador, profissão,
família, hobbies, paradigmas morais
e, principalmente, as características
mais marcantes de personalidade: é
alguém dominante ou obediente? Extrovertido ou introvertido? Paciente ou
impaciente? Meticuloso ou flexível?
Quanto mais souber a respeito
do “mapa mental” de seu interlocutor, mais fácil será evitar um tema
sensível e mais agradável será uma
conversa sobre assuntos afins, como
um hobby. Quando você não conhece
nada sobre a pessoa, como no caso
de um cliente potencial, a melhor
estratégia é perguntar bastante e
prestar atenção tanto nas respostas
quanto nas manifestações não verbais, como o olhar mais ou menos
atento, manifestações de interesse
ou tédio, de calma ou agitação e
assim por diante. O objetivo, antes
de convencer, é entender com quem
você está lidando.

Outra situação comum é aquela
em que você consegue marcar
uma entrevista, encontro, almoço
ou reunião com alguém que precise vender algo, conseguir um
emprego, obter apoio ou causar
boa impressão. Há alguns anos,
coletar informações sobre alguém
era difícil e muitos desses encontros dependiam da habilidade de
improviso para captar informações
na hora.
Com o avanço das mídias
sociais e dos sites de busca essa
missão ficou muito mais fácil, pois
quase todos deixam um “rastro” de
informações pessoais e profissionais que você deve conhecer para
se adaptar melhor ao mapa mental
do outro. Em encontros fortuitos ou
inesperados, é necessário improvisar, e em situações importantes, é
fundamental recolher informações
a respeito de seu interlocutor.
O cérebro, de modo não consciente, avalia riscos o tempo
todo, pois somos geneticamente
programados para evitar perigos,
principalmente quando lidamos

com estranhos. Tudo o que parece ameaça causa rejeição. O
parecido atrai, o diferente repele.
Portanto, em um primeiro encontro, você terá pouquíssimo tempo
para causar uma boa impressão,
quebrar a barreira invisível e
deixar o outro à vontade (relação
pessoa/pessoa) para descobrir o
que ela quer.
Para isso, você deverá permanecer atento nos primeiros cinco
minutos de conversa, pois esse é
o tempo que a maioria das pessoas
precisa para, inconscientemente,
avaliar se o interlocutor representa
uma ameaça ou uma oportunidade.
Significa que, nesse período, você
precisará manter uma postura
amistosa e respeitosa, até conseguir “ler” a outra pessoa.
Ao lidar com desconhecidos,
é importante lembrar-se da “regra
dos cinco minutos”: analise o mapa
mental do outro, adapte-se nos primeiros cinco minutos e, ao perceber que seu interlocutor está mais
à vontade, comece a convencê-lo a
decidir-se por sua solução.

Motocicleta, automóvel
ou imóvel?

?

Moto,
carro
ou casa

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.

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

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

o seu consórcio multibrasileiro
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Local é Patrimônio Cultural de Belo Horizonte

O

SE FOR DIRIGIR, NÃO BEBA.

s cientistas vão invadir
bares e restaurantes
de mais de 100 cidades
espalhadas pelo mundo.
No Brasil, 22 cidades
estarão conectadas ao Pint of
Science, um dos maiores eventos
internacionais de divulgação científica do mundo, que acontecerá
simultaneamente em mais 10 países, nos dias 15, 16 e 17 de maio.
Na capital mineira, a Cantina
do Lucas, Patrimônio Cultural de
BH, reunirá mais uma vez duas
grandes paixões dos mineiros:
gastronomia e ciência. Em meio
ao forte clima cultural e aos já
consagrados aromas e temperos
da casa, pesquisadores saciarão
a fome de conhecimento do público de forma descomplicada e
descontraída, abordando assuntos
relacionados à biologia, computação, engenharia, estatística, filosofia, física, história, matemática,
química, sociologia e muito mais.
Historicamente envolvida com
a cultura, reduto de intelectuais,
artistas e formadores de opiniões
desde sempre, a Cantina do Lucas
não poderia ficar de fora e é uma
escolha acertada da organização
para sediar o festival. Em um espaço eclético e democrático, muitas
ideias inovadoras ali foram e são
debatidas.

O restaurante ainda está próximo de muitos e curiosos estudantes que o procuram para realização de trabalhos acadêmicos.
O saudoso proprietário Edmar
Roque, certamente, estará feliz
com a revolucionária ideia e a
iniciativa de apoio aos cientistas,
pois sempre gostou de fomentar
o que é bom e contribui com o desenvolvimento de Belo Horizonte.
Além disso, sempre esteve ao lado
da classe artística, sendo um dos
pioneiros a apoiar e incentivar o
pessoal do teatro, muitos ainda em
início de carreira e ainda não tão
conhecidos.
De acordo com a coordenadora nacional Natalia Pasternak,
o Pint of Science possibilita,
ainda, que a população conheça
como é o trabalho de um pesquisador, uma jornada repleta
de encantos e desencantos, tal
como a trajetória de qualquer
outro profissional. Dessa forma,
cria-se a oportunidade para o
estabelecimento de uma comunicação mais informal e humana
entre os cientistas e a população: “É um momento para nos
unirmos e fazermos um brinde
à ciência, rompendo todas as
fronteiras”, afirma.
Nascido na Inglaterra em
2013, o Pint of Science chegou

ao país em 2015 pelo Instituto
de Ciências Matemáticas e de
Computação (ICMC) da USP. É
gratuito no Brasil e as pessoas
só pagarão o que consumirem
nos locais em que acontecerão
os bate-papos científicos.
Essa é uma grande oportunidade de conhecer um pouco
mais sobre alguns assuntos
instigantes que estão dando o
que falar e esclarecer dúvidas diretamente com quem faz ciência.
A programação das conversas
científicas será disponibilizada
no site do Evento (http://www.
pintofscience.com.br/ ) a partir
do dia 27 de março.
O Pint of Science conta com
o apoio de várias instituições
que já confirmaram patrocínio
em âmbito nacional: a Elsevier,
a empresa Galoá e três Centros
de Pesquisa, Inovação e Difusão
(CEPID), apoiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (Fapesp), o
Centro de Ciências Matemáticas
Aplicadas à Indústria, o Centro
de Pesquisa em Obesidade e
Comorbidades e o Centro de
Pesquisa, Educação e Inovação
em Vidros.

Confira o que vem
por aí na
Cantina do Lucas:
• Dia 15 de maio – Matemática e música: Número,
acordes, equações e melodias.
• Dia 16 de maio – Mobilidade Urbana: vai pra onde?
• Dia 17 de maio – Esfera
pública ampliada ou palanque virtual? Redes sociais e
ativismo.
Horário: 19h30 até 21h.
Local: Avenida Augusto
de Lima, 233, loja 18, Ed.
Maletta/Centro.

13 a 20 de maio de 2017

Governo promove edição do
programa Circula Minas
O Governo de Minas Gerais lançou mais um edital do
Circula Minas. Mantido pela Secretaria de Estado de Cultura
(SEC), o programa de apoio a
viagens busca promover a difusão e o intercâmbio da cultura
mineira em suas diversas áreas,
como artes visuais, circo, dança,
teatro, literatura, afro-brasileira,
LGBT, folclore, entre outras manifestações.
O Circula Minas fornece
ajuda de custo para realização
de viagens por municípios de
todo o Brasil e dos cinco continentes do mundo. São R$ 300
mil investidos a título de ajuda
de custo para despesas com
passagens, seguros de viagem,
hospedagem, alimentação, entre
outras. Consulte aqui o edital e
realize sua pré-inscrição online.
O lançamento do Edital 2017
foi realizado na Fundação Clóvis
Salgado, e contou com a participação da Cia de Teatro – O
Trem, que foi contemplada no
Circula Minas do ano passado e se apresentou na cidade
de Fafe, em Portugal. Para a
abertura do edital, a companhia
levou a cena “Coringa de Fogo”,
do espetáculo “O que mora no
escuro”, vencedor na categoria
infantil do 3º prêmio Copasa
Sinparc.
Para o diretor e produtor da
Cia de Teatro – O Trem, Marcelo
Carrusca, o Circula Minas é uma
oportunidade para os artistas
ampliarem o contato com o
público e trocarem experiências
com outras culturas.
“Sem o auxílio não teríamos
viajado a Portugal com sete pessoas e com toda nossa estrutura.
Muitos artistas da companhia
nunca tinham ido pra fora do
país. O edital permitiu que ampliássemos o público e estabelecêssemos novos contatos. Após
a viagem recebemos um convite
para nos apresentarmos no Uruguai”, conta Carrusca.
O evento ainda recebeu o
Choreo Club, um grupo de dança
urbana idealizado por Gustavo
Durso, coreógrafo e profes-

Carlos Alberto

Gabriel Maciel por Sectes

Gastronomia e ciência se reúnem
nas mesas da Cantina do Lucas

EDIÇÃO DO BRASIL

Angelo Oswaldo: “O reconhecimento da produção regional e o diálogo
e do intercâmbio com outras culturas é fundamental para o Estado”
sor. Durso participou de camps
(acampamentos de imersão
em dança urbana) na Croácia,
Polônia e República Tcheca
com recursos viabilizados pelo
edital 2016.
“Os camps, que são uma
referência na Europa, permitem
ampliar a visão da dança e possibilita crescimento profissional.
Eu fui o primeiro brasileiro a ir
em um desses camps e tudo
isso só foi possível devido ao
Circula Minas. Precisamos de
mais iniciativas como essa”,
pontua Gustavo.
O secretário de Estado de
Cultura, Angelo Oswaldo, aproveitou a oportunidade e reforçou
a qualidade do programa Circula
Minas para a cadeia produtiva
cultural do Estado. “O reconhecimento da produção regional e o
estabelecimento do diálogo e do
intercâmbio com outras culturas
é fundamental para o Estado”,
explica Angelo Oswaldo.
Inovações
Com o objetivo de garantir a
pluralidade e democratizar o acesso aos recursos, o edital deste ano
incluí como critério de avaliação
projetos que contemplem as
culturas afrodescendentes e indígenas e que tenham como tema
as mulheres, LGBT’s e pessoas
com deficiência.

Para a diretora de Informação e Fomento da Secretaria
de Estado de Cultura, Tatiana
Nonato, a inserção desse item
possibilita dar mais visibilidade
a esses setores da sociedade.
“O Governo de Minas Gerais tem
como uma de suas diretrizes a
inclusão social e nós estamos
sempre atentos às pautas que
possam promover mais igualdade em todos os níveis”, explica
Tatiana.
Demanda recorrente da
classe artística, neste ano fica
autorizada a inscrição de estrangeiros, desde que os mesmos
sejam residentes em Minas
Gerais há pelo menos um ano e
façam parte de uma proposta de
execução coletiva. Os projetos
apresentados podem ser contemplados total ou parcialmente,
a depender da disponibilidade
de recursos. A iniciativa busca
aprimorar o uso da totalidade
dos valores disponíveis. Cada
uma das quatro seleções tem
o valor máximo de R$ 75 mil a
serem destinados a propostas
de intercâmbio naquele período.
O valor do apoio será individual ou por integrante, em casos
de propostas que envolvam execução coletiva. O valor máximo
por grupo será de R$ 10 mil para
viagens nacionais e de R$ 30 mil
para viagens internacionais.
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Comunidade de Itabirito discute
políticas para saúde da mulher
Definição das políticas
Durante o encontro, os participantes foram divididos em grupos para debater os assuntos e
levantar propostas com base em
suas experiências e demandas de
acordo com o tema abordado na
palestra. Cada grupo precisava
propor ações de atenção integral
à saúde da mulher, que serão executadas a nível nacional, estadual
e municipal. Para isso, a diretora
da atenção primária de Itabirito,
Carla Vitor, apresentou a palestra
“Política Nacional da Atenção
Integral da Saúde da Mulher”, em
que apresentou um histórico das

políticas da saúde feminina, dados
desta população de Itabirito e os
objetivos gerais e específicos da
política nacional.
No fim do evento, os delegados,
previamente indicados por cada
segmento, votaram as ideias que
serão encaminhadas para as conferências estadual e nacional. Todas
as sugestões municipais aprovadas
farão parte das diretrizes do próximo Plano Municipal de Saúde,
que terá vigor entre 2018 e 2021.
Além das propostas municipais, o
relatório final contou com a indicação de oito projetos de abrangência
nacional, oito estaduais e dois

municipais, conforme preconizado
pelo Conselho Nacional de Saúde.
Também foram eleitos dois delegados titulares e dois suplentes
do segmento dos usuários e um
delegado titular e um suplente do
segmento dos trabalhadores, que
representarão Itabirito na Conferência Estadual de Saúde.
Para a técnica em enfermagem
da UPA Geralda Costa, a participação
no evento foi enriquecedor. “Foi muito
interessante e esclarecedor participar
da conferência. Esse é um tema que
precisa ser debatido e é importante
que ouçam a voz de quem tem experiência no assunto”, afirmou.
PMI

C

erca de 150 pessoas, entre usuários do sistema
de saúde, prestadores de
serviços, profissionais e
gestores da área, participaram da primeira Conferência
Municipal da Saúde da Mulher de
Itabirito. O objetivo do encontro,
que teve o tema “Desafios para
integralidade com equidade”, foi
levantar propostas de políticas
eficientes e mais humanizadas
para a população feminina. Na
ocasião, também foram eleitos
os delegados que representarão
Itabirito na Conferência Estadual,
que será realizada em julho.
Para o vice-prefeito e secretário de saúde, Wolney de Oliveira
(DEM), a conferência é importante
pois abre as discussões com diversos segmentos da sociedade.
“Não é um assunto novo, mas está
sendo discutido pela primeira vez
no município e, por isso, é tão importante ouvirmos as pessoas que
vivem esta realidade diariamente”.
Já o prefeito Alex Salvador
(PSD) ressaltou que a expectativa
é que a saúde em Itabirito melhore,
ainda mais, nos próximos anos.
“ Te n h o c e r t e z a q u e c o m a
experiência adquirida por toda
a equipe e as capacitações
proporcionadas aos funcionários,
teremos um serviço ainda mais
qualificado nos próximos anos.
E a interação com a população é
uma das receitas para o sucesso”,
completou.

Durante o encontro, participantes foram divididos em grupos

7ª edição do curso Carinho
de Mãe acontece em Ibirité
Servas

D

uzentas grávidas participaram, semana
passada, da 7ª edição do curso Carinho
de Mãe, do Servas,
voltado para mulheres de baixa
renda. A previsão era de 150
vagas, mas foi preciso ampliar o
número de participantes diante da
demanda. O curso de gestantes,
ministrado por profissionais especializados e com larga experiência no atendimento a grávidas e
recém-nascidos, foi realizado na
Fundação Helena Antipoff, em
Ibirité, na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, e ofereceu
palestras sobre cuidados durante
a gestação e com o bebê, Zika
vírus na gravidez, a importância
da vacinação de crianças.
Para a cabeleireira Ingrid
Nayara Gumercinda da Luz, de
21 anos, participar da iniciativa
do Servas, em parceria com a
Fundação Helena Antipoff, foi
muito importante, principalmente
para as mães de primeira viagem que precisam aprender a
lidar com o bebê nos primeiros
dias. A própria ginecologista do
posto médico recomendou que
ela assistisse às palestras para
não ficar à mercê da opinião das
outras pessoas. “Eu tinha dúvida
em relação à amamentação. Não
sabia, por exemplo, que o bebê
só precisa se alimentar do leite
materno até os seis meses e que
não é necessário complementar
essa alimentação nem com água”,
relata.

Presidente do Servas, Carolina Pimentel, com as grávidas
O Carinho de Mãe foi criado
em 2015, quando a presidente do
Servas, Carolina Oliveira Pimentel, estava grávida
de sua filha. Naquele momento,
ela percebeu a
necessidade de
promover o acesso
à informação e a
troca de experiências para essas
gestantes. Na edição realizada na
Fundação Helena
Antipoff, ela falou
para as grávidas sobre esse momento especial, que conhece tão

bem: “Toda mulher grávida tem
o direito de receber orientações
sobre a gestação, de esclarecer
dúvidas com especialistas e trocar
ideias com outras
gestantes sobre
essa fase tão delicada na vida de
todas nós que esperamos um filho.
Mas, infelizmente,
a dura realidade e
a falta de recursos
muitas vezes não
permite que isso
ocorra”, explica a presidente do
Servas.

“Toda mulher
grávida tem o
direito de receber
orientações sobre
a gestação”

Na opinião dela, é preciso
fazer o possível para garantir
cidadania às mulheres grávidas
e aos seus filhos que irão nascer.
“Oferecer informação durante a
gestação é o primeiro passo para
a cidadania”, defende. A próxima
edição será na Maternidade Juventina Paula de Jesus, em Contagem, também com 150 vagas.
O curso chegou ao interior do
estado no dia 20 de abril, quando
apoiou o Encontro de Gestantes,
organizado em Araçuaí, no Vale
do Jequitinhonha. Na mesma
data, a campanha Chá de Fraldas Servas, ligada ao Carinho de
Mãe, fez a sua primeira doação de
fraldas descartáveis, entregando
9 mil unidades para a maternidade
do município. No segundo semestre de 2017, o Servas vai ampliar
esse atendimento, levando o
curso para todos os 17 territórios
do estado.
A presidente do Servas, explica
que o Carinho de Mãe orienta as
gestantes sobre a importância da
participação efetiva no atendimento ao recém-nascido e sobre os
direitos da parturiente e do bebê
hospitalizados. Além disso, alerta
as mulheres sobre a importância
do exame do pezinho, do teste do
reflexo vermelho, da triagem auditiva neonatal e do calendário de
vacinação. “Outros pontos trabalhados são o incentivo ao aleitamento
materno e repasse de informações
que permitam aos pais a efetivação
de suas responsabilidades e direitos sociais”, afirma.

PJF cria coordenadoria em
defesa dos direitos dos idosos
Gil Velloso

13 a 20 de maio de 2017

Prefeito Bruno Siqueira esteve presente no evento
O “Dia Municipal do Idoso”, 9 de maio, criado pela Prefeitura de
Juiz de Fora (PJF), através da Secretaria de Governo (SG), teve
mais uma importante comemoração: o lançamento da Coordenadoria Municipal de Políticas dos Direitos da Pessoa Idosa. A partir
de agora, Juiz de Fora tem mais um instrumento administrativo para
construir uma política pública sólida de proteção integral à terceira
idade, garantindo-lhe dignidade e qualidade de vida.
Estiveram presentes o prefeito Bruno Siqueira (PMDB), vereadores, secretários municipais, presidentes de conselhos de direitos,
membros da Comissão Especial do Idoso da Câmara, representantes
de instituições de ensino, empresas privadas e órgãos de acolhimento
ou ligados à defesa desses direitos, entre outros.
Segundo o prefeito, que na solenidade assinou o termo de criação do núcleo, o trabalho a ser desempenhado depende exclusivamente de integração dentro e fora da prefeitura: “A coordenadoria,
proposta de campanha de reeleição, tem como função estabelecer
parcerias públicas e privadas, em diversas áreas – como cultura,
saúde, educação, economia, etc, a fim de promover ações efetivas
e materializar a política pública para o idoso. Hoje, Juiz de Fora é a
terceira cidade, entre os municípios com mais de 500 mil habitantes,
com maior concentração de idosos, de acordo com dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Então, precisamos dar
esse passo à frente, assim como foi feito com a ‘Casa da Mulher’,
fruto de política, fortalecendo e buscando qualidade de vida também
para esse segmento”.

SetraBH repassa livros à Sabic e para
prefeitura de São Joaquim de Bicas
Neilton Sávio
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Presidente do SetraBH, Joel Jorge Paschoalin
O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo
Horizonte – SetraBH – entregou no dia 11 de maio à Prefeitura de
São Joaquim de Bicas e à Associação dos Amigos das Bibliotecas
Comunitárias – Sabic – 5.100 livros arrecadados na campanha “O
Livro Acolhe, Abriga e Ensina”. As obras serão encaminhadas à
biblioteca pública municipal e a bibliotecas de 31 comunidades de
Belo Horizonte. A entrega aconteceu na sede do Sindicato.
A Prefeitura de São Joaquim de Bicas recebeu 2.000 títulos. A
solicitação de doação foi feita pelo prefeito Antônio Augusto Resende
Maia ao presidente do SetraBH, Joel Jorge Paschoalin. Já a Sabic
receberá 3.100 livros. A doação foi acertada em reunião da diretora
de Comunicação e Marketing do SetraBH, Miriam Cançado, com o
presidente da entidade, Eduardo Barbosa.
“O trabalho social desenvolvido por esta entidade, no que se
refere à arrecadação e distribuição de livros, merece o nosso aplauso
pela grandiosidade da ação”, afirmou o prefeito da cidade aclamada,
destacando que a campanha permite “que pessoas carentes tenham
acesso aos livros, fonte inesgotável de conhecimento”. Antônio Maia
lembrou a importância de dar às crianças acesso facilitado a livros,
“isso criará nelas o saudável hábito da leitura”.
A campanha “O Livro Acolhe, Abriga e Ensina”, que teve início
em 15 de dezembro de 2016, já arrecadou 75 mil livros, 50 mil dos
quais já passaram por triagem e foram separados por faixa etária,
gênero literário e nível de ensino. No próximo dia 18, o SetraBH
repassará 13.000 livros a 193 creches credenciadas pela Prefeitura
de Belo Horizonte.

OPORTUNIDADE

TERNO

SOB MEDIDA

Super 120
a partir de
R$ 1.400,00
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
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Em 2016 foram registrados mais de Evento promove interação entre
19 mil acidentes só em Minas Gerais Sistema CFA/CRAs e parlamentares
EDIÇÃO DO BRASIL
13 a 20 de maio de 2017

Reprodução Maio Amarelo

Brasil é recordista em mortes no trânsito
Ariane Braga
“A ligação foi rápida”. “Foi só uma
mensagem”. “Daqui até ali, não precisa
de cinto”. “Cadeirinha? Não! É muito
cara”. “Foi só uma cervejinha, não tem
problema”. Infelizmente, essas são frases recorrentes na boca de alguns condutores. No entanto, o Movimento Maio
Amarelo, volta a chamar a atenção da
sociedade, alertando sobre o alto índice
de mortes e feridos em todo Brasil e no
mundo. Segundo dados do Centro Integrado de Informações de Defesa Social
(CINDS), da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foram registrados 19.291
acidentes de trânsito nas rodovias de
Minas Gerais no ano passado.
De acordo com a sondagem do CINDS da PMMG, 7.842 foram acidentes
sem vítimas; 10.538 foram ocorrências
com 17.507 vítimas feridas; e 911 foram
casos com 1.089 vítimas fatais. Neste
ano, até o mês de abril, a PMMG contabilizou 5.472 acidentes – 2.198 sem vítimas,
2.991 com 5.042 pessoas feridas e 283
com 356 mortos. Segundo o relatório, as
três causas presumíveis dos acidentes registrados que aparecem em destaque em
2016 e 2017 são recorrentes e ocupam
o mesmo lugar na lista: falta de atenção
(2016: 6.483 e 2017: 1.802), outras (2016:
1.856 e 2017: 632) e animal na pista
(2016: 1.568 e 2017: 427).
Contudo, as ocorrências registradas
com condutores embriagados em 2016
somaram 1.123 (5,82% do total) e utilizando o celular foram registrados apenas 3
casos no Estado, contabilizando 0,02%.
Já até abril de 2017, os motoristas alcoolizados que causaram acidentes foram 325
(5,94%) e apenas um foi registrado devido
ao uso do celular, representando 0,02%.

Vale lembrar de alguns famosos que também tiveram suas
vidas interrompidas por acidentes
ocasionados por imprudência,
imperícia, falhas mecânicas ou
meras fatalidades: João Paulo
(1997), Lady Di (1997), Claudinho (2002), Paul Walker (2013)
e Cristiano Araújo (2015).

Ações de educação estão
sendo realizadas em
vários Estados brasileiros

Cenário brasileiro
Segundo relatório da Organização
Mundial de Saúde (OMS), o Brasil é
um dos países recordistas em mortes
no trânsito. A taxa é de 23,4 vítimas
fatais para cada 100 mil habitantes, de
acordo com os dados divulgados em
2015. Já na análise da OMS, baseado
em dados de 2010, o Brasil ocupava
o 4º lugar no ranking de mortes. O
relatório Global sobre o estado da
segurança viária, elabora pela ONU,
aponta que 1,25 milhão de pessoas
morrem a cada ano no trânsito, em
todo o mundo, e que esse número
estabilizou desde 2007.
De acordo com dados estatísticos do
sistema Iris, do Observatório Nacional de
Segurança Viária, em 2014, 43.780 pessoas morreram nas estradas brasileiras.
Número 2% maior do contabilizado em
2010 – ano em que a ONU deu início a
Década Mundial da Segurança Viária
(2010 a 2020), no qual as nações se
comprometeram a reduzir a quantidade
de mortes nas estradas pela metade.

Mudança de postura
Neste mês, em todo o Brasil e em
mais 26 países, foi iniciada a campanha
Maio Amarelo, que tem o objetivo de realizar ações coordenadas entre o poder
público e a sociedade civil. A intenção
primordial do movimento é colocar em
pauta o tema de segurança viária e
mobilizar toda a sociedade.

O gerente técnico do Observatório Nacional de Segurança Viária,
Renato Campestrini, diz que em cada
canto do país tem alguém fazendo
alguma coisa em prol do movimento. “Haverá caminhadas, palestras,
passeios ciclísticos e movimentações
em semáforos que, posteriormente,
serão enviadas para o Observatório
para fazer um grande acervo das
ações de 2017”.
Campestrini informa ainda que
no país mais de 500 mil pessoas
ficam com sequelas permanentes por
causa de acidentes de trânsito. Ele
aponta que as fatalidades, em sua
maioria, ocorrem por imprudência e
imperícia do condutor. “O excesso de
velocidade, o hábito de beber e dirigir
são fatores de risco preponderantes
e, também, temos outra questão que
não aparece tanto nos boletins de
ocorrência, porque é difícil de ser
comprovado, que é o uso do celular
ao volante”.
Para ele, a conscientização é necessária e o movimento tenta chamar
a atenção da sociedade. “É preciso
educar tanto o condutor quanto o
pedestre”, recomenda.

O observatório disponibiliza
para os municípios e empresas
interessadas, que tenham o
compromisso com o trânsito, o
programa Empresa Laço Amarelo ou Município Laço Amarelo, onde é ofertado material
educativo, certificado, marca
atrelada ao Observatório etc.
“Durante o ano são realizadas ações desenvolvidas por
meio da resolução 654/2017 do
Contran com temas que serão
abordados em cada mês. É
um meio de chamar a atenção
e desenvolver pautas para que
a sociedade se mobilize. É um
trabalho contínuo”, finaliza.
Acesse o site:
www.maioamarelo.com
e acompanhe as ações.

No último dia 26, o presidente do Conselho Regional
de Administração de Minas
Gerais - CRA-MG, Antônio
Eustáquio Barbosa, juntamente com o presidente do
Conselho Federal de Administração (CFA), Wagner Siqueira, os conselheiros federais
da autarquia e alguns presidentes de outros Conselhos
Regionais de Administração
(CRAs) participaram de um
café da manhã na Câmara
dos Deputados, em Brasília.
Na ocasião, eles se reuniram
com deputados que compõem
a Frente Parlamentar pela Administração, que busca a valorização desse profissional.
O café teve como intuito a
busca de apoio para a Frente
Parlamentar e contou com
a participação do deputado
federal do Tocantins, Carlos
Henrique Amorim (PTN-TO),
líder da Frente. “O país funciona através da administração,
tudo hoje está vinculado à
essa área”, afirma. Entre os
inúmeros projetos que a Frente tem em pauta, o que coloca
o administrador na carreira
típica de Estado – o Projeto
de Lei nº 4.403 de 2016 - é
de sua própria autoria.
Para Antônio Eustáquio
Barbosa, presidente do CRA-MG, o apoio do Sistema
CFA/CRAs à Frente Parlamentar é fundamental para
o desenvolvimento da administração.
Durante o encontro, Wagner Siqueira explicou que a
Frente não tem um caráter
corporativista. “Nosso foco
é como, por meio da Frente,
a nossa profissão pode contribuir efetivamente para a
transformação da sociedade
brasileira”, analisou o presidente do CFA.
Sobre os resultados já
alcançados, ele afirma que
são muitos. O fruto intangível, segundo ele, é ter conseguido colocar o tema da
administração nos corações
e mentes da representação
política e democrática do
nosso país.

Presidente do CFA, Wagner Sequeira; Presidente do CRA-RS,
Cláudia de Sousa; e presidente do CRA-MG, Antônio Eustáquio

Participação
O coordenador da Comissão Especial de Ação
Parlamentar do CFA (CEAP/
CFA), Rogério Ramos, explica que há, atualmente,
muitos projetos de lei em
tramitação. “A Comissão,
junto com a Frente, vem
para monitorar todo esse
trabalho e, assim, aprovar
com rapidez, as leis que
nos interessam e mudar o
teor daqueles projetos que,
porventura, venham para
nos prejudicar”, pontua o
Conselheiro Federal.
Um dos projetos apontados pelo vice-coordenador
da CEAP, André Luiz Saoncela é o PL 439/2015, que
dispõe sobre o exercício
de atividades nos campos
da administração. “Nosso
papel é fomentar, por meio
da Frente, a aprovação desse projeto para que ele se
transforme realmente em
lei”, explica.
O projeto 439/2015 é
resultado de exaustivos
estudos procedidos no âmbito do CFA e dos 27 CRAs
e está embasado na Lei nº
4.769/1965, que regulamenta a profissão de administrador. O PLS 439/2015 vem,
portanto, garantir que cargos
e funções com atribuições
voltadas para os campos da
administração, em organizações privadas, não governamentais e públicas, somente

possam ser providos por
tecnólogos e administradores profissionais regulares
na forma da lei.
Ramos cita o PL 4.403.
Para ele, o projeto promove a representatividade do
administrador dentro da
estrutura do Estado, fazendo com que ele tenha seu
espaço delimitado, profissionalizando a gestão pública.
Entretanto, ele cobra maior
empenho dos profissionais
de administração. “A Frente
já tem quase 300 parlamentares registrados e isso
significa que pelo menos 2/3
da Câmara está comprometida com a causa do administrador. Os profissionais
de administração podem e
devem acompanhar os projetos em tramitação no site
da Câmara e no site do CFA.
O presidente do CRA-MG também reforça a necessidade de participação
dos profissionais de administração e convoca os
mineiros a juntarem forças.
“Desde a criação da Frente
Parlamentar, o CRA de Minas participa ativamente,
dando apoio aos projetos, se
reunindo com os deputados
e levando os interesses do
profissional mineiro, que
deve estar atento às propostas colocadas pela Frente e
aos projetos que beneficiem
ou prejudiquem a profissão”.

Fabiano Lopes Ferreira
Empresário e advogado

Mais uma lei absurda no Estado mineiro
Imaginam a nossa situação, enquanto administradores de consórcios?! Nós propomos as
ações contra os consorciados inadimplentes,
e assim que as vencemos, eles depositam no
banco os valores dos débitos sentenciados.
Quando vamos levantar os referidos valores,
não encontramos nem o cheiro deles, ou seja,
o senhor Pimentel já passou a mão em tudo. É
muita bandidagem!

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

Sua melhor opção para:
• Férias
• Feriados
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ensem numa lei absurda, arbitrária,
imoral e inconstitucional! Esta é a Lei n.º
21.720/2015 do Estado de Minas Gerais.
Lei de iniciativa do governador Fernando
Pimentel e aprovada pela Assembleia
Legislativa do Estado.
Ela dispõe sobre a utilização de depósitos
judiciais em dinheiro, depósitos tributários e não
tributários realizados em processos vinculados ao
Tribunal de Justiça do Estado – TJMG – para o
custeio da previdência social, o pagamento de precatórios, a assistência judiciária e a amortização
da dívida com a União.
Esta malsinada lei vem causando
enormes transtornos e prejuízos para
as pessoas e empresas que litigam em
Minas. Ao saírem vitoriosas em
suas demandas e ao levantar os depósitos efetuados
pelas partes vencidas nos
processos, aquelas descobrem que os valores foram
transferidos para as contas
do estado e acabam ficando
a ver navios.
Contudo, o mais grave de
tudo é que, segundo informações
dos meios forenses, simplesmente desapareceu das referidas contas o exorbitante valor de
R$ 1.900 bilhão. O fato é que
ninguém sabe aonde foi parar
esta verdadeira fortuna.
A esperança é que o Supremo Tribunal Federal (STF)
dê provimento a Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI),
que se encontra naquela casa
para julgamento, colocando fim
em mais esta lambança dos políticos
brasileiros.

Hotel Fazenda

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

QUEM SABE, SABE

Tarifa de táxi é reajustada
em quase 7% em Juiz de Fora
Quem precisar usar táxi em Juiz de
Fora deve preparar o bolso. Isso porque
a tarifa do serviço sofreu um aumento
de 6,68%, conforme decreto nº 12.962.
O reajuste está de acordo com a Lei
Orgânica do Município e considera o
preço dos insumos e o que foi discutido
e apresentado em audiência pública
realizada no dia 18 de abril na Câmara
Municipal. Os novos valores ainda não
foram repassados ao usuário, pois é
necessário realizar a aferição dos taxímetros. No entanto, a informação do
aumento tem desagradado a população
que não enxerga qualidade na prestação do serviço.
A bandeirada que custava R$ 5,22,
passou para R$ 5,58. Já a bandeira I
passou para R$ 2,79 e a bandeira II
para R$ 3,34. O preço da hora parada
subiu R$ 1,62, passando para R$ 24,98.
A nova tarifa foi calculada pela Secretaria de Transporte Trânsito (Settra) a
pedido do Sindicato dos Taxistas de
Juiz de Fora e aprovada pelo Conselho
Municipal de Transporte e Trânsito. O
aumento foi menor que no ano passado,
quando chegou a 10,6%.

Usuários concordam com o reajuste, porém pedem mais qualidade na prestação do serviço

De acordo com o presidente do
Sindicato dos Taxistas, Aparecido Fagundes, o que mais pesa para o reajuste
da tarifa é o combustível, mas como no
ano anterior esse item não alterou muito
seu preço, o valor ficou abaixo do ano
passado. “Entre outras coisas que favorecem o aumento são os elementos que
o carro consome, como acessório, pneu,
manutenção, despesas com impostos,
bem como o salário do motorista. Além
disso, em torno de 20% da frota vai ter
que usar câmera, biometria e rastreador,
o que onera ainda mais o preço da tarifa”.

Fagundes salienta que os táxis
ainda não estão rodando com os
novos valores, mas a previsão é de
que no máximo até dia 2 de junho
esteja corrigido. “A frota passará por
inspeção do Instituto de Metrologia
e Qualidade do Estado de Minas
Gerais (Ipem-MG), que além da
verificação, também fará a aferição
dos taxímetros para atualizar os
valores tarifários”. Ele explica que
o processo começa no dia 15 de
maio e é feito seguindo a numeração
da placa.

Bandeirada mais cara
O Edição do Brasil fez uma comparação dos valores das tarifas de táxi praticadas em algumas
cidades de Minas Gerais, com população acima de 350 mil habitantes. Juiz de Fora é a que possui
a bandeirada mais cara.

Comparativo de tarifas
POPULAÇÃO

BANDEIRADA

BANDEIRA I (Km)

BANDEIRA II (Km)

Uberlândia

669.672

R$ 4,80

R$ 2,80

R$ 3,40

R$ 18,00

Contagem

653.800

R$ 4,70

R$ 2,94

R$ 3,53

R$ 26,23

Juiz de Fora

559.636

R$ 5,58

R$ 2,79

R$ 3,34

R$ 24,98

Montes Claros

398.288

R$ 4,38

R$ 2,54

R$ 3,05

R$ 12,56

HORA PARADA

Fagundes explica que a bandeirada é correspondente a duas vezes o valor da bandeira I. “Ela
é necessária porque o taxímetro só marca a ida, então é um valor cobrado para auxiliar o taxista na
volta até o ponto de partida”. Ele defende que cada município tem o seu critério para estabelecer o
valor inicial da corrida. “Em Juiz de Fora também está relacionada com a demanda de usuários. Já
em outras cidades, ela pode ser mais barata, porém o índice de passageiros é maior e o quilômetro
rodado é mais caro”, finaliza.

Preço x Qualidade
Com a notícia do aumento, muitos usuários reclamam que a qualidade do serviço oferecido não vale o
preço cobrado. Para a cabeleireira, Patrícia Gouvea, o reajuste é justo. “Concordo com o valor de aumento,
mas que pelo menos funcione direito. Nos últimos dias já peguei táxi com o banco da frente quebrado e
motorista que se recusou a fazer a corrida afirmando que o valor não compensava para ele”, conta.
O comerciante Luiz Campos toca na questão do conforto. “Quando está fazendo muito calor, dificilmente consigo pegar um táxi que tenha ar condicionado. Também já aconteceu de eu entrar no veículo e
ele estar fedendo a cigarro. Isso é muito desagradável com o passageiro”. Já a dona de casa, Rosa Maria
Oliveira, afirma que falta táxis na cidade quando chove e que com a crise, esse aumento vai espantar o
usuário. “Eu sei que tudo aumenta e até concordo, mas eles têm que pensar no passageiro, porque está
difícil para todo mundo”, diz.
Em 2015, a prefeitura realizou uma licitação para melhorar a qualidade do serviço e aumentar a frota de
táxis em 20% na cidade, chegando a 650 o número de veículos. Além disso, o processo determinava que
os novos automóveis oferecessem maior conforto e tivessem ar condicionado, taxímetro com biometria e
sistema de vigilância por câmeras para garantir a segurança dos usuários e taxistas. A vida útil dos veículos
também passaria de 13 para 6 anos.

Nova Lima quer por fim no
trânsito ruim da Seis Pistas
Trânsito congestionado é sinônimo de horas para chegar ao trabalho, à escola ou casa. Esse é um dos problemas enfrentados diariamente pelos nova-limenses que passam pela região das Seis Pistas – trajeto necessário
para se chegar à capital.
Com o propósito de resolver esse e outros gargalos nas regionais e na sede da cidade, a prefeitura tem trabalhado
no Plano Municipal de Mobilidade Urbana para que Nova Lima possa ter alternativas viárias, espaços reservados
à prática esportiva, como o ciclismo, e integração do transporte.

Dentre as propostas
- Redução da necessidade de viagens motorizadas, descentralizando
os serviços públicos e
facilitando o acesso dos
mesmos;
- Desenvolver os
meios não motorizados
com a valorização das
bicicletas como transporte importante, integrando-a ao transporte
coletivo;
- Valorização do caminhar como modo de
transporte para viagens
curtas;
- Fazer valer a mobilidade urbana para pessoas com deficiência e restrições de movimentos;
- Priorizar o transporte público coletivo;
- Integrar os diversos
modos de transporte.

PAU LO C E SA R P E D R O SA
Divulgação

Daniel Amaro

Primeira obra

Anel Rodoviário

“Diamante” vai ser construído no trevo do BH Shopping
Diverging Diamond Interchange,
ou DDI, é um termo em inglês
que exemplifica a obra que será
a primeira contemplada com a
assinatura do Termo de Compromisso. O projeto prevê a construção, em até 8 meses, de alças
complementares, introdução da
mão inglesa e redução drástica
de trânsito na intercessão do
Trevo do BH Shopping.

Está em andamento um estudo para construir
a Via Estruturante Sul, que vai ligar a região central
de Nova Lima (saindo próximo à Rodoviária) até a
entrada do Anel Rodoviário por meio de seis vias
rápidas, sem cruzamentos, semáforos ou qualquer
interferência e com ciclovias e áreas de lazer para
a população do entorno. O projeto tem por base a
utilização da antiga linha férrea de Águas Claras
para a construção de 14 km de vias.
O prefeito Vitor Penido tem se reunido com o
prefeito de BH, Alexandre Kalil, para discutir formas
de viabilizar a obra, além de buscar investimentos dos
governos Federal e Estadual nesse importante acesso.

Engarrafamentos
Uma das ações imediatas para desafogar o trânsito é a implantação do DDI no Trevo
do BH Shopping. As obras são fruto do Termo de Compromisso assinado pela Prefeitura
de Nova Lima com o Ministério Público de Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte,
a BHTrans e a Associação dos Empreendedores do Vila da Serra e Vale do Sereno, para
desenvolver projetos e executar obras viárias para desafogar o trânsito na região.
Com a assinatura do documento, valores de medidas compensatórias, ambientais e
viárias (referentes a empreendimentos a serem licenciados no Vale do Sereno, Vila da
Serra e Belvedere) constituirão uma conta judicial destinada única e exclusivamente ao
desenvolvimento de projetos e execução de obras viárias no local. Assim, sempre que empreendimentos de grande porte forem instalados nessa região, deverão pagar, por meio de
medida compensatória, valores para serem destinados a obras locais de mobilidade urbana.

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

Advogado & Jornalista

CANAL ABERTO
¡Hola! ¿Qué tal?. O escritor Eric
Nepomuceno lançou, em Madri, sua
coletânea de contos Bangladesh, tal
vez, pela Ediciones Ambulantes. O
autor morou na capital espanhola entre
1976 e 1979.
Tiradentes Vinho e Jazz Festival.
Em sua quarta edição, a histórica cidade de Tiradentes recebe, de 02 a 04 de
junho, o “Tiradentes Vinho e Jazz Festival”. O romântico Largo das Forras,
principal praça de cidade, foi o cenário
escolhido para acolher o evento. Este
ano, além das degustações de vinhos,
cervejas e chopp, tem também os
deliciosos pratos e quitutes que foram
escolhidos para melhor harmonização
com as bebidas.
Feira de livros de Poa. A escritora Heloisa Buarque de Hollanda é a
grande homenageada da 10ª edição
do FestiPoa Literária.
Dos livros para a tela. Breno Silveira, o diretor de 2 filhos de Francisco
(2005), e Paula Fiúza, a diretora de
Sobra” (2012), fecharam com a literária
VB&M os direitos de adaptação cinematográfica de dois romances de Luize
Valente: O segredo do oratório e Uma
praça em Antuérpia. As obras devem
virar série de TV. O novo livro de Luize,
aliás, Sonata em Auschwitz, sairá em
outubro, também pela Record.
Paris Jackson estréia no cinema.
Aos 19 anos, depois de trabalhos
como modelo e atuação na série Star,
a filha de Michael Jackson estrelará
seu primeiro longa, ao lado de Charlize
Theron. No filme, ainda sem título, Paris Jackson vai viver uma personagem
descrita como uma “uma garota de
20 anos ousada”. A produção, dirigida
pelo estreante Nash Edgerto, conta
a história de Harold Soyinka (David
Oyelowo) um empresário que fica
preso numa negociação de drogas
durante uma viagem ao México. Descrito como sombrio e cômico, o filme
tem roteiro de Anthony Tambakis e
Matthew Stone.
Xuxa contra o Google. A 19ª
Câmara Cível negou, recurso de
Xuxa contra Google. A apresentadora
move, dede 2010, uma ação pedindo a
remoção de buscas de frases relacionadas a ela, como “Xuxa pedófila”. O
pesadelo da apresentadora, como se
sabe, é o filme Amor, estranho amor,
que tem uma cena erótica dela com
um garoto de 12 anos.

EM DEZ ANOS, UM PAÍS
MENOS CONECTADO
O mapa da aviação comercial no Brasil encolheu
nos últimos dez anos. O número de cidades atendidas
por vôos domésticos recuou de 180, em 2007, para
122, em 2016. É um movimento que segue na direção
contrária da expansão do volume de passageiros
transportados por empresas aéreas em rotas nacionais nesse mesmo período, que praticamente dobrou,
de 47,4 milhões para 88,7 milhões de viajantes. Por
trás desse contraste, está a concentração das grandes
companhias nos destinos de maior rentabilidade, reduzindo o atendimento das linhas regionais. Não bastasse a concentração nos grandes centros, em um terço
das 122 cidades não há concorrência, com apenas
uma companhia aérea operando. São 41 municípios
nessa situação, sedo que a Azul voa praticamente sozinha nessa malha, com 29 destinos. O levantamento
foi feito pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac),
que considera os vôos regulares e não regulares, ou
seja, os operadores temporariamente. Não entrou no
cálculo a atividade de táxi aéreo.

TRABALHO GRATUITO
A deputada federal Renata Abreu (PTN-SP) está
convidando artistas para uma reunião em São Paulo.
Ela quer ouvir a classe depois da revolta no setor
com o projeto, de sua autoria, que prevê isenção do
pagamento de direitos autorais de músicas a igrejas,
hotéis, clubes e etc. A situação esquentou depois que
se descobriu que a deputada era ligada a um grupo de
rádio que deve uns R$ 25 milhões ao Ecad.

‘APOLOGIA AO ESTUPRO’
A socióloga Eleonora Menicucci de Oliveira, ex-ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres,
terá de pagar R$ 10 mil de indenização a Alexandre
Frota. A decisão é da juíza paulista Juliana Nobre
Correia. Em 2016, Eleonora teria dito que ator fazia
apologia ao estupro.

O RIO NO FUNDO DO POÇO
De cada 100 brasileiros que perderam o emprego
de carteira assinada no primeiro trimestre deste ano,
81 são do Estado do Rio. A conta é do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados do Ministério do
Trabalho.
Valdez Maranhão

13 a 20 de maio de 2017

CIDADE
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C I D A D E S

EDIÇÃO DO BRASIL

A caravana do Botecar invadiu o Buteco
do Maranhão com lindas mulheres

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

12

E S P O R T E

EDIÇÃO DO BRASIL
13 a 20 de maio de 2017

Principal estádio da Copa do Mundo da
Rússia cresce e se transforma para 2018

Reforma custou US$ 530 milhões
Ele diz que antes eram 10% de lugares com visualização ruim do campo,
agora não tem mais esse problema, todos os lugares tem visualização boa.
Além do mais, tem 102 sky boxes - lugares mais confortáveis, também existe
300 espaços para cadeirantes, 2.500 lugares para jornalistas. “Expandimos a
área debaixo da arquibancada: tem salas para treinamento, centro de imprensa. Agora tem também praça de alimentação, algo que não tínhamos antes.
Temos 1.100 metros de mirante com vista panorâmica maravilhosa para a
cidade. Temos mais saídas e entradas: antes eram 13, agora são 15 - contou
o secretário de obras”.
Khusnullin explica que o sistema de segurança também foi atualizado.
“Hoje, mil câmeras monitoram tudo aquilo que acontece dentro e nos arredores
do Luzhniki. Posso dizer que de todos os estádios construídos este é um dos
mais seguros do mundo”.

“Plantamos 1.050 árvores
com 20 anos de vida e mais
53 mil outras plantas”
O estádio ocupa uma área de mais de 200 hectares. A reforma não ficará restrita ao espaço para o jogo de futebol. Uma
calçada de três quilômetros já é utilizada como área de lazer
para os moradores. E estão sendo construídas 24 instalações
esportivas para a Copa: três campos de treinamento, mais um
centro de imprensa, 56 mil metros quadrados de complexo para
esportes aquáticos. Há também um projeto para um grande
centro de tênis no local.
“Faremos um complexo onde por ano 5 milhões de pessoas
poderão praticar esporte e relaxar. Plantamos 1.050 árvores com
20 anos de vida e mais 53 mil outras plantas. Luzhniki sempre
foi uma área bastante verde, agora vai ser mais ainda. Ano
passado, foi construída uma nova estação de metrô aqui perto
do Luzhniki, até a Copa vamos facilitar mais ainda o acesso
para o estádio”, disse Khusnullin.
A Copa do Mundo será realizada em 11 sedes e em 12 estádios - dois deles em Moscou (Luzhniki e Spartak Stadium). Até
agora, quatro foram inaugurados. São eles: Spartak Stadium, o
Estádio Olímpico Fisht, em Sochi, a Arena Kazan, da cidade que
leva o mesmo nome, e a Arena São Petersburgo. Além de Moscou, Sochi, Kazan e São Petersburgo, outras sete cidades russas
receberão jogos do Mundial: Ecaterimburgo, Nizhny Novgorod,
Saransk, Kaliningrado, Volgogrado, Samara e Rostov on Don.
Cogitados inicialmente, o Cáucaso e a Sibéria foram descartados
por razões distintas: o primeiro por questões de segurança e o
segundo por conta de razões de logística, como o fuso.
Divulgação

Divulgação

Divulgação

A

pouco mais de um ano para a Copa do Mundo da
Rússia, a curiosidade sobre o principal palco dos
jogos foi saciada. O Comitê Organizador do Mundial
apresentou a jornalistas de várias partes do mundo,
o Luzhniki Stadium, em Moscou. Ele receberá sete
jogos: a abertura e mais três na primeira fase, uma partida de
oitavas de final, uma semifinal e a grande decisão.
Inaugurado em 1956 e chamado de estádio central Lenin,
fechou em 2013 e está na reta final da reforma. Segundo o
secretário de obras de Moscou, Marat Khusnullin, a entrega
está prevista para daqui a 2 meses, mas ainda não há uma
data. “O estádio está pronto, estamos na fase de preparação
de documentos para entregá-lo. Isso vai demorar um pouco.
Aqui são 221 mil metros quadrado, então, tem muito trabalho
ainda. Sobre a prontidão do estádio: ele está 100% pronto para
jogar nele”, frisou.
O secretário diz que o orçamento para a obra e o prazo para
a entrega do novo Luzhniki foram respeitados, mas a inauguração estava prevista para abril de 2017. Segundo números
oficiais, a profunda reforma custou US$ 530 milhões (quase
R$ 1,7 bilhão).
Segundo Khusnullin, o objetivo principal e o mais difícil da
obra foi conseguir manter a aparência inicial do estádio. “Essa
foi a ordem do prefeito: preservar a aparência histórica e, ao
mesmo tempo, fazer dele o estádio de nível mundial para a Copa
do Mundo. Nós começamos no fim de 2013, fizemos licitação
entre empresas de construção civil e ganhou a maior empresa de
engenharia da Rússia. A gente só contratou empresas estrangeiras para fornecer som e sistema de segurança. O planejamento
e a construção foram feitos pelos russos. Apenas a fachada do
estádio foi preservada. O novo palco conta agora com 81 mil
lugares, 3 mil a mais que a capacidade anterior”.

“O orçamento para a obra e o prazo para a
entrega do novo Luzhniki foram respeitados, mas
a inauguração estava prevista para abril de 2017”
Luzhniki Stadium receberá 7 jogos

Novo palco conta agora com 81 mil lugares

Wanderley Paiva
Desembargador do TJMG e bacharel em
Comunicação Social – ws-paiva@hotmail.com

Atlético, o legítimo campeão!

C

om o estádio Independência lotado, em sua
maioria por torcedores
atleticanos, o Galo soube administrar a vantagem obtida no primeiro jogo da
decisão, venceu seu maior rival
por 2 x 1, na tarde do último dia
07 de maio e conquistou o título
de Campeão Mineiro de 2017,
quebrando um jejum de sete
partidas sem vencer o Time da
Toca da Raposa. Por ter feito melhor campanha na primeira fase,
o Atlético tinha a vantagem de
jogar por dois resultados iguais.
Demonstrando muita raça e organização tática, o time comandado
pelo questionado técnico Roger
Machado, com gols de Robinho
e Elias, fez a alegria dos apaixonados torcedores atleticanos
que festejaram a 44ª conquista
na competição estadual.
O Atlético foi soberano na
competição. Terminou a primeira
fase na liderança e levou a vantagem de dois resultados iguais
para a grande decisão. Na partida
realizada no Mineirão, se defendeu

com eficiência e conseguiu parar
o ataque estrelado, segurando o
0 a 0. No segundo jogo, no Horto,
Roger Machado jogou com três
volantes, mas a equipe não deixou
de ser ofensiva. As mudanças do
treinador deram muito certo. O time
jogou para vencer e venceu - muito
bem - o clássico. Foi a prova que a
estratégia montada pelo treinador
alvinegro deu muito certo. E Roger,
agora, pode comemorar o primeiro
título da carreira como treinador.
Roger Machado, embora estivesse sendo criticado por parte da
torcida do Galo, soube unir o grupo
de jogadores e mesmo com todas
as pressões, deu a volta por cima
e mostrou que o Atlético tem um
elenco muito forte e qualificado.
O sucesso atleticano não é
por acaso. O presidente Daniel
Nepomuceno investiu pesado na
manutenção do elenco atleticano
e trouxe algumas peças importantes que deram o equilíbrio
necessário ao time, como por
exemplo, a entrada do volante
Adilson como terceiro homem do
meio de campo, liberando Elias e

o seu consórcio multibrasileiro

Rafael Carioca para chegar com
mais facilidade ao ataque. O esquema surtiu efeito positivo, mas
o Atlético teve um momento tenso no jogo. No início do segundo
tempo, o Cruzeiro foi quem voltou
melhor. Mano Menezes colocou
o atacante Ábila no jogo, e o
argentino deu trabalho para a defesa atleticana. Aos sete minutos,
recebeu ótimo passe de Rafinha
na área e marcou um golaço,
deixando tudo igual no placar: 1
a 1. O Cruzeiro cresceu e estava
mais próximo do segundo gol
que o Atlético. O time azul cinco
estrelas tinha a posse da bola na
maior parte do tempo. Mas num
contra-ataque fulminante e ótima
troca de passes, Elias encheu o
pé e deu números finais ao jogo.
Festa da massa atleticana. Um
misto de alegria e alívio.
A diretoria do Atlético merece
todos os nossos aplausos. Afinal,
montou um elenco de muita qualidade e entra no Campeonato
Brasileiro como um dos favoritos
ao título. Na Libertadores da
América, o Galo Carijó já está
classificado à próxima fase da
competição e vai brigar na próxima partida contra o Godoy Cruz
da Argentina para ser o primeiro
do seu grupo. O triunfo no campeonato estadual, seguramente
vai dar mais motivação ao elenco
atleticano, que estreia no dia 14
de maio contra seu outro grande
rival Flamengo, partida válida
pelo Brasileirão 2017.
O título mineiro, incontestavelmente, ficou em boas mãos.
“Clube Atlético Mineiro, Galo Forte e Vingador”. Parabéns Galo!

