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Com o afastamento do se-
nador Aécio Neves (PSDB) do 
cenário político, houve uma 
nova configuração com a fina-
lidade de destacar os nomes 
que têm maiores chances de 
permanecer no páreo para o 
governo. São eles: o governa-
dor Fernando Pimentel (PT); o 
ex-presidente da Assembleia, 
Dinis Pinheiro (PP); o depu-
tado federal Rodrigo Pacheco 
(PMDB); o prefeito de Betim, 
Vittorio Medioli (PHS); e o 
prefeito de Belo Horizonte, Ale-
xandre Kalil, também do PHS. 
PolíTiCa – PáGina 3

Técnica capaz de reprogramar 
cérebro é realidade no mundo 

A Programação Neurolinguística (PNL) é uma ciência capaz 
de aprimorar a mente para obtenção de resultados positivos. 
Ela contribui, por exemplo, para a diminuição dos transtornos 
mentais e emocionais. “O método é uma ferramenta poderosa 
para o desenvolvimento pessoal e atua por meio do autoco-
nhecimento”, comenta o diretor do Instituto Você, de Belo 
Horizonte, Mário Quirino. eduCação – PáGina 8

Jovens aderem cada vez 
mais ao empreendedorismo

O mercado de franquias, em expansão no Brasil, tem sido 
um preponderante atrativo para jovens empreendedores, es-
pecialmente na faixa de 18 a 24 anos. O número daqueles que 
decidem investir em seu negócio saltou de 16,2 em 2014 para 
20,8, em 2015. O economista e empreendedor, Victor Almeida 
Maciel fala com entusiasmo sobre esta realidade. “O meu perfil 
não é trabalhar em escritório, quero novos estímulos e empreen-
dedorismo é desafiador”. De acordo com o consultor do Sebrae, 
Lucien Newton, a preferência pelas franquias se deve à solidez 
deste segmento. eConoMia – PáGina 5

sustentabilidade e moda:
saco de cimento vira roupa

A estilista mineira Iáskara Isadora trouxe uma nova técnica 
que envolve preservação ambiental e alta costura: a produ-
ção de roupas por meio de sacos de cimento. Ficou curioso 
sobre o processo que engloba esse segmento, leia a matéria 
completa. Geral – PáGina 10

Já está em vigor um decreto da 
Prefeitura de Ouro Preto visando 
regulamentar o fornecimento de 
medicamentos nas Farmácias das 
Unidades de Saúde do município, 
por meio do SUS. Pela determina-
ção oficial, as receitas médicas pro-
cedentes de atendimentos particula-
res ou de outras cidades não serão 
atendidas prontamente como vinha 
acontecendo. Cidades – PáGina 11

dados do ibGe aPonTaM:
nÚMero de diarisTas

CresCeu 12,5% no brasil

A crise econômica somada a PEC das Do-
mésticas fez aumentar a demanda por 
diaristas no país. Segundo levantamento 
do IBGE, de 2012 até 2016, houve redu-
ção de 4% dos empregados que traba-

lham em apenas uma casa e aumentou 12,5% o de 
pessoas trabalhando em mais de uma residência. O 
advogado Wesley de Paula explica que há diferenças 
entre diaristas e empregadas domésticas e que a Lei 
Complementar nº 150/2015 ainda é descumprida por 
muitos empregadores, mesmo estando vigente há 2 
anos. “Antes da lei, sempre havia o excesso de jornada 
e o empregador não tinha a obrigatoriedade de fazer 
o controle de ponto”. eConoMia – PáGina 4

diarista só pode atuar
na mesma residência

três vezes por semana,
acima disso é caracterizado

empregado doméstico
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deficiência auditiva afeta quase 10 milhões de brasileiros
oPinião

–
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diminui lista de candidatos ao 
Governo de Minas para 2018
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Pacheco
continua
no páreo

Ouro Preto baixa decreto que regulamenta
a distribuição de medicamento pelo SUS
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José Maria Trindade

daniel amaro

valorosos aposentados

Enquanto perdura, em Brasília, o debate sobre a Reforma da Previ-
dência Social, no âmbito da coletividade começa a surgir um debate 
nada agradável: trata-se da falta de oportunidade de recontratar 
pessoas acima de 60 anos e que já estão aposentadas. Elas lutam 

anos a fio para conquistar este direito social, mas quando passam a receber 
os valores pagos pela Previdência, percebem que não vão conseguir levar 
à diante as suas vidas em padrões, minimamente, normais. Afinal, não há 
como conciliar a quantia efetivamente auferida   com os seus compromissos 
financeiros do dia a dia.

A medida em que as obrigações de cada um deles aumentam em 
função da necessidade de contratar serviços médicos, aquisição de me-
dicamentos e outros itens necessários ao cotidiano, a importância paga 
como inativo vai minguando. O raciocínio é improlífico, mas verdadeiro. 

Neste mundo cada vez mais virtual, a criação de empregos formais é 
algo quase imaginário. Esse é o retrato de nossa moldura social. Os dados 
do IBGE apontam para um cenário frustrante: somente neste primeiro se-
mestre de 2017, uma média de 30.072 pessoas acima de 60 anos estão 
inscritos nos órgãos de governo e sites especializados a procura de ofertas 
de emprego. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o 
aumento é de 1,53%, já que o número estava na casa de 29.619.  Há, 
neste universo, um contingente ainda mais delicado, os dados do IBGE 
revelam ainda que cerca de 2 mil trabalhadores que estão desempregados 
e que, obviamente, chegaram a idade de se aposentar não conseguiram 
usufruir desse direito. 

Mesmo sabendo se tratar de uma circunstância adversa, há uma de-
cisão dos interessados em se manter à disposição do mercado. Mesmo 
porque, cada um dos entrevistados tem um pretexto para acreditar em 
dias melhores. Basta sublinhar as suas reais motivações explicitadas: 15% 
alega a efetiva necessidade do emprego para quitar as dívidas e cerca de 
57% busca mais rendimentos com o fito de complementar o orçamento. 
Finalmente, tem os 12% que espera uma renda extra para aumentar a 
poupança. A sorte está lançada.

Para atenuar o quadro, só com o reaquecimento da nossa economia. 
A modernidade de hoje incentiva a propalada formação dos micro em-
preendedores individuais, mas isso é algo apenas paliativo, não sendo 
possível minorar os dilemas da sociedade como um todo. É sabido que o 
trabalhador de carteira assinada coopera com a indispensável democratiza-
ção da distribuição de nossa riqueza, a partir de aumento da circulação do 
dinheiro nos diversos escaninhos do comércio e da prestação de serviços. 
Não se trata de fábula, mas sim de realidade, os valores provenientes 
dos contracheques dos inativos contribuem de maneira exponencial para 
o aumento do movimento das finanças em muitas cidades brasileiras, 
especialmente as de menores portes.

Por fim, fica um recado dos especialistas em recursos humanos: o apo-
sentado é um profissional testado, com experiência já comprovada e que, 
em muitas vezes, pode emprestar a sua capacidade técnica profissional, 
sem um custo adicional para as empresas. Mesmo porque, no geral, a 
maioria delas são forçadas a custear longos e onerosos cursos de treina-
mentos destinados aos principiantes interessados em postos de trabalhos.

o mundo dos políticos

Quase 10 milhões de brasileiros
possuem deficiência auditiva

De acordo com estimativa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), cerca de 9,7 milhões de brasilei-
ros possuem deficiência auditiva, o que 

representa 5,1% da população do país. No que 
se refere a idade, quase 1 milhão são crianças e 
jovens até 19 anos. E uma das grandes conquistas 
para a comunidade surda é a aprovação da Lei nº 
10.436, que marca não só o reconhecimento da 
Língua Brasileira de Sinais (Libras) como oficial 
no Brasil, mas também o início da conquista de 
direitos por parte dessa população. A norma com-
pletou 15 anos e apesar dos avanços, os surdos 
ainda continuam enfrentando barreiras com a 
acessibilidade.

Para tratar sobre essa questão, o Edição do 
Brasil conversou com Ulrich Palhares Fernandes, 
coordenador da Federação Nacional de Educação 
e Integração de Surdos (Feneis). A entidade filan-
trópica completou 30 anos recentemente e tem 
por finalidade a defesa de políticas linguísticas, 
educação, cultura, saúde, assistência social e de-
fesa dos direitos da comunidade surda brasileira.

Os políticos ocupam um mundo a 
parte e não sofrem as dificuldades nos-
sas de cada dia. No máximo dão uma 
olhada para o mundo de baixo e felizes 
por estarem distantes desta dura reali-
dade se unem aos servidores públicos 
e de mãos dadas dão um adeus e viram 
as costas para as aflições de cada um. 
É incrível como uma casta foi formada 
de servidores públicos e políticos para 
o domínio do estado. De tanto repetirem 
que para se chegar ao serviço público 
era preciso concurso e para se chegar 
a político era preciso voto, as duas ca-
tegorias se bastam e sinceramente se 
acham mesmo superiores. 

O mundo pode cair, furacão pode 
arrasar quarteirões, que os dois de mãos 
dadas moram nas nuvens.  Não foi por 
falta de aviso, mas eles não sabem que 
o Brasil está numa recessão brava, com 
desemprego, subemprego e calote ge-
neralizado. Os fun-
cionários públicos 
estão é querendo 
aumento salarial 
e os deputados e 
senadores se acos-
tumaram à Lava Jato 
e já estão pedindo pro-
pina para empresas e 
começaram tudo de novo. 
Ou nunca pararam.

Senhores, trago más notí-
cias: nada mudou. O presidente 
tem que negociar com o Congresso, 
dá acesso a empresas indicadas por 
parlamentares, emendas e mais car-
gos. O deputado vai votar um proje-
to de interesse do governo, cobra 
mais indicação e força política 
que transforma em financiamento 
de campanha.  Com uma dezena 
de operações da Polícia Federal 

em andamento, 20 caindo de um lado, 30 
do outro e 40 prontos para o julgamento 
e os representantes do povo seguem 
como se nada estivesse acontecendo.

A correção vem exatamente da parte 
dominante, dos empresários que se vi-
ram em algemas como antigos parceiros. 
O momento é de recuo total. Contou-me 
um representante de empresa que foi 
conversar com um deputado sobre um 
projeto relatado por ele. Pediu dinheiro 
na maior cara dura. O representante 
empresarial sacou a caneta, tomou 
emprestado um pedaço de papel e cui-
dadosamente registrou: “Não tem escu-
tado rádio ou assistido TV? A Lava Jato 
está aí”. O projeto não saiu e também o 
dinheiro não foi repassado. Alguém tem 

que explicar aos deputados, senadores e 
vereadores que o mundo por aqui ainda 
não mudou, mas está a caminho. Eles 
estão agindo como se não houvesse 
amanhã. Tudo igual.

A frase mais famosa dos últimos 
meses é que este mundo acabou e que 
o novo ainda não chegou. Ninguém sabe 
como será, mas certamente os hábitos 
vão mudar. É muito difícil saber se o ovo 
é o empresário ou se a galinha é o político 
ou quem chegou primeiro, mas a grande 
vantagem sempre foi mesmo empresa-
rial. Não há distribuição de dinheiro de 
forma perdulária como tentam mostrar 
os delatores. O dinheiro aparecia com a 
mágica feita pelo político. O empresário 
apenas dividia e quem divide sempre fica 
com a maior parte. Patética a confissão 
de empresários puxando a orelha de po-
líticos importantes como se fossem seus 

lacaios. O mundo caiu e 
eles não sabem.

Será que é pre-
ciso mandar avisar 
aos deputados e 

senadores da exi-
gência de pelo menos 

um tempo? A origem 
desta situação ainda 

está por aí. A dificuldade 
de lidar com os governos. 

Se para tirar um documento 
banal é uma dificuldade, imagi-

ne um parecer técnico e complexo 
de órgãos governamentais?! Im-

possível! Neste caso que floresce 
a fina flor da corrupção. A venda 

de facilidades. Agora urgente 
mesmo é mandar avisar aos 
políticos e funcionários públicos 
de que o mundo mudou ou que 

pelo menos iniciou o processo de 
mudança. Que seja para melhor.

“É incrível como uma
casta foi formada de

servidores públicos e políticos
para o domínio do estado”

Quais as principais conquistas 
nesses 15 anos?

Além da Lei de Libras, que gerou um em-
poderamento para comunidade surda de modo 
geral na empregabilidade e nos serviços públi-
cos, também temos outra conquista importante 
em 2005 que é o decreto nº 5.626, tornando 
obrigatória a disciplina de libras nos cursos 
de formação de professores de nível médio e 
superior. Outro ganho são os cursos de Libras, 
tradutores e intérpretes para professores de 
instituições federais. O decreto também dispõe 
sobre o poder público e empresas no apoio ao 
uso e difusão da Libras. Atualmente, o número 
de universidades que oferecem vagas ao surdo 
também aumentou, assim como a quantidade 
de deficientes auditivos cursando mestrado e 
doutorado e produzindo materiais voltados para 
a comunidade surda. Temos também aplicati-
vos de tecnologia assistiva que faz a tradução 
da língua portuguesa para Libras. Uma con-
quista recente é que pela primeira vez a prova 
do Enem será traduzida para a linguagem de 
sinais, o que gera um conforto maior na hora 
de fazer o exame. Nós também conseguimos 
a Central de Interpretes, que disponibiliza um 
profissional para acompanhar o surdo em ta-
refas do seu dia a dia como resolver assuntos 
de banco e empregabilidade. Esses são os 
principais ganhos.

Por que ainda não há intér-
pretes em novelas, filmes e 
programas?

Esta é uma situação essencialmente financei-
ra e falta conhecimento sobre aquilo que de fato 
seja acessível. Seria preciso buscar empresas que 
oferecem esse serviço, o que envolve algumas 
questões burocráticas. O que temos são os ser-
viços de legenda como o closed caption, mas não 
é a mesma coisa se tivesse um intérprete. Eles 
não entendem que a língua do surdo é diferente 
e da legenda, pois além de não reproduzir com 
qualidade o conteúdo, acaba perdendo muita in-
formação. Os surdos não têm acesso aos filmes 
nacionais na televisão e no cinema, por exemplo. 
Nós temos lutado bastante, mas ainda não con-
seguimos legenda para os filmes brasileiros. Só 
depois que o DVD foi lançado é que conseguimos 
de fato assistir. Em países da Europa já existem 
jornais e telenovelas de qualidade acessíveis ao 
surdo com intérpretes. O Brasil ainda está muito 
atrasado nessa área.

Quais mudanças ainda são 
necessárias para a plena in-
clusão do surdo?

Faltam professores e classes bilíngues e 
escolas inclusivas. Os surdos acabam ficando 
restritos apenas ao Instituto Nacional de Educação 
de Surdos (INES). Porém, a sede fica localizada 
no Rio de Janeiro e os deficientes auditivos do 
restante do Brasil ficam sem acesso. Nós ainda 
temos uma dificuldade de tradução de materiais 
didáticos para língua de sinais. Falta também uma 
representação política para a comunidade surda. 
A única que existe é a Feneis com apenas sete 
unidades no Brasil todo. A empregabilidade tam-
bém é limitada e poucos conseguem uma vaga. 
Seria preciso ampliar a formação e capacitação 
dos profissionais tradutores e intérpretes. Outra 
questão é a falta de acessibilidade de cultura em 
museus, cinemas e teatros. Falta conhecimento 
de quem é a pessoa surda e suas diferentes 
identidades.

como fica o mercado de tra-
balho e a escolaridade para 
o surdo?

O mercado ainda é bem limitado, porque a 
maioria dos surdos possui escolaridade até o 
ensino médio. Aqueles que possuem ensino tem 
um acesso melhor, mas raramente é em sua área 
de formação. Muitos, por exemplo, são graduados 
em pedagogia e fazem serviços de assistente ad-
ministrativo. Já os que tem mestrado e doutorado 
têm conseguido acesso por meio de concursos. 
O maior problema é a acessibilidade e muitas 
empresas não tem tecnologia assistiva ou intér-
pretes, porque acaba onerando os gastos. Outra 
questão é que os deficientes auditivos não con-
seguem crescer na empresa e ficam 20 a 30 anos 
desempenhando a mesma função, além de não 
oferecerem cursos ou palestras voltados para o 
surdo. Sobre a escolaridade, existe uma carência 
muito grande no período de educação infantil. De 
modo geral, as crianças surdas entram na escola 
com uma idade avançada com cerca de 6 anos 
e possuem uma defasagem quando chegam ao 
ensino fundamental. Eu gostaria que a idade es-
colar do surdo fosse respeitada. Atualmente temos 
cerca de 130 surdos no Brasil formados em nível 
superior entre graduação, mestrado e doutorado.

ainda existe preconceito? Por 
que o aprendizado da libras 
deve ser incentivado?

Eu percebo que o preconceito tem diminuído, 
mas acredito que não deve acabar nunca, não 
apenas com os deficientes auditivos mas com 
qualquer minoria. Temos líderes do movimento 
surdo que têm tentado minimizar essas questões 
e nossa luta é continua. Sobre o aprendizado da 
língua de sinais, nós temos a Lei de Libras e um 
decreto, Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da 
Pessoa com Deficiência e Plano Nacional de Edu-
cação. Todos esses documentos e leis garantem 
o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais 
como oficial da comunidade surda. Portanto, 
devemos difundir cada vez mais o acesso para 
os falantes de língua portuguesa. Muitos tem o 
pensamento que não precisam aprender porque 
os surdos tem intérpretes, mas essa é uma língua 
de formação e constituição do sujeito surdo e de-
veria estar em todos os espaços sociais para que 
o deficiente auditivo possa se comunicar com mais 
facilidade. Se nós surdos conseguimos escrever 
o português, porque o ouvinte não pode tentar 
aprender Libras?
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Tércio amaral

Aécio sacrificado
Bem antes da atual delação dos irmãos Batista, da JBS, 

a Procuradoria-Geral da República já sabia das denúncias 
contra o senador Aécio Neves (PSDB). Mas, ao longo de 2 
anos, ele foi preservado, não se sabe por quem e por que. Só 
que, agora, o senador não é mais interessante para o grande 
esquema nacional. Então, foi sacrificado, inclusive, com apoio 
da imprensa nacional, que era sua aliada durante esse período. 
Opinião do conceituado jornalista e escritor Luiz Nassif, ao 
conceder entrevista à TV Assembleia. 

deputado x Judiciário
A informação não é nova, mas o deputado federal do PSDB 

mineiro e presidente da sigla no Estado, Domingos Sávio, 
disse e repetiu, várias vezes, que o Tribunal do Trabalho do 
Brasil é o mais caro do mundo. Resta saber de onde ele extraiu 
tão explosiva informação.

boicote nacional
Em todo o Brasil, começa a aumentar os casos de boicote 

aos produtos da JBS. Inclusive com adesão de marcas fa-
mosas, nas quais a proibição do uso de carne da empresa é 
estampada em grandes cartazes. Se a moda pega, tudo pode 
ficar mais complicado.

reforma sem legitimidade
Falta legitimidade no Congresso Nacional ao votar as atuais 

grandes reformas em andamento naquela Casa, pois parte 
dos parlamentares brasileiros estão envolvidos em corrupção. 
Então, os atos por eles praticados não deveriam ter valor algum, 
alfineta o ex-deputado federal de São Paulo e atual advogado, 
Airton Soares.

Corredor da morte
As estatísticas oficiais apontam que, atualmente, o Anel 

Rodoviário de Belo Horizonte é palco de acidentes diariamente, 
transformando os longos 15 quilômetros de extensão em uma 
verdadeira carnificina. Por conta desta realidade, no jargão po-
pular, o local já passa a ser denominado de “corredor da morte”.

assessores complicados
Quando as pessoas têm oportunidade de manter contato 

direto com o governador Fernando pimentel (PT), saem dos 
encontros com a nítida impressão de haver tratado de assuntos 
com um político com estilo de estadistas, preocupados com o 
resultado de sua administração visando atender os mineiros, etc 
e tal. O drama é que sua assessoria direta “filtra” os assuntos 
demasiadamente, provocando um certo distanciamento do chefe 
Executivo de pessoas que, às vezes, gostariam de levar algum tipo 
de sugestão positiva ao governador. Coisas da política mineira.

máfia coreana?
É assustador a quantidade de coreanos e chineses que, 

de hora para outra, tomaram conta de quase todas as lojas do 
popular Shopping Oi, no Centro de Belo Horizonte. Isso tudo 
acontece, sem a menor cerimônia, nas barbas das autoridades 
mineiras e sem que haja uma reação para inibir este cresci-
mento dos “gringos” em espaços idealizados para atender aos 
vendedores ambulantes. 

Cena final. Se não foi feito algo para conter a presença 
dos asiáticos em nosso meio, em breve, a situação pode ficar 
sem controle. Podem apostar.

abandono lamentável
No passado, o prédio onde funciona a escola de Arquitetura da 

UFMG, na Rua Paraíba, na região da Savassi, era motivo de orgu-
lho, inclusive com aplausos dos visitantes. Mas, agora, o local está 
sujo, prédio descascado e portaria com ferros à mostra. Enfim, 
um verdadeiro e lamentável ar de abandono. Cruz credo, gente!

adeus, Temer...
O ainda presidente Michel Temer (PSDB), em suas mais de 

40 viagens realizadas como chefe da nação, não quis saber de 
visitar Belo Horizonte. Além disso, não tem um único ministro 
mineiro. Não atende as reivindicações do governador para o 
acerto de contas entre o governo mineiro e o federal; e não 
alocou recurso para as obras prioritárias do Estado. Então, por 
conta disto, se for cassado ou afastado já vai tarde. Opinião 
do deputado Rogério Correia (PT).

Cemig x brasília
Em seu pronunciamento, realizado no plenário da Assem-

bleia Legislativa durante evento comemorativo pelos 65 anos 
da Cemig, o secretário de Fazenda do Estado, José Afonso 
Bicalho bradou: “Querem tomar três grandes usinas hidrelé-
tricas de Minas pertencentes à nossa estatal. É hora de união 
dos autênticos mineiros, para evitar esta falta de seriedade do 
Governo Federal, que se nega a cumprir o acordo e a reco-
nhecer que a renovação dos contratos pela continuidade da 
exploração dessas hidrelétrica é um direito nosso”.

A análise deriva de alguns petistas que seguem o partido por dé-
cadas a fio. Para eles, no próximo ano, o PT se insere naquele 
contexto em que pode ser denominado de “candidato único”, 
ou seja, se não for o atual governador Fernando Pimentel 

disputando reeleição, a sigla não teria outro nome a ser homologado 
na convenção destinada a escolha ao pleito de governador em 2018.

Petistas de proa estão monitorando por meio de pesquisas e 
levantamentos em diversas regiões do Estado e, segundo os dados 
extraoficiais, o crescimento da popularidade do governador ficou 
maior depois dos problemas enfrentados pelo senador Aécio Neves 
(PSDB), agora, praticamente fora do cenário majoritário de 2018. Os 
defensores da continuidade de Pimentel, no entanto, ficam de olho 
no resultado do julgamento a ser pautado pelo Superior Tribunal de 
Justiça, onde ele é denunciado pela denominada Operação Acrônimo.

Cinco prováveis cenários
para o pleito de 2018

DiniS PinheirO
Enquanto persiste a dúvida em relação ao futuro de Pimen-

tel, o ex-presidente da Assembleia, Dinis Pinheiro (PP) entra 
em cena e chama para si a responsabilidade de aglutinar um 
grupo de oposição. Dinis busca parceria com partidos diversos 
e passou a frequentar até cerimônia de batizado na Grande 
BH. Apenas para rememorar, ele visitou mais de 300 cidades 
mineiras durante o ano passado, apoiando e defendendo candi-
datos a prefeitos e vereadores de diferentes regiões do Estado. 

Com seu estilo carismático, Dinis tem a seu favor o fato de, 
por enquanto, estar fora das famigeradas listas de delações 
premiadas que a todo instante envolvem nomes de políticos 
em todo país.

rODrigO PachecO
No ano passado, o deputado federal do PMDB, Rodrigo 

Pacheco, conquistou aproximadamente 10% na votação como 
candidato a prefeito de Belo Horizonte. Em consequência 
dessa realidade, os peemedebistas passaram a apostar em 
seu nome para uma eventual disputa de 2018. A exemplo de 
Dinis, Pacheco também não tem o seu nome citado na Ope-
ração Lava Jato e coisas mais. Pesa contra ele, no entanto, o 
fato de seu partido estar dividido em duas alas: de um lado, o 
vice-governador Antônio Andrada e de outro o presidente da 
Assembleia, Adalclever Lopes, este inclusive, com apoio da 
imensa bancada de deputados estaduais da legenda. 

Enquanto Dinis se joga em cena, Pacheco ainda está com 
uma atuação de bastidores discreta, esperando assuntar o 
desenrolar dos próximos capítulos, especialmente, em relação 
aos desdobramentos das denúncias contra o governador Pi-
mentel, em Brasília.

MeDiOli e Kalil
Filiado ao PHS, o prefeito de Betim, Vittorio Medioli, seria 

uma alternativa aos nomes mencionados de Pimentel. Mas, para 
analistas políticos, o representante betinense teria de ser ungido 
em forma de consenso. Se disputar com nomes competitivos, 
provavelmente, ele não aceitaria, mesmo porque o PHS não tem 
grande expressão como partido e isso dificultaria a formação 
de alianças partidárias. Já o prefeito de BH, Alexandre Kalil, é 
uma incógnita. O certo é que ele continua hibernado no seu 
gabinete, cuidando dos problemas da capital, que são muitos e 
desafiantes. Amigos do chefe do Executivo municipal lembram 
que não convém repetir a saga de Pimenta da Veiga. O tucano, 
em determinado momento, abandonou o cargo de prefeito de 
BH, candidatou-se a governador em 1986, perdeu a eleição e 
sumiu da vida pública para sempre.

Vittorio medioli é filiado ao PHs
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Prefeitos, vereadores e estudantes
debatem gestão pública em Ouro Preto

Prefeitos e vereadores de Minas Gerais troca-
ram experiências e debateram com universitários 
da área de gestão pública de todo o Estado, 
durante o encontro “Em Público”, promovido pela 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), no 
último dia 2. O superintendente executivo da As-
sociação Mineira de Municípios (AMM), Rodrigo 
Franco, foi o mediador do debate, salientando a 
importância da AMM para a qualificação da admi-
nistração pública municipal.

O “Em Público” tem como objetivo unir gra-
duandos e egressos do Campo de Públicas com 
o intuito de discutir temas relacionados à área 
e aprimorar a relação entre os envolvidos. Par-
ticiparam da mesa de debate, o vice-presidente 
da AMM e prefeito de Pirajuba, Rui Ramos; a 1ª 
secretária da AMM e prefeita de Manhuaçu, Cici 
Magalhães, o prefeito de Santa Bárbara, Leris 
Braga e o vereador de Uberaba, Franco Cartafina, 
além de representantes da UFOP e da Fundação 
João Pinheiro, que apresentou um livro voltado 
para questões da gestão pública municipal aos 
presentes.

Rodrigo Franco destacou a participação da 
AMM no processo de gestão pública. Segundo ele, 
o principal foco é dentro da lógica de reavaliação 
da legislação federal, que é o que pode trazer mais 
receitas e recursos para os municípios. “Cada 
um trazer a sua experiência positiva é essencial. 
E jovens preparados, estudantes da área, que 
buscam um novo modelo de gestão pública, como 
vocês, devem participar ativamente do processo”.

Rui Ramos mostrou aos presentes, os graves 
problemas enfrentados pelos gestores municipais 
na questão da saúde, a falta de recursos do setor, 
além da dificuldade de uma política excessiva-
mente concentrada e padronizada. “Cada região 
de Minas tem as suas particularidades e neces-
sidades. Os recursos precisam ser mais bem 

direcionados. E essa questão da qualificação é 
primordial”, disse.

O vice-presidente da AMM enfatizou tam-
bém a necessidade de qualificação. “A maior 
dificuldade que eu encontrei foi querer imple-
mentar na gestão pública aquilo que eu vivi na 
iniciativa privada. Fazer com que os colabora-
dores e funcionários trabalhassem encarando a 
gestão pública como uma empresa. Orçamento, 
compromisso, prazos e principalmente, pessoal 
qualificado. E por isso, vocês tem muito a ofe-
recer”, concluiu.

A prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães 
(PMDB), 1ª secretária da AMM, destacou as ex-
periências de empreendedorismo que vêm sendo 
executadas no seu município. Segundo ela, as 
parcerias efetuadas com o setor privado garan-

tiram uma maior eficácia para a administração 
municipal com reflexos para os cidadãos, princi-
palmente na área de Saúde e Iluminação Pública.

Já Franco Cartafina (PHS), vereador de Ube-
raba, enfatizou a importância da sinergia entre o 
legislativo e o executivo municipal. “Infelizmente, 
vemos o legislativo e o executivo trabalhar com 
barganhas. Não é em todos os municípios, 
mas precisamos demonstrar que a política não 
deve ser mais assim. O importante é ser bom para 
a cidade, para a coletividade”, disse.

O prefeito de Santa Bárbara, Leris Braga 
(PHS), finalizou o encontro com o seu case de 
sucesso na contabilidade municipal e destacou 
que “o desafio está no conhecimento das informa-
ções e das ferramentas, e na aplicabilidade dos 
serviços do dia-a-dia”.

auditório esteve lotado durante o evento
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Presidente da Câmara visita o ministério público
O presidente da CMBH, vereador 

Henrique Braga (PSDB), acompa-
nhado do procurador do Legislativo 
Municipal, Marcos Amaral, fez uma 
visita de cortesia ao Procurador Geral 
de Justiça de MG, Antônio Sérgio 
Tonet. Ao lado de seus colegas de 
Ministério Público Estadual, Rômulo 
de Carvalho Ferraz (Procurador-
-Geral Adjunto Institucional) e Edson 
Baeta (Chefe de Gabinete), eles 
conversaram por mais de uma hora 
sobre os problemas enfrentados 
pelas respectivas instituições. 

Ambas, por exemplo, convergem 
no tocante às dificuldades financeiras 
no atual exercício, devido às suas 

peculiaridades internas e à queda de 
receita da capital mineira e do Esta-
do. Além disso, atuam para redução 
de gastos, frente à grave realidade 
econômica do país. O cenário po-
lítico local e nacional, assim como 
as propostas de reformas que, hoje, 
tramitam no Congresso Nacional, 
foram temas do diálogo amigável 
entre o chefe do Ministério Público e 
o Chefe do Legislativo de BH. 

Braga disse que seu compromisso 
nesta legislatura é com a legalidade e 
a transparência. O MPE, contou Sérgio 
Tonet, virou um interlocutor credenciado 
na busca de uma solução para o desas-
tre ambiental provocado pela Samarco.

Presidente da câmara de BH, Henrique Braga foi recebido pelo chefe
da procuradoria, sérgio Tonet, na presença de outras autoridades
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Construindo rumos para o Brasil. As perspec-
tivas da Economia Brasileira foram os temas 
centrais da palestra do economista e ex-ministro 
da Fazenda, Maílson da Nóbrega, em Uberlândia, 
no dia 1º. O evento, que integra as celebrações 
do Dia da indústria, comemorado no dia 25/05, 
inicia uma série de ações feitas pelo Sistema 
Fiemg por todas as regiões do estado que visam 
discutir o desenvolvimento do país política e 
economicamente. 

Segundo o presidente do Sistema Fiemg, Olavo 
Machado Junior, além de celebrar a principal data do 
segmento, o Dia da Indústria, os eventos por toda 
Minas Gerais põem em discussão importantes temas 
de interesse do setor industrial. 

“O evento de hoje marca nossa homenagem à 
Uberlândia e aos empresários da região. Além disso, 

com esse debate de ideias, pretendemos promover 
assuntos que contribuam para o desenvolvimento 
da Indústria Mineira e, consequentemente, o desen-
volvimento de Minas Gerais e do Brasil”, pontuou. 

Everton Magalhães, presidente da Fiemg Re-
gional Vale do Paranaíba, destacou a iniciativa de 
em trazer para o Triângulo discussões imprescin-
díveis para a o setor industrial e pontuou que uma 
das armas para uma Indústrias mais competitiva 
é a informação de qualidade. 

Maílson da Nóbrega afirmou que apesar de 
todos os problemas políticos e econômicos trazidos 
pelas sucessivas crises enfrentadas pelo país, o 
Brasil tem tudo para sair fortalecido de todo esse 
processo. 

O ex-ministro, porém, alertou para algumas 
incertezas que rondam o futuro do Brasil como a 

operação Lava-Jato e seu efeito no capital político 
de Michel Temer, a crise nos estados e a rejeição 
ou forte descaracterização da Reforma da Previ-
dência. Nóbrega também pontuou dois momentos 
críticos para a saída da crise. São eles, a reforma 
da previdência, que, segundo ele, caso derrotada 
colocará o Tesouro em rota de insolvência e as 
eleições de 2018. 

“O país dá sinais positivos de que já caminha 
para a saída da recessão. Vemos uma recupe-
ração da confiança; redução da inflação para, 
aproximadamente, 4% em 2017 e 4,35% em 2018; 
e dos juros para menos de um dígito; além do im-
pulsionamento do crescimento causado pelo setor 
agropecuário. Entretanto, todas essas incertezas e 
possíveis momentos críticos devem sempre estar 
em pauta”, finalizou.

número de diaristas
cresce 12,5% no país

recessão econômica e a PeC das domésticas podem ser os motivos

A crise econômica brasileira 
mudou a rotina de muitas 
pessoas, inclusive de quem 
contava com a ajuda de uma 

empregada doméstica em casa. De 
acordo com os números da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua, divulgada pelo IBGE de 
2016, o número de diaristas está 
crescendo no país e um dos fatores 
é a recessão na economia. Contudo, 
vale lembrar, que em 2015, quando os 
trabalhadores domésticos passaram a 
ter seus direitos garantidos, por meio 
da Lei Complementar nº 150/2015 – 
Conhecida como a PEC das Domés-
ticas – e, agora, quase 2 anos após 
ser sancionada, muitos pontos ainda 
passam despercebidos pelos em-
pregadores, domésticos e, também, 
diaristas – uma vez que estão sendo 
mais demandadas no mercado. 

Segundo a pesquisa, de 2012 
até 2016, houve redução de 4% dos 
empregados que trabalham em ape-
nas uma casa e aumentou 12,5% o 
de pessoas trabalhando em mais de 
uma casa. 

O advogado Wesley de Paula 
explica que há diferenças entre dia-
ristas e empregadas domésticas que 
devem ser levadas em consideração. 
“O termo diarista sempre foi debatido 
no cenário trabalhista. A definição 
mais recente é aquela que diz que 
a diarista é quem exerce atividade 
doméstica sem exclusividade, ou 
seja, ela pode prestar serviços em di-
versos locais. Já a empregada, além 
da exclusividade, tem seus direitos 
conforme a lei trabalhista determina”. 

Com a recessão financeira foi 
possível perceber que houve o movi-
mento de dispensa das empregadas 
e a demanda maior por diaristas. O 
advogado salienta que a lei estabe-
lece que a diarista só pode atuar na 
mesma residência três vezes por 
semana, acima disso é caracterizada 
empregada doméstica. “Recente-
mente, houve uma decisão, não 
sabemos se isso se manterá, no qual 
um julgado (julgamento) reconheceu 
que 2 dias de trabalho de uma diarista 
é caracterizado como empregada – 
isso se os dias em que ela trabalha 
não possa ser mudado”, aponta. 

Ele diz ainda que um dos pontos 
importantes da PEC das Domésticas 
foi a fixação do limite de jornada, pois 
antes da lei, sempre havia o excesso 
de jornada e o empregador não tinha 
a obrigatoriedade de fazer controle de 

ponto. “Desde então, a pessoa que 
tem qualquer empregado doméstico 
em casa (cuidador de idoso, faxineira, 
babá etc) precisa fazer o controle da 
jornada desse trabalhador, obedecen-
do o limite de 44 horas semanais com 
pelo menos uma hora por dia de inter-
valo. A partir do momento que não há 
o controle disso, incide em hora extra”.  

Já para a diarista não existe con-
trole de ponto, contudo, ele salienta 
que a única coisa que se deve observar 
é que todo trabalhador autônomo tem 
de fazer o seu recolhimento do INSS 
sobre o serviço, mas infelizmente essa 
é uma prática que pouca gente segue.

rotina intensa
A semana da diarista Maria Dulce 

Silva é bem movimentada. Ela traba-
lha em quatro casas por semana de 

segunda à sexta, sendo que em uma 
delas ela vai duas vezes por semana. 
“Trabalho na área há 15 anos. Tive 
a carteira assinada como doméstica 
por 3 anos, mas não foi vantajoso, por 
isso, optei por ser diarista – mesmo 
sendo mais cansativo”.

Ela diz que ganha, em média, 
R$ 2.100 por mês. “Se estivesse 
trabalhando como empregada fixa, 
jamais receberia esse valor”.

Assim como o advogado reco-
menda, Maria Dulce conta que paga o 
INSS como autônoma. “Para garantir 
o meu futuro não deixo de pagar o 
imposto, principalmente, se eu ficar 
impossibilitada de trabalhar, terei 
recursos”, conclui.

Marina Aparecida conta que 
começou a atuar como diarista há 
um ano. Para ela, o serviço é uma 
forma de ganhar um extra, pois 
também atua em outros segmen-
tos, como confecções de peças 
de vestuário. “Não tenho um valor 
fixo do que eu ganho por mês, pois 
dependo dos horários nas fábricas 
para conciliar com as faxinas. Tem 
semana que tenho muito serviço 
e até dispenso, já em outras não 
tenho nenhum”, conta.

Segundo a pesquisa do 
Mercado Mineiro, em média, 
uma diarista na região metro-
politana de Belo Horizonte 
cobra R$ 134,79. O valor 
mínimo é de R$ 110 e o má-
ximo chega a R$ 160 por um 
dia de trabalho. Em alguns 
casos, o vale transporte e a 
refeição estão inclusos.

diarista é quem exerce atividade doméstica sem exclusividade,
ou seja, ela pode prestar serviços em diversos locais

Fiemg discute perspectivas da economia em uberlândia
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desafio para Kalil
Especialistas consideram uma tarefa árdua a do prefeito 

de BH, Alexandre Kalil (PHS), no sentido de acabar com os 
ambulantes e moradores de rua, especialmente, no Centro 
da capital. Para os entendidos no assunto, a verdade é que 
quando retira-se umas dezenas, aparecem outros tantos, como 
se fosse uma situação sem limites.

diretas, agora não...
Acostumado com grandes embates na vida e na profissão, 

o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente, 
considera o debate nacional a respeito das eleições diretas 
para presidente da República agora, em pleno ano de 2017, 
uma falácia. Não existe segurança jurídica. A Constituição não 
permite isso e, se ela for desrespeitada, tudo mais de ruim pode 
acontecer em todas as esferas do poder. Diz o lúcido reitor. 

rápida solução 
Na angustiante situação política vivida pelo presidente Mi-

chel Temer (PSDB), há opiniões de todos os lados e direções. 
Mas existem aqueles que estão cansados de esperar por uma 
solução. Por exemplo, na avaliação do filósofo Luiz Felipe 
pondé, o Brasil não pode ficar a reboque do presidente “cai, 
cai”, pois isso só piora as coisas. “A economia não aguenta 
essa inércia. Tem de haver uma solução rápida, ou se cassa 
o mandato do presidente, ou então ele fica no cargo de vez”, 
sentencia.

briga socialista
É intensa a desavença política entre o deputado federal 

Júlio Delgado, com o ex-prefeito Marcio Lacerda, ambos lu-
tam pelo controle estadual do PSB. Irritado, o ex-prefeito disse: 
“Quem foi que nomeou Delgado o único dono da verdade”?  

uber x aplicativos 
Até agora aguentando a forte concorrência do aplicativo 

Uber, os taxistas de Belo Horizonte já pedem ao sindicato da 
classe que também crie o seu próprio aplicativo oficial, para 
poder facilitar os tradicionais descontos nas corridas diárias. 
Entretanto, o sindicato alega que precisa de autorização da 
PBH para fazer isso. Esta burocracia...

internet e a ilusão
Desprendidamente e sem se preocupar com a repercussão 

de sua fala sobre o assunto, o filósofo brasileiro e escritor, Mário 
Sérgio Cortella disse, em recente debate na Rádio Itatiaia, em 
BH, que a internet oferece a falsa ilusão de poder ao usuário. 
Isso vai dar xabú, ora se vai.

sucessão no Cruzeiro
O senador Zezé perrella (PMDB) desistiu da candidatura 

à presidência do Cruzeiro. Ele enviou uma carta, semana 
passada, aos conselheiros do clube para comunicá-los dessa 
decisão. A chapa ‘Tríplice Coroa’ agora terá como candidato 
o ex-superintendente de futebol do Cruzeiro, Sérgio Santos 
Rodrigues. Outros dois pré-candidatos já são conhecidos: 
o atual segundo vice-presidente, Márcio Rodrigues; e o 
ex-mandatário celeste entre 1991 e 1994, César Masci. A elei-
ção do clube ocorre no fim deste ano, ainda sem data definida.

 
sucessão no atlético 

Em relação à sucessão no Galo, os comentários na porta do 
Café Nice, Centro de BH, constam o seguinte conteúdo: toda 
época de eleição, sempre vem a história de construção de um 
estádio próprio para o clube. Então, na avaliação dos oposito-
res aos atuais dirigentes, o presidente Daniel Nepomuceno, 
candidato a reeleição, estaria apenas e tão somente fazendo 
campanha.  Ave Maria!

D iante de um cenário político e econô-
mico pessimista, as prefeituras sofrem 
cada dia mais com a falta de recursos 
financeiros. Os gestores municipais 

estão exaustos por não atender as populações 
em direitos essenciais. Muitas cidades estão 
em estado lastimável. São inúmeras e diárias 
ocorrências negativas, por falta de dinheiro 
nos municípios de Minas e em todo o Brasil. 

É sabido que cerca de 60% da arrecada-
ção de impostos são destinados à União e que 
até retornar aos municípios muito se escorre 
pelo ralo. Em um país onde o trabalhador 
deveria ser rico, possuidor de condições dig-
nas, a realidade é outra. O Brasil está menos 
competitivo no mercado internacional e com 
reputação negativa, quase irreversível. Tudo 
isso, devido a uma cartela enorme de impos-
tos abusivos e mal distribuídos, além dos 
fatores de corrupção. E, mais uma vez, são os 
cidadãos menos favorecidos que perdem com 
a falta de serviços básicos e fundamentais. 
Saúde, educação, segurança, infraestrutura, 
tudo funciona muito mal, quando funciona. 
Dificilmente, existe qualidade na prestação 
dos serviços públicos. 

O poder está centralizado em Brasília, 
quando, na verdade, a lógica deveria ser 
invertida. Cada município deveria possuir au-
tonomia total para gerir os próprios recursos, 
como melhor entender, já que é nas cidades 
que a vida literalmente acontece. A capital do 
Brasil está distante demais para compreen-
der a realidade de cada município, ainda mais 
em um país com essas dimensões. 

Cada prefeitura é que sabe muito bem 
quais as necessidades mais urgentes e a 
melhor forma de solucioná-las. Porém, isso 
não acontece devido a má distribuição que 
acontece no repasse de recursos da União 
aos municípios. Neste momento, portanto, 
uma reforma tributária seria uma das me-
lhores saídas para o fortalecimento da nossa 
economia e o retorno de direitos essenciais 
ao povo. 

Os brasileiros já perderam a crença no 
poder público, exatamente porque não veem 
em seu dia a dia o retorno do pagamento 
de tantos impostos. Se o município recebe 
mais recursos, melhor abastecido está. Se 
o dinheiro chega com mais agilidade, mais 
ferramentas de trabalho tem o prefeito e, por 

sua vez, o cidadão pode cobrar e fiscalizar. 
O povo sabe o endereço de suas prefeitu-
ras, de suas câmaras legislativas. Muitos 
só conhecem Brasília pela TV. Assim, com 
municípios autônomos, a probabilidade de 
mais participação popular e mais qualidade 
de vida tende a aumentar. 

Nossa falha Constituição Federal, que 
fará 30 anos em 2018, é confusa, abre 
brechas para interpretações contraditórias, 
quanto aos direitos e deveres dos cidadãos 
e do poder público. Direito só é justo quando 
funciona para todos, sem exceção. Se for 
diferente disso, não se trata de direito ou 
justiça.

Justiça social é valorização e dignidade 
para se viver. O trabalhador não consegue se 
sustentar dignamente com tantas injustiças. 
E, sem dúvida, uma das soluções, neste 
tenso momento, seria uma ampla reforma 
tributária, dando autonomia aos municípios. 
Só assim, nosso povo que tanto sofre com a 
falta de água, trabalho e luz no fim do túnel, 
começará a viver de forma mais justa, com 
seus direitos garantidos e não apenas com 
os deveres.

autonomia dos municípios, uma solução viável

http://www7.fiemg.com.br/
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E C O N O M I A

É DESTA SEGURANÇA

QUE A GENTE PRECISA

O Governo de Minas Gerais está lançando o programa + Segurança. 
Agora você encontra mais 2.700 policiais nas ruas, 1.817 novas viaturas, 
além de um amplo e robusto sistema de comunicação e inteligência de 
dados. São 86 bases comunitárias em Belo Horizonte, uma a cada 4km2, 

equipadas com câmeras e monitoramento 24h.
 

A tranquilidade que os mineiros tanto desejam está chegando.
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dois a cada três jovens
querem empreender
Franquia pode ser um ótimo investimento para iniciantes

Aquela figura de um empresá-
rio como uma pessoa velha 
está mudando, afinal, conforme 
pesquisa do Monitor Global de 
Empreendedorismo (GEM), o 

número de jovens de 18 a 24 anos que deci-
diram investir em um negócio próprio saltou 
de 16,2 em 2014 para 20,8, em 2015. O 
estudo ressalta ainda que os dados tendem 
a se manter nessa linha de crescimento. 

Além disso, outro levantamento, da 
Federação das Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro (Firjan), aponta que dois a cada 
três jovens no Brasil pretendem se tornar 
empreendedores nos próximos anos. 

 Paulo Almeida Maciel, 25, é um desses 
jovens que decidiu ser o seu próprio patrão. 
Formando em economia e, atualmente, 
trabalhando em um banco, ele conta que a 
vontade de empreender começou quando 
tinha apenas 16 anos. A sua mãe fazia de-
liciosos pães de mel e o então adolescente 
viu nessa empreitada uma oportunidade 
para ganhar dinheiro.  

Durante a graduação é que Maciel teve 
o primeiro contato com o universo empreen-
dedor. Um amigo abriu um negócio de cami-
sas promocionais e o chamou para ajudá-lo, 
porém a loja não foi para frente. Dois anos 
depois, incentivado pela namorada, o jovem 
abriu novamente o empreendimento, que 
está funcionando até hoje. “Voltei a trabalhar 
com as mesmas coisas que fazia antes, 
mas comecei do zero e encarei o negócio 
de outra forma, tanto que com o dinheiro 
que consegui juntar, vou montar a minha 
franquia”. 

Desde o ano passado, o economista 
analisava o mercado de franchising e fechou 
o negócio há, mais ou menos, 3 meses. Ele 
abrirá uma loja de delivery de pizza, cha-
mada Fórmula Pizzaria. Maciel conta que, 
antes de comprar a franquia, participou de 
feiras e estudou o setor onde está investido. 
“Alimentação, educação e esportes são os 
ramos que dificilmente tem crise. O que 
mais gosto é o de alimentação, analisei o 
que mais encaixa no meu perfil e cheguei 
à conclusão de que delivery seria o melhor 
para mim”. 

Ele acrescenta que prefere trabalhar 12 
horas por dia em algo que o instigue, como 
os desafios de ter um empreendimento 
próprio, do que em um escritório onde a 
carga horária é a metade. “O meu perfil não 
é trabalhar em escritório, quero novos estí-
mulos e empreendedorismo é desafiador. É 
isso que quero para a minha vida”. 

Quando abrir a pizzaria, Maciel sairá do 
seu emprego no banco e ficará administrando a 
sua loja de camisas promocionais e a franquia. 

Franquias em alta 
 O economista explica que preferiu apostar 

em um franquia devido a uma série de facilida-
des que esse modelo de negócio proporciona 
ao empreendedor. “Algumas pessoas acham 
que franquia não é empreender, mas quem 
comprar é que vai tocar o negócio e o sucesso 
da empresa não depende da franqueadora. O 
lado positivo é o fato de ser algo já testado e 
ter a logística toda formatada”. 

E é devido a esses fatores que esse 
modelo de empreendimento tem conquistado 
mais adeptos. De acordo com a Associação 
Brasileira de Franchising (ABF), o faturamento 
do setor cresceu 9,4%, no primeiro trimestre 
do ano, na comparação com igual período 
de 2016; e a receita passou de R$ 33,7 bi-
lhões para R$ 36,8 bilhões. No acumulado 
dos últimos 12 meses, o volume de recursos 
arrecadado com as vendas teve alta de 8,8%.

Para Lucien Newton, consultor do 
Sebrae e da ABF, a preferência por uma 
franquia se deve ao fato desse modelo 
ter sete vezes mais chances de sucesso 
do que os demais. “Isso acontece, ba-
sicamente, pela fórmula adotada pelas 
franquias, que consiste em usar uma 
marca única, sólida e de um no hall 
famoso”.

Newton destaca que existem fran-
chisings de vários segmentos, desde o 
setor alimentício a locação de carros e 
lojas de roupas; e com diversos preços, 
com investimentos que podem variar de 
R$ 5 mil a R$ 5 milhões, sendo que os 
mais comuns no Brasil são os de, apro-
ximadamente, R$ 75 mil.

Para quem pensa em investir neste 
mercado, o consultor ressalta que, por 
mais que as franquias sejam um empre-
endimento mais seguro, ela ainda possui 
riscos que devem ser calculados antes 
de comprar a marca. Além disso, outros 
fatores que podem levar a sua loja ao 
sucesso são estudar e ter afinidade com 
o segmento no qual quer investir. “Não 
adianta investir em um setor que está na 
moda ou no que vai dar dinheiro. Existem 
mais de 3 mil franquias em todo o Bra-
sil, com certeza uma vai se encaixar no 
seu perfil. O negócio que não dá certo é 
aquele que o franqueado entra e percebe 
que não era o que queria”.

Maciel abrirá sua primeira
franquia no setor de pizzas delivery
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educação financeira
é fundamental

Embora o índice de desemprego 
seja maior entre o público feminino, 
atingindo 54,4%, segundo o Caged, 
elas são a maioria quando o assunto 
é a recuperação do crédito. De acordo 
com dados do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC) da Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH), o percentual de cancelamentos 
de registros no SPC foi de 58,78% en-
tre as mulheres e dos homens 41,22%, 
na variação mensal (Abr.17/Abr.16).

O presidente da CDL/BH, Bruno 
Falci, explica que as mulheres estão 
conseguindo deixar as contas em 
dia porque possuem um valor médio 
de dívida menor que o dos homens. 
“Uma pesquisa da CDL/BH sobre o 
Perfil do Inadimplente revelou que os 
débitos femininos giram em torno de 
R$ 1.272,06 e o masculino está na 
faixa de R$ 1.593,60. Esses valores 
influenciam na hora de negociar as 
dívidas”, disse. 

Uma das premissas básicas para 
evitar a inadimplência é a educação 
financeira. Mas 51,4% das pessoas 
não conseguem guardar nenhuma 
parte de seus rendimentos. Segundo 
Falci, “boa parte da população está 
com menos renda disponível, o que 
dificulta quitar todos os compromissos 
financeiros e, consequentemente, 
fazer uma reserva financeira”. 

E a falta de planejamento financei-
ro tem complicado o orçamento das 
famílias de menor poder aquisitivo da 
capital mineira. Uma análise do Perfil 
do Inadimplente da CDL/BH apontou 
que os consumidores da classe E (que 
recebem até dois salários mínimos) 
estão com 67,4% da renda compro-
metida com dívidas. Falci explica que 
“o aumento do custo de vida e da 
taxa de desemprego provocados pelo 
cenário econômico adverso também 
contribuem para esse alto índice”. 

Na hipótese de dificuldade finan-
ceira como desemprego, perda total 
da renda ou problemas de saúde, 
o estudo apontou que 33,7% dos 
consumidores conseguiriam manter 
o padrão de vida atual por no máxi-
mo três meses; 18,9% disseram ser 
possível manter-se por mais de 12 
meses; outros 16,0% de quatro a seis 
meses; 4,0% de sete a nove meses e 
3,4% entre dez e 12 meses. Na análise 
por classe social, os entrevistados da 
classe E (18,8%) não conseguiriam 
manter-se nem por um mês. “Isso se 
deve ao desemprego, aliado a falta de 
planejamento financeiro e ao aumento 
da inadimplência desse público”, expli-
ca o presidente da CDL/BH.

Em caso de dificuldades finan-
ceiras, a maioria dos consumidores 
(34,3%) afirmou que recorreria a 
empréstimos com parentes, amigos 
e conhecidos, seguidos por utilização 
da conta poupança (26,3%). Outras 
opções citadas foram: empréstimos 
com bancos ou financeiras (16,0%), 
resgate de aplicações financeiras 
(12,6%) e pensão (0,6%), 10,3% não 
responderam. 

Algumas dívidas são consideradas 
saudáveis, mas o que o consumidor 
não pode é comprometer mais de 30% 
da renda com qualquer financiamento. 
“Dessa forma, ele dificilmente ele con-
seguirá equilibrar suas contas e evitar 
a inadimplência”, conclui o presidente 
da CDL/BH.

“O aumento do
custo de vida
e da taxa de
desemprego
também
contribuem
para esse
alto índice”

Presidente da cdl/BH, Bruno Falci
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

D A   C O C H E I R A

Email: acir.antao@ig.com.br

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

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

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

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

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

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

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

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

Restaurante Estação Geraes
Rua Santo Antônio,650 - Centro

Juiz de Fora

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

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

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

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

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

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

MonTes Claros

uberlândia

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

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

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

ouro PreTo

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

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

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

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

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

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

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

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

Belo Horizonte

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Bh convention & Visitors Bureau

tecnologia, forte cadeia produtiva em BH: 
Fomento, inovação e competitividade

sindeaC

O presidente 
do Sindeac, Paulo 
Roberto da Silva, 
acaba de ser ree-
leito para presidir 
um dos sindicatos 
mais importantes 
de Minas Gerais, 
com cerca de 20 
mil filiados. De-
talhe: na eleição 
recente, ele con-
quistou, aproxi-
madamente, 88 % 
dos associados.

Paulo roberto da silva
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REFORMA DA pREViDÊNCiA - Desde quando o 
governo anunciou a Reforma da Previdência, achei a 
proposta muito pesada para esse momento. Concordo 
que os cálculos para aposentadoria tinham que ser um 
só, com apenas uma regra para todos os trabalhadores 
brasileiros, inclusive os funcionários públicos de todos 
os níveis. Também acredito que qualquer deputado, seja 
federal ou estadual, pode aposentar-se no cargo, desde 
que seu tempo de contribuição, juntado ao de parlamen-
tar, seja o necessário estabelecidos pela reforma. Só isso 
bastaria para uma nova Previdência Social, naturalmente, 
com tempo de contribuição chegando aos 40 anos. Tenho 
conversado muito com alguns deputados que me dizem 
sempre a mesma coisa: se mudar o tempo de aposentadoria 
já vai estar de bom tamanho.

O pREÇO DA CORRupÇÃO - Cláudio Frischtak, um dos 
maiores estudiosos de infraestrutura do Brasil, disse, outro 
dia no Fantástico da Globo, que, tomando por base desde 
1970 até 2015, o Brasil perdeu, em valores corrigidos, mais 
de R$ 2 trilhões. Esse dinheiro daria pra resolver o problema 
de moradia para todos os brasileiros.

DESCANSO - O mineiro Rodrigo Janot, atualmente 
Procurador-Geral da República, já tem planos para quando 
deixar o cargo, em 17 de setembro próximo. Ele vai passar 
seis meses fora do Brasil e depois se aposentar. No dia 19 
de setembro, Janot completará 61 anos e vai se afastar das 
atividades no Ministério Público Federal, mas não pretende 
ficar parado, afinal ele pode voltar a advogar em Minas ou 
em Brasília.

ROuBO DE CARGA - Levantamento feito pela empresa 
que engarrafa os produtos da Coca-Cola indica que, entre 
março e maio deste ano, um caminhão carregado de produ-
tos foi roubado no Grande Rio. Três vezes mais do que na 
comparação com o ano passado.

Acredite: Recente pesquisa feita na região metropolitana do 
Rio revela que 56% dos fluminenses desejam uma intervenção 
militar no Brasil. Lembrar que, em 1964, o povo saiu na rua para 
apoiar o movimento que resultou no golpe contra João Goulart. 

______________________

Desde quando a Fiat deixou de fabricar o UNO, que foi 
campeão de vendas no Brasil, ela perdeu a liderança de fabri-
cação e venda de automóveis no país. Agora esse título é da 
Nissan, que ultrapassa a Volks, e se torna o segundo maior 
fabricante de automóveis no mundo. 

______________________

Nos Estados unidos, o Uber fechou parceria com a 
McDonald’s e vai fazer entregas de lanches. A rede de fast food, 
além de alavancar vendas, está de olho também nas receitas que 
poderão advir nas taxas de entrega. Na crise, todo mundo se vira.

______________________

O empresariado tem apostado no descolamento da econo-
mia da crise política no Brasil. É por isso que, apesar de tudo, 
os números ainda são compensadores.

______________________

O prefeito de Contagem, Alex de Freitas, tomou posse em 
Nova Lima, como presidente da Frente Mineira de Prefeitos. 
Discursando para mais de 80 prefeitos de cidades com mais 
de 100 mil habitantes, o prefeito afirmou que uma de suas 
primeiras ações é empregar “todos esforços possíveis para 
garantir a apuração correta do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN)”.

domingo, dia 11 de junho 

Rosimeire Brito
Gênessis Francisco Hilário
Jonas Eustáquio - Padaria Padre Eustáquio

segunda-feira, 12

Dr. Maurício Fortini
Juliana Abreu Antão
Geraldo Taxinha - Prefeito de Onça de Pitangui
Renato Rios Neto – Rádio Itatiaia
Jornalista Rodrigo Freitas - Rádio Super
Marmude Rachid
Zé Carlos Pioto - Rádio Itatiaia 

terça-feira, 13

Ex-deputado Antônio Genaro de Oliveira
Dr. Antônio Nogueira Lara Resende
Deputado Gil Pereira 
Deputado Marcus Pestana 
Claudio Resende – Rádio Itatiaia
Artur Abreu Antão

Quarta-feira, 14

Jornalista Danilo Andrade
Kal - seresteiro de Sete Lagoas 
Newton Rocha - Ormiga
Jornalista - Rafael Vidigal e sua irmã 
Maria Tereza Vidigal

Quinta-feira, 15

Geraldo Diniz Couto
Juliana Silvério 
Maria da Costa Resende
Jornalista Okdack Esteves

sexta-feira, 16

Eugenio de Oliveira 
Baques Wladimir Carvalho Sana  
Sá Veia 

sábado, 17 

Jornalista - Ana Marina - Jornal Estado de Minas 
Senhora Maria Beatriz Benquerer
Dr. Édmo Santos Menezes 
Jornalista Paulo Lott

Somos um povo criativo, haja 
visto o sucesso mundial das nossas 
Escolas de Samba do Rio de Janeiro, 
considerado o maior show da terra. 
Desta maneira, temos que se bene-
ficiar dessa qualidade para gerar um 
país mais competitivo e esse deve 
ser um trabalho de todos: o fomento 
na criação de um ambiente forte de 
negócios, com produtos inovadores e 
se tornando referências internacionais.  
Para um país mais competitivo, é 
necessário ouvir os empreendedores 
criativos, que acreditam em sua ideia, 
transformam em projeto e correm atrás 
de investidores para se tornarem os 
primeiros no mercado global.

O fomento, por meio de recursos 
financeiros, relacionamento e gestão 
faz com que as empresas acelerem a 
sua curva de crescimento, ganhando 
agilidade em um mercado altamente 
competitivo, no qual estar à frente faz 
toda a diferença para se tornar uma 
referência. Precisamos incentivar 
serviços e produtos pioneiros para 
que estejam no mercado e sejam 
competitivos.

Podemos verificar que países que 
investem em inovação estão entre 
as principais potências mundiais. A 
legislação brasileira, com foco em 
inovação, está sendo aperfeiçoada 
para que estejamos atualizados e com-
petitivos com o governo, recuperando 
seu papel de indutor da inovação. O 
retorno do investimento feito em em-
presas inovadoras se dá na forma de 
impostos, empregos, desenvolvimento 
econômico e social, mas, principal-
mente, na formação e capacitação de 
gerentes voltados para a inovação e 
criatividade. 

O Brasil precisa criar condições 
para que existam mais fundos de 
investimentos em venture capital (ven-
ture funds), que façam as apostas em 
ideias, serviços e produtos inovadores, 
desde a fase inicial. As agências de 
fomento, como BNDES, FINEP, CNPq 
estão buscando um caminho e aperfei-

çoando os processos, reconhecendo 
o valor e a importância do tema, com 
mais recursos disponíveis e correndo 
mais riscos. Uma tendência mundial é 
o investimento em inovação por meio 
do incentivo fiscal. A Lei do Bem e a 
Lei de Informática podem e devem 
contribuir para a geração de novos pro-
dutos e serviços, com novas ou antigas 
empresas, fomentando o empreende-
dorismo e o intraempreendedorismo.

O ambiente de inovação em Mi-
nas Gerais acaba de ganhar mais uma 
importante ferramenta: a Trilha Mineira 
da Inovação, plataforma digital que vai 
integrar informações das principais 
ações de fomento à inovação no Es-
tado. Idealizada por nove instituições, 
ela está hospedada no site do Sistema 
Mineiro de Inovação (SIMI) e é aberta 
para quem se interessa pelo segmen-
to. Iniciativa conjunta da Sedestes, 
BDMG, Fapemig, Fiemg, Sebrae, Co-
demig, Indi, Rede Mineira de Inovação 
(RMI) e Rede Mineira de Propriedade 
Intelectual (RMPI). A Plataforma 
oferece informações sobre editais, 
concursos, linhas de crédito e apoio 
a pesquisa para empreendedores em 
cinco estágios diferentes – pesquisa 
básica; pesquisa aplicada ou tecnolo-
gia; ideia de negócio ou protótipo, em 
produção e mercado -, favorecendo e 
agilizando a busca do empreendedor 
de uma ação de fomento conforme 
seu projeto.

A Trilha traz ainda outros quatro 
módulos que filtram informações 
sobre ações de fomento: aceleração, 
eventos e competições, através de 
treinamento; prestação de serviços; 
propriedade intelectual; e ecossistema 
de inovação. Tem uma função impor-
tante de incentivar o empreendedo-
rismo entre a juventude, sem receita 
pronta, e sim atores que podem trocar 
informações, dar conselhos e mostrar 
oportunidades.

Belo Horizonte, por sua fundação 
e história, é considerada uma cidade 
da inovação. O já conhecido San Pe-

dro Valley, com mais de 300 startups; 
a presença do escritório da Google; o 
calendário de eventos impulsionado 
pela Sedectes, e que terá pela se-
gunda vez em BH o Campus Party, 
a FiemgLab, o SebraeLab, a UFMG 
– tudo isso vem demonstrando que 
a criatividade de nossos profissionais 
e alunos é imensa, e se espalha por 
muitas partes do mundo.

E a Cadeia Produtiva do Turismo, 
aproveitando esta mudança tecnológi-
ca, busca inovações e novos modelos 
de negócios. Airbnb, Uber, Cafigy, 
Realidade Aumentada, Realidade 
Virtual, etc. – são plataformas de 
trabalho empresarial que já chegaram 
à capital mineira, e vêm disputando 
o mercado com maior agilidade e 
preços bem competitivos. Assim, 
hotéis, restaurantes e bares, agên-
cias e receptivos, atrativos naturais e 
culturais, estão fazendo promoções 
mais individualizadas, com foco na 
experiência, segundo uma tendência 
mundial de se unir a viagem corpora-
tiva com dois de lazer em um mesmo 
destino. Diferencial competitivo é um 
ativo estratégico!

Dentro do Programa BH aos 
Olhos do Mundo está em curso a pri-
meira turma do Ideathom Experiência 
e Geração de Valor, no SebraeLab, 
conhecida como uma maratona de 
ideias. Conceitos e ferramentas, de-
senvolvimento, projetos inovadores da 
concepção à execução, e avaliação. 
Propiciando relacionamentos entre 
diversos atores da Cadeia Produtiva 
do Turismo e da Cultura, através 
de 80 horas de treinamento. Desta 
maneira, teremos empresas trans-
formadoras, ganhando produtividade 
e inovação pelas tecnologias digitais 
e colaborativas, através de pessoas 
contribuindo para a construção do 
todo. Turismo é compartilhamento e 
não se faz sozinho!

BH aos Olhos do Mundo, em 
avanços tecnológicos, trazendo ino-
vações e competitividade!
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PresidenTe da assoCiação PaulisTa de eMPresas de ConsulToria e serviços eM sane-
Amento e meio AmBiente e memBro dA diretoriA dA ABes-sP – edmir@libris.com.br

luiz roberTo Gravina Pladevall

MERGULHE NESTE
 APLICATIVO.

CHEGOU O COPASA DIGITAL.

Segunda via de conta, comunicação de 
vazamento e de falta d’água. Serviços da 
Copasa a um toque do seu celular. 
Baixe agora no Google Play ou App Store.

Os indicadores de mortalidade 
infantil de uma nação figuram como 
um dos principais instrumentos para 
analisar o seu desenvolvimento. Não por 
acaso, as crianças são as mais afetadas 
pelas condições socioeconômicas e de 
infraestrutura de um país. Um relatório 
recente da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) reforça que o saneamento 
básico deve ser uma das principais 
preocupações governamentais para os 
cuidados com a infância. O estudo re-
vela, por exemplo, um número maior de 
mortes de crianças brasileiras, com ida-
de menor de cinco anos que moram em 
áreas insalubres, em comparação com 
nossos vizinhos argentinos e chilenos.  

A falta de água e esgotamento 
sanitário afeta diretamente a saúde da 
população infantil. As doenças como 
diarreia, malária e pneumonia estão 
entre as causas mais comuns de mor-
tes de crianças entre um mês de idade 
e cinco anos, segundo a OMS. Essa 
tragédia que assola a população mais 
pobre do país poderia ser evitada com 
acesso, por exemplo, à água tratada e 
saneamento básico, entre outros fato-
res. O estudo aponta que essa difícil si-
tuação não é exclusividade nacional. No 
mundo, a OMS aponta que problemas 

causados pela poluição do ar, tabagismo 
passivo, água suja, falta de sanitários e 
higiene inadequada provocam a morte 
de 1,7 milhão de crianças todos os anos.

A inversão dessa realidade só será 
possível com investimentos maciços em 
saneamento básico e abastecimento 
de água, garantindo a universalização 
desses serviços para a população 
brasileira. Segundo dados do Sistema 
Nacional de Informações sobre Sanea-
mento (SNIS) 2015, ainda temos muito 
caminho pela frente para atender essa 
demanda essencial para o desenvol-
vimento socioeconômico brasileiro. 
O levantamento mostra que o índice 
médio de tratamento de esgoto no país 
chega a apenas 42,7% das moradias da 
região urbana atendidas pela pesquisa. 
Esses indicadores já foram bem piores 
e graças aos investimentos em sanea-
mento básico até agora realizados, au-
mentando o número de domicílios com 
atendimento de esgoto, água potável 
e coleta de lixo, que o país conseguiu 
reduzir a mortalidade infantil, segundo 
dados do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). 

Por isso, o setor deve ser visto 
como prioridade para qualquer gover-
no, independente do cunho ideológico. 

Uma das principais conquistas para 
o desenvolvimento da infraestrutura 
nessa área foi a entrada em vigor da 
Lei do Saneamento Básico (Lei nº 
11.445/07), um novo marco para o país. 
A nova legislação tornou-se uma nova 
referência regulatória do saneamento 
básico brasileiro e estabeleceu o Plan-
sab (Plano Nacional de Saneamento 
Básico), com o objetivo de universalizar 
os serviços de abastecimento de água e 
saneamento até o ano de 2033. Estudos 
recentes mostram que os investimentos 
realizados no setor nas últimas décadas 
ficaram aquém das reais necessidades 
da realidade do país. Por isso, se man-
termos os ritmos atuais de investimentos 
nessa rubrica, os novos cálculos proje-
tam a universalização do abastecimento 
de água somente em 2043 e do esgota-
mento sanitário em 2054. 

Basta lembrar ainda que a mesma 
OMS já mostrou que para cada R$ 1 
investido em saneamento economiza-
-se R$ 4 em saúde. Estamos em um 
momento que ou avançamos em obras 
e serviços essenciais de saneamento 
básico e abastecimento de água ou 
vamos comprometer seriamente o de-
senvolvimento brasileiro nas próximas 
décadas.

Mortalidade infantil e saneamento básico

sangramento uterino anormal
afeta 40% das mulheres

Problema pode causar anemia e diminuição da concentração de ferro

A maioria das mulheres convivem com a mens-
truação por vários anos de suas vidas e, uma 
grande parte, sente os incômodos causados 
durante esse período, como cólicas, dor de 

cabeça, mudança de comportamento, entre outros. 
Porém, em algumas, os sintomas ultrapassam o 
aceitável e começam a atrapalhar a rotina. É o caso 
do sangramento uterino anormal. 

Os médicos consideram como normal o volume 
sanguíneo menstrual de 20 ml a 60 ml. Acima de 80 
ml por ciclo, pode-se afirmar que se tem um quadro de 
sangramento uterino anormal. Esse problema afeta, 
de acordo com dados das associações de Ginecologia 
e Obstetrícia do Canadá e Escandinávia, aproximada-
mente, 40% das mulheres. 

Esse sangramento fora do padrão pode causar ane-
mia e diminuição da concentração de ferro na corrente 
sanguínea. Para além disso, o problema afeta a qualida-
de de vida da mulher, pois durante o período menstrual, 
elas mudam o tipo e a cor das roupas, a relação com o 
parceiro, se sentem inseguras, menos atraentes e evi-
tam eventos sociais. O desempenho esportivo, escolar 
e profissional também são comprometidos. 

Foi exatamente isso que aconteceu com a médica 
veterinária, Cristina Martins, 56. Ela conta que conviveu 
com o problema por 4 anos e, durante este período, 
passou por vários constrangimentos. “Tinha dia que 
eu saia do meu trabalho correndo para casa, porque 
eu estava toda suja. Tive também que parar de jogar 
vôlei, atividade que gosto muito, pois o sangue descia 
pelas pernas”. 

Quando notou que aquele sangramento não estava 
normal, Cristina procurou um ginecologista que a acon-
selhou a colocar o DIU para diminuir o fluxo. Segundo 
a veterinária, o contraceptivo ajudou, porém a solução 
definitiva para o problema foi a retirada do útero. “Me-
lhorei muito a minha qualidade de vida. Agora não tenho 
mais preocupação com menstruação e nada deste tipo”.    

Causas
O médico e professor titular de gine-

cologia da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), Agnaldo Lopes aponta que 
a doença tem causas estruturais, associa-
das a lesões, tumores e às não estruturais. 
“Jovens com histórico de problemas de 
coagulação requerem maior investigação. 
Os métodos de imagem, mais especifica-
mente, a ultrassonografia transvaginal, são 
indicados para diagnosticar o problema”.

As doenças que podem causar o san-
gramento anormal são miomas, pólipos 
endometriais e câncer; e as mulheres obe-
sas e com alterações estruturais no útero 
estão mais propensas a terem o problema.       

Para amenizar o fluxo sanguíneo, 
Lopes diz que os remédios mais indicados 
são anticoncepcionais que podem ser em 
forma de pílula ou DIU. “Existe um baixo co-
nhecimento das mulheres sobre o assunto. 
Quando a menstruação começa a afetar a 
vida, isso deve ser avaliado por um profis-
sional, afinal existem tratamentos eficazes 
para reverter esse quadro de incômodo”

distúrbio gera problemas no dia a dia da mulher
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Fernando Pimentel inaugura rede do samu em divinópolis
O governador Fernando Pimentel 

(PT) inaugurou, na semana passada, 
em Divinópolis, localizada no Oeste do 
Estado, a rede do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) da Região 
Ampliada de Saúde (RAS). Durante o 
evento, o governador entregou 31 ambu-
lâncias, sendo sete do tipo Unidades de 
Suporte Avançado (USAs) e 24 Unidades 
de Suporte Básico (USBs), doadas pelo 
Governo de Minas Gerais ao Consórcio 
Intermunicipal de Saúde (CIS-URG).

Pimentel destacou a importância 
do trabalho diário do povo mineiro e a 
necessidade de se investir em setores 
estratégicos para economia do Estado, 
mesmo diante do atual cenário de crise.

 “O mineiro conhece cedo a palavra 
trabalho. É o que nós temos feito desde 
que assumimos o Estado, 24 horas por 

dia, para enfrentar as dificuldades, as 
adversidades e essa crise terrível que 
se abateu sobre o Brasil. Crise eco-
nômica, política e institucional. Minas 
está respondendo a isso com trabalho. 
E o resultado está aqui,» afirmou o 
governador, destacando que  pretende 
levar o Samu para 100% dos municípios 
mineiros até o fim de 2018. “Estamos 
caminhando para o final da nossa meta, 
isso só se consegue com o trabalho”, 
completou.

Pimentel reconheceu esforços, 
em diferentes esferas políticas, para 
que ações como esta se tornassem 
realidade. “Agradeço a todos os depu-
tados federais, estaduais e a todos os 
prefeitos que se empenharam, os que 
estão aqui e os que nos antecederam e 
que também lutaram para isso. Essa é 

uma construção coletiva e, no fundo, o 
beneficiário é o povo das nossas cida-
des, o povo do Estado de Minas Gerais. 
Então, é justo que a gente agradeça, 
independentemente de partido político, 
a todos aqueles que trabalharam para 
que, hoje, a gente chegasse aqui e 
colocasse o Samu em funcionamento”, 
ressaltou.

O governador lembrou da ideali-
zação do serviço enquanto secretário 
municipal de Fazenda na Prefeitura de 
Belo Horizonte (PBH) e homenageou 
os socorristas. “Acompanho de perto o 
trabalho de vocês há muito tempo. Eu 
era secretário, em 1993, quando implan-
tamos na capital o primeiro sistema de 
urgência e emergência, que naquele 
tempo não chamava Samu, o nome 
era Resgate. Não tínhamos dinheiro, 

da mesma forma que o Estado não 
tem hoje, porém conseguimos implan-
tar o serviço que virou modelo para o 
Brasil inteiro. Saiu de Minas Gerais, da 
capital mineira, o que hoje está no pais 
inteiro. Sem o trabalho e dedicação, 
com certeza esse sucesso do Samu 
não existiria”, afirmou.

Para o secretário de Estado de 
Saúde, Sávio Souza Cruz, a região 
Centro-oeste é um modelo, mas a in-
tenção é que todo Estado seja contem-
plado com a instalação do serviço de 
emergência e com a entrega de novas 
ambulâncias. “É um motivo de grande 
satisfação para nós saber que mesmo 
com as dificuldades que a gente vive, 
conseguimos ampliar o atendimento do 
Samu”, reforçou, dizendo estar orgulho-
so por concretizar o trabalho.

Governador: “Mineiro conhece cedo a palavra trabalho.
é o que nós temos feito desde que assumimos o estado”
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O Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac está presente em todo o 
Estado de Minas Gerais com o objetivo de fortalecer o comércio de 
bens, serviços e turismo. A entidade atua de forma integrada para 
oferecer uma rede exclusiva de proteção e serviços, bene�ciando 
empresários, trabalhadores, suas famílias e comunidades. São 
ações que visam fortalecer a nossa economia e promover 
desenvolvimento, cultura, saúde, lazer e capacitação pro�ssional a 
milhares de pessoas. Assim, trabalhamos com você para construir 
um futuro melhor para todos.

www.fecomerciomg.org.br www.sescmg.com.br www.mg.senac.br
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EDUCAÇÃO / CULTURA

O sociólogo e ex-ministro da 
Cultura, Juca Ferreira, assume a 
gestão cultural de Belo Horizonte. 
O anúncio foi feito após reunião 
entre ele e o prefeito Alexandre 
Kalil, ocorrida na prefeitura. Se-
gundo o ex-ministro, que tam-
bém foi secretário executivo do 
Ministério da Cultura durante a 
gestão do ministro Gilberto Gil, 
assumir o trabalho junto à cultura 
em Belo Horizonte será um desa-
fio muito importante para a sua 
trajetória. “Fiquei muito honrado 
com o convite do prefeito. Belo 
Horizonte é uma das três capitais 
mais importantes sob o ponto de 
vista cultural, econômico e político, 
portanto é um trabalho de uma 
grandeza enorme.

Fui secretário de Cultura de 
São Paulo em um momento em 
que era preciso desenvolver uma 
secretaria e políticas culturais em 
uma cidade muito complexa. Belo 
Horizonte é uma cidade singular, 
mas coloco, em nível de grandeza, 
no mesmo patamar que São Pau-
lo”, disse Juca, destacando ainda 
que a Prefeitura de Belo Horizonte 
está dando um passo importante 
no sentido de valorizar a atividade 
cultural. “No momento em que 
muitas cidades, muitas capitais e 
o próprio Governo Federal estão 
enfraquecendo a gestão cultural, 
vejo que o prefeito de Belo Hori-
zonte vai se tornando a grande 
liderança no sentido de que cultura 
tem que fazer parte do desenvol-
vimento do país e de cada uma 
de suas cidades e estados. Eu 

acho que ele vai passar a ser uma 
referência nesta direção”, explica. 
    Juca Ferreira assume a pre-
sidência da Fundação Municipal 
de Cultura enquanto o projeto 
que recria a Secretaria Municipal 
de Cultura espera aprovação da 
Câmara Municipal.
 

Trabalho em conjunto
Acostumado à grande varie-

dade de manifestações culturais, 
que teve acesso em todo o período 
em que esteve no Ministério da 
Cultura, Juca Ferreira diz se sentir 
à vontade para dialogar com o 
setor cultural e com agentes de 
todas as áreas. “Tudo é especial 
em Belo Horizonte. A abordagem 
correta na gestão cultural é tratar a 
cultura na sua amplitude. Tem um 
conjunto complexo que é preciso 
ter abrigo e acolhida na secretaria. 
Eu pretendo fazer isso com os ar-
tistas, produtores culturais e com 
todos os que fazem cultura. Para 
mim, todas as áreas são importan-
tes. Minas e particularmente Belo 
Horizonte têm um patrimônio im-
portante, a área artística também. 
Entendo que o poder público não 
faz cultura. O nosso papel é dar 
as melhores condições, sob todos 
os aspectos, para que a cultura se 
desenvolva, os artistas produzam 
e as manifestações culturais te-
nham suporte na secretaria. Este 
conjunto complexo é fascinante e 
a possibilidade de contribuir é mais 
fascinante ainda”, finaliza o novo 
presidente da Fundação.

Conheça técnica que pode
reprogramar o seu cérebro

– Se conheça para se posicionar: 
“Qual o seu papel no mundo?”. 

– Aumente suas habilidades: 
“Se reinvente, se atualize, melhore 
sempre”.

– Busque a felicidade e a simplici-
dade: “Não se esqueça de ser feliz”.

Existem diversas palestras e téc-
nicas disponíveis no YouTube sobre 
o assunto gratuitamente. Contudo, é 
importante ficar atento sobre a origem 
do conteúdo – pesquise sobre a pes-
soa e remetente do vídeo para que 
você possa realmente absorver um 
conteúdo de procedência.

Com a atual configuração do mundo moder-
no, as pessoas estão cada vez mais agitadas com 
a correria do dia a dia – são muitas informações 
e atividades regadas a uma rotina puxada e es-
tressante. Segundo dados da última pesquisa da 
Isma-BR, representante da International Stress 
Management, 9 a cada 10 brasileiros no mercado 
de trabalho tem ansiedade – do grau mais leve 
até o nível de incapacidade. 

De acordo com o Ministério da Previdência 
Social, os transtornos mentais e emocionais são 
a segunda causa mais frequente para o afasta-
mento do trabalho –, isso sem contar as pessoas 
que pedem demissão por não conseguir lidar com 
os problemas no ambiente corporativo. Contudo, 
existem técnicas e tratamentos que podem au-
xiliar quem tem esses problemas e, até mesmo, 
quem quer melhorar o seu desempenho e não 
adquirir esse transtorno no decorrer da vida, 
como a Programação Neurolinguística (PNL) que 
conquistou muitos adeptos no país e no mundo.

Para se ter uma ideia, essa técnica foi desen-
volvida nos anos 70 pelo linguista John Grider 
e pelo psicólogo Richard Blander, nos Estados 
Unidos. Eles tinham a proposta de que era pos-
sível reproduzir o sucesso por meio da imitação 
do modo de falar, pensar e agir de pessoas bem 
sucedidas. Os estudiosos afirmavam que tinham 
descoberto a linguagem de programação men-
tal, na qual era possível ajustar a mente para a 
obtenção de resultados positivos. 

O especialista em PNL e diretor do Instituto 
Você de Belo Horizonte, Mário Quirino, explica 
que a técnica é uma ferramenta poderosa de 
desenvolvimento pessoal que atua por meio do 
autoconhecimento. “É uma ciência solidificada 
no Brasil e em todo o mundo. A primeira ferra-
menta foi a modelagem – na qual se decifrava 
o padrão de sucesso –, com isso você se torna 
melhor em vários aspectos, desde profissionais 
quanto pessoais”.

Quirino diz que a PNL promove mudanças 
gerais. “Hoje, as pessoas estão muito longe do 
equilíbrio e a falta dessa característica é que 
está adoecendo o mundo. Por exemplo, as pes-
soas não conseguem lidar com o celular, com a 
comida – comem demais ou de menos –, não 
organizam a vida pessoal e profissional e não 
tem controle financeiro. Essa técnica pode ajudar 
a criar estratégias para organizar melhor a vida 
e reestabelecer o equilíbrio e, principalmente, o 
emocional”.  

Segundo Quirino, a programação é indicada 
para qualquer pessoa. “Hoje, a maior demanda é 
de adolescentes até jovens de 80 anos. O nosso 
treinamento mais procurado é o Treinamento Você 
que é um final de semana de imersão – que custa em 
média R$ 2.300 – incluindo hospedagem e material”. 

Em prática
A coordenadora de comunicação, Caroline 

Paiva, conta que já fez dois treinamentos com a 
metodologia PNL. Para ela, de maneira geral, o 
método contribuiu com o seu autoconhecimento. 
“Quando nos conhecemos melhor, trabalhamos 
os pontos positivos e negativos – trazendo a 
consciência da evolução nesse sentido”. 

Caroline destaca ainda que o curso trouxe 
bons resultados para a sua carreira. “Hoje, estou 
na coordenação e percebo que me auxiliou a 
alinhar as conversas com a equipe, motivar e, até 
mesmo, como falar com eles – uma gestão mais 
eficiente, pois posso identificar melhor como lidar 
com as pessoas”.

O realinhamento do comportamento é parte 
fundamental do treinamento. “O PNL traz à tona 
questões que podem estar te prejudicando no dia a 
dia. Ela fornece estratégias diferentes para conseguir 
resultados diferentes”, conta a coordenadora.

dicas do especialista

na internet

Criada há mais
de 45 anos, a Pnl
tem conquistado
muitos adeptos
no mundo
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefone: 31 3227-4733
acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

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

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

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

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

SOLuÇÕES EM TECNOLOGiA
pARA EDuCAÇÃO

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

E A REDuÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR

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

VÍDEO CONFERÊNCiAS

EquipAMENTOS DE iNFORMÁTiCA COM 
CERTiFiCAÇÃO iSO 9001/2008

KiTS ESCOLARES, uNiFORMES
E BRiquEDOS pEDAGÓGiCOS

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

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

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

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

direitos da mulher e vigilância são debates 
da Conferência de saúde em Juiz de Fora

A importância da parceria 
entre a sociedade civil orga-
nizada e o Poder Público na 
busca de uma gestão cada 
vez mais eficiente do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em 
Juiz de Fora. Foi este o mote 
da abertura da 8ª Conferên-
cia Municipal de Saúde que 
aconteceu, semana passada, 
em Juiz de Fora. Presente 
na abertura, o prefeito Bruno 
Siqueira (PMDB) destacou, 
ainda, o trabalho em conjunto 
com a ouvidoria e entidades 
como a Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF), que 
muito contribuem para a ges-
tão pública.

A secretária de Saúde, 
Elizabeth Jucá, lembrou o 
momento de comemoração 
dos 25 anos do Conselho 
Municipal de Saúde de Juiz de 
Fora: “Hoje é dia de celebrar: 
temos 25 anos de participação 
popular no SUS do município, 
e isto é motivo de orgulho para 
nós”. Ela destacou, ainda, a 
importância da conferência. 
“Acredito no SUS e que todos 
nós, juntos, podemos en-
contrar alternativas para não 
deixar o SUS morrer”. 

A presidente do Conselho 
Municipal de Saúde, Regina Cé-
lia de Souza, falou do papel do 
usuário na construção e uso de 

um sistema eficiente, e fechou 
sua fala lembrando que o “SUS 
é patrimônio do povo brasileiro, 
e devemos defendê-lo”.

As discussões foram inicia-
das com a 1ª Conferência de 
Saúde da Mulher. A primeira 
palestra foi proferida pela 
gerente do Departamento 
de Saúde da Mulher, Juliane 
Caixeta, que abordou o papel 
socioeconômico e ambiental 
do Estado na saúde da mu-
lher, com destaque em seus 
direitos, como os reprodutivos, 
defendendo a questão da se-
xualidade, do empoderamento 
feminino e da diversidade 
sexual.

Aconteceu também a 1ª 
Conferência de Vigilância em 
Saúde. Com oito eixos temáti-
cos, o evento abordou o papel 
da Vigilância em Saúde na inte-
gralidade do cuidado individual e 
coletivo, suas áreas de atuação 
e todo o trabalho de estrutura-
ção do setor, que vem sendo 
realizado nos últimos anos. As 
apresentações foram feitas por 
profissionais da Subsecretaria 
de Vigilância em Saúde da Se-
cretaria de Saúde. “Esta é uma 
discussão muito importante, que 
será levada a níveis estadual e 
federal, para a melhoria das nos-
sas ações na cidade”, anunciou 
o subsecretário Rodrigo Almeida.

bruno siqueira destacou o trabalho em conjunto com a ouvidoria e entidades como a universidade Federal de Juiz de Fora
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cadastramento escolar 2018
em Bh vai até 23 de junho

O cadastramento escolar para o 
ensino fundamental em escolas da Rede 
Municipal, pela primeira vez, só poderá 
ser feito pela internet, por meio deste 
site. As inscrições estarão disponíveis 
de 12 a 23 junho de 2017. Se os pais ou 
responsáveis não tiverem acesso à in-
ternet, poderão utilizar os computadores 
de uma das nove Gerências Regionais 
de Educação ou das escolas que per-
maneçam abertas nos fins de semana.

Isso será possível por meio do 
Cadeweb, um sistema informatizado 
desenvolvido pela SMED e pela Empre-
sa de Informática e Informação de Belo 
Horizonte (Prodabel). O sistema propi-
ciará maior agilidade e transparência 
ao processo de cadastro de candidatos 
a vagas do ensino fundamental, em 
escolas municipais ou estaduais. 

A alocação do candidato na 
escola será realizada de maneira au-
tomática, por meio de georreferencia-
mento de dados, escolhendo a vaga 
mais próxima a sua residência. Por 
isso, é importante o preenchimento 
correto do endereço, incluindo o 
CEP. É importante salientar que, com 
o cadastramento on-line, não haverá 
prazo de prorrogação das inscrições.  
 
quem deve ser cadastrado 

- Crianças com 6 anos já comple-
tados ou que irão completar 6 anos 
até o dia 30 de junho de 2018;

- Crianças matriculadas em cre-
ches parceiras da prefeitura; - Estu-
dantes vindos de outros municípios; 
- Estudantes transferidos de escolas 
particulares; 

- Candidatos à Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). 

Para os menores de 18 anos, a 
inscrição deve ser feita pela mãe, 
pelo pai ou por um responsável maior 
de 18 anos. Crianças da educação 
infantil que já estiverem matriculadas 
em escolas municipais e em Umeis 
da Prefeitura de Belo Horizonte não 
precisam fazer o cadastramento, pois 
serão inscritas automaticamente. 

A divulgação do resultado tam-
bém será realizada pelo Cadeweb, 
que emitirá no ato do cadastro um 
número de protocolo para permitir a 
consulta. O resultado do cadastra-
mento escolar estará disponível no 
Portal da PBH, a partir do dia 1º de 
dezembro de 2017. Os candidatos 
receberão também, em seus ende-
reços, correspondência informando a 
escola para qual foram encaminha-
dos, local e data da matrícula.

 
Matrículas

As matrículas serão realizadas 
de 11 a 15 de dezembro de 2017. 
Para garantir a vaga, o aluno, ou 
seu responsável, deverá compare-
cer a escola para qual foi encami-
nhado para efetivar sua matrícula 
levando os seguintes documentos: 
- cópia e original da conta de luz da 
residência do candidato, em confor-
midade com o endereço atestado 
na inscrição;

- CPF do responsável;
- cópia e original da Certidão de 

Nascimento ou Carteira de Identidade 
do aluno; 

- comprovante de escolaridade, 
quando for o caso de transferência 
de outros municípios; retorno aos 
estudos; ou cursos da EJA.
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G E R A L

TECNOLOGIA A SERVIÇO DO CIDADÃO

Disponível na Disponível no

Baixe os aplicativos Colab, CittaMobi e Descarte.me

Faça propostas, fiscalize e avalie 
serviços. Ajude a melhorar a cidade.

 

Saiba o horário certo que o ônibus 
vai passar e não perca tempo. 

Veja quando o caminhão de coleta 
vai passar pela sua rua.

beta

LIVRE
Com a internet gratuita em ônibus, 
praças e calçadões, você acessa os 

aplicativos e ainda se mantém informado!

O Sindicato das Empresas de Transporte 
de Passageiros de Belo Horizonte (Se-
traBH) e as empresas do Sistema de 
Transporte Coletivo Urbano por Ônibus 

da capital mineira acreditam que a prioridade ao 
transporte coletivo é uma das iniciativas neces-
sárias para a preservação do meio ambiente. 
Além disso, pensam também que a mobilidade 
e poluição ambiental são questões intimamente 
ligadas, que devem ter suas questões equacio-
nadas simultaneamente.

Coerente com essa convicção, o SetraBH 
informa que todos os veículos incorporados 
ao sistema de transporte coletivo urbano de 
Belo Horizonte são adaptados para a utilização 
do ARLA 32 no sistema de redução catalítica 
seletiva dos veículos, para a redução química 
das emissões de óxido de nitrogênio presentes 
nos gases de escape dos veículos a diesel. O 
ARLA 32 é uma solução a 32,5% de uréia de alta 
pureza em água desmineralizada, transparente, 
não tóxica, de manuseio seguro, não explosiva, 
não inflamável e nem danosa ao meio ambiente.

A frota urbana de Belo Horizonte também 
é movida a diesel S10, que apresenta teor de 
enxofre máximo de 10 mg/kg, e os motores dos 
ônibus atendem aos estabelecido no Programa 
de Controle da Poluição do Ar por Veículos 
Automotores P7 – Proconve P7 –, criado pelo 
Conselho Nacional do Meio Ambiente, e são 
fabricados conforme dispõe a tecnologia Euro 
5. Implantada em 2012, a Euro 5 visa a redução 
em até 60% das emissões de óxido de nitrogênio 
e em até 80% as emissões de partículas pelos 
motores, a fuligem.

empregos verdes 
A contribuição do transporte coletivo para 

a preservação do meio ambiente foi reconhe-
cida pelo Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente (Pnuma) e pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). O Pnuma e a 
OIT incluíram os empregos de todos os traba-
lhadores do sistema de transporte coletivo de 
passageiros entre os “empregos verdes” - aque-
les que contribuem para a preservação do meio 
ambiente e para a melhoria da qualidade de vida. 
Isso deve-se ao fato de um único ônibus conven-
cional, ao transportar de 70 a 80 passageiros, 
substitui 50 automóveis ou 70 motocicletas nas 
ruas e avenidas.

Para o Pnuma e a OIT, qualquer ocupação 
que possa ter um impacto positivo em termos 
de redução das emissões de carbono pode ser 
considerada um emprego verde. Fato compro-
vado no relatório final do mais recente Inventário 
Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos 
Automotores Rodoviários. O documento atesta 
que os automóveis são responsáveis por 48% 
das emissões de monóxido de carbono, caben-
do às motocicletas 35% e aos ônibus urbanos 
apenas 3%.

Relatório do Escritório da OIT no Brasil 
também atesta que os transportes coletivos 
de passageiros por ônibus, apesar de serem 
consumidores de óleo diesel, prestam hoje um 
enorme serviço ao meio ambiente ao criarem 
condições para retirar de circulação um bom 
número de automóveis, sobretudo nos centros 
urbanos.

Já pensou em usar uma
roupa de saco de cimento?

estilista de Bh mostra que sustentabilidade está na moda

Cuidar do meio ambiente 
é um dever de todos e 
podemos fazer isso a 
partir de pequenas ações, 
como jogar o lixo na lixei-

ra e, até mesmo, reciclar e criar 
roupas de saco de cimento. É isso 
mesmo, você não leu errado. A 
estilista mineira Iáskara Isadora 
mostra que sustentabilidade está 
na moda. Ela desenvolve há 4 
anos peças utilizando produtos 
recicláveis e naturais.

Iáskara conta que iniciou o 
projeto quando ainda cursava 
design de moda pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). 
“Eu ganhei uma bolsa de iniciação 
científica oferecida pela faculdade. 
Decidi iniciar um projeto de moda 
sustentável, mas eu não queria 
algo que tivesse cara de susten-
tável, pois, geralmente, tecidos 
desse tipo não possuem uma cor 
bacana e são sem graça”.

A designer explica que seu 
principal objetivo foi desenvolver 
peças que não agridam a natu-
reza. “O mundo caminha para a 
sustentabilidade. O homem já con-
sumiu tanto o meio ambiente que 
chegou a hora de parar e dar um 
descanso para que ele se recupere 
e consiga manter a população. Eu 
acredito que todos devemos ver 
maneiras de ajudar o planeta em 
que vivemos”.

Para desenvolver o seu projeto, 
ela buscou trabalhos semelhantes 
a sua ideia. “Conheci o trabalho ar-
tista Hilal Sami Hilal, que foi quem 
desenvolveu a técnica que eu uso. 
Uni a minha proposta ao trabalho 
de conclusão de curso e apresentei 
as peças. Tive uma aceitação muito 
grande do público, ninguém acre-
ditava que se tratava de uma reci-
clagem E era isso que eu queria: 
peças atrativas que prendessem a 
atenção das pessoas. Então come-
cei a pesquisar formas de tornar os 
vestidos aptos a uso”. 

processo
A estilista optou pelo saco de 

cimento como principal matéria para 
suas roupas. “Ele possui fibras mais 
fortes e resistentes. Para se tornar 
uma renda, o saco fica um mês de 
molho e depois disso é moído em 
um liquidificador industrial. Esse 
processo faz com que o papel vire 
uma pasta que é colocada em uma 
bisnaga. Após isso, eu vou criando 
as rendas a mão de acordo com a 
ideia para a coleção. Além do saco 
de cimento, uso sementes para 
fazer detalhes que em um vestido 
normalmente usaria pedras”. 

Iáskara acrescenta que, por 
hora, os vestidos ainda não são la-
váveis, mas eles já são resistentes a 
água. “Eu insiro resina para torná-lo 
impermeável. Mas estou trabalhan-
do para adequá-los a isso”.

Os vestidos disponibilizados 
para venda recebem um forro para 
ficar mais confortáveis. A empresá-
ria Rosemeire Alves recorda que 
usou uma das peças no casamento 
de seu filho. “Eu queria algo dife-
rente que chamasse a atenção e 
quando vi os modelos sustentáveis 
me apaixonei. O atendimento foi 
super tranquilo, ela é dedicada 
e atenciosa.  Os convidados não 
acreditavam que era de papel, 
cheguei a tirar um pedacinho da 
renda para provar”.

Mercado sustentável
O biólogo Ricardo Motta diz 

que, para uma empresa levantar 
a bandeira da sustentabilidade, é 
preciso buscar meios para que seu 
operacional não agrida o meio am-
biente. “Desde o processo de cria-
ção de seu produto, até o resultado 
final. Por consequência disso, 
haverá uma grande economia de 
água, energia e recursos, que 
são hoje os mais afetados pelas 
empresas”.

De acordo com Motta, muitos 
gestores, em especial os micro 
e pequenos empresários, tem se 
preocupado com isso. “As pessoas 
estão se tornando mais abertas 
a sustentabilidade e quando as 
empresas entram nessa onda, 
passam até a aumentar seu fatura-
mento porque a população vê isso 
com bons olhos”.

Os preços dos vestidos
variam de acordo com

o que o cliente deseja. Para 
encomendá-los, basta

entrar em contato
com Iáskara pelo site

www.iaskaraisadora.com.br 
ou por meio do

contato@iaskaraisadora.com

Foto da nova coleção
inspirada no artista

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

Maioria absoluta 2. Quando se observa a 
pesquisa pelas regiões do país, verifica-se que o 
maior percentual de apoio a Temer está no Sul. Lá, 
77,9% querem sua renúncia, um resultado melhor 
do que o do Sudeste (81,2%), Nordeste (85,1%) e 
Norte/Centro-Oeste (85%).

Não conheço. A mesma pesquisa revela ainda 
o desconhecimento absoluto do brasileiro diante do 
ministério de Michel Temer: 86,6% dos entrevistados 
não sabem o nome de pelo menos dois ministros.

Duradouros. Leandro Daiello, que agora está 
na mira do novo ministro da justiça, é o segundo 
mais longevo diretor da história da PF. Está há seis 
anos e meio no cargo. Perde apenas para o coronel 
Moacyr Coelho que, nomeados nos estertores do 
governo Médici, em 1974, ficou no cargo por 11 anos.

Nas alturas. Os irmãos Batista (ou melhor, uma 
de suas empresas) estão comprando um G650, o jato 
executivo mais rápido e caro do mundo, que custa 
em torno de US$ 70 milhões. A aeronave pode levar 
até dezoito passageiros e tem autonomia de vôo que 
permite viajar de São Paulo a Nova York sem escalas. 
O grupo já possui um G550.

Ensaio na floresta. Nascida em Belém, a mo-
delo e apresentadora Carol Ribeiro fará seu primeiro 
trabalho na Floresta Amazônica. Ela, que já posou 
para as principais marcas do mercado de moda, 
embarcou para o ensaio de uma grife conhecida por 
fotografar campanhas nos lugares mais instigantes 
do planeta. “É um orgulho fazer este trabalho na 
Amazônia. Tenho uma relação muito intensa com 
a natureza”, diz.

Amor por todo lado. (Mais de 20 anos depois 
de lançar a música “A namorada tem namorada”) 
sucesso de 1995 que chegou a fazer parte da trilha 
sonora do filme “Máquina mortífera”, Carlinhos Brown 
voltará a cantar pela diversidade sexual. O baiano vai 
lançar, dia 28, “Orgulho de nós dois”. A nova música, 
segundo ele, “celebra todos os tipos de casais. Tem 
amor por todo lado. Se a felicidade incomoda, leva 
ela para o seu lado”. Ele também cantará a música 
na Parada Gay de Madri, em 2 de julho.

“Dolce Far Niente”. O mineiro Rodrigo Janot 
deixa o cargo em 17 de setembro - dois dias depois 
de completar 61 anos. O procurador-geral tem dito 
a amigos que pretende passar seis meses fora do 
Brasil e depois se aposentar do MPF.

Gato por canguru. Os cartolas australianos 
estão fulos com a CBF, segundo a imprensa da 
terra do canguru. Tite não vai levar Neymar, Marcelo, 
Daniel Alves nem Miranda para os amistosos contra 
a Argentina, dias 9 e 13 de junho, em Melbourne. 
Dizem por lá que o Brasil não honrou o compromisso 
assinado de levar seu time principal.

C a n a l   a b e r T o

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

desiGualdade na Pobreza
auMenTa eM 11 anos

é o Que dá

Maioria absoluTa 1

A parcela de pobres na população caiu de 33% em 2004 
para 16% em 2015, mas, a participação de crianças e ado-
lescentes permanece em torno de 40%. A economista Sonia 
Rocha, do Instituto de Estudos de Trabalho e Sociedade (IETS), 
no seu estudo, calculou que a participação da faixa etária de até 
14 anos na população recuou de 27,4% em 2004 para 21,2% 
em 2015. Mesmo assim, a parcela de crianças e adolescentes 
entre os pobres se manteve praticamente estável: passou de 
41,9% para 38,3%. Entre os idosos, o movimento foi inverso. 
A população de 60 anos ou mais cresceu de 9,6% para 14,3% 
e, na pobreza, passou de 3,2% para 3,6%.

E a Reforma da Previdência? Entre os aliados mais che-
gados de Michel Temer, virou quase um consenso: se passar 
a mudança das regras de aposentadoria por idade, já está de 
bom tamanho.

De acordo com um levantamento inédito feito pelo Ins-
tituto Paraná Pesquisas, 82,3% dos brasileiros acham que 
Michel Temer deveria renunciar. A pesquisa foi realizada 
entre os dias 25 e 29 de maio em 26 estados e mais o Dis-
trito Federal. Foram ouvidas 2.022 pessoas. Apenas 14,4% 
avaliaram que Temer deve ficar onde está (2,2% não sabem 
ou não responderam).

A Prefeitura de Nova Lima 
realiza até 24 de junho, apre-
sentações teatrais e rodas de 
conversa para promover a dis-
cussão e reflexão sobre as situ-
ações de preconceito, discrimi-
nação e homofobia. Essa ação 
integra a 2ª edição do projeto 

Conscientizar da Assessoria Es-
pecial de Políticas Públicas que 
visa promover um cenário de 
respeitabilidade e de valorização 
da diversidade humana.

As atividades têm como 
base as datas de luta e reco-
nhecimento do calendário LGBT, 

com a temática voltada ao dia 
de combate à homofobia (17 
de maio) e ao dia do orgulho 
LGBT (28 de junho), e possuem 
a finalidade de proporcionar 
maior envolvimento social e a 
participação igualitária entre a 
comunidade.

ouro Preto organiza sistema para
distribuição de remédios pelo sus

Os cidadãos ouro-pretanos 
têm novas recomendações para 
adquirir remédios gratuitos na rede 
municipal. Buscando organizar o 
sistema de dispensação dos medi-
camentos, priorizando os usuários 
que dependem da rede pública, a 
prefeitura publicou decreto regu-
lamentando o funcionamento das 
farmácias das Unidades de Saúde 
do município.

A partir de agora, a entrega de 
medicamentos será feita mediante 
a apresentação da prescrição mé-
dica para tratamentos em protoco-
los municipais, pelo SUS Ouro Pre-
to. Ou seja, receitas deliberadas 
em atendimentos particulares ou 
em outras cidades não serão acei-
tas. Outra mudança ocorreu para 
as prescrições medicamentosas, 
que somente poderão ser feitas 
por médicos e/ou odontólogos. Os 
enfermeiros poderão prescrever 
apenas remédios que estejam den-
tro dos protocolos definidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde.

As prescrições precisam seguir 
normas rígidas no momento da 
sua apresentação, sendo elas: 
nome do paciente legível; nome do 
medicamento, prescrito pela Deno-
minação Comum Brasileira (DCB) 
ou, na sua falta, a Denominação 
Comum Internacional (DCI) - am-
bos órgãos federais; a indicação 

da dose, tempo de tratamento, 
apresentação e forma farmacêu-
tica do medicamento; data de 
emissão; assinatura e carimbo do 
profissional prescritor; e carimbo 
da unidade de saúde. As receitas 
medicamentosas terão validade de 
30 dias, para efeito de retirada na 
Rede Municipal de Saúde, a partir 
da data de sua emissão.

É necessário também que o 
paciente comprove residir em Ouro 
Preto ou nos seus distritos, por 
meio de apresentação de conta 
de energia elétrica, telefone ou 

documento bancário em nome do 
próprio paciente, dos seus pais, 
filhos ou cônjuge. Na ausência 
dessas documentações, o paciente 
poderá declarar de próprio punho 
residência no município, preen-
chendo um anexo divulgado pelo 
Diário Oficial no Decreto Nº 4808.

A prefeitura busca, com essa 
nova regulamentação, garantir 
que os cidadãos atendidos pelos 
serviços públicos de saúde tenham 
seus direitos garantidos, rece-
bendo corretamente os remédios 
necessários.

entrega de medicamentos será mediante
a apresentação da prescrição médica
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atividades de combate à homofobia em nova lima

Programação:
Projeto Conscientizar nas escolas
Dias 29, 30 e 31/5 – às 9h50 na E.E. Josefina Wanderley Azeredo (Rua São Pedro, 208 - Honório Bicalho)
Dia 1º/6 – às 10h na  E.E. Deniz Vale (Praça do Bonfim, 9 - Bonfim)
Dia 2/6 – às 10h40 e 15h30 na E. E. George Chalmers (Rua Rosa Tofanelli Othero, s/n - Retiro)
Dias 5 e 8/6 – às 9h50 na E. E. Maria Josefina Sales Wardi (Rua Vancouver, 225 - Jardim Canadá)
Dia 7/6 – às 9h50 e 10h40 na E. E. João Felipe da Rocha (Rua Curitiba, s/n - Chácara dos Cristais)
Dia 9/6 - às 9h50 e 10h40 na E. E. Augusto de Lima (Rua Lauro Magalhães Santeiro, s/n)

Projeto Conscientizar na aPaC
De 19/06 a 21/06 – às 9h30
2ª Roda de Conversa sobre Diversidade Sexual (evento aberto ao público) Dia 24/06 – das 15h às 18h – 
Assessoria Especial de Políticas Públicas (Rua Antônio Serafim da Silveira, nº 50, Matadouro).

Jornalista lança livro
Autoridades, amigos e conterrâneos do jornalista 

Dimas Lopes, prestigiaram lançamento do seu livro “50 
conto$ sem propina” – de causos de políticos mineiros, 
na Galeria de Arte da ALMG em BH.

dimas lopes, ex-governador eduardo
Azeredo e rosália dayrell (BH news)
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CEMIG 
65 ANOS. 
NOSSA 
ENERGIA, 
SUA
FORÇA.

PRINCIPAIS PROGRAMAS SOCIAIS E INVESTIMENTOS:

• Programa Campos de Luz - 300 municípios mineiros beneficiados.*

• Programa Água para Todos – 1.400 comunidades rurais beneficiadas.*

• Programa de Eletrificação Rural – 200 mil pessoas beneficiadas.*

• Tarifa Social de Energia – 2 milhões de pessoas beneficiadas.
• 1 bilhão de reais investidos anualmente em melhoria da rede elétrica.

*Até 2018.

Estar próximo das pessoas é fazer mais por quem mais precisa. 
É ampliar nossos programas sociais e usar a tecnologia para 
transformar vidas. É ver tudo com um novo olhar e nos tornar 
cada vez melhores por você. Aos 65 anos, a Cemig está de energia 
renovada, pronta para seguir trabalhando pelo desenvolvimento 
de Minas Gerais e de todos os mineiros.
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luiz Carlos alves

o seu consórcio multibrasileiro

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

Jairzinho diz que Cruzeiro pode 
ser a  “ressurreição” de sassá

Para Jairzinho, Tricampeão mundial 
em 1970 com a seleção brasileira 
e ex-jogador do Cruzeiro, a Rapo-
sa pode significar a ressurreição 
da carreira de Sassá, que estava 

afastado do Botafogo por problemas disci-
plinares. A negociação com o clube carioca 
resultou na transferência de Marcos Vinícius 
para o Rio de Janeiro. Sassá assinará con-
trato por quatro temporadas.

Jairzinho é crítico ao falar sobre os des-
vios de Sassá. O filho do Furacão da Copa, o 
técnico Jair Ventura, comandou o problemá-
tico atacante no Botafogo. Vários episódios 

de indisciplina marcaram a curta carreira de 
Sassá, que tem apenas 23 anos.

“Vocês (imprensa) têm todo conhe-
cimento do caráter dele, do homem que 
ele, do atleta que é. (Sassá) deve ter 
algum desequilíbrio. Futebol milionário, 
oportunidade de mudar a vida de toda fa-
mília, e ele cometeu essas indisciplinas. É 
muito triste”, disse Jairzinho, em entrevista 
ao Superesportes.

Apesar dessa avaliação, Jairzinho 
acredita que o Cruzeiro pode ser a res-
surreição da carreira de Sassá. “Eu nunca 
presenciei nada contra ele, mas o que posso 

falar é que o Cruzeiro use o seu psicológico 
para acompanhá-lo. Que o time, a diretoria, 
que todos possam ajudá-lo”, avalia.

O Furacão da Copa também alerta para 
a vida atribulada de Sassá fora das quatro 
linhas. O jogador de 23 anos já foi visto em 
festas com Adriano Imperador, entre outros 
ex-jogadores e cantores.  

“Essa vida atribulada fora de campo di-
ficulta. Atrapalhou no Rio de Janeiro e pode 
comprometê-lo em Belo Horizonte. Mas BH 
é um quarto do Rio. Ele não conhece tanta 
gente, talvez possa se concentrar mais na 
profissão”, disse.

Principais polêmicas 
Depois de superar o 

tratamento de 6 meses de 
uma lesão no ligamento 
cruzado anterior do joelho 
esquerdo, Sassá fica à 
disposição do Botafogo e 
volta a atuar em abril de 
2016. No Brasileiro, ele en-
tra na forma ideal e marca 
12 gols em 26 jogos.

discussão com airton 
Na última partida do 

Botafogo pelo Brasileiro 
de 2016, contra o Grêmio, 
Sassá discute e troca em-
purrões em campo com 
companheiro Airton, que 
acaba expulso.

ostentação 
No dia seguinte à vitó-

ria sobre o Grêmio, resulta-
do que levou o Botafogo à 
Libertadores, Sassá posta 
no Instagram uma foto na 
qual exibe maços de dinhei-
ro. Por conta da repercus-
são negativa, o atacante 
retira a imagem das redes 
sociais horas depois.

atraso 
Sassá volta das férias 

fora de forma e atrasa na 
apresentação da equipe, 
no início de janeiro. Além 
disso, fotos do jogador 
na balada circulam nas 
redes sociais e causam 
irritação na diretoria e na 
comissão técnica.

Fora da lista 
Por conta de atrasos 

e excessos na noite cario-
ca, Sassá fica fora da lista 
de jogadores inscritos na 
Libertadores, divulgada 
no fim de janeiro. A gota 
d’água foi novo atraso na 
véspera da partida con-
tra o Nova Iguaçu, pelo 
Carioca.

arrependimento 
Barrado por 2 meses, 

Sassá mostra arrependi-
mento, conversa com o 
presidente do Botafogo, 
Carlos Eduardo Pereira, 
e ganha nova chance. Em 
11 de março, ele é inscrito 
pelo clube na fase de 
grupos da Copa Liberta-
dores. Em entrevista co-
letiva, o atacante garante 
ter mudado sua cabeça e 
promete se dedicar para 
voltar a ser titular.

Fora da libertadores: 
“Pra mim, quando 

aconteceu a situação da 
Libertadores, aquilo ali 
eu não esperava. Não dá 
para ficar vendo jogo pela 
televisão. Vou ter que 
botar a cabeça no lugar 
para voltar à ativa.

excessos 
“Acho que é coisa da 

idade. Eu fico 6 meses sem 
jogar (no primeiro semestre 
de 2016), do nada começo 
a fazer um montão de gol, 
um montão de coisa acon-
tecendo, e é normal. Tenho 
22 anos. As coisas que eu 
fazia, que não tinha tanta 
repercussão, quanto mais 
eu fazia gols, mais reper-
cussão tinham.

recaída e 
afastamento 

Em meio a discussões 
para renovação de contra-
to com o Botafogo, Sassá 
pede luvas e salário acima 
do teto do clube. A situação 
cria um clima ruim com 
a diretoria. Às vésperas 
da estreia no Brasileiro, 
atacante chega atrasado, 
não cumpre cronograma 
da comissão técnica e 
fica fora da partida de 
estreia, diante do Grêmio. 
Na sequência, é excluído 
também da partida contra 
o Atlético Nacional.

acerto com 
o Cruzeiro

Antes  mesmo do 
anúncio oficial por parte 
dos clubes, Sassá posta 
foto próximo a escudo 
do Cruzeiro e provoca 
o rival Atlético com sinal 
em alusão à goleada por 
6 a 1 de 2011. Torcedo-
res do Botafogo postam 
comentários repletos de 
xingamentos. Por outro 
lado, atacante recebe 
as boas vindas dos cru-
zeirenses.

sassá está confiante numa boa temporada no cruzeiro
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Jairzinho é crítico ao falar sobre os desvios de sassá
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Competência, ética e 
seriedade estão de luto

Eu me preparava para escrever o texto 
quinzenal dedicado ao Edição do Brasil, 
quando chegou a notícia: ‘Morreu nesta 
quinta-feira, 8/6/2017, vítima de um 

câncer, o diretor de futebol do Atlético, Eduardo 
Maluf’. Sofri um baque, porque ele foi uma das 
amizades que mais cultivei no futebol. Eu o 
conheci ainda jovem, no Valeriodoce, como se 
denominava o time de Itabira, mantido pela Cia. 
Vale do Rio Doce e com alguns parcos recursos 
da prefeitura. Maluf era goleiro, mas devido à sua 
aptidão para harmonizar interesses, amenizar 
conflitos e liderar pessoas, a par de uma amena, 
mas destacada capacidade de articulação verbal, 
foi levado naturalmente a outras posições no 
ambiente profissional da companhia.

Ele deixou momentaneamente o futebol e 
passou a dirigir o Hotel Ipê, da Vale, no alto de 
uma colina, perto da mineradora e do Estádio 
Israel Pinheiro. Foram tantas as minhas idas à 
cidade para as transmissões de jogos, e tantas as 
dificuldades para transmitir, porque só havia uma 
linha Telemig a ser sorteada para as emissoras 
de Belo Horizonte, que muitas dessas idas me 
exigiram, e à equipe, estar em Itabira na véspera, 
para montar uma mini estação de rádio amador – 
SSB – a fim de garantir as transmissões. 

Me hospedava naquele hotel e me tornava 
cada vez mais amigo, admirador e ouvinte 
do Maluf. Do hotel, ele foi intimado a dirigir 
o Valério como técnico, diretor de futebol, 
supervisor, vice-presidente, presidente e, 
paralelamente, representante do clube na 
Federação Mineira de Futebol. Ali começou 
a sua ascensão estadual e nacional como 
dirigente. Maluf era sempre a opinião mais 
sensata nos embates dos pré-jogos ou nos 
Conselhos Divisionais, reuniões que determi-
navam fórmulas de disputas. 

Seu desempenho, reconhecido pela im-
prensa e adversários, serviu de estímulo para 
que estudasse a administração superior do 
futebol e dali passasse a ser o diretor melhor 
preparado na prática e na teoria acadêmica, 
um vitorioso nos grandes clubes, como aponta 
o seu extraordinário currículo. Subiu aos céus 
e aos 61 anos, para reforçar o divino time de 
craques, o meu amigo Eduardo Maluf, meu 
ouvinte pelo rádio e pelos bons e inesquecíveis 
momentos de telefonemas e diálogos presen-
ciais. O futebol perdeu um gestor de extrema 
competência, ética e seriedade. Eu perdi uma 
das minhas mais diletas admirações.eduardo Maluf
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