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35 anos do
edição do brasil 

São inúmeros os fatos marcantes ao longo dos 
35 anos do Edição do Brasil. Nessas mais de 
três décadas, a missão foi defender o interesse 

dos mineiros, usando nossas páginas como tribuna 
e abrindo espaço para os mais legítimos assuntos. 
Em 24 de junho de 1982, quando circularam os 
primeiros exemplares, já se denotava a defesa da 
liberdade, sobretudo porque registrávamos nossa 
incursão de desnudar os grupos políticos que ainda 
resistiam contra a volta das eleições livres e diretas, 
depois do regime militar em nosso país.

A luta continua, afinal, a liberdade de impren-
sa, ao lado da política, necessita ser construída 
e cultivada para evitar que as conquistas sejam 
usurpadas por pessoas sem os compromissos 
democráticos.

Temos orgulho de declarar que, como jornal 
semanário, nunca deixamos de circular. Mantemos 
nossa distribuição em Belo Horizonte e em mais 
29 cidades mineiras. Além disso, há quase uma 
década, nosso site (edicaodobrasil.com.br), está 
no ar e passou por reestruturação, ficando mais 
interativo e moderno. 

Um agradecimento especial aos precursores por 
iniciar esse projeto, cuja manifestação é extensiva 
aos colaboradores atuais, parceiros nessa batalha 
inabalável de editarmos o jornal. Um brinde também 
aos nossos leitores e anunciantes, razão da nossa 
presença na comunicação social mineira.

Antibiótico pode matar
Especialistas da área da saúde estão preocupados 

com o uso incorreto do medicamento e alertam que 
a prática indiscriminada é um dos principais fatores 
para que o tratamento não tenha o resultado esperado. 
sAúde & VidA – PáGinA 7

tráfico de animais
Segundo informações do Sistema de Operação e 

Fiscalização do Ibama, cerca de 38 milhões de animais 
silvestres são retirados da natureza por ano. Esse 
comércio fatura US$ 2,5 bilhões anualmente no Brasil. 
economiA – PáGinA 4

identidade de gênero
A novela “A Força do Querer”, da Rede Globo, traz 

a público um assunto polêmico e que, de acordo com 
o doutor em psicologia e pesquisador do campo de 
estudos de gêneros, Cláudio Alves, precisa ser mais 
discutido: a identidade de gênero.  oPinião – PáGinA 2

no PAÍs, Pobres PAGAm mAis
imPostos do Que os ricos
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A agressividade da tributação 
no Brasil faz com que famí-
lias com renda de até dois 
salários mínimos contribuam 

com 48,8%, que equivale a R$ 914,51 
do rendimento. Em contrapartida, tra-
balhadores com percentual acima de 
30 salários, pagam 26,3%, ou seja, 
R$ 7.392,93. Os dados são do Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea). O estudo ainda aponta que 10% 
da população mais pobre usa 32,8% 
do montante recebido para pagar 
tributos, enquanto que 10% dos mais 
ricos têm um ônus de 22,7%. “Essa 
distorção acontece porque o maior 
volume da arrecadação está no consu-
mo”, informa o pesquisador do Centro 
de Estudos Republicanos Brasileiros 
(Cerbras) da UFMG, Ronaldo Teodoro. 
economiA – PáGinA 5

Pesquisa eleitoral influencia
pequena parcela da população

cientista político diz que em torno de 20%
das pessoas estão atentas às análises
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Ser goleiro de futebol é viver no
limite entre o desafio e a paixão

Para o professor e 
cient ista polí t ico, 
Rudá Ricci, nem to-

dos mudam o voto ao final 
da campanha eleitoral. Ele 
aponta que os estudos di-

recionam apenas a classe 
média tradicional e os mais 
instruídos, que represen-
tam, aproximadamente, 
20%. Ricci acrescenta ain-
da que há um oligopólio 

nesse mercado de pesqui-
sas eleitorais e existem três 
categorias de institutos. Os 
mais conceituados são Ibo-
pe, Datafolha, Vox Popoli 
e MDA. PolÍticA – PáGinA 3

Uma linha tênue entre a crítica e o 
elogio: assim vivem os goleiros, segun-
do o representante do Atlético Mineiro, 
Victor. João Ricardo, o camisa 1 do 
América, considera a posição uma das 
mais desafiadoras, já que um simples 
erro, pode virar gol. Para Rafael, do 
Cruzeiro, defender a rede é gratificante, 
mesmo em meio a tantas cobranças. 
Apesar dos desafios, os três encon-
tram motivação no mesmo lugar: na 
arquibancada. esPorte – PáGinA 12

250 mil desaparecidos por ano
“O dia estava lindo – era um 

passeio em família – minha fi-
lha de 2 anos estava brincando 

no quintal com seu primo de 4 
anos. Entrei para pegar água 
e, em menos de 1 minuto, ela 

havia sumido”. Isso é o que vá-
rias pessoas passam quando 
um ente desaparece. Segundo 

estimativas, a cada 45 minutos 
22 pessoas somem no Brasil. 
cotidiAno – PáGinA 11

Victor, rafael e João ricardo, três nomes e um amor: o futebol
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Hyé ribeiro

transgêneros precisam de 
mais visibilidade no brasil
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Esperança é, conceitualmente, um 
sentimento de confiança e de visu-
alização da possibilidade de realizar-
mos aquilo que esperamos. Todos 
temos nossas esperanças pessoais 

e coletivas. As primeiras, além de alimentadas 
essencialmente pelos nossos próprios esfor-
ços e dedicação, são influenciadas também 
pelo cenário político. As segundas são a in-
fluenciadas muito mais pelo contexto político, 
em função da sua própria característica.

Nossa esperança, a esperança do brasi-
leiro comum, vem há muito, sendo testada e, 
ao longo das últimas décadas, exaustivamen-
te esgotada. Talvez, o termo mais adequado 
seja: irresponsavelmente subtraída.

Retrocedendo só um pouco na nossa 
história, constatamos um estimulado cresci-
mento do nosso país durante o governo militar. 
Mas esse crescimento acaba sendo afetado 
pela crise internacional do petróleo de 1973, 
levando o Brasil a uma grave crise. A pressão 
social por equilíbrio econômico e pelo fim do 
cerceamento da liberdade batia de frente com 
a vontade coletiva de dias melhores. Mas 
havia esperança.

Muito embora esse sentimento de es-
perança tenha sido colocado em xeque, o 
brasileiro começou a reacendê-lo entre o 
final da década de 70 e meados da década 
de 80, indo às ruas pelas Diretas Já, quando 
Tancredo Neves, apesar de indiretamente, foi 
eleito presidente, com a tarefa de consolidar a 
democracia no chamado sexto período da Re-
pública. Tancredo não chegou a assumir em 
função do seu falecimento, sendo sucedido 
por José Sarney, que apesar de ter concluído 
o processo de democracia e inaugurado a 
Constituição de 1988, submeteu o país a índi-
ces de inflação insuperáveis e a três grandes 
choques econômicos: Cruzado I e II e Plano 
Bresser. Mais uma vez nossa esperança era 
colocada à prova.

Essa combalida esperança não morria. 
Com a crise econômica, mas com a conquista 
da Constituição Cidadã reafirmando a de-
mocracia, e com a iminente primeira eleição 
direta pós-ditadura, nosso Brasil  se enche, de 

novo, de e perança e traz de Alagoas o símbo-
lo dos novos tempos, Fernando Collor, que se 
elegeu pela égide da senha “Marajá”, palavra 
que simbolizava os funcionários públicos com 
salários escandalosos. Com o novo governo, 
estes seriam banidos pela moralidade que 
se instalaria em Brasília. Com esse discurso, 
Collor derrota um furioso operário - Lula. 
Assim, a esperança do brasileiro, de novo, 
se apresentava. Com 2 anos de governo, 
Collor teve seu impedimento decretado pelo 
Congresso, por envolvimento em casos de 
corrupção. O povo volta às ruas, dessa vez 
com o movimento dos cara-pintada, que 
queria ver Collor fora da presidência. De novo, 
nossa esperança era derrubada. Desta vez, 
junto com Collor.

Com Itamar Franco, vice de Collor, assu-
mindo a presidência em 1992, foi instituído o 
Plano Real, sob a inspiração do então ministro 
da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. 
Moeda nova, vida nova, esperança renovada. 
Parecia que, desta vez, tudo iria dar certo. E 
deu. Não pra todos. Mas, para aquele soció-
logo travestido de economista. Iniciava ali a 
era da Social Democracia de FHC, Serra, Al-
ckmin, Aécio Neves e outros tucanos de alta 
plumagem. FHC foi eleito e reeleito, tendo seu 
ciclo findado em 2003, com o Brasil mergulha-
do em grande descontentamento diante das 
enormes desigualdades sociais. Nosso saldo 
de esperança tendia ao vermelho.

Nossa esperança, quase esgotada, 
ressurge na eleição de Lula, eleito em 2003 
e reeleito em 2007. O brasileiro foi recom-
pensado por conquistas indiscutíveis para 
o país, entre elas a redução da inflação de 
12,5% para 4,3%; o salário mínimo tendo 
aumento real de 74%, o maior em 40 anos; 
o pagamento de toda dívida com FMI; as 
exportações tendo um aumento significativo 
de 230%, bem como a elevação de nossas 
reservas; a redução visível da concentração 
de renda e das desigualdades sociais; a ge-
ração de 15 milhões de empregos formais e 
a taxa de desemprego caindo de 10,8% para 
6,8%, além de expressivos e importantes 
investimentos em programas sociais. E nós 

brasileiros nos enchemos de esperança, nova-
mente. Para suceder Lula, a presidente Dilma 
Rousseff foi eleita em 2010 e, reeleita em 
2014, mas, afetado por forte crise econômica 
internacional, o Brasil viveu momentos de es-
tagnação e, após o inicio do segundo mandato 
de Dilma, em meio a escândalos inéditos de 
corrupção, o brasileiro mais uma vez volta 
às ruas, reacende a esperança e surge o 
movimento “Vem pra Rua”, que resultou no 
impeachment de Dilma em 2016. Todo o 
processo capitaneado pelo então presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha, hoje preso, por 
diversos atos de corrupção comprovados. 
Nesse momento de grande angústia para o 
país, assume o vice-presidente Michel Temer, 
representando, à época, o resto da esperança 
que ainda havia no brasileiro.

Mas, se não bastasse o histórico carma 
de desilusão, Temer não poupou competência 
em destruir a esperança do cidadão, tendo 
seu nome revelado em pesados esquemas de 
corrupção, associado e íntimo do ex-deputado 
- hoje preso - Eduardo Cunha, sendo flagrado 
co rompendo empresas brasileiras e, consi-
derado por pessoa próxima - o empresário 
Joesley Batista - como “o chefe da quadrilha 
mais perigosa do país” ...

O Judiciário, com a participação do ilustre 
presidente Gilmar Mendes - flagrado em gram-
pos telefônicos prestando favores a políticos 
envolvidos em corrupção - cúmplice na tarefa 
de assassinar nossa esperança, a julgar os 
atos de Temer, compara a vontade de justiça 
do brasileiro a “um raciocínio infantilizado, 
uma vontade infantil”.

E nós, esse povo brasileiro, assistimos a 
esse momento de desvalorização tangível e 
intangível: por um lado cresce o desempre-
go, sobe a desvalorização da nossa moeda, 
amplia a instabilidade política e econômica, 
propaga nosso medo, por outro lado, diminui 
a nossa capacidade de compra, minimiza o 
tamanho do nosso país e, o pior, enfraquece 
o orgulho de sermos brasileiros. E como 
resultado final e desastroso, assistimos ao 
roubo dos nossos sonhos e ao assassinato 
da nossa esperança.

lava Jato em números

No ano passado, os denominados prejuízos evitados, diante das di-
versas operações realizadas pela Polícia Federal no Brasil, podem 
aproximar dos R$ 59,1 bilhões. Somente neste primeiro semestre 
de 2017, calcula-se uma cifra da ordem de R$ 12,4 bilhões, quando 

as autoridades policiais adotaram como meta investigar também, além dos 
autores, a materialidade, com a finalidade de recuperar o patrimônio. Atual-
mente, a PF já desencadeou mais de 2 mil operações em todo país, com 
destaque para as diligências levadas a efeito por meio da Força Tarefa, da 
Operação Lava Jato.  

A atuação da Justiça, Ministério Público e Polícia Federal, nos últimos 3 
anos, a partir do novo método de investigar, encaminhar para a custodia, buscar 
delações premiadas e condenar corruptos e corruptores, incluindo políticos e 
empresários, até então acima de qualquer suspeita, tem significado um nova 
era em nossa nação brasileira. E o resultado prático disso surge em números: 
R$ 123 bilhões nos últimos anos. Esse teria sido o prejuízo provocado por esse 
segmento ripário, alastrado sorrateiramente, nos bastidores da vida nacional, 
segundo se constatou até aqui. 

O sobressalto provocado pelas referidas operações policiais tem aplausos 
nos quatros cantos do território brasileiro. Mas, por outro lado, também provoca 
um efeito danoso relativa às obras estruturantes, inclusive, fazendo diminuir a 
oferta de empregos. Dados extraoficiais, difundidos pela Comissão de Obras, 
da Câmara dos Deputados Federais, projetam uma média de 1,6 mil obras 
paradas. Traduzindo, isso significa que os investimentos para o segmento 
diminuíram a um patamar de R$ 90 bilhões, de Norte a Sul do Brasil. Se esses 
empreendimentos estivessem em procedimento positivo, trariam incalculáveis 
benefícios para as pessoas, especialmente, pelo fato de permitir a construção 
de melhorias destinadas à mobilidade urbana, como metrôs, corredores de 
ônibus, rodovias, universidades, centros de saúde, dentre outros itens, todos 
eles capazes de alavancar sobremaneira a economia nacional.

No preâmbulo dessa discussão nacional não podemos esquecer o fato 
dos mineiros, supostamente pelas motivações acima epigrafadas, estarem 
fora do caderno de prioridades de Brasília. Antes e depois da Lava Jato, o 
nosso Estado se sentia preterido no atinente a investimentos com a finalidade 
de tocar as grandes obras aqui localizadas.

O montante financeiro anunciados a atender-nos não passa de migalhas. 
Enquanto isso, a não duplicação da BR-381, a rodovia da morte, no trecho 
Belo Horizonte/Ipatinga, continua sendo arena de uma verdadeira carnificina 
humana, além de isolar o nosso Vale do Aço como um mercado produtor, por 
conta da falta de condições de escoar os seus produtos. 

Na região metropolitana, a situação continua a mesma de 10 anos atrás. 
O metrô sem um único metro de novos trilhos, o Anel Rodoviário sem solução, 
mesmo sabendo que, atualmente, é o local que mais trava o trânsito no entorno 
de Belo Horizonte. Está provado que a intenção de realizar as obras nas vias 
da capital, destinadas às melhorias do tráfego não passaram de mero projeto. 

Quando toda essa algazarra, envolvendo essa roubalheira for resolvida 
esperamos que os dirigentes de Brasília, ao repartirem o “bolo”, olhem com 
mais carinho para nós, sobreviventes mineiros, agora mais do que nunca, 
porque fomos esquecidos atrás das montanhas como se não tivéssemos 
importância no contexto da economia e o desenvolvimento nacional.

A novela “A Força do Querer”, 
da Rede Globo, traz a pú-
blico um assunto polêmico: 
a identidade de gênero. Na 

trama, Ivana (vivida pela atriz Carol 

Duarte), sente não se encaixar no 
corpo de mulher. Além dela, há tam-
bém Nonato, travesti interpretado 
por Silvero Pereira, que mostra as 
inúmeras dificuldades vivenciadas 
no dia a dia, dentre elas, a inserção 
no mercado de trabalho. O assunto 
é tabu em nossa sociedade. Mas, de 

acordo com o doutor em psicologia 
e pesquisador do campo de estudo 
de gêneros, Cláudio Alves, é impor-
tante que seja retratado na mídia. O 
especialista ressalta: “É preciso tirar 
esse assunto dos guetos e promover 
a circulação do conhecimento e das 
informações”.

o que é transgênero?
Pensando pela perspectiva psico-

lógica é uma forma de pensar bastante 
ampla. Se considerar a psicologia clínica, 
entende-se pessoas trans em um ponto de 
vista patológico. Já no âmbito da psicolo-
gia social, trata-se de uma expressão em 
que existe uma discordância entre sexo 
anatômico e gênero. Quando a pessoa 
nasce, ela é designada homem ou mulher 
com base no genital. Mas, ao longo da 
vida, apresenta outro modo de existir. Por 
isso está no campo da subjetividade, no 
sentido de que elas são coletivas.

A pessoa se entender em um 
outro gênero, é um pensamen-
to que vem da mente? 

Não diria que é algo da mente porque 
dá a ideia de racional: eu penso, eu sou. 
É mais complexo. São três conceitos 
básicos, o sexo anatômico: a genitália; a 
orientação sexual: quem irá proporcionar 
prazer para aquela pessoa e a expres-
são de gênero: onde há uma série de 
possibilidades, pois é como a pessoa se 
apresenta e se situa no mundo, tanto no 
campo feminino, quanto masculino.

 

o sexo anatômico, a orientação 
sexual e a expressão de gênero 
não estão ligados?

Não. E essa é a proposta dos estudos 
de gênero no Brasil, especificamente 
dos pós-estruturalistas. Eles promovem 
justamente essa quebra de uma suposta 
e falaciosa continuidade: se a pessoa tem 
um pênis, é homem e se atrai por mulhe-
res. Não existe essa associação direta, 
mas sim múltiplas possibilidades.

O termo transgênero é polêmico, mas 
em outros países é muito usado. O que 
pensa os estudiosos é que essa palavra 
é como se fosse um guarda-chuva e nele 
existe inúmeras possibilidades. É como 
se fosse a visão macro. E as expressões 
travesti, homem e mulher trans e pessoas 
binárias - ou seja, que transitam de um 
para o outro - a visão micro. Tudo isso 
baseado na autodeclaração, não somos 
nós que vamos apontar o gênero, mas 
sim a própria pessoa.

como é o processo a partir do 
momento em que a pessoa se 
identifica em outro gênero e 
quer mudar seu corpo?

São três etapas: hormonoterapia, 
psicoterapia e a cirurgia. A questão mais 
emergencial para as pessoas trans é a 
aparência. Algumas, por exemplo, ficam 
satisfeitas apenas com a hormonotera-
pia, e não há necessidade de alteração 
do sexo. 

Durante a minha pesquisa de douto-
rado, conversei com algumas pessoas 
trans que compraram várias cartelas de 
anticoncepcional, trituraram com várias 
frutas e tomaram. Essa dose avassa-
ladora de hormônios pode provocar as 
alterações desejadas, mas da maneira 
errada. Por isso, o SUS e o Ministério 
da Saúde, em 2008, resolveram assumir 
essa discussão. 

 

então, já existe uma assistência 
às pessoas trans no sus?

Sim, mas existir é muito diferente 
de funcionar. É preciso ser maior de 18 
anos, se inscrever no programa e iniciar 
um acompanhamento com um psicote-
rapeuta que dura 2 anos. Esse processo 
se baseia em uma série de entrevistas 
e testes a fim de legitimar a vontade 
da pessoa. E aí entra outra discussão: 
até onde o outro deve validar o que o 
indivíduo sente que é. Ao mesmo tempo 
que se trata de um sistema de acesso à 
população, existem regras rígidas que o 
trans tem que se adaptar. 

Uma outra questão é que a cirurgia 
é feita apenas em alguns lugares do 
Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, 
Pernambuco e Rio Grande do Sul, o que 
dificulta a locomoção. Muitas vezes, a cota 
está estourada e a fila de espera é grande.

 

como funciona a cirurgia?
Para a construção da neovagina - pê-

nis para vagina, é necessário em média 12 
procedimentos. E o pós-operatório é muito 
delicado. Tecnicamente e biologicamente, 
a construção da neovagina é muito mais 
avançada e com resultados mais satisfató-
rios do ponto de vista estético e do prazer. 
Já a neofaloplastia - vagina para pênis, é 
mais complexa, tanto que alguns autores a 
consideram em fase experimental. No en-
tanto, é válido ressaltar que, nem sempre 
a pessoa trans deseja realizar o procedi-
mento. Por isso, é preciso desvincular o 
ser homem ou mulher com o órgão genital.

Já existem direitos voltados 
para a comunidade trans?

A carta dos usuários do sistema de 
saúde reconheceu a importância do uso 
do nome social no sistema de saúde. E de 
2008 pra cá, uma série de outros órgãos 
começaram a criar políticas públicas ga-
rantindo isso. No ano passado, o até então 
prefeito de BH, Marcio Lacerda, criou um 
decreto ampliando o uso do nome. Porém, 
existe uma distância entre a política pú-
blica, texto prescrito e a prática cotidiana. 
No dia a dia, há inúmeras dificuldades, 
um exemplo é o conflito gerado quando a 
pessoa usa um documento com o nome 
social, mas no sistema ainda está o do 
civil. Ela tem que passar pelo constran-
gimento de explicar que é trans, muitas 
vezes, na frente de todo mundo.

 

o que falta para que essa 
pessoa se sinta inclusa na so-
ciedade?

Ouvi-la. Hoje, se tem um discurso mé-
dico, que é de patologização da expressão 
de gênero. Há também o acadêmico e 
pedagógico que são normativos. Além do 

movimento social, que é importante, mas, 
muitas vezes, fala pela pessoa ao invés 
de deixar com que ela fale. Um exemplo 
é o uso do banheiro. Acompanhei uma 
escola enquanto desenvolvia minha tese 
e lá tinha uma mulher trans. Eles estavam 
com dificuldade sobre qual banheiro ela 
usaria, propus um diálogo e dei a ideia 
do banheiro para deficientes e ela não viu 
problema nenhum. Válido ressaltar que, o 
banheiro para deficientes, é prioritário ape-
nas quando há algum deficiente no local, 
oferecê-lo a uma pessoa trans não é rei-
terar o preconceito como muitos pensam.

 

Qual poderia ser a solução para 
que as outras pessoas passem 
a entender e a respeitar?

A maior dificuldade está na aceitação 
da sociedade. O assunto está na mídia, 
redes sociais, artes, educação, política e 
é essencial essa visibilidade. O Brasil é 
um país homofóbico e transfóbico. Hoje, 
no mundo, é o que mais mata pessoas 
desse grupo. 

É preciso discutir o assunto nas esco-
las e tirá-lo dos guetos, lugares fechados 
e promover a circulação do conhecimento 
e das informações. Muitos eventos pro-
movidos não atingem o grande público, e 
os interessados acabam falando para os 
próprios interessados. 

Outro ponto é a inserção da pessoa 
trans no mercado de trabalho. Houve um 
tempo em que todo mundo entendia a 
pessoa trans como prostituto, cabeleireiro 
ou um profissional de moda. Não que haja 
algo errado com essas profissões. Mas, 
isso já é algo mais amplo. Existem trans 
doutores, professores universitários etc. 
Isso ajuda a quebrar, mesmo que aos 
poucos, esse tabu.

existem apenas
11 ambulatórios

especializados para
as 752 mil pessoas
trans no mundo.

dado alarmante

natália macedo

doutor em psicologia e pesquisador do
campo de estudo de gêneros 

o assassinato da esperança
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O Edição do Brasil sempre levantou 
questionamentos fundamentais para 
promover a democracia e o debate.

São 35 anos de profissionalismo, 
comprometimento e credibilidade na 
informação e prestação de serviço aos 
mineiros. 

Ao Edição do Brasil, desejo mais 
sucesso na missão de bem informar o 
leitor.  

PARABÉNS PELOS

35ANOS!
DEPUTADO ESTADUAL IVAIR NOGUEIRA

O deputado estadual Braulio Braz foi designado a 
compor a comissão permanente de Desenvolvimento 
Econômico, da Assembleia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais (ALMG). As comissões são grupos de 
deputados que opinam sobre os projetos em trami-
tação, promovem audiências para debater temas 
específicos e realizam visitas para conhecer de perto 
a realidade do Estado. A ênfase, deste trabalho, é as 
políticas públicas e sociais, que atendem os cidadãos, 
e que proporcionam o equilíbrio do poder público. 
Cabe, então, aos parlamentares a apresentação de 
proposições para alavancar a economia de nosso 
Estado, norteando as necessidades, sejam elas de 
gastos mais conscientes ou de imediata intervenção, 
para o melhoramento da oferta do serviço público.

deputado defende
projetos que geram

economia e empregos

Em se tratando do desenvolvimento de nosso 
Estado, a contribuição do parlamentar tem sido de 
grande valia, e, na comissão, a luta pelas causas da 
população, bem como o crescimento das cidades, 
se reforça. Autor da lei 22.111/2016, que instituiu o 
Polo da Piscicultura Ornamental, que é a criação e 
comercialização de espécies de peixes, na região da 
Zona da Mata, Braulio Braz se preocupa e é grande 
incentivador de projetos, como este, que potenciali-
zam a economia e que geram empregos.

As constantes ações, para com as cidades base, 
aliadas à representatividade, evidenciam, no mandato 
do deputado Braulio Braz, o intuito de defender as 
demandas da sociedade, dando-a voz e visibilidade. 
Para avançar, é preciso que haja atitude e planeja-
mento. Ao longo destes 10 anos de atuação pública, 
muito tem sido feito com o objetivo de mudar o cenário 
das cidades que carecem de investimentos e amparo. 
O mandato é sério, presente e comprometido com 
todos os mineiros!

deputado estadual braulio braz é membro da
comissão de desenvolvimento econômico da AlmG
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Pesquisas eleitorais
influenciam o seu voto?

O resultado das eleições 
norte-americanas surpreen-
deu a todos: a ex-secretária 
de Estado e democrata, 

Hillary Clinton, favorita nas pesqui-
sas eleitorais, perdeu para o republi-
cano, Donald Trump. Essa mudança 
no cenário político, no final da corrida 
eleitoral, não acontece apenas nos 
EUA. Pode-se citar, como exemplo, 
o último pleito para prefeito de Belo 
Horizonte, no qual o candidato do 
PHS, Alexandre Kalil, passou à fren-
te nas pesquisas e ganhou a disputa 
contra João Leite (PSDB). 

O cientista político Rudá Ricci 
aponta que, se compararmos o 
Brasil com Europa e EUA, nota-se 
que o país tem poucos institutos de 
pesquisas sobre o cenário eleitoral. 
“Isso significa que temos um oligo-
pólio”. Ele explica que, atualmente, 
existem três tipos de institutos. “Os 
mais conceituados, como o Ibope, 
DataFolha, Vox Populi e MDA. Os 
sazonais, que tentam ocupar um 
espaço, no qual a pesquisa tem 
um caráter mercadológico e de 
marketing, como o instituto Paraná. 
E os comprados que não tem quase 
nenhuma importância, mas geram 
manchetes para jornais regionais”.

 

como são feitas 
as análises?

O doutor em 
Ciência Política e 
diretor do Instituto 
Ver, Malcon Ca-
margo, esclarece 
que as pesquisas 
podem ser reali-
zadas a qualquer 
momento, mas em 
ano de eleição de-
vem ser registra-
das no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

Em relação à metodologia, a 
gerente técnica do Instituto Vox Po-

puli, Marta Maia, conta que o mais 
utilizado é o quantitativo, pois  é o 
método que permite mensurar as in-
formações por meio de uma amostra 
da população. “Usa-se a qualitativa 
para entender o comportamento do 
eleitor com mais profundidade. Ge-
ralmente, eles auxiliam no planeja-
mento de campanha de candidatos”.

Marta diz que as pessoas 
que respondem as pesquisas são 
escolhidas de maneira aleatória, 
mas que há um estudo para saber 
o perfil que representa determi-
nada região. “Os entrevistadores 
saem com um retrato de quem eles 
devem entrevistar (sexo, renda, 
escolaridade, profissão etc)”. 

Ela conta que, dependendo do 
estudo, alguns grupos são excluídos. 
“Quem trabalha em institutos de pes-
quisa não responde ao questionário 
eleitoral. Já análises mercadológicas, 
eliminam jornalistas, publicitários etc”. 
Marta afirma que a abordagem mais 
utilizada é a face a face, sendo feita 
via domicílio ou em pontos de fluxo. 

Em relação às discrepâncias 
nos resultados de um instituto para 
outro, a gerente comenta que as 
diferenças são pequenas e existem 
vários fatores que levam a isso. 
“Muitas vezes, os dados não se 
igualam devido a margem de erro, 
a forma de coletas, a escolha do 
perfil do entrevistado e, além disso, 
temos a onda de mudança de votos 
e o número de abstenção”.

Camargo corrobora com Marta 
ao ressaltar que 
se compara muito 
os resultados das 
análises com o da 
eleição. “Não se 
pode atribuir isso 
como um erro da 
empresa, pois o 
eleitor muda de 
opinião em frente 
a urna”.

Para Marta, 
as pesquisas têm 

o papel de informar e orientar as 
pessoas. “Independente do assun-
to, esse é um documento de infor-

mação. No caso eleitoral, acredito 
que elas não decidem o voto do 
eleitor. É um fator de contribuição 
e não de decisão”, destaca.

 
Influência nos eleitores

Ricci explica que, nos últimos 10 
anos, há uma tendência de mudança 
do candidato em primeiro lugar nos 
últimos 10 dias da eleição. “O nú-
mero de indecisos é muito alto, por 
isso a campanha política começa, de 
fato, em agosto. Faltando um mês é 
possível ter um posicionamento, que 
só se concretiza poucos dias antes 
da eleição. É neste período que 
as informações que o eleitor capta 
influenciam sua decisão”. 

Para ele, nem todos mudam o 
voto no final da campanha. “É uma 
minoria da população, em especial, 
a classe média tradicional. Ou seja, 
algo em torno de 20% das pessoas 
é que estão atentas às pesquisas”.

Na campanha
O presidente do Conselho de Co-

municação de Minas Gerais, Helinho 
Faria, enfatiza que as pesquisas elei-
torais são fundamentais para mostrar 
a situação do candidato. “Podemos 
montar estratégias de campanha e 
alterar ações em função delas”.

O presidente da agência de pu-
blicidade Casa Blanca, Almir Sales, 
destaca que as análises verificam 
o que os eleitores pensam naquele 
momento. “Na sociedade atual, as 
pessoas mudam de opinião com 
muita rapidez. É necessário ter 
uma ideia do que elas querem, pois 
o voto é dado para aqueles que 
atendam aos anseios da maioria”.

O publicitário conclui afirmando 
que as consultas de opinião devem 
ser feitas, também, após as eleições. 
“O representante deve saber o que 
o povo deseja para tentar fazer o 
melhor possível durante o mandato”.

Pesquisas não
decidem o voto do
eleitor, é um fator
de contribuição e

não de decisão, diz
Marta Maia, gerente
técnica do Vox Populi

Para ricci, os últimos 10 dias
antes da eleição são cruciais

Ariane braga e
loraynne Araujo
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Fim de um império
Ao longo de décadas em Belo Horizonte, quando o tema 

era construção civil, especialmente apartamentos de luxo, o 
nome da Líder Construtora era referência. O então influente 
presidente da empresa, Carlos Carneiro Costa, reinava ab-
soluto em seu segmento, além de ser cortejado pelas crônicas 
sociais como um homem badalado. Hoje, a construtora está em 
frangalhos e, segundo o que se comenta no mercado, por conta 
de desavença da família do proprietário. Coisa da vida, gente.

salários dos secretários
A imprensa diária divulgou informações de que o Governo 

do Estado indicou alguns secretários como conselheiros de 
estatais com o objetivo de garantir um salário mais digno para 
eles. Então, um influente político sugeriu: Fernando pimentel 
(PT) teria de criar coragem e equiparar a remuneração do pri-
meiro escalão aos dos desembargadores mineiros, atualmente 
na faixa de 30 mil por mês. Eis a sugestão, governador...

Problemas na praça 
Uma cena inusitada: recentemente, quando já anoitecia, 

um cidadão na faixa dos seus 20 anos foi de poste em poste, 
na Praça JK, no bairro Sion, Zona Sul de Belo Horizonte. Ele 
sacolejava os postes de luz e dava solavancos até apagar as 
lâmpadas. Depois, ele mesmo explicou sua atitude, afirmando 
que “no escuro fica mais fácil de trabalhar à noite”. Vade retro, 
animal!

briga dos socialistas 
É cada vez mais intensa a briga entre os dirigentes do 

PSB. Atual presidente, o ex-prefeito Marcio Lacerda confes-
sa à amigos que pode deixar o posto, visando se dedicar ao 
pleito eleitoral do ano que vem. Mas, ele só fará isso caso o 
seu sucessor não seja o deputado federal Júlio Delgado, um 
inimigo político de Lacerda. Coisas da política mineira, claro. 

Política nacional
Experiente na cobertura de assuntos relacionados a temas 

políticos, a jornalista Carla Kreefft lembra: “As denúncias 
contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foram infinita-
mente menos contundente do que os fatos relatados contra 
o atual presidente Michel Temer (PMDB). Traduzindo, por 
muito menos, a petista foi cassada. Enquanto isso, o chefe 
do Executivo se mantém no poder. Há algo de errado nesta 
história”, observa a comunicadora.

Ainda de brasília
O apresentador do programa Cena Política, da TV BH-

News, Carlos Barroso opinou: “A essa altura, a Reforma 
da Previdência, por conta de falta de articulação do governo 
federal, já subiu no telhado”. É aguardar para conferir, não é 
mesmo gente?!
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roberto simões

Ariane braga

A qualidade do queijo 
artesanal de leite cru, 
um dos símbolos mais 
representativos da con-
sagrada gastronomia 

mineira, foi reconhecida muito além 
das fronteiras de Minas Gerais. O 
produto, que já tinha conquistado o 
paladar dos brasileiros, sendo con-
siderado Patrimônio Imaterial, caiu 
também no gosto dos franceses, 
um dos povos mais entendedores 
da iguaria, e que produzem os 
queijos que estão entre os mais 
apreciados do mundo. 

Em uma das mais bem-sucedi-
das missões técnicas organizadas 
pela Faemg (Federação da Agricul-
tura e Pecuária do Estado de Minas 
Gerais), nossos produtores das 
regiões de Alagoa Grande, Araxá, 
Campos das Vertentes, Canastra 
e Serro, já certificadas pelo IMA 
(Instituto Mineiro de Agropecuária), 
e Cruzília, município ainda não 
demarcado, conquistaram 12 me-
dalhas no Mundial de Queijo, em 
Tours, na França. 

Além das três medalhas de 
bronze, sete de prata, uma de ouro, 

Minas Gerais conquistou também 
a superouro, a mais importante da 
competição, com o queijo produzido 
por Marly e Joel Leite, na Fazenda 
Caxambu, em Sacramento, Alto 
Paranaíba. Estas premiações 
elevaram nossos queijos a um 
inédito patamar de reconhecimen-
to. Jamais recebemos de um júri 
internacional tantas medalhas em 
um único evento. Isso comprova 
que o nosso queijo se equipara em 
paladar e qualidade aos melhores 
produzidos mundo afora, já que 
mais de 20 países participaram do 
mundial na França. 

As medalhas conquistadas 
pelos produtores do queijo minas 
artesanal de leite cru são o resul-
tado do aprimoramento do nosso 
queijo de geração em geração, 
com a construção de uma história 
de dedicação, trabalho e sucesso. 
Mais do que merecidas, estas 
medalhas coroam o empenho e 
o compromisso dos nossos quei-
jeiros, que travam luta diária para 
atender às exigências da nossa 
legislação, que é mais voltada para 
a grande indústria, portanto, muito 

fora da realidade dos pequenos 
empreendedores, que trabalham 
seriamente para produzir com quali-
dade e agregar valor aos produtos. 

E, por falar em lei, o estado 
prepara nova legislação para a 
produção de queijo artesanal. Para 
que ela atenda às necessidades 
dos pequenos produtores, eles 
querem discutir seu teor, oferecer 
contribuições de quem realmente 
entende do negócio e da forma 
de produzir. A Faemg já mobiliza 
os produtores para participarem 
das discussões. Outra luta da 
Federação, que irá beneficiar os 
produtores de queijo, é a criação 
do fundo de sanidade animal, cuja 
proposta para um projeto de lei foi 
entregue por mim ao governador 
Fernando Pimentel. A expectativa 
é de que seja sancionado durante 
a Megaleite, no fim deste mês. Os 
produtores de queijo que tiverem 
de sacrificar animais por causa de 
brucelose, serão ressarcidos pelo 
fundo para adquirirem novas reses.

A Missão Técnica da Faemg 
à França confirmou o que já sa-
bíamos: que nosso queijo é de 

alta qualidade, mas nos chamou a 
atenção para uma nova realidade: 
a participação direta de jovens e 
mulheres na produção. Na Missão 
tivemos muitos jovens com curso 
superior, mestrado e doutorado, 
que voltaram ao campo para viver 
da produção de queijo. Também fo-
ram várias mulheres, cujo ingresso 
na atividade foi fundamental para 
a melhora da qualidade do Queijo 
Minas Artesanal. Esses jovens e 
mulheres viram, na produção de 
queijos com maior valor agregado, 
a possibilidade de a família viver 
exclusivamente da atividade. Isso 
significa investir em conhecimento, 
novas técnicas e profissionalização 
da produção.

Entendendo o queijo como 
identidade do estado, a Faemg, 
que privilegia a cadeia em suas 
comissões, inovou ao criar no ano 
passado, a Comissão do Queijo 
Minas Artesanal. E, para reforçar 
esta importância, estamos prepa-
rando o 1º Festival do Queijo Minas 
Artesanal do Queijo de leite cru, 
na Serraria Souza Pinto, de 28 a 
30 de julho.

comércio ilegal de animais silvestres
é o terceiro mais lucrativo do mundo
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O tráfico de animais desencadeia uma série 
de problemas ambientais, sociais e da ordem 
econômica em todo o mundo. Segundo dados 
da coordenação de Operações de Fiscalização 
do Ibama, estima-se que esse crime é o terceiro 
mais lucrativo do mundo, ficando atrás da venda de 
armas e drogas. Considerando apenas o tráfico de 
animais silvestres no Brasil, cerca de 38 milhões de 
exemplares são retirados, anualmente, da natureza 
e 4 milhões são vendidos. Com base nos animais 
capturados e o seu preço de mercado, calcula-se 
que esse comércio ilícito movimente US$ 2,5 bi-
lhões por ano no país.

De acordo com informações do Ibama, a rede 
de tráfico de vida silvestre tem grande flexibilidade e 
se junta com outras categorias criminosas (drogas, 
armas, álcool e pedras preciosas) – possuem pro-
cedimentos parecidos com a falsificação, suborno 
de autoridades, sonegação fiscal, declaração 
alfandegárias fraudulentas etc. O relatório Nacio-
nal de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, 
aponta que existem quatro razões que incentivam 
o comércio ilegal: animais para zoológicos e cole-
cionadores particulares, uso cientifico, petshops e 
para produtos e subprodutos. 

Em Minas Gerais, o relatório de atividades de 
2016 da Polícia Ambiental registrou 26.318 apre-
ensões e recolhimentos. Liderando o ranking só 
de apreensões, estão as aves silvestres (16.347), 
mamíferos domésticos (1.417), aves domésticas 
(804) e peixes silvestres (645). Em 2015, as aves 
silvestres também lideraram a lista com 15.671. 
Segundo dados do Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), 
foi aplicado mais de R$ 2,2 milhões em multas a 
infratores no ano passado.  

Apreensão e legislação
O major Carlos Henrique Souza, chefe da 

sessão técnica de Meio Ambiente da Diretoria 
de Meio Ambiente e Trânsito da PMMG, ressalta 
que nenhum animal silvestre pode ser retirado da 
natureza.  

Conforme relatório do Ibama, a Polícia Am-
biental de Minas Gerais é uma das mais atuantes. 
De acordo com o major, isso se deve a capilari-
dade que a PM tem no Estado. “Hoje, tem policial 
ambiental em todas as regiões de Minas e isso 
favorece o atendimento”. 

Ele conta que a Polícia Militar de Meio Ambien-
te irá começar a multar, pois um novo convênio foi 
assinado no início deste mês com a Semad. “Antes 
tomávamos as medidas criminais, conforme a Lei 
Federal 9605/98 – com prisão do autor e apreensão 
dos animais e confecção do boletim de ocorrência 
que era enviado para secretaria emitir a multa”.

O major explica que, aplicação da multa varia 
de acordo com a infração. “Nós trabalhamos com 
o Decreto Estadual 44.844 de 2008 – no anexo 5, 
que traça as condutas infracionais e os valores. Por 
exemplo, apanhar espécies da fauna nativa varia 
de R$ 500 a R$ 1.500 por unidade e, se a espécie 
estiver na lista de extinção, sobe para R$ 5 mil a 
unidade. De acordo com a Lei Federal 9605/98 
de crimes ambientais, cabe a prisão do cidadão, 
apreensão dos animais e de todo material utilizado. 
A punição é na esfera administrativa e na penal com 
detenção de 6 meses a 1 ano”.

Falta conscientização
A Associação Mineira de Defesa do Meio Am-

biente (Amda) tem projetos e atua em prol do fim 
do tráfico de animais. Eles estimam que, a cada 
10 animais capturados na natureza, apenas um 
chega vivo ao seu destino final.  Minas, além de 
“fornecer” animais para essa atividade ilegal, é rota 
de passagem de traficantes que vêm do Nordeste, 
Norte e Noroeste do país. 

A superintendente executiva da Amda, Maria 
Dalce Ricas, conta que as aves são as preferidas 
dos criminosos, porque há demanda. “Infelizmente, 
a população continua a comprar esses animais. 
É preciso ter mais fiscalização e, também, cons-
cientização. Isso deveria ser inserido no conteúdo 
didático nas escolas, para que esse ciclo não se 
perpetue”.

Para ela, o poder público não consegue montar 
uma campanha de massa, informativa e educativa, 
para que a população entenda que não se deve 
comprar esses animais, pois isso alimenta o tráfico.

Segundo Maria Dalce, a impunidade também 
fomenta esse crime. Contudo, ela explica que a 
lei prevê licença para criadores, mas que devido à 
falta de fiscalização, existem muitos problemas. “O 
próprio Ibama já descobriu falcatruas, como anilhas 
falsas ou irregulares. A lei é muito branda com 
esses crimes, há muita impunidade. Tem traficante 
em BH que já foi pego mais de 10 vezes. Há uma 
proposta de mudança na lei, para ser mais rígida, 
mas está parada no Congresso, pois a bancada 
ruralista não deixa passar”, aponta.

Ela diz ainda que a associação trabalha com 
o projeto Asas (Área de Soltura de Aves Silves-
tres) que é resultado de convênio para soltura de 
pássaros apreendidos pela Polícia Militar de Meio 
Ambiente (PMMA) e pelo Ibama em ações de 
combate ao tráfico e aprisionamento de animais 
silvestres que funciona em Brumadinho desde 
junho de 2012. “Só trabalhamos com aves, pois 
os outros animais são mais complexos e é caro 
manter. Infelizmente, não temos condições para 
isso”, lamenta.

O major Henrique salienta que a PM realiza 
trabalhos nas escolas com as crianças da 4ª série 
do ensino fundamental. “É um projeto de educação 
ambiental no qual são tratados questões sobre a 
caça e captura de animais silvestres”, conclui.

saiba mais
O Ibama não legaliza ou regulariza a posse 

de animais sem origem conhecida ou que foram 
adquiridos em desacordo com o que foi estabe-
lecido pelas leis 5197/67, 9605/98 e o Decreto 
6.514/2008. 

Existem criadouros autorizados pelo Iba-
ma. Eles devem ter a licença e fornecer nota fiscal 
contendo o nome cientifico e popular do bicho, 
o tipo e o número de identificação individual do 
espécime. 

Infratores têm a opção de procurar voluntaria-
mente o Ibama para entregar o animal sem sofrer 
penalidades. 

Fonte: Portal Ibama

Alerta
Nas redes sociais, principalmente, em grupos de compra e venda é possível encontrar 

pessoas oferecendo animais que precisam ter autorização do Ibama para serem retirados do 
seu habitat. O Facebook tem uma política de denúncias e bloqueio que podem ser realizados 
para que a postagem seja removida e a pessoa bloqueada. Além disso, o ideal é denunciar 
para as autoridades no 190 ou 181 (Disque Denúncia Unificado).

trinca-Ferro é um dos pássaros mais apreendidos - seu
valor em criadouros autorizados é de r$ 2 mil a r$ 5 mil 

o sucesso do queijo mineiro

Povo contra
Embora a medida tenha sido anunciada como forma de 

melhorar a mobilidade urbana em Belo Horizonte, a verdade 
é que a decisão da BHTrans de liberar faixas exclusiva de 
ônibus para circulação dos outros veículos, entre duas da tarde 
de sábado à meia noite do dia seguinte, não agradou a todas 
as pessoas. Segundo muitas opiniões, isso pode provocar até 
acidentes. Será?

Política estadual
Ninguém propala, mas existe um bochicho entre tucanos 

de alta plumagem indicando uma possível saída do deputado 
estadual João Vitor Xavier, do PSDB, especialmente, depois 
da série de escândalos envolvendo o senador Aécio Neves 
(PSDB) e membros de sua família. É sempre bom lembrar que 
Xavier, embora tivesse popularidade para pleitear a disputa 
pela Prefeitura de BH, teria sido preterido exatamente pelo 
grupo do senador. A cobra vai fumar, ora se vai.

Pestana governador
Quando esteve nos estúdios da Rádio Super concedendo 

entrevista, na semana passada, o deputado federal Marcus 
pestana (PSDB) não escondeu que, se for do interesse de seu 
partido, poderia ser o nome da sigla na disputa pelo Governo 
de Minas em 2018. 

Política em moc
Por enquanto, o atual vice-prefeito de Montes Claros, 

Adauto Marques (PP), não decidiu se será ou não candi-
dato a deputado federal. É a primeira vez que o empresário 
envolve-se, diretamente, com a política partidária. Pelo visto, 
ele está tomando gosto pela coisa, ora veja.

toninho Andrade cauteloso
Até então jogando pesado contra o governador Fernando 

pimentel (PT), o vice-governador Antônio Andrade (PMDB) 
anda todo macambúzio pelos cantos, depois de suas citações 
na Operação Lava Jato. Sempre sorridente, Toninho anda em 
um azedume só. Comentam pessoas próximas.

deputados despachantes
“Grande parte dos deputados federais brasileiros são ver-

dadeiros despachantes das grandes empresas, especialmente 
das construtoras”. Opinião do jornalista Carlos Lindenberg.

Avô da corrupção
Em Brasília, o empresário Emílio Alves Odebrecht, pre-

sidente do Conselho de Administração do Grupo Odebrecht, 
já está sendo tratado como o “avô da corrupção no Brasil”. É 
cada uma...

opinião contrária
Na contramão do que pensa grande parte dos brasileiros, 

a presidente do Sindicato dos Professores de Minas Gerais, 
Valéria Morato, afirmou: “A Operação Lava Jato veio para 
destruir o país”. Corajosa, hein!?

unido pelo ódio
A situação política nacional é o tema preferido de todas as 

rodas e entrevistas. Em um destes debates, o padre Fábio de 
Melo soltou: “O presidente Temer (PMDB) está unindo o Brasil 
pelo ódio”. Ave Maria!

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5197.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm
http://www.ibama.gov.br/fauna/legislacao/dec_3179_99.pdf
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E C O N O M I A

Existe um banco diferente de todos os outros que você conhece. Um banco que acredita no potencial de Minas Gerais para diversificar 
sua economia e gerar mais e melhores empregos. Por isso, financia projetos como o do Renato, que desenvolveu uma tecnologia para 
iluminação com mais eficiência e economia. Um desafio aceito por um banco forte e criativo. Um banco que só o BDMG pode ser.

WWW.BDMG.MG.GOV.BR
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TODO BANCO ESPERA RESULTADOS EM 
NÚMEROS. PARA O BDMG, O NÚMERO 
DE PESSOAS BENEFICIADAS.

Ataques virtuais com 
sequestro de dados 

prejudicam empresas 
Mais uma modalidade de crime virtual está causando pre-

juízos para empresários brasileiros. O golpe, conhecido como 
“ransomware”, acontece quando o empresário ou seu funcio-
nário abre um arquivo anexado a um e-mail. E aí o mal está 
feito, pois um código presente nesse email criptografa todos os 
dados armazenados no computador, tornando-os inacessíveis. 
E para restabelecer o acesso ao usuário, os criminosos exigem 
pagamento de resgate. Além disso, o ransomware costuma 
buscar outros dispositivos conectados, como celular e, também, 
criptografa para efetuar o “sequestro de dados”.

Segundo a Microsoft, em 2015, aproximadamente 550 
milhões de pessoas foram vítimas de ataques cibernéticos. 
Dentro desta estimativa, cerca de 70% de empresas tiveram 
seus sistemas de internet atacados e mais de 160 milhões de 
dados foram roubados.

De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Bruno Falci, orientar 
os funcionários sobre o golpe pode evitar possíveis ata-
ques. “O empresário deve promover treinamentos internos 
que esclareçam como os vírus são enviados e por que não 
devemos abrir e-mails suspeitos”, afirma. “O termo “hacker” 
também deve ser explicado para os colaboradores, pois 
são esses criminosos que invadem sistemas e bloqueiam 
informações”, completa.

A Adicel Indústria e Comércio foi uma das empresas afeta-
das pelo golpe. Segundo o empresário Humberto Noronha, o 
ransomware se espalhou rapidamente por todos os computado-
res da empresa. “Não sei por qual máquina o vírus entrou, mas 
ele bloqueou todos os arquivos com uma senha de acesso”, 
conta. “E pouco tempo depois, recebi uma mensagem pedindo 
US$ 2 mil para desbloquear esses documentos”, acrescenta. 

Efetuar o pagamento do resgate não é recomendado, pois 
não existe garantia de que o criminoso irá fornecer novamente 
o acesso aos dados roubados, mesmo após o pagamento. Para 
Noronha, “ao pagar pelo resgate, a vítima estará contribuindo 
para tornar lucrativo esse tipo de golpe, já que trará retorno 
financeiro para o hacker”, afirma.

O empresário que não pagou o resgate precisou fechar a 
empresa por algumas semanas para “limpar” os computadores 
infectados e instalar softwares que impeçam novos roubos de 
dados. 

Depois do susto, Noronha tem investido na área tecnológica 
da empresa. “Fizemos um processo de formatação em nossos 
computadores. O sistema agora possui um antivírus na versão 
paga e todos os colaboradores utilizam um HD externo para 
realizar o backup diário dos arquivos”, finaliza. 

Para evitar ser vítima do golpe, o usuário não deve acessar 
links ou abrir arquivos anexados a e-mails não solicitados ou 
de origens desconhecidos. Os dados cadastrais da empresa 
devem ser guardados com segurança. Forneça-os apenas a 
pedido de fontes seguras e confiáveis e de remetentes conhe-
cidos. A versão do antivírus, além de ser atualizada constan-
temente, deve ser adquirida de um fornecedor conhecido. Os 
empresários devem orientar seus funcionários para utilizarem 
senhas complexas e evitarem conversas sobre a empresa nos 
elevadores ou em locais externos. Essas recomendações visam 
evitar ações de engenharia social que atingem as pessoas ao 
enviar e-mails ou links com informações que lhe “pareçam” 
familiares.

no brasil, quem ganha
menos, paga mais tributos

Você já fez os cálculos de quanto 
paga de impostos para comprar algo 
no país? Segundo o Instituto Brasileiro 
de Planejamento e Tributação (IBPT), 
as pessoas gastam uma média de 150 
dias - ou seja, 5 meses - de trabalho 
para quitar os tributos. Para se ter uma 
ideia de como os produtos consumidos 
são tributados, paga-se, aproximada-
mente, 50% do valor da cerveja, tênis 
importado, gasolina e a conta de luz em 
impostos. Já um carro 1.0 possui 35% 
e uma vodka tem 82% do seu preço 
destinado ao governo. Porém, esse valor 
não incide da mesma forma para todos 
os cidadãos. 

De acordo com um estudo do 
Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea), os 10% mais pobres da 
população destinam 32,8% da sua 
renda para o pagamento de tributos, 
enquanto que para os 10% mais ricos, 
o ônus estimado é de 22,7%. Utilizando 
o salário mínimo como referência para 
classificar os níveis de rendimento, os 
números ainda são mais contundentes 
confirmam a regressividade da tributa-
ção no Brasil: famílias com renda de 
até dois salários-mínimos pagam 48,8% 
- que equivale a R$ 914,51 - em taxas, 
já os com receita acima de 
30 salários-mínimos, 
cerca de 26,3%, sal-
dam R$ 7.392,93. 

O professor 
da Universida-
de Estadual 
do Rio de Ja-
neiro (UERJ) 
e pesquisa-
dor do Centro 
de Estudos 
Republicanos 
B r a s i l e i r o s 
(Cerbras) da 
Universidade 
Federal de Minas 
Gerais (UFMG), 
Ronaldo Teodoro, 
explica que a forma 
de arrecadação tributária 
é considerada regressiva, porque be-
neficia quem menos precisa e incide 
mais para os que ganham menos. “Por 
envolver fortes interesses políticos e 

econômicos, a tributação vai incorporar 
o nível de influência que cada um desses 
grupos tem. Em outras palavras, é a 
economia desenhando a arena política”. 

Teodoro afirma que essa distorção 
acontece porque o maior volume da 
arrecadação está no consumo. “É ób-
vio que o preço das coisas vai incidir 
com mais perversidade sobre o poder 
de compra daquelas pessoas menos 
empoderadas. Uma garrafinha de água 
comprada por alguém que ganha um 
salário mínimo ou por quem recebe R$ 
20 mil, terá a mesma carga tributária, 
ou seja, o impacto sobre o assalariado 
será maior”.

outras tributações 
Ele explica que existem ainda mais 

duas formas para se arrecadar: renda e 
propriedade. A primeira impacta sobre o 
salário ou acúmulo de receitas de uma em-
presa e é nesse quesito que está a maior 
pressão para se retirar as taxas, pois os 
empresários acreditam que esses tributos 
encarecem o trabalhador com carteira as-
sinada. “Nos países que resolveram essa 
questão, a empresa tira a tributação que 
impacta a contratação do trabalhador, mas 
joga para o lucro líquido. Assim, fica mais 
fácil para se contratar, mas não significa 

que ficará sem essas taxas”. 
O imposto de renda de 
pessoas físicas tam-

bém está nessa faixa 
de arrecadação. 

Teodoro acredi-
ta que é neste 
quesito que 
pode-se fazer 
justiça tribu-
tária, pois o 
IR cobra mais 
de quem ga-
nha um maior 
salário. Caso 
o Brasil aper-

feiçoasse essa 
cobrança, parte 

da taxa que inci-
de sobre o consumo 

poderia ser retirado e 
repassado para renda, afinal 

essa modalidade é mais difícil de sonegar 
e alivia-se o problema relatado acima. “As 
alíquotas de imposto de renda ainda têm 
escalas muito dilatadas, e, às vezes, o 

mesmo imposto é cobrado de uma pessoa 
que ganha R$ 5 mil e de quem recebe 
R$ 15 mil. Deveria criar percentuais mais 
variados para captar essas mudanças de 
remuneração que a sociedade tem”.

A outra forma de se arrecadar é por 
propriedade, onde há o maior gargalo, 
afinal é nesta faixa que se tem muita 
sonegação fiscal. “Podemos passar pela 
região da Pampulha, ver aqueles casa-
rões e o que eles pagam é muito pouco, 
proporcionalmente, ao que ganham. Se 
a gente for pensar na propriedade rural, o 
escândalo é ainda maior, porque declara-
-se o tamanho da propriedade e, a partir 
daí, calcula-se o imposto. Por exemplo, eu 
sou dono de uma fazenda do tamanho de 
BH - o que não é raro no Brasil - e declaro 
que a metragem da terra menor. Com isso, 
acaba-se aliviando os setores mais altos 
da sociedade”.

O professor destaca que, para se ter 
justiça social, é necessário que haja a 
cobrança desses valores. “Impostos são 
fundamentais para a sociedade e podem 
ter efeitos muito positivos para as cama-
das mais pobres da população”, finaliza.

impostos simplificados
O Movimento Brasil Eficiente, criado 

pelo empresário Paulo Schneider, tem 
como principais objetivos simplificar os 
impostos da circulação de produtos para 
evitar a sonegação fiscal e criar um Con-
selho de Gestão Fiscal para atuar de forma 
estratégica, visando otimizar a gestão pú-
blica. Segundo a coordenadora do grupo, 
Erika de Oliveira e Silva, o movimento 
quer “facilitar a vida do cidadão, reduzir 
o número de leis e, consequentemente 
a burocracia, facilitando o caminho do 
dinheiro para que ele caia de maneira 
correta e direta, ao final do dia, na conta 
de cada ente responsável”. 

A instituição conseguiu que o Projeto 
de Lei, que permite a Instalação do Con-
selho de Gestão Fiscal, fosse aprovado, de 
maneira unânime, pelo Senado Federal. A 
proposta está, desde 2015, aguardando a 
apreciação por parte dos deputados. “Com 
essas duas medidas, o Brasil iniciará um 
verdadeiro círculo virtuoso: a arrecadação 
mais eficiente aumenta a receita do gover-
no que, por sua vez, passa a gastar melhor 
o dinheiro que arrecada e o sistema fica 
mais transparente”.

Fique por 
dentro 

Operação Zelotes, deflagrada 
pela Polícia Federal em 2015, investiga 
um esquema de corrupção no Conselho 
de Administração de Recursos Fiscais 
(Carf), órgão ligado ao Ministério da 
Fazenda e responsável por julgar os 
recursos administrativos de autuações 
contra empresas e pessoas físicas por 
sonegação fiscal e previdenciária. 

Estão sob suspeita 74 processos 
que somam R$ 19 bilhões em 

valores devidos ao fisco.

conheça os impostos existentes no brasil

• Consumo: PIS/COFINS, ICMS, IPI, ISS, IOF;

• Renda: Imposto de renda pessoa física e imposto de renda sobre ganho 
de capital (pessoa jurídica); 

• Propriedade: IPVA e IPTU.

* Para saber mais detalhes, acesse o site do edição do brasil
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BH Convention & Visitors Bureau

maior competitividade na busca 
do público-alvo e da atratividade

Sempre ouvimos “cada 
evento é específico”. Mas den-
tro deste específico, muita coisa 
pode crescer, evoluir e com 
destaque para o aumento do 
público-alvo participante do 
evento.

Hoje, o calendário de Belo 
Horizonte consta com grandes e 
médios eventos, ou seja, aque-
les que têm a participação de 
milhares de pessoas. E de onde 
vêm todas estas pessoas? São 
visitantes locais, da região me-
tropolitana, de alguma região do 
Estado, de outro local ou país?

Qual é a atratividade do 
evento que está sendo prepa-
rado? Local (percebido pela 
população local), metropolitano 
(percebido pela população da 
região metropolitana), regional 
(percebido pela população de 
uma região do Estado), estadual 
(percebido pela população de 
todo o Estado), macrorregional 
(percebido pela população de 
Estados vizinhos), nacional (per-
cebido pela população de toda o 
país) ou internacional (percebido 
fora do país)? 

Evidentemente, os de atra-
tividade local e metropolitana 
não se hospedam. E este fato 
interessa muito à cadeia pro-
dutiva do turismo, que deseja 
sempre o crescimento do fluxo 
turístico de qualidade, ou seja, 
o visitante que se hospeda em 
hotel ou similar, que alimenta 
em restaurantes e bares, que faz 
compras no comércio, que visita 
atrativos naturais e culturais, que 
se diverte à noite. E o BHC&VB 
tem buscado esses números 
junto a promotores e organiza-
dores dos eventos de calendário, 
para um trabalho mais sistêmico 
objetivando mais negócios. Que 
porcentagem dos participantes é 
de moradores locais? E o restan-
te vem de onde?

Outro fato já percebido é 
que acontecem muitos eventos 
comerciais de setores produtivos 
diversos em BH e não existe 
uma divulgação dos mesmos 
pelas regiões do Estado, com 
destaque naquelas que possui 
o segmento produtivo do even-
to como uma das prioridades 
econômicas. 

Assim, lançamos o Projeto 
“Empresário Convidado Es-
pecial”. Seu objetivo é buscar 
agentes de viagens das prin-
cipais cidades polo do Estado 
e verificar junto ao portfólio 
deles, os empresários do seg-
mento produtivo do evento que 
acontecerá em BH. Podemos 
ter caravanas e/ou grupos, 
visitando a Internacional Pro-
fessional Fair, a Superminas 
Food Show, a Exposibram, o 
Megaleite, a Feira Nacional 
do Cavalo Mangalarga Mar-
chador, a Feira Nacional de 
Artesanato, a Semana Inter-
nacional do Café, o Congresso 
Anual da AMM, a Minas Trend 
e suas duas edições anuais, o 
Comida di Buteco, a Feira do 
Bebê e da Gestante, a Feira de 
Malhas, Minascon, o Circuito 
Dmais Design, a Casa Cor, 
a Franchising Fair, e o Sport, 
Fitness & Saúde. Importante 
saber seus desejos e interes-
ses, para um trabalho mais 
profissional de promoção de 
BH, visando um público mais 
qualificado e de melhor poder 
aquisitivo, e que queira ter 
novas experiências, pessoais 
e profissionais.

Além disso, temos um ca-
lendário urbano repleto de 
shows nacionais/internacio-
nais, festivais de música, de 
óperas e da filarmônica, os 
jogos de futebol no Mineirão, 
de vôlei, corridas e maratonas, 
festivais gastronômicos, festas 
temáticas como Itália, França, 
Irlanda, Israel, Portugal, Reino 
Unido, Peru, a Campanha de 
Teatro e Dança, o Carnaval, o 
Arraial de BH, a Virada Cultural, 
datas festivas e feriados pro-
longados. Roteiros de cervejas 
artesanais, das cachaças arte-
sanais e de alambique, roteiros 
religiosos, roteiro arquitetônico, 
todos eles são possíveis. A 
diversidade e a variedade são 
imensas!

No Aeroporto Internacional, 
temos uma conectividade aé-
rea direta com Lisboa, Panamá, 
Buenos Aires, Miami e Nova 
Iorque. Ao ir em cada um deles 
fazer a promoção do destino 
BH, que público que quere-

mos atingir? O americano tem 
desejos diferentes do europeu, 
o sul americano deseja conhe-
cer o Brasil, e Minas Gerais é 
a síntese do país na cultura, 
nas tradições e nos avanços 
tecnológicos. E sem esquecer 
a conectividade aérea regional, 
ligando as principais cidades 
do Estado à sua capital.

Outro detalhe, devemos 
quebrar o mito de que se hos-
pedar em hotel é algo caro. 
Vimos especificamente no Dia 
dos Namorados, pernoites 
promocionais desde o valor de 
R$ 69,00 até um de R$ 500,00 
(este último com jantar, bebidas 
e decoração especial no apar-
tamento), ou seja, divertimento 
para todos os bolsos e gostos. 
Hospedar-se em um hotel é 
uma experiência em que a 
grande maioria ainda não des-
frutou. E viver esta experiência 
está bem acessível na capital 
mineira!

Um exemplo para melhor 
entendimento: qual a atrativida-
de de público da Professional 
Fair? O organizador nos diz 
que 40% dos visitantes são 
profissionais moradores do 
Estado e de Estados vizinhos, 
e o restante da região metropo-
litana e local. Se são esperados 
55 mil participantes, temos 22 
mil turistas com perspectivas 
de se hospedar. Assim este 
público merece um trabalho 
de acercamento profissional, 
com valores promocionais de 
hospedagem bem como en-
cantando com algo que exista 
em BH e seja de seu desejo ou 
sonho. Buscar de quais cidades 
vem, qual o meio de transporte 
utilizado.

Entre suas metas para 
2022, o Projeto BH aos Olhos 
do Mundo, em seu plano de 
ações, tem o aumento da ocu-
pação hoteleira, bem como do 
fluxo turístico. A cadeia produ-
tiva do turismo, num trabalho 
conjunto, colaborativo e com-
partilhado, busca atividades 
para se cumprir estas metas. 
Posicionar a capital como um 
novo destino turístico na Amé-
rica Latina é objetivo único de 
todos os atores da cadeia.

www.duolingo.com

www.busuu.com

www.bbc.co.uk

www.learn-english-online.org

Aprender um idioma impacta em
melhores salários no mercado de trabalho

Além da nossa língua nativa,  
aprender algum outro idioma é um 
grande diferencial para concorrer a 
uma vaga de emprego ou para que 
seu salário seja maior, ainda mais 
com um mercado de trabalho cada 
vez mais competitivo. Para se ter 
uma ideia, uma pesquisa recente, 
feita pela Catho, mostrou que um 
profissional no cargo de coordena-
ção que fala inglês, por exemplo, 
ganha 61% a mais que uma pessoa 
que exerce a mesma função e tem 
apenas conhecimento básico da 
língua. Nos cargos de gerência e 
supervisão, a diferença salarial é de 
57% e 43%, respectivamente. Já no 
posto de diretoria, o profissional que 
fala inglês ganha até 42% a mais.

O estudo também apontou que 
a língua espanhola é segunda que 
mais tem impacto na remuneração 
salarial dos brasileiros. No cargo de 
coordenação, um profissional fluente 
no idioma ganha até 54% a mais do 
que um que tem apenas o conheci-
mento básico. Para as funções de 
diretoria, gerência e supervisão, a 
diferença salarial para um trabalha-
dor que fala espanhol fluente é de 
50%, 51% e 38%, respectivamente. 
E não é só para concorrer a uma 
vaga ou conseguir salário melhor, 
aprender um novo idioma possibilita 
o conhecimento de novas culturas e 
favorece o desenvolvimento pessoal.

Para Rafael Correa, respon-
sável pelo setor de recrutamento 
e seleção de uma empresa multi-
nacional, inglês e espanhol são os 
idiomas mais procurados no mer-

cado. “Se você quer alavancar sua 
carreira, investir em uma dessas 
línguas é imprescindível. Os currí-
culos de candidatos que possuem 
habilidade de se comunicar em 
outra língua tem um maior destaque 
para a empresa. Existem dois tipos 
de profissionais: os que tem conhe-
cimento básico sobre a língua e sa-
bem, por exemplo, agradecimentos, 
comprimentos e tem um vocabulário 
limitado. E também tem os fluentes 
que sabem falar, ler e escrever, ou 
seja, tem o domínio total de uma 
língua estrangeira”, explica.

Ele salienta que devido à crise, 
muitas empresas preferem ter uma 
equipe enxuta, mas com profissio-
nais eficientes e que saibam se 
comunicar em outro idioma. “Para 
quem está em busca de uma opor-
tunidade de trabalho, é muito impor-
tante estar atento as exigências dos 
recrutadores. Quando algum candi-
dato informa no currículo que tem 
fluência em alguma língua, depen-
dendo da vaga, é comum a gente 
testar o nível de conhecimento dos 
profissionais no idioma estrangeiro 

nas entrevistas de emprego. Além 
disso, quanto melhor forem as habi-
lidades e competências, maior será 
a remuneração e oportunidades 
dentro da empresa”.

expandindo a carreira
Pensando em uma melhor colo-

cação, Cléber Fernandes, 36, deci-
diu aprender inglês. “Eu sempre fui 
incentivado pela minha mulher, mas 
nunca tinha percebido a importância 
do idioma. Optei por fazer o curso 
intensivo e em cerca de 1 ano eu já 
tinha um bom conhecimento básico. 
Na época, eu trabalhava no setor 
de marketing em uma empresa de 
comunicação. Foi quando surgiu 
uma vaga para analista de mídias 
sociais e um dos pré-requisitos era 
esse, porque a linguagem de pro-
gramação e a maioria dos softwares 
mais qualificados são em inglês. Foi 
um grande salto na minha carreira 
profissional”. No que diz respeito 
a remuneração, ele afirma que 
ganha cerca de 30% a mais do que 
recebia antes.

cursos online gratuitos
Para quem deseja aprender um idioma e não tem 

recursos financeiros, existem diversos sites gratuitos que 
ensinam, além do inglês e espanhol, francês, italiano, ale-
mão, entre outras línguas.

Profissionais que falam inglês e/ou espanhol são os mais procurados pelas empresas
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eleição no cruzeiro

O presidente do Sindi-
cato de Hotéis, Res-
taurantes, Bares e 
Similares de Belo 

Horizonte e Região Metropo-
litana, empresário, jornalista 
e advogado, Paulo Pedrosa, 
está em plena campanha 
para ser eleito presidente 
do Conselho Deliberativo 
do Cruzeiro. A propósito, a 
sucessão para eleição no 
clube Celeste é o assunto do 
momento nos bastidores do 
segmento esportivo mineiro.Paulo

Pedrosa
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MONARquiA COM pARLAMENTARiSMO - Já está 
tramitando no Congresso Nacional, uma Proposta de Emenda 
Constitucional para mudar o sistema de Governo do Brasil, 
voltando com a monarquia. A matéria já está na comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado e o 
relator é o senador Sérgio Petecão (PSD) do Acre. A proposta 
é uma sugestão de iniciativa popular para a volta do sistema 
político no modelo parlamentarista, forma adotada em vários 
países como a Inglaterra. O projeto, que tem a adesão de 
mais de 20 mil pessoas, chegou ao Senado no dia 22 de 
maio. Segundo o autor da proposta, Rodrigo Brasileiro, o 
presidencialismo brasileiro é corrupto, corruptor e uma mo-
narquia real, além de ser honesta, seria mais barata para o 
povo. Segundo dados daqueles que defendem a proposta, 
dos 10 países menos corruptos no mundo, sete são monar-
quia: Dinamarca, Nova Zelândia, Suécia, Noruega, Holanda, 
Luxemburgo e Canadá.

ELES NÃO pARAM – Aqui, em Minas, vai acontecer 
entre os dias 03 e 06 de agosto o Encontro Monárquico. O 
príncipe Bertrand de Orleans e Bragança, segundo herdeiro 
na linha de sucessão da coroa brasileira, vai participar do 
evento. Ele é bisneto da princesa Izabel e vem representar 
a família Imperial, na homenagem que o Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais fará a Dom Pedro II. O TJMG foi criado 
pelo imperador.

CODEMiG - O Governo de Minas está passando por difi-
culdades e uma prova é a divisão do pagamento em parcelas 
sem, no entanto, promover um atraso como em governos pas-
sados. O governador Fernando Pimentel (PT), vem honrando os 
compromissos e um deles é melhorar as condições do turismo 
e da gastronomia mineira, a cargo da Codemig, que incentiva 
a ligação aérea no nosso Estado e dá ênfase a gastronomia, 
patrocinando eventos por Minas Gerais. Depois da Junina Gour-
met, na Praça da Liberdade, outros encontros vão acontecer.

pOSSE - Em um encontro festivo no gabinete do prefeito 
Alexandre Kalil (PHS), o novo presidente da Fundação Muni-
cipal de Cultura e secretário de Cultura da Cidade, Juca Fer-
reira, foi empossado no último dia 21. Ex-ministro da Cultura 
do Brasil e ex-secretário da Cultura de São Paulo, ele teve 
uma posse concorrida com as presenças do secretário de 
Estado da Cultura, Ângelo Oswaldo, do secretário Helvécio 
Magalhães e do governador Fernando Pimentel (PT).

A cada dia, o cerco ao presidente Temer (PMDB) fica mais 
arrochado. Mesmo com toda essa crise, na semana passada, 
dados dão conta de que as empresas voltaram a contratar 
empregados. 

Mesmo com a derrota apertada na Comissão de Assun-
tos Sociais do Senado, o governo sabe que o senador Renan 
Calheiros (PMDB) trabalhou contra. No entanto, no Plenário, 
o governo sabe que ganha. 

O programa “A Praça é Nossa” está completando 30 anos 
de existência no SBT. Liderando a audiência no seu horário, 
Carlos Alberto Nóbrega, filho do criador da “Praça da Alegria”, 
diz que a simplicidade é o sucesso do programa. 

Kalil (PHS) está estudando uma fórmula de acabar com 
ciclovias que vem atravancando o trânsito da cidade. Ele acha 
horrível as das avenidas João Pinheiro, Olegário Maciel e de 
algumas ruas como São Paulo e Antônio de Albuquerque. Kalil 
mandou fazer um estudo e quer acabar com as ruas que têm 
suas larguras diminuídas.

A biblioteca Deputado Camilo prates, da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, completa 125 anos. O setor foi 
criado em 1892, 3 anos após a Proclamação da República, 
época em que o Legislativo mineiro estava instalado em Ouro 
Preto, então capital do Estado.

domingo, 25 de junho
Denise Pinheiro Franco 
Camila Vaz de Melo Franco 
João Batista dos Mares Guia

segunda-feira, 26
Sra. Cláudia Cardoso Martins, mulher de Amílcar Martins 
Prefeito de Nova Lima - Vitor Penido 
Sra. Heloisa Azeredo, mulher de Eduardo Azeredo 

terça-feira, 27
João Anacleto - Santa Luzia 
Marcílio Assis
Marcos Borges

Quarta-feira, 28
João Luiz da Silva Dias 
Desembargador Paulo Tinôco
José Maurício Vaz de Melo 
Ex-deputado Pedro Narciso

Quinta-feira, 29
Sra. Miriam Julieta de Carvalho, mulher de Carlos Eloy
Petrina Mineli
Carlos Eduardo Vaz de Melo 

sexta-feira, 30 
Maria Elvira Sales Ferreira 
Ex-deputado Péricles Ferreira
Helena Maria do Prado 

sábado, 1º de julho 
Eduardo de Magalhães Pinto 
Drª Maria Izabel, mulher de Orlando Vaz Filho 
Ex-deputada Maria Olívia 
Deputado Dilzon Melo
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o inverno e a gripe: cuidados com o coração
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Uma mudança de comportamento 
ocorre agora, quando os dias de 
outono vão cedendo seu espaço 
para o frio cortante do inverno. To-

dos os hábitos saudáveis adquiridos desde o 
verão costumam ser abandonados em nome 
de um eventual conforto: roupas pesadas, 
alimentação forte e uma sensação de aque-
cimento bem quieto dentro de casa. Vale a 
pena passar a temporada de temperatura 
mais baixa hibernando e ganhando peso?

Importante saber que as mortes por 
enfarte do miocárdio aumentam 30% durante 
o inverno, segundo estudos feitos em todo o 
mundo há pelo menos 50 anos. Alimentação 
pesada, volta ao sedentarismo, uma simples 
gripe e a pouca atenção à prevenção favore-
cem as doenças do miocárdio, especialmente 
se a pessoa tem alguma predisposição e 
ainda não saiba.

E a bateria de ataque ao coração só 
aumenta: pesquisa recente da Universidade 
de Sydney revelou que o risco de ataque 
cardíaco é 17 vezes maior após uma infecção 
respiratória. Pelo estudo, publicado no Internal 

Medicine Journal, doenças como pneumonia, 
gripe ou bronquite podem desencadear os 
problemas.

Os dados mostram que o aumento do 
risco não ocorre necessariamente no início 
dos sintomas da infecção respiratória, mas 
atinge picos nos primeiros sete dias e vai re-
duzindo gradualmente. Os cientistas afirmam 
que o perigo, no entanto, permanece mais alto 
durante um mês.

Foram analisados 578 pacientes vítimas 
de ataque cardíaco por obstrução da artéria 
coronária - e todos forneceram informações 
sobre a ocorrência de doenças respiratórias, 
como dor de garganta, tosse, febre, dor no 
seio, sintomas de gripe, e se ainda relataram 
um diagnóstico de pneumonia ou bronquite 
nos dias que antecederam problema no 
coração. Entre os pacientes analisados, 17% 
relataram sintomas de infecção sete dias an-
tes do ataque cardíaco, e 31% em até 31 dias.

O estudo ajuda a explicar a existência de 
picos de ataques cardíacos durante o inverno, 
quando essas infecções são mais comuns. 
Uma das hipóteses para que a exposição a in-

fartos seja maior após o registro de infecções 
respiratórias é a ocorrência de alterações no 
fluxo sanguíneo.

Para não se tornar alvo desses ataques, 
o melhor remédio é procurar um médico, 
submeter-se aos exames e se precaver. 
Depois, seguir uma dieta própria para o seu 
corpo e se preparar para uma vida longa e 
mais saudável. Ainda que a sensação de frio 
pareça um calvário maior do que você mereça. 

Todas essas doenças do miocárdio – 
AVC’s, hipertensão, ataque cardíaco, ateros-
clerose e outras - resultam de um estilo de 
vida inapropriado. Entre os principais fatores 
que ocasionam estas doenças estão má ali-
mentação, tabagismo, álcool, sedentarismo, 
obesidade, além do estresse do dia-a-dia.

Mesmo que a pessoa não fume, não 
beba e caminhe regularmente, deve ficar 
atenta, pois viver sem estresse nas grandes 
cidades brasileiras é quase um milagre. Sem 
poluição, impossível. Importante saber que 
qualquer pessoa pode sofrer de pressão alta, 
essa doença silenciosa. Estima-se que ¼ da 
população seja hipertensa.

Alerta: uso incorreto de 
antibiótico pode matar

Resistência de bactérias a esse medicamento é uma preocupação

Em 1945, o farmacologista 
Alexander Fleming recebeu o 
Prêmio Nobel de Medicina por ter 
descoberto a penicilina - antibióti-
co que serve para tratar diversas 
infecções causadas por bactérias. 
Em seu discurso, ele deixou um 
alerta: “o uso inadequado do 
medicamento poderia tornar os 
micróbios mais fortes”. Dois anos 
mais tarde, surgiu o primeiro caso 
de resistência ao remédio. Hoje, as 
superbactérias e micro-organismos 
estão, cada vez, mais resistentes 
à grande parte dos antibióticos 
disponíveis no mercado. O assunto 
é uma das maiores preocupações 
dos cientistas no que se refere ao 
tratamento de doenças.

A vice-presidente do Conselho 
Regional de Farmácia de Minas 
Gerais, Elaine Baptista (CRF/MG), 
frisa que o antibiótico deve ser 
prescrito por um médico e que o 
uso de forma indiscriminada é um 
dos principais fatores para a resis-
tência. “É preciso muita atenção 
com esses medicamentos. Desde 
os horários e intervalos entre 
uma dose e outra, até a questão 
de tomar ou não, junto com uma 
refeição. O especialista vai dar 
melhores explicações quando 
prescrevê-lo para o paciente e isso 
precisa ser seguido a risca”. 

O pesquisador da Fiocruz Mi-
nas, Douglas Pires, explica como 
funciona o processo. “Bactérias 
são unicelulares presentes em 
praticamente todos habitats, desde 
nossa flora intestinal até o fundo 
dos oceanos. Diversas espécies 
são patogênicas, causando do-
enças de relevância para a saúde 
pública mundial. Já a superbactéria 
é um termo genérico dado aos 
germes resistentes a determinados 
tipos de antibióticos, ou seja, são 
linhagens ou variações de micror-
ganismos que se adaptaram ao 
medicamento, tornando-o ineficaz”. 

Elaine elucida que, em muitos 
casos, os médicos pedem um diag-
nóstico laboratorial, além do clíni-

co. “Somente os exames poderão 
mostrar qual é a bactéria presente 
naquela infecção e qual antibiótico 
pode combatê-la. Sem ele, pode 
ser prescrito um medicamento cujo 
microrganismo é resistente e isso 
agrava a situação”.

A especialista acrescenta que 
a resistência antibiótica pode 
ter grandes impactos na saúde 
geral da população. “O uso in-
discriminado e essa seleção das 
bactérias estão fazendo com que 
os medicamentos pesquisados e 
patenteados não sejam suficien-
tes para controlar os germes. O 
maior problema, no que se refere 
ao tema, é o de realmente não ter 
arsenal terapêutico para controlar 
certas infecções, podendo levar a 
grandes epidemias e aumentar o 
índice de mortalidade”.

Ela afirma que o desrespeito 
a prescrição médica pode agravar 
ainda mais o problema. “O que 
mais acontece é que, às vezes, a 
pessoa começa a fazer o tratamen-
to, melhora e aí para de tomar a 
medicação achando que tudo está 
resolvido. Mas, mesmo sem os 
sinais, a infecção continua e seus 
sintomas vão sendo agravados 
fazendo com que a pessoa corra o 
risco de ter um quadro muito mais 
grave que o inicial”.

Foi o que aconteceu com a 
fotógrafa Amanda Silva. Ela conta 
que desde os 12 anos fazia uso 
de antibióticos para curar crises de 
alergia pelo menos três vezes ao 
ano. “Porém, em pouco tempo, eu 
terminava o tratamento. Quando 
não sentia mais nada, descartava 

o remédio. Uma vez, o quadro 
evoluiu para uma pneumonia, mas 
a medicação não estava funcio-
nando, então o médico aumentou 
a dose e eu passei mal”.

Ela explica que o mal estar 
foi um dos efeitos da medicação. 
“Desmaiei porque não estava 
conseguindo comer direito. Minha 
febre não cessava e tive que ficar 
em observação no hospital. De 
acordo com o médico, o quadro 
chegou a esse ponto, pois eu tinha 
feito uso de antibiótico por várias 
vezes naquele ano”.

De acordo com o pesquisador 
da Fiocruz Minas, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) vem des-
tacando a importância de se criar 
políticas de saúde mais eficazes. 
“Existe uma demanda crescente 
para o desenvolvimento de novos 
medicamentos, além da conscien-
tização da população de modo a 
melhorar a aderência a tratamen-
tos de maneira adequada”.

Você sabia
Os ant ib iót icos 

mais usados no país 
são: Amoxicilina, Ampicili-
na, Azlocilina, Carbenicilina, 
Cloxacilina, Mezlocilina, Na-
fcilina, Penicilina, Piperacili-
na, Ticarcilina. Sendo que a 
Penicilina, citada no começo 
desta matéria é, atualmente, 
a menos usada, uma vez que 
a maioria das bactérias já são 
resistentes a ela.
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6,5% das ocorrências nas
escolas são sobre uso de drogas

O estudo Diagnóstico Participativo das Violên-
cias nas Escolas: Falam os Jovens ouviu alunos de 
colégios públicos de Belo Horizonte e outras seis 
capitais sobre as hostilidades vivenciadas nesse 
ambiente. Ele foi feito, em 2015, pela Faculdade 
Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), em 
parceria com o Ministério da Educação (MEC) e a 
Organização dos Estados Interamericanos (OEI). 

De acordo com o levantamento, em BH, 3% das 
ocorrências no último ano são relativas ao tráfico 
de drogas e 6,5% são sobre o uso de substâncias 
ilícitas. No estudo, as pesquisadoras destacam 
ainda que “o entorno da maioria das escolas são 
lugares considerados de vulnerabilidade social, 
dentro de um contexto de pobreza, violências diver-
sas, condições precárias para esporte, lazer e de 
saneamento básico. (...) A comunidade é carente, 
apresenta baixa renda, é rodeada por aglomerados 
e convive com a violência e uso de drogas”.

Porém, as drogas não são um problema apenas 
nas instituições públicas. Segundo o estudo reali-
zado pela Secretaria Nacional de Políticas Sobre 
Drogas (Senad), em 2010, a cada 100 alunos da 
rede privada, 30 já consumiram psicotrópicos, como 
maconha, cocaína e crack; já nos colégios públicos, 
o número cai para 24. O mapeamento foi feito com 
50.890 estudantes de todas as capitais brasileiras.

Na faixa etária de 16 a 18 anos, a proporção de 
estudantes de escolas particulares que já usou substân-
cias ilícitas pelo menos uma vez na vida é ainda maior: 
54,9%. Na pública, essa porcentagem é de 40,3%. 

A professora do programa de pós-graduação da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
(PUC-MG), Regina Medeiros, destaca que é muito 
difícil controlar os entorpecentes em qualquer espa-
ço social e no ambiente escolar isso não é diferente. 
“Primeiro a escola tem que reconhecer que a droga 
é um problema que existe na sociedade e afeta 
todas as classes sociais e faixas etárias. Não dá 
para fingir que essa situação não está acontecendo. 
E não adianta implementar medidas violentas e de 
embate. Muito melhor seria a formação, com uma 
educação continuada, para que os professores 
tenham condições de trabalhar o tema com os pais 
e alunos e discuti-lo da forma correta”. 

 

conversando com os alunos 
Para saber mais sobre como os alunos lidam 

com a presença de drogas no ambiente escolar, 

abordei alguns na saída de dois colégios: Instituto 
de Educação de Minas Gerais (IEMG) e Escola 
Estadual Maurício Murgel. 

 Ao serem questionados se há consumo dentro 
da escola, todos afirmaram que não, porém ressal-
taram que isso acontece fora dos muros e sabem 
exatamente onde os alunos usam. Perguntados, 
também, se os usuários oferecem as substâncias 
para os outros estudantes, eles responderam que 
não existe esse tipo de contato. Além disso, todos 
foram categóricos ao dizer que “usa quem quer”. 

Um fato que chamou atenção foi a presença de 
viatura policial na porta do IEMG. Os estudantes 
disseram que isso é comum e acreditam que a per-
manência dos policiais é para tentar coibir a presença 
de entorpecentes.    

Para Regina, o combate às drogas nas escolas 
deve ser feito de outra forma. “Tenho visto que al-
gumas instituições estão tentando se adaptar para 
tratar do tema de uma maneira mais correta e mo-
derna, mas existem outras que são extremamente 
conservadoras e tomam atitudes erradas, como a 
de chamar a polícia ou família. Isso demonstra que 
a própria escola e, principalmente, os professores 
não estão preparados para lidar com a situação”.

escola em ação

A gerente de gestão do clima escolar da Se-
cretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte 
(SMED), Eliane Vilassanti, diz que o procedimento 
recomendado, para as escolas que encontrarem 
alunos usando drogas dentro de suas dependên-
cias, é reportá-lo à Guarda Municipal ou à patrulha 
escolar. “Não fazemos distinção se a pessoa é 
apenas usuário ou traficante. Esse papel é dos 
órgãos de segurança”.

Ela ressalta que, nos últimos anos, a SMED fez 
uma parceria com a Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), com o intuito dos profissionais da 
instituição ministrar cursos para os professores da 
rede municipal sobre o assunto. “Tentamos tratar 
do tema com os educadores a partir de diversos 
ângulos e vertentes. Além disso, temos parceria 
com a Guarda Municipal para oferecer palestras 
nas escolas”.    

difícil saída 

“Primeiro veio o álcool, que usei muito jovem, 
com mais ou menos 13 anos e sob influência de 

amigos na escola. Eu bebia e fumava. Já tinha 
interesse nas drogas, me envolvi com elas quando 
mudei de colégio e conheci pessoas mais velhas. 
Me entrosei muito rápido com essa galera e usava 
com eles”. Esse é o depoimento de LP*, de 27 anos, 
que como vários outros jovens, se envolveu com 
drogas no período escolar. 

Ele conta que, quando estava no colégio, tinha 
uma banda e aproveitava os ensaios para usar 
entorpecentes. “Após os 18 anos, comecei a utilizar 
substâncias mais pesadas, como cocaína e sintéti-
cas. O vício evoluiu e comecei a roubar o que tinha 
na carteira do meu pai”. 

O jovem conta ainda que, para evitar a des-
confiança dos pais, começou a vender maconha 
e foi preso quando estava em uma favela de Belo 
Horizonte. “Quando isso aconteceu, já tinha mais 
de 18 anos, fui autuado como usuário e consegui 
ser liberado no mesmo dia. Mas a intimação chegou 
na minha casa e, como a minha mãe é advogada, 
conseguiu o boletim de ocorrência e soube onde e 
com quem eu estava”. 

LP diz que pediu ajuda para os pais, após tentar 
parar sozinho e não conseguir. “Uma vez cheguei 
muito transtornado em casa e o meu pai me disse 
que era para tomar cuidado, pois ele sabia o que 
estava acontecendo. Já a minha mãe encontrou 
grande quantidade de drogas na minha mochila”. 

Ele ficou internado em um clínica de recu-
peração por 3 meses e lá conheceu o grupo do 
Narcóticos Anônimos (NA). “A dona do local é uma 
adicta - pessoa que se considera dependente quí-
mica - que já frequentava as reuniões e me levou no 
primeiro encontro. Fui bem recebido e quando saí 
da clínica, continuei indo. Foi o NA que me manteve 
forte no meu propósito de sair das drogas. 

Limpo há 2 anos, LP está trabalhando com o 
pai e aguarda o mês de setembro com ansiedade, 
pois irá para Portugal cursar medicina. 

*O nome do personagem foi preservado.

Narcóticos Anônimos: A instituição 
se autodescreve como sendo “uma Irman-
dade ou Sociedade sem fins lucrativos, de 
homens e mulheres para quem as drogas 
se tornaram um problema maior”. Para sa-
ber mais sobre o NA e onde acontecem as 
reuniões, basta acessar o site na.org.br ou 
pelo telefone (31) 99442-0698.

Pesquisa apontou que estudantes de instituições particulares são os que consomem mais entorpecentes
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diego santiago

C O T I D I A N O

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!

Violência doméstica tem 
proporções epidêmicas

Maioria das mulheres sofre agressões e abusos dos maridos ou namorados

A violência doméstica é demo-
crática, porque independe da 
raça, religião, faixa-etária ou 
classe social da vítima. Segun-
do Danúbia Quadros, delegada 

de Polícia Civil, a agressão acontece em 
qualquer âmbito. “Infelizmente tem muita 
mulher que apanha calada. Não se trata 
apenas de agressão física, mas também 
psicológica, moral, sexual e financeira”.

A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) revela que uma a cada três mu-
lheres no mundo é vítima desse tipo de 
violência. E o panorama brasileiro é ainda 
mais alarmante: cerca de 13 mulheres 
são assassinadas por dia em situação de 
violência familiar, conforme o Mapa da 
Violência/2015.

De acordo com uma análise divulgada 
pela Secretaria de Estado de Segurança 
Pública (Sesp), no ano passado, 126.710 
mulheres foram vítimas de violência do-
méstica em Minas. Em 2015, esse número 
foi um pouco pior: 129.391. Na capital, 
14.960 ocorrências deste tipo foram re-
gistradas em 2016. Enquanto que, no 
ano anterior, 15.224 mulheres sofreram 
agressões.

Um breve diagnóstico nas 18 Regiões 

Integradas de Segurança Pública do Es-
tado (RISP), realizado de 2014 a 2016, 
mostra que Belo Horizonte foi o local onde 
houve o maior número de registros, com 
12% dos casos nos 3 anos analisados, 
seguidas de Juiz de Fora e Contagem, 
ambas com 9%.

Lamentavelmente, *K.R.S faz parte 
desta triste estatística. “Fui agredida di-
versas vezes pelo meu ex-marido, inclu-
sive quando estava grávida de 8 meses. 
Pra mim, em 2003, foi a pior porque a 
nossa filha de 2 anos presenciou tudo. 
Eu estava em casa, ele chegou alterado 
e caçando confusão, então me tranquei 
no quarto. Não satisfeito, ele chutou à 
porta até fazer um buraco e eu ter que 
abri-la. Em seguida, começaram as dis-
cussões, socos, empurrões e chutes. Ao 
final, havia muita coisa quebrada. Ele me 
colocou pra fora de casa e resolvi chamar 
a polícia para fazer o boletim de ocorrên-
cia. Pouco tempo depois o casamento 
acabou”, relembra.

Segundo a coordenadora do Núcleo 
de Estudo e Pesquisa sobre a Mulher da 
UFMG, Marlise Matos, essa é uma violên-
cia cíclica, que não começa com um tiro ou 
assassinato, mas em um relacionamento 
abusivo. Desse modo, expressões como: 
“você não vai usar esta roupa”, “tire esse 
batom”, “não quero que saia com determi-
nados amigos” etc devem ser identificadas 
para que não vire violência física. “A mulher 
não pode enxergar isso como um cuidado, 
ciúmes ou carinho. Para que isso não 
ocorra, é necessário socializar as meninas 
desde cedo para que percebam essa inte-
ração abusiva e digam não”.

Ela acrescenta que esse é um sintoma 
da sociedade patriarcal na qual ainda vi-
vemos. “As relações ainda são pautadas 
de uma forma hierárquica, desigual e de 
interação de gênero. Homens têm uma 

posição de domínio e acham que podem 
controlar a vida da mulher. Não existe uma 
democracia”.

Marlise diz que o Estado é, invariavel-
mente, uma instituição que reproduz as 
mesmas estruturas dominantes existentes. 
“Por isso, a luta feminina era para que 
existissem as delegacias de mulheres e, 
o esforço de agora, é para qualificá-las. 
Temos funcionárias mulheres, mas temos 
que lembrar que o grupo que as socializa 
é o mesmo para os homens. Então, infe-
lizmente, é normal que ela se sinta mal 
acolhida na delegacia, porque o padrão 
machista é reproduzido”. 

Ela ressalta que, além da delega-
cia, uma exigência foi que se tivessem 
Centros de Referência ao Atendimento 
à Mulher. “Um exemplo, em BH, é o 
BenVinda, onde a vítima conversa com 
uma equipe multidisciplinar, que pode 
orientá-la. Muitas vezes, após a denún-
cia, há uma escalada do grau desse 
relacionamento abusivo e ela sozinha 
não tem como mensurar isso”. 

Processo
Para denunciar, a mulher pode fazer 

uso do Disque 100 ou Disque 180. Para 
que haja uma investigação, basta que a 
polícia tome conhecimento e o inquérito 
é instaurado. No entanto, Danúbia acres-
centa que para a aplicação da medida 
protetiva, que é uma possibilidade da lei, 
é necessário que a mulher compareça pes-
soalmente e assine um requerimento. “Se 
houver o deferimento e o descumprimento, 
por parte do agressor, ele pode ser preso 
preventivamente. Em caso de risco de 
vida, tem a possibilidade do abrigamento 
em Belo Horizonte”.

Outra informação enfatizada pela 
delegada se refere a subnotificação das 
ocorrências. “Isso é muito comum e acaba 
dificultando ainda mais o trabalho. Pre-
cisamos que a vítima denuncie toda vez 
que ocorrer uma nova agressão. Mesmo 
porque não existe garantia da polícia e nem 
da Justiça que esse agressor vai ficar longe 
da mulher por diversos motivos”.

Danúbia se entusiasma ao ressaltar 
que, em Minas, está sendo desenvolvido 
um aplicativo sem custos pela Polícia Civil. 
“Tentamos instalar o ‘Botão do Pânico’ 
- implantando no Espírito Santo - mas o 
Estado não tem orçamento para isso, então 
estamos buscando outras maneiras para 
proteger a mulher de modo mais eficaz”.

Fique atenta
O Conselho Nacional de Jus-

tiça (CNJ), por meio da Política 
Judiciária Nacional de Enfrenta-
mento à Violência Contra a Mulher, 
determinou a todos os Tribunais de 
Justiça que criassem unidades ju-
diciárias especializadas nos casos 
de violência doméstica. 

Atualmente, há 115 varas es-
pecializadas, espalhadas por 85 
cidades brasileiras

Tramitam na Justiça mais de 
1 milhão de processos relativos 
ao tema.

Você não está sozinha
A Lei Maria da Penha trouxe 

a tipologia de violência que pode 
ocorrer em âmbito doméstico e 
qualquer uma delas, praticada 
contra a mulher, pode dar ensejo 
a sua aplicação.

Em caso de agressão, a víti-
ma deve procurar a Delegacia de 
Plantão de Atendimento à Mulher, 
localizada na Avenida Augusto de 
Lima, 1942 – Barro Preto, que fun-
ciona de segunda a domingo 24h.

No interior existem mais de 70 
delegacias das mulheres, mas a 
denúncia pode ser feita em qual-
quer distrito.

*A entrevistada pediu para ter o
nome preservado, por isso foram

utilizadas apenas suas iniciais.
Ano passado, 126.710 mulheres foram

vítimas de violência doméstica em minas

danúbia Quadros, delegada de Polícia civil
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quEM SABE, SABE Advogado & Jornalista

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

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

Craques estrangeiros. A Federação 
Chinesa de Futebol vai implementar novas 
restrições aos clubes, com o objetivo de 
limitar os valores astronômicos investidos 
em contratações de jogadores estrangeiros. 
As novas regras começaram a valer a partir 
de 19 de junho. Os times com déficit que 
realizarem uma transferência terão que 
dedicar um valor equivalente para um fundo 
governamental, destinado a formação de 
novos atletas chineses e promoção do futebol 
do país. Na temporada do ano que vem, os 
clubes vão ter que escalar o mesmo número 
de jogadores estrangeiros e chineses sub-23 
a cada partida. As restrições são para que os 
times não busquem “resultados a curto prazo, 
competir de maneira cega, comprar jogado-
res por valores altos e comandar ações que 
aumentem os preços”, indicou a federação.

Silvio Santos não vem aí. Convidado 
pela prefeitura para apresentar, no Rio, a 
exposição Silvio Santos vem aí, o apresen-
tador e dono do SBT agradeceu a lembran-
ça, o carinho e se disse lisonjeado com o 
convite, mas declinou. Silvio disse que não 
tem interesse em levar a mostra para outros 
Estados. A exposição, com imagens e histó-
rias de sua carreira, foi vista por mais de 75 
mil pessoas no Museu da Imagem do Som, 
em São Paulo. No Rio, ela já tinha até lugar 
certo: ficaria em cartaz na Cidade das Artes.

Flip de todas as cores. Quem partici-
pará da próxima Festa Literária Internacional 
de Paraty (Flip), de 26 a 30 de julho, é o po-
eta e ensaísta mineiro Edimilson de Almeida 
Pereira. A festa literária de 2017 será bem 
diferente da edição do ano que passou. Este 
ano, o próprio homenageado é um escritor 
negro, marginalizado e rebelde: Lima Barreto 
(1881-1922).

Conflito de interesse. A OAB deve inti-
mar o advogado Marcelo Miller. Ele está no 
centro de uma polêmica por ter deixado, em 
março, a Procuradoria-Geral da República, 
onde fazia parte da Lava Jato, para trabalhar 
no escritório Trench, Rossi e Watanabe, que 
atuou no acordo de delação da JBS, de 
Joesley Batista.

Expulsos do templo. O ex-chanceler 
alemão Helmut Kohl, que morreu semana 
passada aos 87 anos, visitou Blumenau 
(SC) em setembro de 1991, menos de um 
ano depois da reunificação alemã, da qual 
ele foi líder. Ele conversou por horas com 
imigrantes alemães de Santa Catarina 
e pediu que escrevessem ao presidente 
George Bush pai, apoiando a reunificação 
alemã. Kohl, veja só, desconfiava de que os 
americanos, assim como alguns europeus, 
preferiam manter o ‘status quo’ anterior à 
queda do muro de Berlim. Outro momento 
curioso da visita foi quando Kohl, de família 
católica, entrou em uma igreja. Ao ver um 
grupo de jornalistas dentro do templo tirando 
fotos, o grandalhão expulsou os repórteres 
aos gritos, exigindo respeito ao lugar. 

Desprestígio brasileiro. A Casa Branca 
anunciou que o vice-presidente dos EUA, 
Mike Pence, fará uma viagem pela América 
do Sul e pelo Panamá, em agosto. Passará 
pela Colômbia, Chile e Argentina. Nada de 
Brasil.

c A n A l   A b e r t o

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

escÂndAlo tucAno

são muitos os bAtistAs

mAldição dA rePúblicA

O Tribunal Regional Federal de Brasília 
julgou improcedente uma ação do Ministério 
Público cobrando dos antigos donos do Banco 
FonteCindam uma indenização de R$ 500 
milhões. Para quem não se lembra, o banco 
foi arrastado num dos maiores escândalos 
do Governo Fernando Henrique Cardoso, em 
1999, quando o governo tucano resolveu a 
desvalorização do Real. Já o Banco Marka, de 
Salvatore Cacciola, foi condenado a pagar multa 
de R$ 1,05 bilhão.

Em novembro de 2015, o empresário Eike 
Batista, ao prestar depoimento na CPI do 
BNDES, disse aos deputados: “Vocês estão 
querendo pegar o Batista errado”. Se referia 
aos irmãos Joesley e Wesley Batista.

É como disse o ministro Luís Roberto 
Barroso no voto que condenou Paulo Maluf 
por lavagem de dinheiro: o desvio rotineiro de 
capital público, para fins eleitorais ou para o 
bolso, tornou-se uma maldição da República, 
que nos mantêm atrasados e distantes do nosso 
destino histórico.

Ariane braga

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

Aproximadamente 24 pessoas 
desaparecem por dia em minas

48 horas, não!
O mito das 48 horas para 

informar um desaparecimento 
é recorrente e atrapalha as 
investigações. A delegada 
salienta que isso é uma infor-
mação falsa. “O familiar deve 
fazer a ocorrência imediata-
mente. Se perdeu o contato 
com a criança ou adolescente 
já é um alerta para que se 
notifique o caso”, afirma.

O dia estava lindo – era um 
passeio em família – minha 
filha de 2 anos estava brin-

cando no quintal com seu primo de 4 
anos. Entrei para pegar água e, em 
menos de 1 minuto, ela havia desapa-
recido”. Esse é um caso fictício, mas é 
o enredo trágico da história de muitas 
famílias brasileiras que estão à procura 
de filhos e parentes que, simplesmente, 
desapareceram. 

Segundo informações do Registro 
de Eventos da Defesa Social (REDS) e 
da Secretaria Estadual de Segurança 
Pública de Minas Gerais (Sesp), em 
2016, 9.070 pessoas foram registradas 
como desaparecidas no Estado – cerca 
de 24 desaparecimentos por dia. Do 
total, crianças de 0 a 11 anos soma-
ram 330, já na faixa etária de 12 a 17 
anos foram 3.472; maiores de 18 anos 
contabilizam 5.268. O município com 
o maior número de desaparecidos é 
Belo Horizonte, com 1.230 de janeiro 
a novembro de 2016. Contudo, a Sesp 
informa que os números podem estar 
desatualizados, pois, em alguns casos, 
as pessoas retornam para casa e as 
autoridades não recebem a informação. 

várias vertentes. “Utilizamos recursos 
tecnológicos, equipe especializada, 
além do núcleo de assistência social. 
Absorvemos todas as informações 
sobre o desaparecido, por exemplo, 
se há conflito familiar ou se o adoles-
cente/criança está sofrendo algum 
preconceito. Tudo é captado para que 
tenhamos uma linha de raciocínio na 
investigação”.

Ela diz que todos os casos são 
prioridade e não subestimam nenhuma 
notificação. “Fazemos a divulgação 
da imagem – pedimos uma fotografia 
recente e, com a autorização da família, 
a foto é divulgada no Alerta Minas, por 
meio de parceiros (jornais etc). Com 
isso, temos o trabalho de campo, no 
qual os agentes saem para verificar as 
informações recebidas”, explica. 

Segundo a delegada, a taxa de 
localização em 2016 foi de 65%. De 
acordo com o estudo da Divisão, as 
principais motivações dos desapa-
recimentos de crianças até 12 anos, 
é a disputa irregular de guarda e o 
descuido em locais de aglomeração. Já 
os adolescentes, em sua maioria, são 
fugas (80%), provenientes de conflito 
familiar e a busca pela liberdade. Além 
disso, cerca de 30% dos casos são 
reincidentes. “Chamo muito a atenção 
dos familiares, pois hoje a rua é muito 
sedutora. É importante fortalecer os 
laços afetivos”, sugere. 

Maria Alice destaca ainda que, 
após a localização, é feito um acolhi-
mento e encaminhamento para um tra-
tamento de acordo com cada situação. 
“Em caso de fuga diagnosticamos o 
motivo e, infelizmente, em sua maioria, 
é a falência da família. O nosso objetivo, 
com as campanhas, como a Semana 
da Esperança promovida em maio, é 
banir esses desaparecimentos”, reforça.  

A delegada diz, que os casos só 
são encerrados quando a pessoa 
é encontrada. “Se a situação se 
agrava, seguimos com uma linha de 
investigação criminal e, infelizmente, 
o Instituto Médico Legal (IML) é nosso 
parceiro”, conclui. 

sequestros
Existe uma linha muito tênue 

entre os casos de desaparecimento e 
sequestros. O investigador da Polícia 
Civil do Departamento Estadual de 
Operações Especiais (Deoesp), Marco 
Matos, explica que, quando um caso 
de desaparecimento é, na verdade, um 
sequestro, eles seguem outro viés de 
investigação. “Identificamos rapidamen-
te  e dentro de 8 horas a família já está 
sabendo que se trata de um sequestro 
– seja por meio de uma ligação de 
resgate ou informação de testemunhas 
que presenciaram a ação”.

Ele ainda conta, que o crime, em 
sua maioria, é praticado para se obter 
lucro, ou seja, sequestro mediante 
extorsão, que são em média 3 por ano, 
e que os sem fins lucrativos são raros. 
Matos pontua que, em Minas, houve a 
redução do índice desse crime entre 
os anos 1990 e 2000, pois todas as 
quadrilhas foram presas ou mortas em 
confronto com a polícia. O sucesso 
na resolução dos casos é próximo de 
95% - conseguem liberar o refém sem o 
cumprimento do resgate e com a prisão 
da quadrilha. Ele ressalta que, às vezes, 
as famílias não entram em contato com 
a polícia por medo das ameaças dos 
criminosos, mas orienta que quanto 
mais rápido o Deoesp entra em ação, 
maiores são as chances de sucesso.

Penalidade
No Código Penal, a pena 

para extorsão mediante seques-
tro, com resultado de morte da 
vítima é de 24 a 30 anos. Em 
outras modalidades a sentença 
pode variar.

descaso
No Brasil, o Cadastro Na-

cional de Desaparecidos está 
desatualizado, pois, segundo 
ONGs e o Ministério da Justiça, 
a cada 45 minutos 22 pessoas 
desaparecem, sendo 250 mil 
por ano. Desse total, cerca de 
40 mil são menores.

como notificar um 
desaparecimento

O registro pode ser feito 
em qualquer unidade da 
polícia Civil, Militar ou pela 
delegacia virtual: www.dele-
gaciavirtual.sids.mg.gov.br . 
Já para passar informações, 
ligue: 0800 2828 197

legislação
Segundo o advogado Wesley de 

Paula, o dispositivo legal que trata das 
questões de desaparecidos é o Código 
Civil. Ele explica que a morte presumida 
está descrita no Artigo 7 e pode ser 
aplicada quando existe a possibilidade 
da pessoa estar morta, nas seguintes 
situações: desaparece em campanha 
(ação militar), feito prisioneiro e não é 
encontrado após 2 anos (em caso de 
guerra), entre outros. Um exemplo, é 
o caso de Eliza Samúdio, no qual não 
houve localização do corpo e há indícios 
do óbito. Já o Artigo 22, tem a declara-
ção de ausência – quando a pessoa 
desaparece do seu domicílio e não 
deixa um representante ou procurador 
para administrar os seus bens. “A lei 
não estipula um prazo específico para a 
aplicação, mas evidentemente, tenta-se 
esgotar todos os meios de busca e essa 
declaração tem um efeito provisório, 
pois as buscas continuam”, conclui.

no estado, 330 crianças de 0 a 11 anos estão desaparecidas
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Juiz de Fora está entre as 25
cidades inteligentes do brasil

Uma pesquisa realizada pela 
Urban Systems, empresa 
especializada em pesqui-
sas e análises estatísticas 

mercadológicas no Brasil, apontou 
Juiz de Fora na 24ª colocação no 
ranking das cidades mais inteligentes 
e conectadas do Brasil. Em Minas 
Gerais, apenas a capital, Belo Hori-
zonte, fica à frente de Juiz de Fora.

A pesquisa levou em considera-
ção municípios que trabalharam com 
modelos de urbanização e gestão 
pública que empregamos recentes 
avanços da tecnologia, gerando mais 
eficiência e segurança. Foram avalia-
das mais de 500 cidades brasileiras 
e 70 indicadores, como mobilidade, 
urbanismo, meio ambiente, energia, 
tecnologia e inovação, economia, 
educação, saúde, segurança, empre-
endedorismo e governança.

As chamadas Smarts Cities 
alavancam o desenvolvimento do 
país com iniciativas que aproximam 
cidadãos de serviços públicos, geran-
do maior qualidade de vida. Em Juiz 
de Fora, desde 2013, medidas de 
modernização desses serviços são 
introduzidas na vida dos mais de 500 
mil habitantes, sendo necessários 
estudos, pesquisas e planejamentos 
prévios. Esse já é o segundo resulta-
do positivo que Juiz de Fora alcança 
em menos de um ano. Em junho de 
2016, a cidade foi eleita a mais trans-
parente do estado de Minas Gerais, 
de acordo com ranking do Ministério 
Público Federal (MPF).

O prefeito Bruno Siqueira des-
tacou o empenho da Prefeitura de 
Juiz de Fora (PJF) para integrar o 
cidadão através de plataformas inte-
ligentes: “Um cidadão informado tem 
mais consciência dos seus direitos e 
deveres e pode participar ativamente 
na construção de uma cidade melhor. 

Vamos continuar avançando com 
várias ações para fazer nossa cidade 
cada dia mais conectada e que seja 
um exemplo para Minas Gerais e 
todo o Brasil”.

 
Tecnologia 

Alguns serviços implantados pela 
PJF contribuíram para o resultado no 
ranking das cem cidades mais inteli-
gentes do Brasil. Em funcionamento 
desde 2014, o “Citta Mobi” integra 
o projeto “No ponto” e está disponí-
vel nos sistemas android e IOS. O 
aplicativo faz com que o cidadão se 
informe sobre as linhas de ônibus, o 
tempo de espera, além de fornecer 
informações sobre veículos adapta-
dos, entre outros recursos. Segundo 
dados da Secretaria de Transporte e 
Trânsito (Settra), atualmente o “Citta 
Mobi” possui mais de 36 mil usuários 
ativos e cerca de 250 mil downloads. 

Além disso, Juiz de Fora é a 
primeira cidade de Minas Gerais a 

adotar o “Colab.re”, plataforma que 
permite que o usuário interaja direta-
mente com os setores da prefeitura, 
fazendo solicitações de reparos e 
propondo maneiras para melhorar 
o espaço público. Só no setor de 
Obras, que incluem reparos no as-
falto e em bueiros e manutenções 
de pequeno porte, 700 demandas 
foram atendidas de janeiro de 2015 
a maio de 2017.

Em 2016, o aplicativo “Descarte.
me” foi lançado, com o objetivo de 
avisar ao cidadão o dia e horário em 
que o caminhão de coleta passará em 
frente a sua residência, evitando que 
os resíduos sejam deixados nas cal-
çadas muito antes do horário da cole-
ta, evitando o mau cheiro e obstrução 
de passagem de pedestres. De acor-
do com a PJF, o objetivo é trabalhar 
na manutenção desses serviços, com 
o objetivo de melhorá-los a cada dia 
e criar mais plataformas que facilita-
rão a vida de todos os juiz-foranos. 

município está na 24ª colocação no ranking
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A delegada Maria Alice Faria, da 
Divisão de Referência da Pessoa 
Desaparecida de BH, aponta que o 
índice de desaparecimento de bebês 
e crianças menores de 12 anos é 
baixo no Estado. “Quando acontece, 
já diagnosticamos como um ato cri-
minoso de sequestro, podendo ser, 
inclusive, tráfico de pessoas. Traba-
lhamos em parceria com as outras 
delegacias e acionamos a Polícia Fe-
deral e Interpol. Não saímos do caso 
até termos a localização”, expõe. 

A Coordenação de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública informa 
que o Brasil sancionou em 06 de outu-
bro de 2016 a Lei nº 13.344 que dispõe 
sobre tráfico de pessoas cometido no 
território nacional contra vítima brasilei-
ra ou estrangeira, e no exterior contra 
vítima brasileira, harmonizando assim, 
sua legislação com o Protocolo de Pa-
lermo - que trata do tráfico de pessoas, 
em especial de mulheres e crianças.

investigação
Quando um caso de desapare-

cimento é notificado via ocorrência é 
iniciada a investigação que atua em 

http://www.delegaciavirtual.sids.mg.gov.br
http://www.delegaciavirtual.sids.mg.gov.br
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o seu consórcio multibrasileiro

A Internacional Football Asso-
ciation Bord (IFAB), órgão ligado a 
FIFA, criado em 1883, tem como 
missão regulamentar as regras do 
futebol. Considerado como altamen-
te severo e conservador, o poderoso 
IFAB conta com vários conselheiros 
que aos poucos estão promovendo 
várias mudanças nas regras, regu-
lamentos e instruções do famoso 
esporte.  Mesmo porque eles sabem 
que a mídia, as redes sociais e até 
mesmo o torcedor comum conta 
atualmente com vários recursos para 
acompanhar tudo nos mínimos de-
talhes e em alta velocidade. O nível 
de exigência cresceu muito.   

Assim, diversas novidades já 
podem ser observadas. Algumas 
com sucesso, outras nem tanto. A 
utilização do árbitro de vídeo para 
dirimir dúvidas vem sendo testada 
e aguardada como boa solução 
para oferecer mais segurança e 
transparência ao jogo.  Como o 
futebol envolve fortunas, interes-
ses diversos e imensa paixão, 
não é muito confortável promover 
alterações sem estudo profundo e 
demorado.  

Agora, os conselheiros traba-
lham no sentido de criar condições 
para melhorar o tempo de bola 
rolando. Eles querem que o jogo 
tenha obrigatoriamente 60 minutos 
de disputa efetiva. 

Quando a bola parar por qual-
quer motivo, o cronometro será 
paralisado. Sem dúvida é uma 
boa ideia para tornar a partida 
mais dinâmica. Outras iniciativas 
também serão implementadas, por 
exemplo: O jogo só será encerrado 
no primeiro ou segundo tempo 
quando a bola parar de rolar.

Na cobrança de pênalti será 
proibido o rebote, acabando com 

a invasão da área. A cobrança de 
falta ou tiro de meta poderá ser 
feita com a bola em movimento. 
Permissão para que o jogador 
possa bater falta, escanteio ou 
tiro de meta para ele mesmo, sem 
precisar passar a bola para outro 
atleta. O cartão amarelo ou verme-
lho poderá ser utilizado para punir 
o treinador ou outros membros da 
comissão técnica. 

Vamos torcer para que estas 
novas normas entrem em vigor o 
mais rápido possível. Certamente 
vai acabar com as paralizações 
desnecessárias e as malandra-
gens. Será mais justo também para 
o torcedor. Ele paga para assistir 
um jogo inteiro e na maioria das 
vezes isso não acontece. 

Mudando de assunto, o fato 
relevante dos últimos dias foi a 
brilhante conquista do Sub-20 do 
Atlético. Faturou a Copa do Brasil 
da categoria com todos os méritos. 
Aí fica uma dúvida:  Porque os 
clubes propagam que investem 
tanto nas categorias de base, mas 
pouco ou quase nada aproveitam 
da situação. A cada ano vários jo-
vens sobem para o elenco principal 
ou estouram idade e rapidamente 
somem do cenário. De vez em 
quando, mais por necessidade do 
que por opção, um ou outro entra 
de titular. Raro quem consegue 
se firmar.

Em geral os garotos ficam 
só treinando, perdem o ritmo e o 
interesse. Acabam emprestados 
para times menores. Sem apoio e 
estrutura ficam vagando por vários 
clubes até encerrar a carreira sem 
deixar rastro. Um desperdício sem 
limite. O discurso surrado é sempre 
o mesmo: “Os garotos não estão 
prontos, não tem experiência e 

outras bobagens”. 
De duas uma, ou o trabalho na 

base é muito ruim, sem projeto e 
critério ou algo estranho domina as 
ações neste mundinho do futebol. 

Outra situação de difícil enten-
dimento é sobre a quantidade de 
jogadores contundidos ou cansa-
dos. Estamos na metade do ano e 
da temporada e a maioria já pifou 
ou estão perdendo força. Dizem 
que a culpa é do calendário, mas 
os dirigentes continuam mudos. 
Não existe qualquer mobilização 
para obrigar a CBF e outras con-
federações a mudar. Ao contrário, 
elas estão é aumentando o número 
de jogos de forma assustadora. 
São várias competições ao mesmo 
tempo, uma atropelando a outra. 
Uma verdadeira loucura. 

Os times estão cada vez mais 
remendados. Os técnicos não 
conseguem dar treinamento, con-
dicionamento físico ou escalar a 
mesma turma dois jogos seguidos. 
O resultado é um futebol pobre e 
chato. Vale mais à vontade ou a 
sorte do que a qualidade ou su-
perioridade.

Para tentar enrolar a mídia e 
amaciar os torcedores, um bem 
cuidado repertório de explicações, 
algumas estranhas, proliferam por 
aí. Os dirigentes, acredito, estão 
satisfeitos. O dinheiro vem entran-
do sem esforço, apesar de sair na 
mesma proporção. Quando aperta 
muito basta vender alguém.  Fica a 
dívida que cresce igual fermento. 
Um dia, quem sabe, será quitada.  

Para terminar, nossa saudação 
ao nosso querido jornal “Edição do 
Brasil” pela brilhante iniciativa de 
homenagear tantas personalidades 
de vários segmentos com o Troféu 
Tancredo Neves.

2º trimestre - exercício 2017
Ficam as empresas representadas pelo Sindhorb, que tenham atividades de Hospeda-

gem e Alimentação, em cumprindo o que estabelece o art. 513, letra “e” da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), que a RECOBRANÇA da Taxa de Contribuição Assistencial 
patronal - EXERCÍCiO 2017 - 2º Trimestre deverá ser recolhida até o dia 30/06/2017 a 
favor desta Entidade Sindical. Após o dia do vencimento, o valor será acrescido de multa 
de 2% ao mês e juros de 0,33% ao dia. O pagamento poderá ser feito por meio de boleto 
bancário, conforme a tabela abaixo:

sindicato de Hotéis, restaurantes, bares 
e similares de belo Horizonte - sindhorb

Recobrança da contribuição assistencial patronal

Nº DE EMpREGADOS VALOR R$ Nº DE EMpREGADOS VALOR R$
ATÉ 005 R$ 320,00 051 A 070 R$ 1.500,00

006 A 010 R$ 490,00 071 A 090 R$ 1.800,00

011 A 020 R$ 710,00 091 A 100 R$ 2.200,00

021 A 030 R$ 890,00 101 A 150 R$ 2.500,00

031 A 040 R$ 1.100,00 151 A 200 R$ 3.000,00

041 A 050 R$ 1.300,00 ACIMA 201 R$ 3.500,00

As empresas que estão em débito com trimestres anteriores, mediante quitação até 
o dia 08/07/2017, nas lotéricas, poderão participar do sorteio, pela Loteria Federal dia 
08/07/2017, dos seguintes prêmios:

1º Prêmio Apartamento até R$ 250.000,00 (carta de crédito)

2º Prêmio Fiat PALIO 2017 – 1.0

3º Prêmio Moto Honda BIZ 125 KS 2017

4º prêmio Cruzeiro Marítimo Costa Brasileira 7 Noites p/ 2 pessoas (ebq. Santos)

5º Prêmio Televisor LED 42’

Mediante pagamento da Contribuição Assistencial Patronal a empresa terá direito, 
ainda, gratuitamente, a uma apólice de SEGURO DE VIDA e AUXÍLIO FUNERAL, válida 
por 01 ano (somente para empresas em dia com a Contribuição Sindical e Contribuição 
Assistencial Patronal, com 02 anos ininterruptos) com as seguintes coberturas:

Morte por 
qualquer 
causa

Titular

Invalidez 
Permanente 
por Acidente

(total ou 
Parcial) 

Titular

Invalidez 
Permanente 
por Doença

(total) 

Titular

Morte por 
Qualquer 
Causa

 Cônjuge

Morte por 
Qualquer 
Causa

 Filhos*

Invalidez 
Permanente 
por doença 
Congênita

 Filhos**

R$ 6.000,00 Até R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

Auxílio Funeral (Titular) R$ 2.000,00 

Alimentação Ocorrendo a morte do segurado por qualquer causa, os beneficiários do seguro 
receberão duas cestas-básicas de 25Kg cada, de comprovada qualidade.*

*Filhos de até 18 anos, limitado a quatro.

**Desde que caracterizada em até 6 meses após o parto.

Futebol mudanças e complicações

responsabilidade, paixão e desafios: 
assim é jogar na posição de goleiro

Apoio da torcida é principal fonte de motivação

Goleiros das principais equipes de minas contam como é atuar no gol

A energia deles
faz o time crescer

Imagine a cena: seu time está 
em campo e de repente o juiz 
marca pênalti. Nos segundos que 
antecedem o chute ao gol, paira 
um silêncio absoluto no estádio. O 
árbitro apita e... o goleiro defende! 
Não tem sensação melhor do que 
o alívio que vem após isso. Nessa 
hora, ele vira santo, todo mundo o 
ama e grita seu nome. Mas, e se 
fosse o contrário? Defender a rede 
de um time é uma responsabilidade 
e tanto. Por isso, o Edição do Bra-
sil conversou com os goleiros dos 
três principais clubes do Estado 
para saber um pouco sobre como 
é jogar em uma posição amada e 
odiada ao mesmo tempo.

Para Victor, goleiro do Atlético 
Mineiro, é preciso muita paixão 
para proteger a rede. “Nós vive-
mos em um limite entre críticas 
e elogios. Às vezes, fazemos um 
ótimo jogo e salvamos a equipe, 
mas, em outra partida, acabamos 
levando um gol que poderia ter sido 
evitado. O goleiro precisa ter um 
índice de acerto acima de 90% e, 
por isso, é necessário estar sempre 
concentrado para fazer o melhor 
dentro da grande área”.

O camisa 1 do  América, João 
Ricardo, considera a posição uma 
das mais contagiantes. “Ser goleiro 
é muito emocionante e, também, 
uma responsabilidade enorme. 
Qualquer outro jogador pode errar, 
mas se nós erramos, é gol. Por 
isso temos que fazer o simples e 
mais certo possível para passar 
segurança ao restante do time”.

Já Rafael, goleiro do Cruzeiro, 
acredita que a posição é gratifican-
te. “As responsabilidades e cobran-
ças são, em muitos casos, maiores. 
Mas, fazer uma defesa, para mim, é 
como se fosse um gol. É prazeroso 

passar confiança para o time e to-
dos que assistem ao jogo”.

 
Torcida

Boa parte das cobranças e 
críticas vêm da arquibancada. Mas, 
isso não abala o carinho dos golei-
ros pela torcida. “A massa atletica-
na é fiel, apaixonada e de muita fé. 
A energia que vem deles é um fator 
de motivação muito grande. Esse 
apoio tem muito peso no emocional 
dos jogadores”, declara Victor.

João Ricardo conceitua a tor-
cida americana como o décimo 
segundo jogador. “O apoio deles 
faz o time crescer. Lá atrás, no gol, 
sempre vejo todo mundo gritando, 
cantando, incentivando e isso é 
muito importante”.

E Rafael atribui à massa ce-
leste todo o sucesso do Cruzeiro. 

“O time é grande por causa do 
torcedor que se faz presente e nos 
dá a motivação para fazer sempre 
o melhor. Querendo ou não, o 
futebol é um espetáculo e nossa 
dedicação é em prol da felicidade 
de quem nos assiste e vibra em 
nossas vitórias”.

 
Ídolos

Todo esse carinho só poderia 
resultar em uma coisa: os três são, 
hoje, grandes ídolos das torcidas. 

“Para mim, é motivo de satisfação, 
orgulho e alegria ser considerado 
um dos grandes jogadores da 
história do clube, principalmente 
pelas conquistas recentes. Isso 
é uma fonte de motivação para, 
diariamente, fazer meu trabalho da 
melhor forma e deixar meu nome 
gravado no coração de cada um”, 
aponta Victor.

Ele recorda momentos em que 
sentiu a paixão alvinegra. “A con-
quista da Libertadores e Copa do 

Brasil são os dois momentos que 
lembro com carinho. Mas não há 
nada mais especial do que quando 
eu entro em campo e a torcida grita 
por mim”.

A emoção de ouvir seu nome 
na boca de milhares de pessoas 
também deixa o goleiro Rafael 
alegre. “Eu sempre tive um carinho 
muito grande por elas e recebi tudo 
isso de volta. Muitos momentos 
com a torcida são especiais, tanto 
dentro, quando fora de campo”.

Ele conta que sempre traba-
lha em prol do melhor. “O futebol 
proporciona oportunidade a todos, 
estou sempre pronto para honrar a 
camisa que visto há 15 anos. Vim 
da base do Cruzeiro, então também 
sou torcedor e me sinto em casa”.

O Campeonato Mineiro con-
quistado pelo América, no ano 

passado, é a lembrança citada por 
João Ricardo. “Há mais de 15 anos 
o Coelho não ganhava a taça. Foi 
muito bom dar esse presente ao 
torcedor americano que, agora, 
está alegre e confiante”.

Ele acrescenta que, desde que 
chegou ao clube, foi acolhido pelo 
torcedor. “Me receberam de uma 
forma que nenhuma outra torci-
da havia feito. Isso me faz jogar 
tranquilo e confiante porque sei 
que, mesmo errando, terei o apoio 
deles. O América me abriu grandes 
portas e eu estou muito feliz aqui”.

 
Rivalidade

Em campo, Atlético, América 
e Cruzeiro são rivais. Mas, fora 
dele existe muito respeito. Isso 
é perceptível pelo tratamento da 
torcida adversária com os jogado-
res. “A rivalidade tem que ser algo 
saudável, com respeito e que não 
incite à violência. Afinal, o futebol 
é para divertir as pessoas. Nunca 
tive muito problema com o torcedor 
rival, da minha parte existe um 
respeito que é recíproco. Dentro do 
estádio é normal que eles vaiem, 
xinguem, faz parte. Mas isso não 
pode interferir no nosso nível de 
concentração”, elucida Víctor.

João Ricardo conta que tem um 
ótimo convívio com os torcedores 
do Galo e da Raposa. “É uma rela-
ção muito amigável. Eles brincam 
comigo, gostam de mim. Alguns até 
me convidam para ir jogar em seus 
times. Mas estou feliz no América”.

Rafael corrobora com a fala de 
seus colegas. “Existe um respeito 
muito grande e algumas coisas a 
gente leva na esportiva. No dia a 
dia, alguns me abordam e brincam. 
Às vezes, recebemos críticas tanto 
dos torcedores do nosso time, 
quanto dos adversários. Mas temos 
que aprender a lidar com isso, faz 
parte do futebol”, conclui.

loraynne Araujo e 
natália macedo
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