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4,6% dos belo-horizontinos 
estão inadimplentes, sendo que 
o índice há 3 meses chegava à 
casa dos 7,4%, indica pesquisa 

da Fecomércio MG. Ao fazer uma 
avaliação do cenário, o economista 
da entidade, Guilherme Almeida 
explica que a injeção de recursos 

provenientes das contas inativas do 
FGTS foi responsável por essa que-
da. A sondagem aponta ainda que 
88,5% das pessoas têm débito com 

o cartão de crédito, 7,9% originários 
de financiamentos imobiliários e 
7,8% se refere ao cheque especial. 
economiA – PáginA 4
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88,5% das pessoas 
têm débito com o 
cartão de crédito
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disputa pelo governo
mineiro deve ser entre
Anastasia e Pimentel
Nos próximos dias termina o prazo para as alterações na legislação 

eleitoral. Por isso haverá, cada vez mais, discussões sobre à sucessão 
para o Governo de Minas, cujos atores principais, até o momento, são 
o governador Fernando Pimentel (PT) e o senador Antonio Anastasia 
(PSDB). Ambos têm algo em comum: ao que tudo indica, os dois 
teriam recebido propina. PolíticA – PAginA 3

Anastasia poderá ser convencido a entrar em cena
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Embora o Brasil seja considerado 
destaque mundial nas doações de 
órgãos, a verdade é que, dados do Mi-
nistério da Saúde sinalizam existir uma 
média de 24 mil pessoas esperando pela 
oportunidade da fazer um transplante de 
rim. sAúde e VidA – PáginA 7

Todos os dias, 32 pessoas 
cometem suicídio no país

oPinião – PáginA 2

#setembroVerde

24 mil pessoas
aguardam por
um transplante de rim

Venda de produtos ou bens de consumo chegam 
a dobrar de valor devido a taxas embutidas ilegal-
mente em contratos. Essa situação tem levado o 
consumidor a buscar seus direitos. Reclamações 
como essa ocupam o 1° lugar nos Procons do Es-
tado. economiA – PáginA 5

O prefeito de Itabirito, Alex Salvador (PSD), 
comemora o início da construção da Avenida 
José Farid Rahme. A finalidade da obra é de-
safogar o trânsito da faixa central da cidade.  
cidAdes – PáginA 10

Além da tradicional culinária, as cidades his-
tóricas e o paisagismo exuberante, nosso Estado 
tem inúmeras cachoeiras que atraem turistas de 
todo Brasil. “Minas é montanhosa e dispõe de boas 
características que são favoráveis à formação de 
quedas d’água, quase sempre em lugares preserva-
dos”, explica o professor e mestre de turismo e meio 
ambiente, Tom Pires. gerAl – PáginA 9

“Juros abusivos? Tenha 
seu dinheiro de volta!!!”

construção de avenida  
vai desafogar o trânsito

itABirito

Já tem programa para o fim de  
semana? Que tal uma cachoeira?
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A cada 24h, 32 pessoas
tiram a própria vida

De acordo com os indica-
dores do Mapa da Vio-
lência 2017, baseados 
nos dados do Sistema 

de Informações de Mortalidade 
(SIM) do Ministério da Saúde, a 
taxa de suicídios entre jovens e 

adultos de 15 a 29 anos registrou 
alta de quase 10% em 12 anos. 
Esse ato é a terceira causa de 
morte entre os adolescentes 
brasileiros e um dado alarmante 
assusta: a cada 24h, 32 pessoas 
tiram a própria vida. 

Neste ano, alguns aconteci-
mentos forçaram a população a 
discutir mais sobre esse delicado 

tema. Aproveitando o Setembro 
Amarelo, que é voltado para 
ações de prevenção ao suicídio, 
conversamos com a fundadora da 
Associação pela Saúde Emocional 
de Crianças (ASEC), Tania Paris.  
Ela ressalta que “o suicídio não 
é uma opção e, sim uma falta de 
alternativa, pois o ser humano tem 
um instinto de preservação a vida”. 

Ariane Braga

tania Paris
preside
a Asec

há 13 anos

Fala-se pouco sobre suicídio na mídia, por se 
tratar de um assunto delicado. existe uma 
maneira correta de abordar a questão? 

O problema em veicular é que as notícias são 
levadas para um público muito heterogêneo. As 
pessoas que estiverem em uma situação ruim 
podem identificar o ato com uma opção. E não é. 

Quando a notícia vem com a conotação de que 
com apoio não se chega a esse ponto, estamos 
incentivando a pessoa a procurar auxílio. Mas, a 
única maneira de evitar o suicídio, quando a pessoa 
já está com a ideia instalada, é buscar ajuda por 
meio de um profissional especializado. 

Quais são os principais pontos desaconse-
lhados?

Existem questões que são fortemente desacon-
selhadas. Um grande debate foi estabelecido em 
torno da série 13 Reasons Why, da Netflix, sobre 
a maneira como o tema foi conduzido. E o primeiro 
elemento desaconselhável é glorificar ou romantizar 
o suicídio, pois isso vai incentivar as pessoas que 
estão frágeis. 

Outro ponto, também orientado pelas orga-
nizações de saúde, é que não é recomendado 
veicular a forma/método utilizado, pois primeiro 
vem a ideia e depois como será feito.  Se tem 
algo que ensina como fazer, estamos piorando um 
processo que deveria ser interrompido. E nunca 
se deve dizer o porquê aconteceu, pois uma das 

críticas mais firmes em torno da série é que ela 
diz que existiram 13 razões. E não é assim que as 
coisas acontecem. Por exemplo, quantas pessoas 
sofrem bullying, conseguem se livrar da situação 
e seguir com vida? Muitas. É importante informar 
aos leitores que o suicídio é uma resposta drástica 
para um problema que pode ser temporário. E uma 
mensagem assim salva.

nos últimos 10 anos houve aumento nos 
casos. A que se deve isso? 

É uma questão complexa. Não vi nenhum 
estudo que explique o porquê do aumento de uma 
forma direta. Mas sabemos que existem fatores 
que contribuem, por exemplo, o fenômeno das 
redes sociais que trazem dois fortes componen-
tes: a cobrança da felicidade, que faz com que as 
pessoas coloquem máscaras. E a falsa impressão 
de comunicação, pois muitas vezes você tem mil 
amigos nas redes sociais, mas não tem nenhum. A 
proximidade humana é muito importante. 

Quais são os sinais de alerta?

Quando se faz ameaças diretas, indiretas ou, 
até mesmo, na brincadeira, pois indica que a ideia 
passou pela cabeça. É preciso conversar seriamen-
te sobre o assunto. 

Outra questão é quando o tema morte começa 
a aparecer com muita frequência em conversas, 
desenhos, mídias sociais, etc. Além disso, é co-

mum a mudança de comportamento e aparência, 
a pessoa que tem costume de se arrumar muito e 
para ou, até mesmo, o inverso é sinal de que algo 
está acontecendo. 

Uma outra manifestação que pode aparecer 
em estágio avançado é quando a pessoa come-
ça a se desfazer das coisas que gosta. Esses 
indícios podem surgir em diversas intensidades. 
Orientamos aos pais que não criem uma batalha 
quando perceberem os sinais, pois ainda não se 
sabe o que pode ser. O ideal é usá-los para um 
momento de aproximação, conversar e se mostrar 
disponível para que a pessoa enxergue que pode 
pedir ajuda.

e quando a pessoa não quer ser ajudada?  

Esse é um ponto fundamental, pois muitas 
pessoas não acreditam que podem ser ajudadas. 
Isso é caso a caso, pois o indivíduo pode estar tão 
mal que vai precisar de alguma interferência. Por 
exemplo, no processo de acolhimento, ela pode 
ter alívio, mudar de ideia e pedir mais ajuda - isso 
é o que acontece no Centro de Valorização da 
Vida (CVV). 

existe blefe, quando se trata de suicídio?

Eu digo que levar ameaça a sério é uma re-
comendação básica. Por exemplo, “se você não 
me der um celular, eu vou me matar”. Nossa você 
precisa tanto disso que você se mataria? Vamos 

conversar sobre isso. E se não tem dinheiro para 
comprar o que é requisitado? Acredito que o ponto 
fundamental é que a maioria das pessoas que 
se suicidaram deram sinais – e uma quantidade 
significativa é confundida com chantagem ou com 
ações para chamar a atenção. O que defendemos 
é a necessidade de se ter canais de comunicação 
acessíveis. Se há uma ameaça e eu já rotulo e 
julgo, estarei obstruindo esse canal que pode ser 
vital em um momento de crise. Por hora, pode ser 
uma brincadeira ou teste, mas a maneira que agi-
mos em relação a isso indica se você tem vínculos 
emocionais.   

recentemente, algumas crianças e adoles-
centes morreram vítimas de acidentes cau-
sados por desafios da internet. esse tipo de 
comportamento também é um alerta?

A maioria dos acidentes aconteceu porque os 
pais e os professores não tinham ciência de que 
eles estavam participando. A nossa missão é evitar 
que esse tipo de situação aconteça. 

Então, se uma criança está se sentindo atraída 
por um desafio e isso é feito em sigilo, já é um 
alerta. Se ela falar com alguém, provavelmente, irá 
ser orientada se isso é uma boa atitude, por isso é 
importante ter um canal de comunicação. É preciso 
educar as crianças emocionalmente para que elas 
encontrem maneiras saudáveis de resolver seus 
problemas por meio de soluções positivas.

o novo estádio do galo
Os torcedores do Atlético, especialmente os mais experientes e que 

acompanham o dia a dia do clube, por décadas, deveriam ser consultados 
sobre à pretensão da atual diretoria, sob o comando do presidente Daniel 
Nepomuceno, no que diz respeito à construção de um estádio próprio. O 
assunto é polêmico, envolvem inúmeros interesses econômicos e está 
sendo debatido, por coincidência, no final de 2017, quando se discute, 
paralelamente, a sucessão da diretoria alvinegra. 

Há insinuações de bastidores de que se trata de um oportunismo 
eleitoral. Até porque, o estádio do clube, mesmo se construído em forma 
de arena multiuso, não teria possibilidade de se viabilizar economicamen-
te, assim como acontece com os demais campos esportivos do Brasil. 
Se no resto do país é assim, por que no caso de Minas seria diferente? 

Nos burburinhos da Praça Sete, centro da fofoca cotidiana de Belo 
Horizonte, essa história têm pistas escorregadias, levado ao pântano do 
proveito financeiro de espertalhões que, ao longo dos anos, se dizem 
atleticanos, mas estão sempre prontos a consumir um naco do que há 
de mais nobre no Galo Mineiro. 

Em verdade, tanto a diretoria passada quanto a atual não teriam 
como negar o real interesse de empresários neste projeto. A poderosa 
MRV não cogitaria construir a aludida arena sem que fosse destinado 
a ela uma dose generosa de bons resultados em médio e longo prazo. 
Especula-se, inclusive, que a diretoria da empresa pretende se valer da 
situação privilegiada, local destinado ao clube, para adquirir imóveis por 
preços mais módicos nas imediações do espaço e, a partir de então, 
construir apartamentos, se possível, financiados por programas do go-
verno, como “Minha Casa, Minha Vida”.

Existe também uma verdadeira balela dos nobres dirigentes do 
Galo, propalada aos quatro ventos, sugerindo de maneira ingênua que 
o clube não terá que desembolsar dinheiro, posto que os valores seriam 
pagos por grupos financeiros, como o BMG e a empresa que controla 
o Diamond Mall. Uma explicação marota, de certo. Afinal, faltam 9 anos 
para o Atlético ser dono de todos os rendimentos provenientes das lojas 
do shopping, cumprindo o acordo realizado há exatos 21 anos, quando 
a empresa paulistana construiu a área em troca de receber todos os 
rendimentos por 30 anos. 

Vale dizer que, depois de tanto sufoco financeiro e dívidas interminá-
veis, o centenário clube, no momento em que aproxima o período de ter 
uma receita líquida milionária, iria se aventurar em um empreendimento, 
oferecendo como garantia justamente as lojas do Diamond? Tem algo 
errado. Essa conta não fecha. Seria trocar o certo pelo duvidoso. A não 
ser que existam vantagens escusas por debaixo deste enorme tapete 
branco e preto. 

Por conta dessa perceptível desconfiança quanto aos reais interesses, 
lança-se como contraponto que a consulta para obter autorização a fim 
de levar o projeto a cabo, seja mais ampla, ouvindo o maior número de 
torcedores, razão maior da existência do Galão da Massa. Apenas o 
aval de 3 centenas de conselheiros é pouco para a importância dessa 
decisão. Aliás, são os torcedores os verdadeiros donos do clube e que 
precisam ser consultados.

o Brasil depois de janot
A partir de agora, o Brasil 

fica livre de Rodrigo Janot (foto). 
Será? Assume a poderosa Pro-
curadoria Geral da República, 
a senhora Raquel Dodge, que 
muitos desconhecem em termos 
pessoais e poucos sabem de 
seu perfil profissional. Caberá 
a ela conduzir os destinos da 
Operação Lava Jato, que, bem 
ou mal, está mostrando a podri-
dão que reina nos meandros não 
só da política brasileira, mas, 
sobretudo, nos gabinetes dos 
altos executivos das estatais e 
dos ministérios do país. 

Está em curso um novo pe-
ríodo de apuração de falcatruas, 
com a prisão dos delatores da 
JBS que, se não contaram tudo 
o que sabem, ainda tem mais in-
formações espúrias escondidas 
nos alforjes, pelas informações 
de gravações escondidas no 
exterior envolvendo figuras 
exponenciais brasileiras, entre 
elas um ex-ministro da Justiça 
e um ministro do Supremo Tri-
bunal Federal. 

Ainda que nada se prove 
na gravação de tais áudios, a 
expectativa em torno do assun-
to há de colocar mais gasolina 
no famigerado quadro político 
nacional. Entra aí parte do 
quadro a desafiar a nova PGR 
brasileira.

Todos os olhares estarão 
voltados à sua atuação. Crí-
ticas hão de surgir se houver 
condescendência com algum 
dos envolvidos, ou se houver 

mais firmeza na apuração de 
possíveis delitos sobre outras 
figuras denunciadas. 

É da natureza humana a 
crítica ou o aplauso conforme as 
convicções pessoais de quem 
julga os atos de um servidor 
público. E a doutora Raquel 
Dodge será, a partir dessa se-
mana, uma servidora pública de 
primeira grandeza, não só pelo 
cargo espinhoso que passa a 
ocupar, mas principalmente, 
pelo grau de responsabilida-
de que carregará sobre seus 
ombros.

Herdou todo um proces-
so de depuração judicial das 
denúncias e dos desvios de 
conduta contra integrantes do 
alto escalão governamental e 
político do país, processos que, 
ao que tudo indica, ainda levará 
tempo para finalizar. Certo é 
que seu antecessor, bem ou 
mal, não deixou pedra sobre pe-
dra quando esteve à frente da 
PGR. Tanto que até os próprios 
delatores que puseram fogo no 
Brasil ao envolver o presidente 
da República em denúncia de 
corrupção, estão, hoje, presos 
por omissão nas delações, o 
que invalida todo o processo, 
caso mantido o entendimento 
da PGR neste sentido.

Qual será a reação da nova 
comandante da PGR? Conti-
nuará existindo bambu para 
mais flechas daqui pra frente? 
O tempo é (e será sempre) o 
senhor do destino.
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Precisa
de ajuda?

Ligue 141
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Aécio x Pdt
Após analisar vários temas de interesse nacional, o depu-

tado federal mineiro subtenente Gonzaga (PDT) foi claro ao 
ser indagado a respeito da sucessão estadual no próximo ano. 
Para ele, o ideal seria o partido lançar candidatura própria e 
acrescentou que o senador Aécio Neves (PSDB), até então 
muito próximo, não está no radar de prioridades. Política tem 
dessas coisas...

Aplausos para janot
“Todo mundo erra. O chefe da Procuradoria-Geral da Repú-

blica, Rodrigo Janot, pode ter errado, mas, se isso aconteceu, 
ele corrigiu a sua possível falha a tempo ao mandar revisar 
o acordo de delação premiada dos irmãos Batista, da JBS. 
Então, está tudo certo e nada vai comprometer o trabalho 
dele”. Opinião do procurador de justiça do Ministério Público 
de Minas, Mauro Flávio Brandão. 

Beneficiando os políticos
A crônica política de Brasília expressa a convicção no sen-

tido de que a reforma política, em andamento no Congresso 
Nacional, tem a finalidade de apenas encontrar uma maneira 
mais fácil de ajudar na reeleição dos atuais parlamentares. 
E mais, o denominado “distritão” dificilmente seria aprovado, 
pois acabaria com os partidos políticos. Então, tende a ficar 
tudo como está.

Alerta ao governador
Os deputados de oposição na ALMG dizem que se o 

governador, Fernando pimentel (PT), for levar a ferro e fogo 
todas as demandas das lideranças dos sindicatos mineiros, 
terminará atendendo somente às reivindicações dos funcioná-
rios públicos. “E as demais questões, inclusive investimentos, 
como fica”? Indagam.

    

Arena mrV ou do galo?
Uma ilustração exibida, recentemente, em um programa 

de TV da capital ficou claro que o estádio do Atlético, em dis-
cussão entre os conselheiros do clube, será construído pela 
MRV. Aliás, na grande placa da fachada viria escrito: Arena 
MRV. Uai, onde o nome do Galo apareceria nesse projeto? Aí 
tem jabuti na árvore, ora se tem.  

Aparecido contra Kalil
O economista e especialista em trânsito, José Aparecido 

Ribeiro, bateu pesado no prefeito de BH, Alexandre Kalil 
(PHS). Para ele, Kalil falou asneira ao defender que a BHTrans 
tem que assumir a administração do Anel Rodoviário. “A em-
presa não consegue sequer resolver o problema de trânsito da 
cidade, como então iria se tornar responsável por mais essa 
demanda”, questiona o especialista.

Fim de uma era?
Segundo informações de bastidores, a Vox Popoli que, 

no passado, dominou o mercado de pesquisa de Minas e de 
grande parte do Brasil, estaria sendo dissolvida. Aliás, o seu 
antigo prédio, na Rua do Ouro, zona Sul de BH, já está para 
ser vendido ou alugado há muitos meses. A conferir! 

Visita ao mercado central 
Se é candidato ao cargo majoritário ninguém sabe, mas, o 

vice-presidente da Câmara Federal, deputado Fábio Ramalho 
(PMDB), tem sido visto, cada vez mais, em locais de grande 
concentração. Semana passada, ele circulava com um grupo 
de amigos, capitaneado pelo ex-presidente do Tribunal de 
Justiça de Minas, Joaquim Herculano, no Mercado Central. 
Aí tem coisa... 

Perdendo prestígio
E por falar em locais frequentados pelos políticos, o tradicio-

nal Café Nice, na Praça Sete, em BH, já não é tão prestigiado 
por candidatos aos cargos eletivos. Os políticos agora preferem 
uma visitinha ao Mercado Central, onde encontram muito mais 
pessoas conhecidas. 

Política em ipatinga
Em Ipatinga, os comentários de políticos locais indicam que 

o atual prefeito, Sebastião quintão (PMDB), desta vez, não 
está com o mesmo brilho se comparado a sua administração 
anterior. Ou seja, a crise financeira nacional está alastrada por 
todos os cantos do Brasil, cruz credo!

lava jato enfraquecida?
Na avaliação do jornalista Merval pereira, a mudança 

de titularidade da Procuradoria-Geral da República, coinci-
dentemente com a nomeação de um novo diretor geral da 
Polícia Federal, pode representar uma mudança de rumo nos 
destinos da Lava Jato. “Possivelmente para pior”, sinaliza o 
comunicador. Será? 

eleição para o governo do
estado será duelo de titãs

Os gestos e articulações do governador 
Fernando Pimentel (PT) são próprias de quem, 
efetivamente, desfraldou a bandeira visando 
entrar em campo em busca da reeleição de 
2018. No entanto, essa guerra promete ter um 
oponente à altura: Antonio Anastasia (PSDB). 
O senador deverá enfrentar Pimentel para o 
governo de Minas, ou seja, a briga será de 
cachorro grande. O nome do tucano circula 
como um possível candidato, porque ele foi o 
último governador do PSDB em Minas, Estado 
no qual a legenda governou durante 11 anos.

Pimentel tem o apoio de importantes pre-
feitos, inclusive, da região metropolitana que, 
por enquanto, ficam no anonimato. O seu time 
é viçoso, começando pelo influente 
prefeito de Betim, Vittorio Medioli 
(PHS). Aliás, Medioli exerce 
controle preponderante na atual 
administração estadual, espe-
cialmente, nas secretarias de 
Segurança Pública, Fazenda e 
Meio Ambiente. Outro possível 
apoiador deverá ser o prefeito 
de Belo Horizonte, Alexandre 
Kalil (PHS). 

Do outro lado, Anastasia traz um exército 
poderoso que o apoia: nomes como Marcio 
Lacerda (PSB), Dinis Pinheiro (PP), deputado 
federal Rodrigo Pacheco (PMDB), senador 
Aécio Neves (PSDB) e ex-governador Alberto 
Pinto Coelho (PP) fazem parte de seu grupo.

jogo político 
Desde o início do ano, Pimentel tem re-

alizado visitas no interior do Estado. Em sua 
última aparição, em Diamantina, o tom da fala 
foi moldado pelo viés político, inclusive essa 
pode ter sido uma manobra para o início de sua 
entrada em cena, com o intuito de consolidar 
sua presença junto às lideranças municipais.  

Já na capital, para dividir o PMDB, Pimentel 
nutriu ao longo de 3 anos, um bom relaciona-

mento com toda a bancada do partido na 
ALMG, presidida por Adalclever Lopes. 

Como se não bastasse, a bancada 
federal está se desmembrando, 
com a aproximação de Newton 
Cardoso e, seu filho, o deputado 
Newton Cardoso Junior. Aliás, a 
indicação do secretário Jairo Isaac 
para a Pasta de Meio Ambiente é 
fruto desse elo político. É impor-

tante salientar que Isaac 

foi secretário de Estado da Fazenda, quando 
Cardoso era governador por Minas. 

Em um encontro na Fazenda Rio Rancho, 
Newton Cardoso, disse que ficaria ao lado de 
Pimentel no próximo ano. Falando no PMDB, 
o atual vice-presidente da Câmara Federal, 
deputado Fábio Ramalho, é outro nome da sigla 
que se transformou em parceiro do governador, 
servindo de elo nas demandas e pleitos do 
governo estadual em Brasília.

As insinuações do meio político indicam a 
possibilidade de Pimentel, caso realmente seja 
candidato, estabelecer uma aliança com muitos 
partidos políticos. No entanto, historicamente, 
é possível perceber que viabilizar uniões com 
base em número de siglas partidárias acontece, 
rotineiramente, com quem está no poder, embo-
ra nem sempre ocorra um resultado equivalente 
quando se abre às urnas.

cantando vitória?
Alguns auxiliares de Pimentel já esboçam, 

nos bastidores, os detalhes de um segundo 
mandato do petista, como se o resultado da 
eleição fosse previsível com tanta antecipação. 
Porém, a crônica política mineira sabe que até 
a contagem dos votos tudo pode mudar.

investigados 
Tanto o petista quanto o tucano tiveram 

seus nomes envolvidos com a justiça. Pimentel 
foi indiciado duas vezes pela Polícia Federal 
por suspeitas de corrupção e lavagem de di-
nheiro durante a campanha eleitoral de 2014. 
O governador é uma das principais figuras na 
Operação Acrônimo. Com Anastasia a história 
não é muito diferente. Ele teve sua imagem 
relacionada às vantagens indevidas em forma 
de doações de campanha eleitoral em 2009 e 
2010. Além disso, o tucano teria recebido, na 
eleição de 2014, contribuições de empreiteiras 
e de um banco citados na Lava Jato. Ambos 
negam qualquer tipo de envolvimento em algo 
que não seja lícito.

Auxiliares de
Pimentel já o
consideram
vitorioso por
antecipação
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Deputado Rodrigo Pacheco assegura
R$ 2 milhões para Santa Casa e Baleia

recursos serão usAdos PArA comPrA de eQuiPAmentos e melHoriAs estruturAis

C iente da dificuldade financeira re-
corrente da Santa Casa de Belo 
Horizonte, o deputado federal Rodrigo 
Pacheco (PMDB) obteve a libera-
ção de R$ 1.2 milhão, por meio de 

emendas no biênio 2016/2017, para compra 
de equipamentos e melhorias estruturais no 
hospital, que é referência em várias especia-
lidades e recebe pacientes, tanto da capital 
quanto do interior, com 100% do atendimento 
à população feito pelo SUS (Sistema Único de 
Saúde). Já o Hospital da Baleia, referência em 
tratamento oncológico e pediátrico, irá receber 
R$ 900 mil. Esse valor depende do repasse do 
Governo Federal. 

O esforço do deputado para viabilizar o 
dinheiro necessário a municípios e entidades 
que prestam trabalho relevante à população 
é parte integrante do seu mandato. “Estamos 
conseguindo cumprir com vários compromis-
sos, em todas as áreas, e levar adiante as de-
mandas dos municípios, principalmente, nesse 
momento de muitas dificuldades financeiras. 
Mas o trabalho e a disposição para resolver 
os problemas não podem parar. É preciso um 
esforço conjunto, em todas as esferas, para 
asseguramos o desenvolvimento econômico 
e garantimos maior qualidade de vida às pes-
soas”, declarou Rodrigo Pacheco. 

Com déficit mensal de R$ 4 milhões, a dire-
ção da Santa Casa anunciou o fechamento de 
430 leitos, de um total de 1.037, em março deste 
ano. Vista como um alívio pela administração, a 
verba repassada pelo deputado Rodrigo Pacheco 
será empregada na compra de dois sistemas 
de vídeo endoscopia flexível, no valor de R$ 
588.438,00. Além disso, um aparelho de aneste-
sia com monitor multiparâmetros, um endoscópio 
rígido e outro bisturi elétrico serão adquiridos. 
Os três equipamentos perfazem um total de 
R$ 169.000,00. Já o valor de R$ R$399.674,00 
possibilitará a reforma dos banheiros do setor de 
internação geral/enfermaria de adultos. 

Essas aquisições e melhorias viabilizadas 
pelas emendas do deputado Rodrigo Pacheco 
vão aumentar os indicadores, conforme a dire-
ção do hospital. Para se ter uma ideia da impor-
tância da Santa Casa, somente em 2016, foram 
realizadas mensalmente 3.636 internações, 
3.335 cirurgias e 146.908 exames. Certamente, 
os belo-horizontinos e os mineiros conhecem al-
guém que já foi atendido pela estrutura da Santa 
Casa e valorizam o seu pleno funcionamento. 

A sensibilidade do deputado e sua deter-
minação em estimular a melhoria da área da 
saúde foram lembradas pelo provedor da Santa 
Casa de Belo Horizonte, que fez questão de 
agradecer ao parlamentar. “Cumpro o dever de 
transmitir ao deputado nossos agradecimentos 
pela destinação dos recursos”, ressaltou Saulo 
Levindo Coelho.  

Ele ainda lembrou a importância do ato 
de Rodrigo Pacheco para o atendimento de 
pacientes do SUS. “Esteja certo de que, graças 
à sua sensibilidade e espírito solidário, equipa-
mentos, mobiliários e materiais indispensáveis 
ao atendimento SUS estão sendo adquiridos 
para beneficiar pacientes de mais de 80% dos 
municípios de Minas Gerais. O presente agra-
decimento é também de todos os que utilizam 
nossos serviços, em nome dos quais também 
me expresso”, afirmou Coelho.

Prefeito inaugura unidade 
do creas em matozinhos

Parlamentar
é o responsável
pelos recursos

A Prefeitura de Matozinhos 
inaugurou o novo prédio do Cen-
tro de Referência Especializado 
de Assistência Social (Creas), 
localizado no centro da cidade. 
Avaliada em R$ 279.654,34, a 
nova unidade foi construída por 
meio de convênio com o Estado, 
da Secretaria de Estado de Tra-
balho e Desenvolvimento Social 
(Sedese) e recursos próprios do 
município.

De acordo com a secretária 
de Desenvolvimento Social An-
drea Dutra Braz, o Creas é um 
equipamento particularizado para 
acolhimento das pessoas que 
tem os seus direitos violados. 
“É um equipamento específico 
com uma equipe especializada 
e capacitada para esse tipo de 
atendimento. Matozinhos está 
dando um grande passo e um 
avanço no atendimento dos nos-
sos cidadãos”, avaliou.

O prefeito Antônio Divino 
(PMDB) destacou que sua ad-
ministração tem focado em criar 
uma infraestrutura adequada 

para a cidade: “Nós estamos 
fazendo obras para garantir o 
sistema viário, educação e saú-
de. Mas não podemos distrair 
daquilo que também é essencial 
para a sociedade, que é o olhar 
social.  Ter um equipamento 
correto, equipado com profissio-
nais é de extrema importância 
para que as pessoas tenham 
esse amparo social, que é um 
dever do Estado representado 
pelo município que é um ente 
federado”.

A nova unidade foi construí-
da para oferecer uma estrutura 
viável, tanto para os usuários 
quanto para os profissionais que 
atendem no local. O prédio conta 
com sala de recepção; brinquedo-
teca; duas salas de atendimento 
individual e de familiares; uma 
sala de multiuso para realiza-
ção de oficinas; uma sala para 
técnicos; uma sala de arquivo/
almoxarifado; uma cozinha; dois 
banheiros; dois banheiros para 
pessoas com deficiência e área 
de serviço.

Para Maurício Catalan, fun-
cionário do Creas há 7 anos, as 
melhorias favorecem a todos. 
“Eu acho que melhorou bastante, 
está mais estruturado, tem mais 
segurança pra gente trabalhar e 
o usuário ganha mais conforto”, 
observou.  

Com uma infraestrutura ne-
cessária, o Creas soma forças 
às políticas sociais do município. 
“A unidade tem uma intersetoria-
lidade com as outras políticas e 
outros equipamentos que o muni-
cípio tem da Assistência Social”, 
concluiu Andrea.

nova unidade ofertará estrutura
confortável para usuários e funcionários
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Os saques das contas inativas do FGTS 
ajudaram na recuperação financeira de algumas 
famílias belo-horizontinas. É o que aponta a 
Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic), elaborada pela Fecomércio 
MG. Segundo o levantamento, de março a 
agosto, o índice recuou 2,8 pontos percentuais, 
passando de 7,4% para 4,6% de consumidores 
inadimplentes.

A análise mostra ainda que 36,3% dos 
entrevistados estão com contas pendentes a 
mais de 90 dias e, em média, as dívidas estão 
atrasadas há 55 dias. 

Para Guilherme Almeida, economista da 
Fecomércio MG, esse recuo da inadimplência 
era previsto, pois em pesquisas realizadas com 
a população já se constatava que a maioria iria 
utilizar o dinheiro para quitar dívidas. “A tendên-
cia é que o índice de endividamento tenha certa 
estabilidade, porque o nível de comprometimento 
financeiro das famílias vem diminuindo. Isso 
indica cautela das pessoas e que elas estão 
evitando consumir, devido ao cenário econômico 
de  elevadas taxas de juros e desemprego”.

maior vilão 
O cartão de crédito ainda é a modalidade na 

qual se concentra a maior parte das dívidas dos 
moradores da capital mineira. Segundo a pes-
quisa, 88,5% das pessoas estão em débito com 
o cartão, seguido por financiamento imobiliário 
(7,9%) e cheque especial (7,8%). 

Almeida destaca que o endividamento 
nessa modalidade se deve, principalmente, 
pela facilidade de crédito oferecido ao consu-
midor, que em alguns casos, o considera como 
um complemento da renda e não uma dívida. 
“Antigamente, as pessoas usavam o cartão de 
crédito para comprar produtos mais caros e que 
demandavam mais tempo para pagar. Porém, 
isso mudou e, agora, muitos o usam até para 
pagar um cafezinho na padaria”. 

Além disso, o economista destaca que há 
aqueles que, mesmo não tendo saldo positivo, 
ainda continuam utilizando o cartão. “Há uma ten-
dência, observada antes da crise, de substituição 
do dinheiro em espécie para essa modalidade e 
isso se intensificou no período de recessão”.

A relações públicas Larissa Costa é uma 
dessas pessoas que usou o dinheiro das contas 
inativas para quitar uma dívida não planejada no 
cartão de crédito. Segundo ela, a fatura estava 
em R$ 4 mil e com o benefício do FGTS, con-
seguiu escapar da inadimplência. “A fatura não 
estava atrasada, porém, ela veio muito alta e eu 
não teria condições de pagar”. 

 

mudanças 
Apesar da queda no nível de endividamento 

das famílias, o índice ainda é considerado alto. 
Almeida acredita que uma mudança desse ce-
nário só é possível por meio de medidas subs-
tanciais e que ensinem as pessoas a controlar 
melhor o salário x gastos. Além disso, ele acres-
centa que a liberação do FTGS foi uma atitude 
pouco eficaz para resolver o problema a longo 
prazo. “Não adianta os indicadores macroeco-

nômicos estarem bons se o consumidor tem um 
comportamento de descontrole orçamentário. 
Nesse caso, o barateamento da dívida não irá 
significar em redução da inadimplência”. 

Segundo o economista, a educação financeira 
seria a melhor solução para sanar os problemas 
de contas atrasadas. “Infelizmente, o brasileiro, no 
geral, tem o hábito de gastar mais do que ganha”.

Sob o manto de aumentar a competiti-
vidade, modernizar, diminuir os custos das 
relações de emprego e gerar crescimento 
econômico, foi aprovada, a chamada reforma 
trabalhista; regida pela Lei 13.467 de 13 de 
julho de 2017, que entra em vigor no dia 11 de 
novembro modificando mais de cem artigos 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Infelizmente, a reforma em comento, é mais 
uma tentativa de confundir a sociedade bra-
sileira, quanto às dimensões reais, do que 
de fato está ocorrendo no mundo do trabalho 
neste país.

Fala-se muito de modernização, dimi-
nuição de custos com o passivo trabalhista, 
aumento da produção e flexibilidade.  Mas 
o verdadeiro fator motivacional desta refor-
ma é puramente impedir o acesso à justiça 
e asfixiar o trabalhador brasileiro, criando um 
verdadeiro muro   entre a empresa e o traba-
lhador, segregando estes últimos.

O discurso de necessidade de modernizar 
as relações de trabalho e fazer o país crescer 
são apenas subterfúgios utilizados pelos que 
terão benefícios diretos com a precarização 
dos direitos trabalhistas, qual seja: a elite em-
presária, representada no capital especulativo 
e internacional.  

Temos que ter consciência, a justiça e a 
paz estão situadas no equilíbrio entre a força 
do capital e a força do trabalho. Sempre foi as-
sim.  É somente essa consciência, que poderá 
nos libertar desta âncora, que nos prende às 
ideias vendidas pela mídia, e nos faz acreditar 
piamente, de que a precarização do direito 
do trabalhador e as restrições de acesso à 
justiça, irão retirar o Brasil da grave crise 
econômica em que se meteu. Empobrecer o 
trabalhador é a contramão do crescimento, 
pois trabalhador pobre não consome.

Assim, espera-se daqueles que possam 
realmente corrigir os desvios propiciados pela 

reforma, no campo social e jurídico, atitude, 
pois será necessário reequilibrar, a força 
capital-trabalho. 

Não podemos assistir pacificamente, o 
estatuto inconstitucional e desumano, implan-
tado com esta suposta “reforma”, o que nem 
de longe vai possibilitar o alcance da prosperi-
dade tão almejada e tampouco salvar um país 
desmantelado por grave crise institucional, 
econômica e política.

Como disse Sêneca: “É sempre importan-
te separar duas coisas: o temor do porvir, e a 
lembrança dos fatos já ocorridos”. Construir 
um muro de Berlim, não emudecerá a justiça 
e tampouco os trabalhadores.

Enfim, é preciso torcer para o resgate do 
pensamento humanístico na relação homem-
-trabalho, temer o porvir e agir enquanto é 
tempo. Caso contrário, assistiremos a muitos 
confrontos, embates jurídicos, crise social, 
sofrimento e, finalmente, a queda do muro.

reforma trabalhista e o muro de Berlim

Índice de inadimplência cai
nos últimos meses em BH
Saques das contas do FGTS ajudaram na queda do endividamento

Nunca gastar mais do que recebe;

Tomar cuidado com a forma de 
consumir com cartão de crédito;

Fazer o planejamento prévio 
antes de fazer as compras.

Os economistas consideram 
endividamento qualquer 

compromisso financeiro que uma 
pessoa adquire e a inadimplência 

é quando ela não consegue 
quitar essas contas pendentes.

Veja algumas dicas do
economista para evitar

a inadimplência:

diferença entre
endividamento e inadimplência

em agosto,
4,6% dos

consumidores
estavam

inadimplentes
Pi
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casa nova
A Rádio Inconfidência, emissora pertencente ao governo de 

Minas, já está em uma sede de luxo, no Barro Preto, no mesmo 
espaço onde também funciona a TV Cultura. Agora é só esperar 
pelo trabalho de ambos no sentido de melhorar a audiência, claro.

delação da década
Ultimamente, Brasília é considerada a capital das notícias 

bombásticas.  Contudo, as previsões são catastróficas em relação 
a uma possível delação do ex-ministro Gedel Vieira Lima. “Se Ge-
del resolver abrir o bico, não tenha dúvida, a nossa atual república 
vai abaixo”, vaticina a jornalista e comentarista Cristiana Lôbo.  

Beatriz candidatíssima
Segundo informações dos bastidores da ALMG, Beatriz 

Cerqueira, uma das mais influentes líderes sindicais de 
Minas na atualidade, presidente da Central Única dos Traba-
lhadores (CUT) e do Sindicato Único dos Trabalhadores em 
Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), será candidata a 
deputada estadual. Ela, por enquanto, se esquiva do assunto, 
mas à medida que se aproxima a eleição, não terá como con-
tinuar indefinida sobre o tema.

campeão da corrupção 
Tendo como base dados de algumas agências de notícias 

internacionais, o ex-deputado e advogado paulistano, Airton 
Soares comentou: “O Brasil é apontado, atualmente, como 
campeão sul americano de corrupção”. Ave Maria, gente!

ligações perigosas 
O executivo da JBS e delator, Ricardo Saud, teria aprendido 

a fazer negociações de alto nível quando assessorou o políti-
co mineiro, Anderson Adauto, ex-ministro dos Transportes, 
ex-presidente da ALMG e ex-prefeito de Uberaba. Aliás, a im-
prensa de Brasília já procura fazer ilações relativas a essas tais 
ligações “perigosas” entre ambos. O bicho vai pegar, ora se vai.  

ironia do destino
Ainda sobre a imprensa de Brasília, a comentarista da TV Globo 

News, Natuza Nery rememorou: “O empresário Joesley Batista 
talvez seja o único delator do mundo que terminou se autodelatando”. 

Política em uberlândia 
A imprensa de Belo Horizonte já divulgou a informação, mas 

até agora o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (PP), não 
confirmou a pretensão de deixar o cargo, no início do próximo 
ano, para poder ser candidato ao Senado ou governo de Mi-
nas. Em verdade, como Leão é um líder político de prestígio 
em todo Triângulo Mineiro, consegue atrair os olhares dos 
pré-candidatos ao Governo de Minas. 

Cena única. Pessoas próximas ao prefeito, no entanto, 
consideram a chance de sua renúncia para poder ficar livre e, 
com isso, enfrentar um novo pleito em 2018.

Política em moc
“As dificuldades financeiras da Prefeitura de Montes Claros 

são tão imensas que tem inibido uma ação mais proativa do 
prefeito Humberto Souto (PPS). Por conta disso, algumas 
praças públicas carecem de mais presença e ações do poder 
público local”, comentam os freqüentadores do tradicional Café 
Galo, local onde reúne a turma do buchicho naquela cidade. 

Política em sabará 
Mesmo tendo sobre seus ombros a experiência de ter sido 

prefeito duas vezes, deputado estadual de várias legislaturas e se-
cretário de Estado, Wander Borges (PSB), de volta ao comando 
do executivo municipal está assustado com o complicado quadro 
financeiro da cidade: “Me transformei em um grande gerenciador 
de dividas atrasadas. Aí é complicado», resmunga Borges.
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O Brasil é reconhecido mundialmente por ser um 
dos países que tem as maiores taxas de juros e 
impostos. Com isso, o consumidor fica à mercê 
de bancos e financeiras quando opta por adquirir 
um bem ou serviço a ser pago a longo prazo. Em 

alguns casos, o valor do produto ou bem chega a dobrar 
devido a taxas embutidas ilegalmente nos contratos.

Segundo dados dos Procons municipais de Minas 
Gerais, integrados ao Sistema Nacional de Informações de 
Defesa do Consumidor (Sindec) e da Secretaria Nacional 
do Consumidor (Senacon), em 2016, 12.915 casos de 
cobrança indevida ou abusiva foram registrados no Estado 
e, neste ano, já somam 6.504, ocupando o primeiro lugar 
no ranking das reclamações financeiras e o problema com 
o cálculo de prestações e taxas de juros está em 4º lugar, 
com 1.363 ocorrências.

Problemas

Ano

2016 2017  
(até junho)

Cobrança indevida/abusiva 12.915 6.504

Contrato (não cumprimento, alteração, 
transferência, irregularidade, rescisão, etc.) 6.037 2.908

Cálculo de prestação em atraso 4.127 1.712

Cálculo de prestação/taxa de juros 2.579 1.363

Problemas com crédito consignado 2.428 1.264

Dezenas de renomados 
analistas brasileiros e es-
trangeiros, entre os quais 
vários CEOs de empresas 

globais, estarão em Belo Horizonte 
este mês para mostrar os caminhos 
que o Brasil precisa percorrer para 
ser mais atrativo aos investimentos 
bilionários no setor de mineração. 
Já estão confirmados 87 especia-
listas de nove países. 

Há expectativa de aumento na 
demanda mundial por minérios, 
após o planeta ter superado fases 
agudas de crise econômica. De 
olho nisso, Equador, Peru e Argen-
tina passaram a incentivar a produ-
ção local. Para isso, promoveram 
alterações em suas legislações e 
concederam incentivos, de modo 
a captar capital estrangeiro para 
a indústria de mineração, atraindo 
para seu território até mesmo com-
panhias brasileiras. 

No Brasil, o governo federal 
anunciou um programa de revi-
talização do setor mineral, com 
atualização de vários pontos do 
Código de Mineração, porém, ao 
mesmo tempo, provocou a eleva-
ção dos custos dessa indústria. As 
análises sobre os impactos desses 
atos governamentais sobre a com-
petitividade e o desenvolvimento 
da atividade minerária no Brasil 
serão alguns dos destaques da 

programação do 17º Congresso 
Brasileiro de Mineração e da Ex-
posição Internacional de Mineração 
(Exposibram 2017), de 18 a 21 de 
setembro. 

Vários outros temas estarão na 
pauta, tais como: Cenário político e 
econômico, atração de capitais no 
Brasil e no mundo; perspectivas e 
tendências do Mercado Global de 
Preços das Commodities Minerais; 
Mineração e os Objetivos do De-
senvolvimento Sustentável; Pes-
quisa, desenvolvimento e inovação 
da cadeia produtiva de elementos 
de Terras Raras; Reputação do 
setor mineral e Gestão de Rejeitos. 

É nesse amplo contexto e sob 
o tema “Um olhar sobre o futuro da 
mineração” que a Exposibram 2017 
reunirá representantes das maiores 
mineradoras do mundo e cerca 
de mil congressistas. Além das 
apresentações e debates, a Expo-
sição Internacional, considerada a 
mais relevante da América Latina 
para negócios do setor mineral, 
contará com aproximadamente 
340 expositores e 470 estandes, 
distribuídos em uma área de 12 
mil metros quadrados. Nos quatro 
dias de evento, o Ibram espera a 
participação de 40 mil pessoas. 

A programação completa pode 
ser acessada no site: www.exposi-
bram.org.br 

cobrança abusiva ocupa 1º lugar no
ranking das reclamações financeiras
Neste ano foram 6.504 ocorrências desse tipo somente em Minas Gerais

5 principais problemas do segmento de
Serviços Financeiros nos Procons Mineiros

Fonte: Sindec

O Banco Central tem a calculadora do cidadão que per-
mite que o usuário faça a simulação de um financiamento 
além de outras. Veja no site: www.bcb.gov.br

Segundo a economista e pes-
quisadora do Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor (Idec), 
Ione Amorim, no Brasil, é compli-
cado definir o que é uma taxa de 
juros abusiva, pois todas podem 
ser consideradas excessivas, 
uma vez que os juros do país 
são extremamente elevados. “O 
que temos é que muitas linhas 
de crédito são muito acima do 
limite do que é esperado, como 
os cheques-especiais, cartão 
de crédito – linha de crédito 
rotativo. São taxas que, mesmo 
com a mudança na política de 
pagamento do cartão de crédito 
– algo que era em torno de 14% 
e que hoje gira em 10% ao mês –, 
são altas, se compararmos com 
os mercados internacionais. Já 
a taxa básica de juros a Selic – 
que é um referencial – está em 
8,25% ao ano”. 

Ela conta que o crédito con-
signado virou a grande vedete, 
por ser considerado uma linha 
mais barata, ter garantia alta, 
pois há o desconto direto na folha 
de pagamento do trabalhador. 
“Esse produto tem uma taxa mé-
dia de 2,2% para trabalhadores 
da iniciativa privada e na Previ-
dência (aposentados e pensio-
nistas) que não pode exceder a 
2,14%, pois é mais baixa devido 
as garantias que esse grupo 
oferece, como a estabilidade e 
o caráter vitalício”.

A economista esclarece que o 
conjunto de custos que compõe 
os tributos de aplicação e a taxa 
de crédito são: componente ris-
cos, custos administrativos, lucro 
do branco, compulsório do Banco 
Central, realidade econômica 
mais a expectativa de lucro e de 
risco (inadimplência). 

dinheiro de volta 
Quem nunca viu uma faixa 

com os dizeres: “Juros abusivos? 
Tenha o seu dinheiro de volta”. 
A economista diz que há grande 
quantidade de escritórios de 
advocacia que prometem essa 
condição de rever contratos de 
financiamentos. “Realmente existe 
essa possibilidade, pois eles são 
carregados de taxas de serviços 
embutidos e o consumidor não 
toma conhecimento”. 

O promotor de Justiça de de-
fesa do consumidor de Belo Hori-
zonte Glauber Tatagiba, esclarece 
que quem regulamenta os juros de 
contrato de empréstimos, financia-
mento bancários etc são os ‘juros 
de mercado’. “As pessoas que 
entram na justiça e conseguem 
abaixar os tributos é por meio do 
Código Civil e não com base no 
direito do consumidor. A pessoa 
pode procurar o juizado especial, 
mas, em regra, nos contratos de 
instituições financeiras essa re-
lação é tratada pelo direito civil e 
deve ser levada ao Judiciário para 
que o juiz verifique se os juros são 
justos ou não”. 

No entanto, o promotor salien-
ta que existem regras e cuidados 
que, de forma geral, as pessoas 
devem observar antes de assinar 
contratos: procurar sempre uma 
instituição autorizada pelo Banco 
Central; nunca fornecer os dados 
pessoais antes de decidir se irá 
ou não contratar o serviço; não 
fazer depósito inicial para obter 
empréstimo, evitando fraudes; 
sempre observar o custo efetivo 
total (CET) que está no em-
préstimo, pois muitos têm taxas 
administrativas embutidas nos 
contratos”, orienta. 

Para a economista do Idec, é 
preciso cautela, pois a ação é favo-
rável para o consumidor, no entanto, 
é ruim para a instituição financeira. “A 
pessoa ficará em uma lista, na qual 
encontrará dificuldade para pegar 
crédito em outra oportunidade. Os 
bancos não admitem a existência da 
chamada lista negra, mas ela existe. 
Por isso, o consumidor deve avaliar 
criteriosamente se vale a pena”, conta.

Ione destaca que a medida 
que as garantias vão aumentan-
do, as taxas vão caindo. “Com 
os veículos existe a garantia da 
alienação fiduciária, ele adquire 
o automóvel, mas a posse defini-
tiva ocorre após a quitação. E no 
caso dos imóveis também existe 
a alienação fiduciária, como uma 
hipoteca. Assim, o credor não 
perde nada”, finaliza.

Você sabia?

Quanto mais acessível e disponível o crédito, mais altos serão os juros

Re
pr

od
uç

ão
 I

nt
er

ne
t

iBrAm PromoVe 17ª
ediÇão dA eXPosiBrAm

Presenças:
Fernando Coelho Filho - ministro de Minas e Energia
Fabio Schvartsman - presidente da Vale S.A.
Paulo Rabello de Castro - presidente do BNDES 
Otávio Carvalheira - presidente da Alcoa World Alumina Brasil Ltda.
Tito Martins - presidente da Votorantim Metais S.A

Fabio schvartsman,
Presidente da Vale s.A.
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G E R A L6 EDIÇÃO DO BRASIL
16 a 23  de setembro de 2017

AN I V ERSAR I ANT E S

D A   C O C H E I R A

A todos, os nossos Parabéns!

Email: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

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

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

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

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

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

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

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

Restaurante Estação Geraes
Rua Santo Antônio,650 - Centro

juiz de ForA

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

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

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

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

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

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

montes clAros

uBerlândiA

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

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

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

ouro Preto

Restaurante Maria das Tranças
Rua Professor Moraes, 158 - Savassi
Telefone (31) 3261-4802
administrativo@mariadastrancas.com.br

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

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

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

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

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

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

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

Belo Horizonte

BH Convention & Visitors Bureau

Pampulha: produto turístico 
estrela em Belo Horizonte

Belo Horizonte, primeira capital de 
Estado planejada após a Proclamação 
da República, berço da moderna 
arquitetura brasileira, por meio do 
conjunto idealizado pelo arquiteto 
Oscar Niemeyer, desponta-se como 
um dos melhores destinos turísticos 
do país, para negócios, eventos e 
entretenimento. 

Muito ainda será feito em ques-
tões de infraestrutura turística em 
torno da Lagoa da Pampulha, hoje 
Patrimônio Cultural da Humanidade. 
A cadeia produtiva do turismo tem ali 
muitas oportunidades de novos ne-
gócios. O prazo é de 3 anos para que 
turistas estrangeiros descubram nosso 
patrimônio e venham conhecê-lo, con-
forme dados da Unesco. E aqui terão a 
oportunidade de conhecer outros três 
patrimônios em Minas: Diamantina, 
Ouro Preto e Congonhas.

Muito já vem sendo feito, como 
o Pampulha Noturno todas as terças-
-feiras, com atrações culturais e musi-
cais em vários equipamentos criados 
por Niemeyer e nas praças da região. 
O público vem crescendo, fazendo 
com o projeto da Fundação Municipal 
de Cultura – por meio de seu diretor 
Gustavo Mendicino e equipe – seja 
um sucesso.

A 8ª edição do Circuito Gastronô-
mico da Pampulha, de 11 de setembro 
a 20 de novembro, considerado um 
dos melhores festivais da cidade, 
com uma saborosa e extensa progra-
mação. Contando com cinco ações 
especiais, o evento terá pratos inéditos 
nos restaurantes selecionados, cozi-
nhas-shows e intervenções culturais, 
festins, programa de desconto para a 
ampliação do acesso à gastronomia 
e votação do restaurante destaque 
desta edição do circuito.

 Outra inovação é o 100% de 
desconto no prato do acompanhante 
para os usuários do aplicativo. Nesta 

edição, os chefs dos 22 restaurantes 
participantes serão instigados a 
buscar a inspiração no movimento 
modernista para concepção dos pra-
tos do circuito.

Na Pampulha encontramos o 
Mineirão, maior plataforma de entre-
tenimento de Minas, com seu Museu 
de Futebol com excelente volume de 
visitas diárias, seus espaços internos 
para eventos corporativos, além 
de sua esplanada de 80 mil metros 
quadrados, palco de shows e eventos 
automobilísticos, gastronômicos e 
esportivos. Destacamos a Meia Ma-
ratona da Pampulha, numa promoção 
da Globo Minas. Neste mês em que 
o Gigante da Pampulha comemora 52 
anos, como arena mais utilizada no 
país, uma extensa programação para 
moradores e visitantes. Em outubro, 
teremos o Fórum de Turismo LGBT 
de Minas Gerais, em suas instalações, 
mostrando a diversidade da capital 
mineira.

Antes do conjunto moderno, foi 
inaugurado em 3 de março de 1933, 
portanto há 84 anos, o Aeroporto 
Carlos Drummond de Andrade, vulgo 
Aeroporto da Pampulha, que durante 
anos, foi o aeroporto da capital, che-
gando a atender mais de 3 milhões/
ano de passageiros numa condição 
acanhada e muitas vezes improvi-
sada, mas sempre considerado um 
dos principais aeroportos domésticos 
regionais do Brasil. Com o crescimen-
to de BH, Pampulha se transformou 
em um aeroporto central, inserido no 
contexto urbano da metrópole, sendo 
por muito tempo o aeroporto mais 
movimentado do estado de Minas Ge-
rais até a transferência de voos para 
o aeroporto internacional, em 2005. 

Atualmente, possui alguns voos 
regulares ligando BH a cidades do 
interior de Minas Gerais, por meio do 
Programa de Modal Aéreo Regional 

da Codemig. Porém, a maior parte 
das operações está na aviação geral, 
onde inclui a aviação executiva, que 
representa mais de 70% de todo o mo-
vimento de aeronaves da Pampulha. 

O complexo aeroportuário da 
Pampulha está instalado em uma área 
de aproximadamente 2 milhões de 
metros quadrados. A cadeia produtiva 
do turismo considera importante o 
equipamento Aeroporto da Pampulha. 
Temos que fazer com que ele retome 
atividades de aviação e outras, como 
por exemplo, espaços para eventos 
em hangar ou ao ar livre – muitos 
eventos da aviação podem ser reali-
zados ali. Recentemente, a conhecida 
boate NaSala comemorou seus 17 
anos em uma festa nas dependências 
do aeroporto.

Lembramos sempre que conecti-
vidade aérea é um ponto forte na com-
petitividade de um destino turístico. 
Tendo como gestora e concessionária 
a BH Airport, o Aeroporto Internacional 
de Belo Horizonte é um orgulho para 
BH e Minas Gerais!

Com fortes ícones em seu terri-
tório, e ao redor, como o Circuito Li-
berdade – maior conjunto de museus 
e centros culturais da América Latina 
-, a bela Serra do Curral com seus 
parques e mirantes, o internacional 
Inhotim, a religiosidade de 250 anos 
na Serra da Piedade, as grutas e 
descobertas do dinamarquês Peter 
Lund, as cidades históricas de Sa-
bará, Santa Luzia, Nova Lima, Ouro 
Preto, Congonhas, Mariana – todas 
num raio de 100 km -, Belo Horizonte 
desperta o desejo de aqui estar em 
todos os turistas, com esta diversida-
de de atrativos.

E vem aí o evento BH 120 anos 
– Patrimônio Iluminado, em toda a 
região da Pampulha, de 8 a 25 de 
dezembro. Aguardem! Uma surpreen-
dente BH aos Olhos do Mundo!

O empresár io 
Alberto Salum re-
cebeu um grupo de 
jornalistas para almo-
ço, quando discutiu 
sobre as propostas 
de campanha. Ele 
é candidato a presi-
dente Federação das 
Indústrias do Esta-
do de Minas Gerais 
(Fiemg), cujo pleito 
será no início do ano 
que vem

eleiÇão dA Fiemg
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Alberto salum e Aguinaldo diniz

BOMBAS DA pOLÍTiCA - Se Ibrahim Sued fosse vivo e estivesse 
na televisão estaria gritando: “Bomba, Bomba”! É difícil o dia em que 
não há uma prisão espetacular da Polícia Federal. Os irmãos Batista 
estão na cadeia. O ex-governador do Rio, Anthony Garotinho (PR) 
também foi trancafiado depois de ser preso nos estúdios da Rádio Tupi, 
onde fazia seu programa matinal. No Supremo Tribunal Federal, dois 
ministros iniciaram um bate-boca como dois políticos que se travam 
no plenário. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que se 
despede do cargo, promete novas denúncias bombásticas contra Mi-
chel Temer (PMDB), que também é denunciado pela PF. Lula (PT) foi 
depor novamente perante ao juiz Sérgio Moro e, de repente, ninguém 
tem culpa de nada. Todos são inocentes. A gente não esperava que em 
nossa democracia tão nova surgissem novidades chamadas delação 
premiada, acordo de leniência e, repentinamente, descobrimos que 
podemos, inclusive, combater a corrupção.

Fabiana Ribeiro
lopes é a secretária

de comunicação
da Prefeitura de

nova lima e vem
realizando um bom

trabalho na atual
administração

KALiL quER SER GOVERNADOR - Alexandre Kalil (PHS), prefeito 
de BH, já pensa em ser candidato ao governo de Minas, estimulado por 
algumas pesquisas do Estado. Normalmente, o prefeito é sempre um 
forte candidato a governador. Por isso, na ditadura, os governadores 
é quem tinha a missão de indicar os prefeitos da capital. O ex-prefeito 
Pimenta da Veiga (PSDB), se pudesse voltar ao tempo, talvez não 
deixaria a prefeitura com pouco mais de um ano de administração para 
ser candidato a governador. Ele perdeu a chance de se consagrar como 
prefeito e ser vitorioso ao governo de Minas. A paciência ficou com o 
vice Eduardo Azeredo (PSDB), que concluiu o seu mandato e ainda se 
elegeu governador. 

E O ALCKMiN? Ele esteve na Associação Comercial e 
Empresarial de Minas (ACMinas) e foi recebido pelo presidente 
Lindolfo Paoliello. O tucano também vai encontrar com integrantes 
do agronegócio de Minas, quando poderá expor suas ideias para o 
setor. Essa é a primeira ofensiva do governador de São Paulo em 
Minas, principalmente, depois que o Estado ficou órfão da liderança 
de Aécio Neves (PSDB).

Gilmar Mendes, o polêmico ministro do Supremo, anda descon-
fiado que foi grampeado pelo Joesley Batista. Os executivos da J&F 
nunca desmentiram a suspeita e quando indagados respondem que 
a conversa não teria sido importante. Mendes é sócio do Instituto 
de Direito Público que já recebeu recursos da empresa dos Batista. 

Sociedade Orquidófila de Belo Horizonte vai plantar várias 
orquídeas no Parque Municipal como parte das comemorações 
dos seus 120 anos. A sociedade tem sede dentro do parque e as 
orquídeas serão anexadas aos troncos das árvores.

A Samarco está tentando uma nova chance de reiniciar seus 
trabalhos na região de Mariana. A empresa protocolou, na Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente, pedido de licenciamento operacional. A 
empresa já gastou mais R$ 2,3 bilhões em ações de compensação 
e reparação de danos em Minas e Espírito Santo.
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domingo, dia 17 de setembro

Ex-deputado Gerardo Renault
Ex-deputado Bené Guedes
Jornalista Mauro Werkema
Jornalista Selma Sueli Silva 
Eduardo Moreira – ALMG

segunda-feira, 18

Dia Municipal da Seresta
Jornalista Carlos Felipe 
Radialista Maurílio Grilo 
Dr. Libério Rodrigues de Moraes
Gueber Ferreira - Contagem

terça-feira, 19

Ricardo Minelli
Ex-deputada Ana Maria Resende
Alaor Messias Junior 

Quarta-feira, 20

Soraia Lucas Diniz
Dr. Castelar Guimarães 
Avimar Barcelos - Neném da Asa - Brumadinho
Jornalista Shirley Barroso
Sra. Aparecida Diniz Couto - mulher de Geraldo Diniz Couto

Quinta-feira, 21

Marcos Starling de Castro
Eduardo Haddad
Cecília Lacerda Foureax

sexta-feira, 22

Ex-deputado Marcos Tito 
Ex-deputado Irani Barbosa 
Dr. Edelberto Santiago

sábado, 23

Drª Maria de Fátima – mulher de Roberto Carvalho 
Dr. Erli Monteiro
Sra. Irvani Chagas Coutinho
(mulher do Coronel Jair Coutinho) 
Julio Varela
Guido Fonseca - ex-prefeito de Contagem

A família
“rei da Feijoada”
em festa pelo
aniversário de
maria cecília,
recém-chegada
da áfrica do sul,
onde está
trabalhando
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Central
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avia%C3%A7%C3%A3o_executiva
http://www.acminas.com.br/
http://www.acminas.com.br/
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PsicólogA, esPeciAlistA em sAúde mentAl

Aline RodRigues

#setembroVerde

órgão mAis doAdo em VidA É o rim

Para muitos, o dia começa bem cedo, às 5h da manhã, ou 
talvez um pouco mais tarde, às 6h, às 7h. Mas, o fato é que as 
atividades do dia a dia têm gerado um comportamento diferente 
de antigamente: a ansiedade!

Levantamos com pressa, agitados, preocupados, muitas 
vezes já repassando na cabeça as atividades que estão por 
vir. E, ao final do dia, fazemos a mesma coisa antes de dormir. 
Deitamos pensando em tudo o que foi feito, o que deixamos de 
fazer, mexemos no celular, planejamos o dia de amanhã e ainda 
queremos não apresentar nenhum sintoma físico e psíquico. 
Claro que se organizar mentalmente para as atividades é um 
exercício excelente! Porém, desde que seja feito com equilíbrio, 
sem pressão e cobrança.

Diante desse cenário, será que o corpo e a mente suportam 
tudo isso por muito tempo, sem manifestar nenhuma reação? Não! 
Muitos brasileiros sofrem algum tipo de transtorno de ansiedade 
e nem percebem. Seja porque se tornou comum ser ansioso ou 
porque não se tem tempo nem mesmo de olhar para o que está 
acontecendo consigo.

Atualmente, na América Latina, o Brasil é considerado o 
país com maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade. 
Esse dado foi apresentado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), em fevereiro deste ano. De acordo com a OMS, 9,3% dos 
brasileiros vivem com algum tipo de transtorno de ansiedade. Líder 
no ranking, o Brasil supera as taxas indicadas nos demais países 
da região, que tem o Paraguai em segundo lugar, com 7,6%, e em 
terceiro o Chile, com 6,5%. 

Tudo isso porque o ser humano tem sido impulsionado a 
dar sempre uma resposta correta e imediata diante das pressões 
recebidas. Isso já começa cedo, com nossas crianças. Com fre-
quência, ouvimos pais falando das necessidades de seus filhos 
e assumindo o seguinte discurso: “criança precisa fazer esporte, 

estudar e ter aula de língua estrangeira, se quiser ser alguém no 
futuro”. E assim, preenchem a agenda dos pequenos com respon-
sabilidades que são saudáveis, mas que juntas e com cobrança 
de um ideal, se tornam nocivas. Dessa forma, o ser humano vai 
sendo moldado para um mundo urgente, no qual as respostas 
precisam ser corretas e imediatas.

Você sabia que ansiedade a grosso modo, é medo de algo 
que não existe, mas gera sensações reais? É como se olhasse 
para um gato deitado, dormindo, inofensivo e enxergasse um leão 
faminto pronto para atacar. A situação real é uma, mas a forma de 
ver o problema e as situações cotidianas da vida é outra.

Ao longo da vida, vamos construindo verdades sobre nós. No 
entanto, essas verdades podem ser saudáveis ou não. A questão 
é, quando essas ideias sobre si mesmo não são saudáveis, e 
ficam expostas a este mundo agitado, exigente, que espera uma 
resposta constantemente. Aí, o que existe de pior em nossos 
pensamentos vem para fora.

Por que tanta ansiedade? Porque nossos medos mais 
secretos vão sendo “cutucados” e, quando menos esperamos, 
nosso corpo reage com suor, calor, dor de barriga, dor de cabe-
ça, taquicardia e tantas outras coisas. O medo do fracasso, de 
não conseguir, de não suportar, de ser abandonado, rejeitado, 
desamparado, humilhado, entre outras ideias, assaltam nossos 
pensamentos, gerando um comportamento ansioso.

O mundo de hoje é exigente, nos expõe muito e descarta o 
que não serve. Todo esse movimento exige uma resposta que 
muitas vezes não é real e, por medo, violentamos nosso corpo e 
nossa mente para conseguir dar conta. 

Entretanto, se permitir ser humano, real, alguém que não é 
medido pelo que faz, mas pelo que é, é um caminho saudável 
para dominar esse mundo tão ansiogênico. Seja gente, e não 
um super herói!

Por que tanta ansiedade?

Mais de 24 mil pessoas esperam na fila

  Ser um cidadão juridicamente capaz;

  Estar em condições de doar o órgão ou tecido sem comprometer a saúde e aptidões vitais do doador;

  Avaliação de um médico afastando a possibilidade de existir doenças que comprometam a saúde do receptor durante e após a doação;  

  Doar um dos órgãos ou tecidos que sejam duplos e não impeçam o organismo do doador de continuar funcionando;

  Ter um receptor com indicação terapêutica indispensável de transplante;

  Ser parente de até quarto grau, cônjuge ou não parente. A doação só poderá ser feita com autorização judicial.

O que você faria para salvar uma vida? Segundo 
a nefrologista e coordenadora do setor de trans-
plante do hospital Felício Rocho, Sandra Vilaça, 
o ato de doar um órgão pode ser um caminho. 

A médica informa que alguns tecidos e órgãos, como 
medula óssea, rim, fígado e pulmão podem ser doados 
em vida, sendo o mais comum o de rim. Dados do MG 
Transplantes mostram que, até julho, 113 rins foram 
provenientes de doadores vivos.

A relação entre as doações e quem precisa dos órgãos 
não é compatível. Segundo dados do Ministério da Saúde, 
em dezembro do ano passado, havia 41.042 pessoas 
aguardando por um transplante - sendo a maior parte 
delas (24.914) para rim. “Todo ano entram cerca de 30% 
a mais de receptores na fila. Assim, nunca conseguimos 
fechar essa conta e o número de doadores ainda continua 
insuficiente em relação a quem precisa. Por esse motivo 
que, quando possível, alguns optam por doadores vivos”. 

A médica destaca que, antes de se realizar uma cirur-
gia como essa, é necessário fazer diversos exames para 
comprovar que o órgão não será rejeitado pelo receptor. “A 
escolha de um parente próximo facilita a compatibilidade, 
pois eles têm mais chances de terem o mesmo DNA”. 

Os doadores devem ter entre 21 anos e 60 anos, sendo 
que os que possuem até 25 anos são chamados de doado-
res jovens e, justamente por isso, passam por um processo 
de avaliação psicológica para verificar se realmente tem 
consciência da decisão. “Doar órgãos é um procedimento 
seguro e que respeita leis federais e portarias estaduais. 
Preferimos fazer transplantes com doadores cadáveres, 
afinal nunca se sabe se quem está doando vai ter alguma 
doença, futuramente, que afete o órgão cedido”.

doação em vida 
“A doação de órgão é mais do que um símbolo de 

amor. É uma prova de renovação da vida”, sintetiza a 
médica. E foi exatamente esse o sentimento vivenciado 
pelo empresário Roldinelli Araújo, 37.

Há 13 anos, ele foi diagnosticado com glomerulo-
esclerose segmentar e focal (GESF), doença rara que 
afeta os rins. Roldinelli conta que fez o tratamento com 
um nefrologista que controlou a enfermidade por 5 anos. 
“Comecei a fazer hemodiálise, mas a clínica onde eu rea-
lizava o tratamento me colocou na fila de espera para um 
transplante, pois o meu rim não aguentaria mais tempo”.  

Neste período ele ficou sabendo da possibilidade 
de um parente próximo doar. Nem o pai e a irmã 

puderam realizar a cirurgia, pois o primeiro tinha 
pressão alta e a segunda ainda não havia engravi-
dado. “Com a minha mãe estava tudo bem e houve 
compatibilidade”. 

Atualmente, Roldinelli e a sua mãe, Nilda Servula, 
59, levam uma vida normal, sem restrições, mas com 
alguns cuidados diários, como tomar remédios para 
evitar a rejeição do órgão, no caso do empresário, e 
ir ao médico trimestralmente.

PArA doAr órgãos em VidA É necessário:

“Todo ano
entram cerca de
30% a mais de

receptores na fila”
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transporte de órgãos

Guarde o Canudo e o Cupom Fiscal Cadastrado para recebimento da premiação em caso de contemplação. Participação de 12/9 a 8/10/2017 ou 
encerrada antecipadamente caso se esgote o estoque de 143.240 (cento e quarenta e três mil e duzentos e quarenta) brindes. CADASTRO DO CÓDIGO 
CONSTANTE NO CANUDO PREMIADO ATÉ AS 18 HORAS DO DIA 10/10/2017. Pacote de viagem lastreado por Título de Capitalização da Modalidade 
Incentivo emitido pela Mapfre Capitalização S/A, conforme Processo Susep nº 15414.001189/2012-13. Demais brindes distribuídos conforme 
Certifcados de Autorização Caixa nº 5-1565/2017. Consulte os Regulamentos em www.canudomagicocinemark.com.br. Imagens ilustrativas.

NA COMPRA DOS COMBOS
CINEMARK, GANHE UM CANUDO.

SE O CANUDO
MUDAR DE COR, 

VOCÊ PODE GANHAR NA HORA.

PARTICIPE!
CADASTRE-SE NO SITE
CANUDOMAGICOCINEMARK.COM.BR

•  UM ANO DE 
CINEMA GRATUITO

•  MILHARES DE 
SNACKS NA CINEMARK

143.240 (cento e quarenta e três mil e duzentos e quarenta) brindes 
instantâneos. Certifcado de Autorização Caixa nº 5-1565/2017.

•  UMA VIAGEM 
PARA ORLANDO

1 (uma) viagem* cujo valor será líquido de Imposto de Renda e está lastreado 

por Título de Capitalização emitido pela Mapfre Capitalização S/A, inscrita no 
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Ficou sabendo?

Semana passada, a cantora
norte-americana, Selena Gomez
divulgou que havia passado por

um transplante de rim. Em sua conta
no Instagram, a artista postou uma

foto ao lado de uma de suas melhores
amigas e doadora do órgão, a atriz
Francia Raisa, conhecida pela série

The Secret Life of  the American Teenager.
Selena tem Lúpus, uma doença

autoimune, e a cirurgia fez
parte do tratamento.
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O Governo do Estado acaba de 
implementar o programa de bases 
móveis de segurança em toda BH. 
São 86 vans, 344 novos policiais nas 
ruas e 172 motos para patrulhamento.

A SEGURANÇA QUE 
A GENTE PRECISA 
ESTÁ NAS RUAS

86
VANS

344
NOVOS POLICIAIS

172
MOTOS PARA 
PATRULHAMENTO

Veja dicas da pedagoga:
“Participar das reuniões acadêmicas a fim de receber orientações dos professores acerca das atividades escolares”;

“Estipular um horário no qual a criança e adulto darão atenção ao dever. Isso deve ser feito todos os dias”;

“Caso a criança não consiga completar a lição, os pais devem sinalizar a dúvida para os professores”;

“Os responsáveis não devem perder a paciência e serem agressivos”;

“Não questionar os professores na frente das crianças, se aquela atividade foi passada é porque foi preciso. 
Pais e acadêmicos devem ser parceiros na educação dos pequenos”.

Baseando-se na neuroeducação, o eco-
nomista Paulo Henrique Menezes criou a 
escola Meu Dever de Casa. Trata-se de um 
ambiente propício para que a criança consiga 
estudar de maneira eficaz. “Desenvolvemos 
a primeira no Rio de Janeiro. Uma série de 
fatores foram sendo construídos para que 
esse espaço atendesse a demanda natural 
dos pais que não tem o tempo ou o conheci-
mento para auxiliar no dever de casa”.

Paulo esclarece que um espaço como 
esse é fundamental, principalmente com o 
atual formato da sociedade, no qual os pais 
trabalham muito e há um excesso de distra-
ção disponível para as crianças. “Esse é um 
conjunto explosivo para a educação. Os res-
ponsáveis não acompanham os filhos e eles 
não querem estudar. Com o nosso método, 
ela passa a desenvolver esse lado e cria, 
inclusive, autonomia para aprender sozinha”.

Foi o que aconteceu com Marcelo, filho 
da advogada Simone Alexandre. Ela conta 
que após mudar de cidade, as notas e de-
dicação dele diminuíram muito. “Pensamos 
ser pelo estresse. A situação chegou a um 
ponto em que as notas que eram entre 9 e 
10, baixaram para 3. Nada do que fazíamos, 
adiantava. Levamos ao psiquiatra e ele foi 
diagnosticado com Síndrome de Tourette 
(tiques físicos), os remédios eram fortes e 
ele ficou muito desanimado”.

Nesse momento, ela encontrou a Meu 
Dever de Casa. “O Paulo me acalmou bas-
tante. Coloquei o Marcelo na escola e com 
o tempo ele voltou a se interessar pelos 
estudos. O lugar passou a ser seu segundo 
lar e ele se animava em ir aprender. Sou 
extremamente grata a toda a equipe por ter 
resgatado a autoestima do meu filho. Hoje, 
Marcelo está em uma escola conceituada, 

que possui monitoria, por isso não frequenta 
mais a Meu Dever de Casa, mas nunca es-
queceremos o que foi feito por ele”, finaliza.

A novidade está chegando 
em Minas. Há franquias em 
Barbacena e Viçosa e, na se-
mana passada, foi inaugurada 
uma em Unaí. Para quem não 
mora nesses lugares, é possível 
receber dicas no site (www.
meudeverdecasa.com.br) e 
canal do YouTube.

A educação está no centro 
da missão do Sesc em 
Minas, que se propõe a 
ser agente de transforma-

ção social por meio de ações em 
diversas áreas. O ato de educar, 
seja por meio do ensino formal ou 
complementar, tem lugar especial 
na instituição, com projetos que vão 
da educação infantil à alfabetização 
de jovens e adultos.

No ensino formal, o Sesc 
Alfabetização – nas cidades de 
Santa Luzia e Almena-
ra – promove o apren-
dizado e o aprimora-
mento da leitura e da 
escrita aos jovens e 
adultos participantes, 
além de desenvolver 
seu raciocínio lógico, 
fazendo com que eles 
tenham condições de 
interpretar os fatos do 
cotidiano. Nos Colé-
gios Sesc, com cinco 
unidades em todo o 
Estado (Araxá, Con-
tagem, Governador Valadares, 
Montes Claros e Teófilo Otoni), a 
proposta é valorizar a formação do 
indivíduo para que ele seja capaz 
de tomar decisões, por meio de 
um método de ensino que promo-
ve o acesso ao conhecimento e 
aos bens culturais, extrapolando 
a grade curricular normal.

Já o ensino complementar 
contempla diversos tipos de ativi-
dades. No Projeto Habilidades de 
Estudo (PHE), crianças de 6 a 11 
anos podem desfrutar de acompa-
nhamento pedagógico, atividades 
extracurriculares, esportivas e 
culturais diariamente. 

A iniciativa está presente em 
BH (Sesc Floresta e Santa Quité-
ria) e em mais 10 municípios (Bom 
Despacho, Juiz de Fora, Lavras, 
Muriaé, Patos de Minas, Poços de 

Caldas, Pouso Alegre, 
Sete Lagoas, Uberaba 
e Uberlândia). E, par-
ticipando dos Cursos 
Sesc de Corte e Costura 
(em Santa Luzia) e In-
glês (unidades Floresta, 
Contagem, Juiz de Fora, 
Uberaba e Uberlândia), 
fundamentados no pilar 
da valorização social 
e da complementação 
curricular, jovens e adul-
tos ampliam seus hori-
zontes adquirindo novos 

conhecimentos.
O Sesc em Minas acredita que o 

processo educativo deve ultrapassar 
o ambiente escolar, por isso propor-
ciona uma educação de excelência, 
inovadora e integrada, contribuindo 
para a melhoria da qualidade de vida 
dos comerciários, seus dependentes 
e da população em geral.

A educação transformadora
do sesc em minas gerais

FOCO é NA FORMAçãO INTEGRAL DO INDIVíDUO

Método
de ensino
promove
acesso ao

conhecimento

o ato de educar, seja por meio do ensino formal ou
complementar, tem lugar especial na instituição

Crianças precisam de atenção dos 
pais na hora de fazer dever de casa

Se
sc

Em muitos lares, a hora 
de fazer o dever de casa é um 
verdadeiro sufoco. Crianças 
choram daqui, pais gritam dali e, 
no fim, muitas vezes, a atividade 
fica incompleta. 

A doutora em educação e co-
ordenadora do curso de pedago-
gia do Centro Universitário Estácio 
de Belo Horizonte, Elaine Morais, 
explica que o reconhecimento que 
a criança faz entre casa e escola 
tem a ver com a resistência em 
fazer o dever. “Geralmente, ela 
entende que o colégio é o local 
onde executa as atividades e a 
residência é o espaço onde se 
brinca, assiste TV e tem mais 
liberdade. Levar para o lar as ativi-
dades que, para ela, deveriam ser 
feitas durante a aula, faz com que 
ela crie uma indisposição”.

Elaine aponta ainda outro 
motivo. “Muitas vezes, o con-
teúdo está descolado daquilo 
que foi vivenciado na sala, então 
parece uma atividade formal 
que nada tem a ver com o que 
a criança está aprendendo no 
dia a dia. Isso faz com que ela 
não veja sentido na atividade”.

Para a doutora, o principal 
fator que desmotiva as crianças 
a executarem as lições é o 
desinteresse dos pais. “Muitos 
responsáveis encaram isso 
como uma obrigação entedian-
te e ajuda o filho com má von-
tade. As crianças captam isso 
e acabam ficando indispostos 
também”.

Para fugir da responsabili-
dade, muitos pais acabam por 
fazer a atividade de seus filhos. 
“A proposta não é essa, mas sim 
envolver a família no processo 
de aprendizagem”.

Outra mania dos respon-
sáveis é prometer algum mimo 
à criança, caso ela complete a 
atividade. “Tem pessoas que 
acham que o sistema de troca 
é adequado. Mas, os pequenos 

têm que entender que a ativida-
de escolar é, além de algo que 
vai ensiná-la, um compromisso 
e uma responsabilidade. O co-
nhecimento em si é a principal 
recompensa”.

especialista dá dicas de como os responsáveis podem auxiliar filhos

Meu Dever de Casa
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VERIFIQUE SUA CASA
SEMANALMENTE
ACABE COM A
DENGUE

VOCÊ SABIA QUE 80% DOS FOCOS DE 
DENGUE ESTÃO DENTRO DOS IMÓVEIS?

Segundo o major Marcellus 
Machado, assessor de comunica-
ção da 4ª Região de Polícia Militar, 
qualquer objeto de valor e de fácil 
acesso pode ser alvo dos crimino-
sos. “Mas o que temos percebido é 
que o celular é o item que tem uma 
maior incidência. Os aparelhos es-
tão cada vez menores e mais caros. 
Muitas pessoas tem o costume de 
andar desatentas com o celular a 
mostra ou ainda mexendo nas redes 
sociais, o que é um chamariz para o 
ladrão. Essa é uma ação que deve 
ser evitada”, ressalta.

Ainda conforme o major, outra 
questão são as saidinhas de banco. 
“Tem gente que saca o dinheiro e vem 
contando as notas pela rua, sendo 
que o correto e a orientação que a 
PM passa, é conferir a quantia ainda 
dentro do banco e só depois deixar 
o local. Isso é uma forma de prevenir 
que o furto ou roubo aconteça”.

Ele salienta que caso a pessoa 
seja furtada ou roubada, o correto 
a se fazer é sempre registrar o 
Boletim de Ocorrência. “Alguns 
deixam de registrar e acabam por 
não contribuir com o trabalho da 
Polícia Militar. Qualquer informa-
ção que a pessoa fornecer sobre 
o criminoso é muito importante, 
como características físicas e 
vestimentas”.

A PM tem tomado algumas 
medidas para diminuir o número de 
furtos e roubos na cidade. “Temos 
atuado na prevenção, por meio de 
orientação à população e também 
no reforço do policiamento em áre-
as onde há uma maior incidência. 
As câmeras do programa ‘Olho 
Vivo’ também é uma ferramenta 
usada no combate. Houve uma 
queda no número de roubos na 
comparação com o mesmo período 
do ano passado”.

Aparelho celular
Caso isso aconteça, a Anatel 

orienta entrar em contato com 
a sua operadora para solicitar o 
bloqueio da linha e também o im-
pedimento do aparelho móvel. É 
recomendado que o usuário tenha 
anotado o IMEI (número único de 
identificação), que pode ser en-
contrado na caixa do produto ou 
diretamente no celular digitando-se 
o código *#06#. Após realizar o 
pedido de impedimento, o IMEI é 
incluído no Cadastro de Estações 
Móveis Impedidas (CEMI), admi-
nistrado pelas prestadoras móveis, 
e o equipamento fica impedido de 
se conectar em redes celulares 
nacionais. Caso o aparelho seja 
recuperado, o usuário pode solici-
tar o desimpedimento do terminal 
entrando em contato novamente 
com a sua operadora.

já Que minAs não tem mAr, BorA PArA A cAcHoeirA?

nome local
Km (a partir

da Praça sete)
tempo

de viagem
Valor da entrada

Cachoeira
do Urubu Pedro Leopoldo 50,3 56 min Não encontrado

Cachoeira Poço
Encantado Nova Lima 30 57 min R$ 20

Cachoeira
do Paiolinho

Marinho da
Serra/ Moeda 59,6 1h10 R$ 20

Cachoeira
do Castelinho Ouro Preto 110 2h Não encontrado

Cachoeira
do Índio Rio Acima 47,6 km 1h29 Não encontrado

Cachoeira
Grande Serra do Cipó 95,1 1h37 R$ 25

Cachoeira
dos Carrapatos Itabirito 84,7 1h40 Não encontrado

Véu da Noiva Serra do Cipó 100 1h46 R$ 30

• Procure saber se a trilha é tranquila e 
o tamanho dela; 
• Saiba se é possível levar a alimen-
tação ou se há venda no local;
• Não se esqueça de se hidratar bastante 
durante o percurso e o lazer;
• Evite lugares sem estruturas e com o 
nível de dificuldade muito alto; 
• Não se esqueça: quando o passeio 
terminar, recolha todo lixo;
• Preserve a natureza.

Quedas d’água é opção de lazer para muitos turistas

o edição do Brasil pediu a administradora do blog
“loucos por cachoeira”, Phabyola Alves, para dar
algumas dicas na hora de organizar seu passeio.

Não é novidade que quem co-
nhece Minas Gerais, não esquece 
jamais. Com sua culinária, cidades 
históricas e paisagismo, o Estado 
tem inúmeras características que 
fazem o turista ter aquele gostinho 
de quero mais. Uma delas são 
as belas cachoeiras que atraem 
pessoas do Brasil todo e até de 
outros países. As quedas d’águas 
são destino também para muitos 
mineiros.

O professor e mestre de turis-
mo em meio ambiente, Tom Pires, 
explica que a localização faz com 
que as cachoeiras sejam preser-
vadas. “Minas é montanhosa e 
as quedas d’águas se encontram 
nos topos de serras e terrenos 
com pouca incidência da atividade 
humana e agropecuária. Isso torna 
o acesso mais limitado e favorece 
a conjunção de fatores que tornam 
os locais em melhor condição de 
uso. A água também possui exce-
lente qualidade”.

Contudo, apesar de todo o su-
cesso que as cachoeiras fazem, a 
principal reclamação dos visitantes é 
a falta de informação acerca dos lu-
gares. “O reflexo disso é que muitas 

não são nem conhecidas. Quando 
pesquisamos na internet, achamos 
blogueiros que fazem publicações 
contando de suas experiências, 
mas falta saber dados que oriente 
o turista: se a trilha é tranquila, se 
pode levar comida, bebida, criança, 
cachorro etc. Referências neces-
sárias para que a pessoa consiga 
aproveitar o momento”.

A assistente comercial Luisa 
Souza frequenta cachoeiras há 7 
anos e diz que a falta de informação 
é real. “A gente sempre pergunta 
para conhecidos que já foram até o 
local. É a melhor maneira de saber 
tudo o que precisamos para ir até 
lá. Tem lugares que são difíceis de 
chegar e não seria uma boa para 
ir com criança, por exemplo. Além 
disso, observo que no próprio local 
falta sinalização, o que pode fazer 
com que alguém se perca”.

Pires informa que é impor-
tante garantir essa informação à 
população, a fim de estimulá-la a 
frequentar as cachoeiras. “É um 
patrimônio nosso. Até a vida na 
cidade melhora, inclusive, existem 
estudos que provam que o contato 
com a natureza enriquece o desen-
volvimento humano. Além disso, 
o próprio espaço físico precisa 
melhorar, seria interessante ter 

um local para as pessoas descan-
sarem, uma gestão de segurança 
adequada, porque têm cachoeiras 
que não comportam muita gente. É 
preciso uma logística que promova 
a visitação e contribua com a sus-
tentabilidade”. 

Após conhecer cerca de 20 
cachoeiras no Estado, Luisa cor-
robora com a fala de Tom. “No 
caos do dia a dia, ir a padaria já 
nos estressa. Só de ver as fotos 
e vídeos que faço em minhas via-
gens e passeios fico mais calma. É 
muito bom sair da rotina e ter esse 
contato com a natureza”. 

Amor de cachoeira fica

Nossas cachoeiras, recente-
mente, viraram palco de uma linda 
história de amor. O casal Olga e 
Antônio Forato, de Americana/SP, 
passaram a lua de mel, em 1974, 
em Poços de Caldas. Eles tinham 
24 e 26 anos, respectivamente. Em 
2011, para comemorar 35 anos de 
união, o filho do casal deu a toda a 
família uma viagem para o mesmo 
lugar. “Foi a segunda lua de mel, 
mesmo com filho, nora e neta. 
Hoje, minha avó tem 67 e meu avô 
tem 69. O momento foi lindo”, conta 
a neta do casal Ingrid Forato.

Veja a lista das 7 cachoeiras mais próximas de BH:

olga e Antônio em 1975 olga e Antônio em 2011
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Registro de furtos aumenta
3,89% em juiz de Fora

Furtos (sem contAto com A VítimA) rouBos (contAto com A VítimA)

2017 2016 2017 2016
Janeiro 725 604 203 158

Fevereiro 642 554 183 154

Março 790 684 144 141

Abril 694 665 149 179

Maio 663 752 99 216

Junho 663 682 117 202

Julho 593 650 102 218

Total: 4.770 4.591 997 1.268

“Eu estava voltando do meu tra-
balho e indo para o ponto de ônibus 
por volta de 9h da noite. Um rapaz, 
que aparentava ter uns 30 anos, 
encostou uma bicicleta e chegou 
gritando e pedindo para eu entregar 
meu celular. Eu vi que ele estava ar-
mado com um canivete e não sabia o 
que fazer na hora de tanto nervoso. 
Ele pegou o celular da minha mão e 
fugiu”. Esse é o depoimento de uma 
atendente de telemarketing, de 20 
anos, que preferiu não se identificar.

De acordo com dados da Se-
cretaria de Estado de Segurança 
Pública (SESP), Juiz de Fora re-
gistrou de janeiro a julho deste ano, 
4.770 furtos e 997 roubos. A esta-
tística mostra que houve aumento 
de 3,89% na quantidade de furtos 

na comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano passado. Uma média 
de 22,7 por dia. Em relação aos 
roubos, houve redução de 21,3%.

Uma escola na Zona Norte 
também foi vítima de criminosos. 

O local foi invadido e teve as câ-
meras de segurança arrancadas 
e destruídas. Foram levados com-
putadores, monitores, datashow, 
além de mantimentos usados na 
merenda escolar.

Furtos e roubos consumados em juiz de Fora
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de janeiro a julho deste ano, foram registrados uma média de 22,7 furtos por dia
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

o seu consórcio multibrasileiro

Pimentel reúne governadores e 
lança a “carta de diamantina”
Os governadores Fernando 

Pimentel (Minas Gerais), Tião Viana 
(Acre), Pedro Taques (Mato Grosso), 
Wellington Dias (Piauí), Robinson 
Faria (Rio Grande do Norte), Con-
fúcio Moura (Rondônia) e Jackson 
Lima (Sergipe) lançaram no dia 12, 
a Carta de Diamantina. O objetivo 
do documento, assinado durante 
reunião na cidade de Diamantina e 
que será encaminhado à Presidên-
cia da República, é demonstrar a 
união e a urgências dos chefes dos 
Executivos em torno do encontro 
de contas entre Estados e governo 
federal - buscando, assim, recuperar 
as perdas ocorridas devido a Lei 
Federal 87/1996, conhecida como 
Lei Kandir.

Pimentel, que mobilizou como 
anfitrião os demais governadores, 
defendeu que a União adote ime-
diatamente o encontro de contas 
proposto. “Esse documento trata 
basicamente da Lei Kandir. Esse é 
um processo que está em curso em 
Brasília. Já temos uma decisão favo-
rável do Supremo Tribunal Federal 
(STF) aos Estados dizendo que o 
prazo vai até novembro deste ano 
para que essa compensação seja 
regulamentada.” 

Ele acrescentou que inclusive já 
existe uma Comissão Mista criada 
no Congresso Nacional. “Mas, até 

onde sabemos, o governo não fez 
nenhum movimento objetivo nesta 
direção. O que nós estamos reivin-
dicando é que esse ressarcimento 
seja feito na forma de um encontro 
de contas. Ou seja, todos os Es-
tados têm débitos, dívidas com a 
União, e poderíamos abater dessa 
dívida do montante dos ressarci-
mentos que terão que ser feitos. 

Isso facilitaria tanto para a União 
quanto para os Estados. A Carta 
de Diamantina reitera essa reivin-
dicação”, defendeu o governador.

A Carta de Diamantina lembra 
que a Lei Kandir, ao isentar o Imposto 
Sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) das exportações de 
produtos primários e commodities, 
estabeleceu ressarcimentos aos 

Estados pelas perdas inerentes à isen-
ção. Esses ressarcimentos, portanto, 
justificam a necessidade de reparar 
prejuízos ocorridos devido à ausência 
de arrecadação de tributos estaduais. 

Minas, por exemplo, tem a rece-
ber R$ 135 bilhões relativo a essas 
perdas. Em contrapartida, a dívida 
atual do Estado com a União é de 
cerca de R$ 88 bilhões.

A carta destaca ainda que o 
reconhecimento da necessidade 
de compensação dessas perdas 
foi confirmado pela promulgação 
da Emenda Constitucional 42/2003 
e corroborado pelo STF em Ação 
Direta de Inconstitucionalidade por 
Omissão, em 30 de novembro de 
2016, estabelecendo o prazo de um 
ano para regulamentação.

“No intervalo tão extenso desde 
a promulgação da Lei Kandir, há 
21 anos, as perdas dos Estados 
acumularam-se a valores exorbitan-
tes e vêm prejudicando a capacidade 
de cumprimento das atividades esta-
duais. A lei resultou na concentração 
de recursos da União e, simultanea-
mente, no enfraquecimento dos Es-
tados, Distrito Federal e municípios, 
penalizando o cidadão”, diz trecho. 
“Avaliamos que o encontro de contas 
pretendido contribuirá para restabe-
lecer a saúde financeira dos Estados 
e recuperar sua autonomia frente 
às competências institucionais”, 
completa o documento.

O governador do Mato Grosso 
citou a situação de seu Estado 
frente às perdas com a Lei Kandir.  
“O debate é muito importante. Hoje 
existe uma concentração de re-
cursos nas mãos da União. Desde 
1996, com a Lei Kandir, até hoje, o 
Mato Grosso deixou de arrecadar 
R$ 61 bilhões. Enquanto isso, a 
União nos devolveu R$ 7 bilhões. A 
lei foi importante em um determina-
do momento para alguns Estados, 
mas hoje precisamos que essas 
perdas sejam compensadas, o que 
não vem sendo feito pela União. 
Temos perdido muito. O Mato Gros-
so se faz presente nesta luta com 
Minas Gerais”, pontuou.

“o que nós estamos reivindicando é que esse ressarcimento seja feito na forma de um encontro de contas”
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Armadilhas são instaladas pelo 
projeto “Aedes do Bem” em jF

Nas últimas semanas, 140 
armadilhas, conhecidas como 
ovitrampas, foram instaladas em 
quatro bairros, dando início ao 
período de pré-monitoramento 
da população do Aedes ae-
gypti selvagem nos locais a 
serem tratados e também na 
área-controle. O objetivo é co-
nhecer o índice de infestação 
desses mosquitos nas regiões 
e o cenário antes do início da 
liberação dos mosquitos gene-
ticamente modificados, prevista 
para ocorrer em outubro.

Segundo a coordenadora de 
Suporte Científico da Oxitec do 
Brasil, Cecília Kosmann, além dos 
três bairros que serão tratados - Vila 
Olavo Costa, Santa Luzia e Monte 
Castelo -, as armadilhas também 
foram instaladas no São Benedi-
to. Chamado de área-controle, o 
último bairro servirá de parâmetro 
comparativo com os locais tratados, 
para que o projeto tenha precisão 
sobre os resultados de supressão 
na população selvagem do mos-
quito transmissor da dengue, zika 
e chikungunya.

 
Como funciona?

A ovitrampa se resume a um 
par de objetos simples: um pote 
de plástico e uma palheta de 
madeira. O pote tem capacidade 
de armazenamento de um litro e 
é preto, já que o Aedes aegypti é 
atraído por cores escuras. A pa-
lheta é uma espátula de madeira 
compensada, com um lado liso e 
outro rugoso.

A palheta fica dentro do pote, 
onde também há água limpa – é 
importante que uma parte da pa-
lheta esteja submergida e a outra 
se mantenha seca; isso porque os 
ovos da fêmea do Aedes precisam 
secar antes de serem molhados, 
para então eclodirem. “O Aedes 
procura água limpa, mas coloca o 
ovo um pouco acima da linha da 
água”, diz Cecília.

Para evitar que as ovitrampas 
sirvam inadvertidamente como 
criadouro de mosquito, elas são 
trocadas semanalmente, impedin-
do que qualquer ovo depositado ali 
tenha tempo de se desenvolver até 

gerar um mosquito adulto, algo que 
levaria, no mínimo, 10 dias. 

As palhetas são então encami-
nhadas ao laboratório da empresa, 
em Campinas, onde é feita a con-
tagem dos ovos e a verificação de 
quais deles são da espécie Aedes 
aegypti. “O monitoramento come-
çou a ser feito e será mantido du-
rante todo o projeto. Ele é impres-
cindível para acompanharmos de 
perto a evolução do trabalho, para 
que possamos saber com precisão 
o índice de infestação do mosquito 
antes e ao longo das liberações dos 
mosquitos geneticamente modifica-
dos”, ressalta Cecília.

Agentes colocaram 140 armadilhas nos bairros
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Prefeitura de Itabirito dá início 
a obra de mobilidade urbana
Com o objetivo de melhorar a 

circulação de carros e ônibus na cida-
de, desafogando o trânsito na região 
central, a Prefeitura de Itabirito iniciou 
a primeira etapa da construção da 
Avenida José Farid Rahme. A obra, 
tão sonhada pela população, contou 
com grande apoio do deputado 
federal Diego Andrade (PSD), que 
atuou diretamente para que a obra 
saísse do papel.

O projeto inicial consistia na 
ligação dos bairros Padre Adelmo e 
Marzagão, que ficam nos dois extre-
mos da cidade. No entanto, devido 
crise financeira que atingiu todo o 
país e também Itabirito, a obra será 
feita até a Praça dos Inconfidentes.

A primeira etapa consiste em 
obras de drenagem, construção do 
muro de contenção, rotatória, pista 
de ciclismo e caminhada e pavi-
mentação asfáltica de um trecho de 
aproximadamente um quilômetro, 
que vai da Rua Esperança, que liga 

o bairro Padre Adelmo ao Padre 
Eustáquio, até rotatória da Rua Cris-
tóvão Militão com Waldir Salvador 
de Oliveira, no Centro.

Para o prefeito Alex Salvador 
(PSD), a obra vai trazer um grande 
ganho na qualidade de vida da popu-
lação. “A nova avenida vai beneficiar 
todos os moradores, pois vai resolver 
grande parte do problema do trânsito, 
que é comum em tantas cidades. 
Nosso planejamento era que a obra 
já estivesse pronta, mas devido a 
queda de arrecadação, precisamos 
postergar um pouco nossos planos. 
Mas, agora, como resultado de muito 
empenho e dedicação da nossa 
equipe, conseguimos começar os 
trabalhos e estamos atuando para 
arrecadar verba para as próximas 
etapas”, disse.

Benefício para os moradores
As obras da primeira etapa repre-

sentam uma melhoria na mobilidade 

para os moradores dos bairros Padre 
Adelmo, Padre Eustáquio, Cardoso, 
Meu Sítio, São Geraldo e Santa Efi-
gênia. De acordo com a presidente da 
associação comunitária do bairro São 
Geraldo, Márcia Nazaré Gonçalves 
da Silva, a obra vai proporcionar mais 
comodidade e segurança. “A avenida 
vai ser muito útil no nosso bairro, pois 
vai facilitar o acesso ao centro da 
cidade. Atualmente, utilizamos a rua 
Dr. Baeta Costa, que tem um trecho 
muito estreito, que funciona somente 
em um sentido. Além disso, muitas 
pessoas não respeitam o sentido da 
via, gerando risco de acidente”, disse.

O presidente da associação 
comunitária do bairro Padre Adelmo, 
Paulo César Teixeira, falou dos be-
nefícios. “Os moradores nem estão 
acreditando que a obra começou. Vai 
ajudar muito no acesso ao Centro e 
nos bairros da região. Outro benefí-
cio é acabar com a poeira, que tem 
prejudicado a saúde da população.
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PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119

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

Lei seca. Bebida alcoólica e direção não combinam. Todo 
motorista sabe que se for pego na blitz da lei seca vai ser 
convidado a fazer o teste do bafômetro, independente de ter 
ingerido a bebida ou não. Quando o motorista se recusa, já e 
um indício do consumo. Agora, já pensou se todos que forem 
flagrados, dirigindo alcoolizados, alegarem que é armação? 
Como se explica? Se você não ingeriu bebida alcoólica, então 
não se recuse e faça o teste.

Franquias de hotelaria e turismo reagem à crise. Para 
acompanhar o desenvolvimento do setor, a Associação Brasi-
leira de Franchising (ABF) realiza pesquisas trimestrais com 
empresas franqueadoras, associadas ou não. Na pesquisa 
mais recente, referente ao segundo trimestre de 2017, as 
franquias de agências de viagens e hotelaria foram as que 
apresentaram maior crescimento no faturamento: 10%, em 
comparação com o mesmo período do ano passado.

Exame sorológico zika vírus. O Brasil deve ter, até o 
início de 2018, um exame sorológico preciso para detectar a 
infecção por zika vírus. Atualmente, a forma mais eficaz de 
detectar o vírus é por meio de testes moleculares, que são mais 
caros e cujos resultados demoram mais. “Finalmente, depois 
de 2 anos podemos dizer que conseguimos um teste sorológico 
eficaz para detectar o zika”, diz o médico virologista Edison Luiz 
Durigon, pesquisador da Universidade de São Paulo (USP).

STF condena união. O Supremo Tribunal Federal 
(STF) condenou a União a pagar as diferenças relacionadas 
à complementação de verbas do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef) entre 1998 e 2007. Os repasses 
aos Estados, considerando todas as ações que precisa ser 
analisadas, podem chegar a R$ 50 bilhões, de acordo com a 
Advocacia-Geral da União (AGU).

pagamento pode atrasar benefícios do iNSS. O ministro 
do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse que o Brasil não tem 
condições de conduzir as reformas da previdência e tributária 
ao mesmo tempo. Segundo ele, a rmais urgente é a previden-
ciária, uma vez que o governo está prestes a não conseguir 
suportar os custos com aposentadoria e pensões. “A gravidade 
da situação é essa mesmo: nós estamos prestes a não poder 
pagar (a previdência)”, afirmou Oliveira. 

 
Empresa quer devolver 040. O grupo Invepar anunciou 

que vai devolver a concessão da BR-040 ao governo federal. 
A revelação foi feita após 2 anos e um mês de cobrança de 
pedágio e com apenas 5 km duplicados no trecho que passa por 
Minas. A Via 040, empresa criada pelo grupo para administrar 
a rodovia, confirmou que vai aderir ao processo de relicitação, 
permitido pela nova lei sancionada pelo presidente Michel Te-
mer (PMDB). Os motivos da devolução não foram divulgados 
pela concessionária, mas a redução de fluxo de veículos devido 
à crise econômica e as dificuldades de financiamento em fun-
ção da Operação Lava Jato são apontadas por especialistas.

c A n A l   A B e r t o

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

internAcionAl tem reduÇão

mineiro É PrinciPAl
emPreendedor de 2017

guerrA nucleAr

Segundo dados da ANAC, as tarifas 
internacionais para voos, com origem no 
Brasil, registraram queda para todos os 
continentes, na comparação entre 2011 e 
2016. O primeiro levantamento mostra que 
a América do Sul teve 59,6% das passa-
gens vendidas abaixo de US$ 300 em 2016 
(em 2011, essa fatia era de 34%). Já para 
América do Norte 53,6%, dos bilhetes foram 
comercializados por menos de US$ 600 no 
ano passado (ante 6,9% em 2011). Para 
a Europa, passagens abaixo de US$ 750 
responderam por 56,5, diante dos 16,2% de 
6 anos atrás. “Esse estudo reafirma os bene-
fícios da desregulamentação das tarifas que, 
no caso internacional, ocorreu em 2008 para 
América do Sul e para os demais mercados a 
partir de 2009”, afirma o consultor técnico da 
Associação Brasileira das Empresas Aéreas 
(ABEAR), Maurício Emboaba.

A ideia fantástica que renderia uma fortu-
na veio para Tallis Gomes, em 2011. Cansado 
e aborrecido por não conseguir um táxi, o mi-
neiro de Carangola, Zona da Mata, desenhou 
o projeto do que seria a Easy Táxi, empresa 
que, quando foi vendida, em 2014, para um 
grupo de alemão, valia cerca de R$ 1 bilhão. 
Depois disso, o empreendedor não precisava 
provar mais nada, mas provou. Em junho de 
2015, ele fundava a Singu, um marketplace do 
mercado de beleza que conecta profissionais 
como manicures, pedicures, maquiadores e 
depiladores a seus clientes e chega quase a 
quadruplicar a renda do prestador de serviço.

A escalada de tensão após os recentes 
testes feitos pela Coreia do Norte usando a 
mais potente arma nuclear – a bomba de 
hidrogênio – fez o mundo ficar em alerta 
sobre um possível confronto envolvendo 
principalmente os EUA. Diante de dois líderes 
tão imprevisíveis e dos desdobramentos que 
essa guerra pode ter, os especialistas são 
unânimes ao afirmar que as consequências 
podem ser catastróficas e colocar em risco o 
futuro da humanidade.

itaúna adota medidas
para contenção de gastos

A crise política e econômica en-
frentada no país continua a causar 
efeitos nos caixas das prefeituras 
de grande parte dos municípios. A 
redução dos repasses e transfe-
rências dos recursos devidos pelo 
Estado e União reflete na arreca-
dação e com a receita corrente 
líquida menor que a esperada, a 
alternativa é adequar as despesas 
à programação financeira. Itaúna 
vivencia a mesma situação de di-
versas outras cidades e, diante de 
dificuldades, mas com o objetivo de 
manter a regularidade e qualidade 
dos serviços prestados à popu-
lação, o prefeito Neider Moreira 
(PSD) lançou um pacote de me-
didas para a contenção de gastos 
na prefeitura, Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE), e Instituto 
Municipal de Previdência (IMP).

O decreto n.º 6.600, de 1º de 
setembro de 2017, publicado na 
edição do Jornal Oficial do Municí-
pio de mesma data e disponível no 
site da prefeitura, prevê uma série 
de ações para garantir a economia 
do dinheiro público. Por meio do 
documento, o chefe do Executivo 
requer a conscientização dos 
servidores em relação ao uso de 
energia elétrica, uso de materiais 
de expediente, copos descartáveis, 
cópias reprográficas e impressões, 
controle das despesas com liga-
ções telefônicas. 

O pedido está sendo reforçado 
pela comunicação interna. Foi de-
terminado ainda o cancelamento 
do plano corporativo de celular; a 
redução das despesas com loca-
ção de veículos e do consumo de 
combustíveis, tendo como base 
a média dos últimos seis meses, 

com exceção da frota destinada à 
Saúde para transporte de pacien-
tes. Nesse caso, as requisições 
para abastecimento deverão ser 
assinadas pelo gestor do setor 
responsável e reportadas à Con-
troladoria-Geral para avaliação.

Estão proibidas as despesas 
com diárias de viagens, exceto no 
caso dos motoristas da Saúde, para 
o deslocamento de usuários da 
rede pública em tratamento fora de 
domicílio. O decreto suspende ainda 
a realização e pagamento de horas 
extras, ressalvadas as situações de 
extrema necessidade, devidamente 
justificadas pelo gestor da pasta. Fi-
caram estabelecidos o gozo de férias 
vencidas a todos os servidores com 
vínculo mediante contrato temporá-
rio próximo do término e a revisão da 
concessão do vale-transporte, com 
atualização do cadastro de usuários.

O decreto fica em vigor até 
31 de dezembro de 2017. O pa-
cote de medidas anunciado por 
Neider com a proposta de reduzir 
os gastos da prefeitura também 
proíbe, nesse período, a indeni-
zação e conversão em espécie 
do direito às férias prêmio, com 
exceção nos casos da Secretaria 
Municipal de Educação, quando 
utilizados recursos vinculados; 
novas nomeações, contratações 
temporárias e de estagiários; e 
substituições de funcionários para 
ocupação temporária de cargos 
efetivos ou em comissão. Cessão 
de funcionários para outros órgãos 
federais e estaduais, somente 
em renovações de convênio ou 
reposição. O prefeito determinou 
também a reavaliação e redução 
dos valores das licitações que não 
foram homologadas.

Prefeito neider moreira determina economia para todos os setores
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Montes Claros melhora estrutura 
da Guarda Municipal do município
A Prefeitura de Montes Claros, 

por meio da Secretaria de Defesa 
Social, repassou novos equipa-
mentos e materiais de serviço 
para utilização da Guarda Civil 
Municipal. A solenidade aconteceu 
na prefeitura, quando o prefeito 
Humberto Souto (PPS) falou da 
importância dos agentes da Guar-
da para a proteção e defesa do 
patrimônio público. 

O investimento foi da ordem 
de R$ 114 mil, mais do que foi 
aplicado em materiais e equipa-
mentos, durante os 4 anos da 
administração anterior, quando a 
estrutura municipal foi depredada 
e a cidade escandalizada a nível 
nacional, segundo a Justiça, por 
ações de corrupção e desmandos. 

Foram repassados coturnos 
táticos, meias, jaquetas, cintos, 
joelheiras, capacetes, cotovelei-
ras, calções, camisetas, calças 
masculinas e femininas, camisas 
e cinturões de nylon. Todo o ma-
terial é de boa qualidade e vai 
atender às expectativas dos 115 
integrantes da Guarda Municipal, 

que vêm desempenhando um 
papel elogiável junto à sociedade, 
tanto que o número de ocorrências 
registrado no primeiro semestre de 
2017 foi menor que nos 6 meses de 
2016. Ao todo, foram 66 registros 
feitos este ano, enquanto que ano 
passado houve 91 queixas de 
tentativa ou conclusão de danos 
ao patrimônio público.

O prefeito destacou a importân-
cia da Guarda e que a administra-
ção vem atuando com austerida-
de, dinamismo e zelo pela coisa 

pública. Souto pediu empenho de 
todos os agentes, a fim de que a 
população sinta que os recursos 
pagos em impostos estão sendo 
bem aplicados e o patrimônio pú-
blico protegido de forma correta.

A solenidade contou com a 
presença do secretário de Defesa 
Social, Anderson Chaves, bem 
como do diretor Alan Kardec e da 
gerente Silvana Santos e agentes 
da Guarda Municipal. Os vereado-
res Júnior Martins e Pastor Elair 
também prestigiaram o evento.

Prefeito Humberto souto investiu r$ 114 mil em equipamentos
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O diretor da es-
cola do Senac, Gui-
lherme Miliani Suait, 
recebeu das mãos do 
presidente da Câma-
ra Municipal de Gua-
xupé, Danilo Martins 
(PHS) e do vereador 
Francisco Timóteo de 
Rezende (PTC) a Mo-
ção de Aplauso. A mo-
ção refere-se ao pro-
jeto educacional “O 
Porquê das Coisas”, 
organizado pelos alu-
nos do Senac no ple-
nário da Câmara

Francisco timóteo de rezende, guilherme miliani suait e danilo martins

senAc receBe moÇão de APlAuso
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MAIS DE 2 MILHÕES 
ENTREGUES 
À SANTA CASA 
E AO HOSPITAL
DA BALEIA.
R$ 1,268 milhão 

para a Santa Casa 

de Belo Horizonte, 

R$ 900 mil* para o 

Hospital da Baleia

Compromisso cumprido!RODRIGO
PACHECO

DEPUTADO FEDERAL

Prestar contas a Belo Horizonte é respeitar seu voto e sua confiança.

Hospitais filantrópicos enfrentam sérios problemas financeiros que refletem na prestação de serviços de saúde. Nosso 
estado precisa ser mais eficiente e mais justo para conseguir resultados melhores em todas as áreas. Por isso, lutar no 
Congresso Nacional por verbas que ajudem a resolver esses problemas é uma das minhas prioridades como representante 
do povo mineiro.

Rodrigo Pacheco, deputado federal.

*Valor para o Hospital da Baleia depende de repasse do Governo Federal.

rodrigootaviopacheco deprodrigominas

www.rodrigopachecomg.com.brwww.rodrigopachecomg.com.br


