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notÍciAs FAlsAs
PodeM ManiPular 
oPinião PúBlicA  

A dinâmica e a eficiência do compartilha-
mento podem estar por trás da facilidade 
com que as notícias falsas se propagam 

rapidamente pelas redes sociais, analisa a 
jornalista Luciana Bicalho, doutoranda em 
Comunicação Social pela UFMG. Pesquisa da 
Trend Micro expõe que há motivações e um 
comércio online dessa prática, já um estudo 
feito pela Kantar destaca que essa ação se 
intensificou em todo o mundo nos últimos 2 
anos. oPinião – PáginA 2
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Na opinião do cientista político Malco Camargo, a 
participação do senador Antonio Anastasia (PSDB), 
na disputa pelo governo de Minas, pode se tornar 
um capítulo delicado, por conta do seu passado. No 
começo da carreira, ele tinha como principal padrinho 
Aécio Neves (PSDB). Porém, se tratando de política, 
isso não seria determinante no resultado final do pleito. 
PolÍticA – PáginA 3

Presença de aécio
complica anastasia?

tucano poderia ser preterido nos eventos políticos de 2018

A doença representa 2% de todos os tipos de 
tumores que atingem os brasileiros. O oncologista 
André Murad explica que a falta de higiene é um dos 
principais motivos para o surgimento da patologia. 
Saúde & Vida – Página 7

câncer de pênis
é mais comum 
após 40 anos

Exportação de café e vendas de peças para motores são 
os primeiros itens da lista de produtos comercializados entre 
Minas e Portugal. Nas transações, o saldo para o Estado é de 
US$ 35,7 milhões, sendo que US$ 44,5 milhões foi exportado 
e US$ 9,9 milhões importado. economiA – PáginA 5

Exportações para 
Portugal rendem
US$ 35,7 milhões

crianças mineiras se destacam no nado sincronizado
esPorte

–
Página 12

79 mil tonelAdAs de liXo
Um brasileiro produz em média 387 Kg de lixo por ano. A 

soma de toda população é alarmante: cerca de 79 mil tonela-
das. Em Minas Gerais, são recolhidas 17.592 toneladas/dia. Os 
dados são da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza 
Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe). gerAl – PáginA 9

Juiz de Fora tem R$ 5,7 mi
para realização de obras
A liberação de R$ 5,7 milhões para a prefeitura de Juiz de 

Fora viabilizará obras na cidade, como nas encostas dos rios 
e a despoluição do Paraibuna. O convênio foi assinado pelo 
ministro das Cidades, Bruno Araújo, com o prefeito Bruno Si-
queira (PMDB), tendo como intermediadora a Caixa Econômica 
Federal. PolÍticA – PáginA 3

Bruno siqueira, prefeito de JF, com o ministro Bruno Araújo
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Mário riBeiro

Ariane Braga

É mEntiRa?

Minas x união 
Recentemente, o primeiro vice-presidente da Câmara Federal, deputado 

Fábio Ramalho (PMDB), declarou que as chances de haver um encontro de 
contas, para que seja feita a reposição do governo federal aos cofres mineiros 
de R$ 130 bilhões, são praticamente zero. O tema se refere a um suposto 
direito adquirido pelo Governo de Minas, a partir da desoneração fiscal con-
cedida por imposição de uma lei federal, que ofertou isenção de impostos 
para empresas exportadoras com o compromisso de haver compensação 
aos Estados e municípios de origem. Porém, tudo não passou de promessas. 
Até agora, o que se percebeu foi a queda da arrecadação a ponto de levar o 
Estado a ficar em situação financeira de penúria.

O assunto já se arrasta nos bastidores de Brasília. Ora no âmbito do 
Supremo Tribunal Federal, ora na Câmara Federal, contudo é motivo de 
controvérsia há mais de uma década. De modo que a simplicidade da 
opinião do parlamentar mineiro, em relação ao assunto em pauta, é no 
mínimo estranha. Afinal, e segundo decisão do STF, a matéria deveria ser 
regulamentada pelo Congresso. Mas veja só, ao invés de se estabelecer um 
regulamento com o fito de criar embasamento legal, propiciando a reposição 
do montante devido aos cofres dos Estados e municípios, Ramalho sugere 
que se tome providências apenas para resolver o impasse daqui pra frente, 
desconsiderando os 20 anos de falta de cumprimento assumidos pela capital 
federal. Isso é um absurdo.    

É de se rememorar que, desde o início deste ano, houve uma intensa 
mobilização de políticos, empresários, prefeitos e do governador de Minas 
para questionar a falta de sensibilidade do poder central, com esse ente 
federado que, por essa e outras razões, passa por um situação financeira 
difícil atualmente. No entanto, só é nítida a insensibilidade das autoridades 
econômicas do governo federal, sobretudo, em sua demasiada volúpia em 
receber os valores devidos pelos mineiros, cuja dívida entre Estado e União 
é um montante praticamente impagável, por conta de correções e juros dra-
conianos. As consequências de todo esse episódio é: Minas fica cada vez 
mais combalida e sem condições financeiras para quitar seus compromisso 
em dia, inclusive dos funcionários públicos estaduais.

Pelos cálculos do governador Fernando Pimentel (PT), a dívida do Estado 
com a União é de aproximadamente R$ 80 bilhões. Ele então sugere um 
arredondamento de números, possibilitando um encontro de contas entre 
as partes. Ao que tudo indica, o esforço destinado a movimentar as lide-
ranças e autoridades para discutir o assunto não mereceu o devido apreço. 
Tanto é verdade que o vice-presidente da Câmara, homem de confiança 
do presidente Michel Temer (PMDB) está sugerindo uma medida pela qual, 
a partir do próximo ano, o imposto sobre exportações seja cobrado direta-
mente pelos respectivos Estados de origem. Mas, quanto ao débito durante 
os 20 anos, por conta da famigerada Lei Kandir, o ilustre parlamentar não 
comenta nada? Ou seja, o seu silêncio mostra que o passado deveria ficar 
no passado. Entretanto, não é bem isso que poderá acontecer. As forças 
políticas de Minas hão de reagir contra essa proposta macabra de Ramalho.

FAKE NEWS se intensiFicA nos últimos Anos
Pesquisa aponta que 44% das pessoas já não acreditam no que leem nos meios de comunicação

o que é Fake News? Quando ela surgiu?

Fake News é um fenômeno atual que 
consiste na distribuição de notícias com 
conteúdos não factuais, mas que seguem um 
padrão jornalístico de produção. É impossível 
datar exatamente o seu nascimento, visto 
que notícias falsas sempre existiram (o 
que resultou no conceito de imprensa 
marrom). Entretanto, podemos afirmar que 
as redes sociais online potencializaram a 
prática, principalmente pela dinâmica de 
compartilhamento. 

esse movimento se intensificou com as 
mídias digitais? 

Sim, com certeza. Nos ambientes de 
compartilhamento das redes sociais online, 
a conversação entre os pares tem muita 
credibilidade. O raciocínio é simples, sem-
pre confiamos nas pessoas mais próximas. 
São fontes legítimas e com grande peso nas 
nossas decisões. E na correria do cotidiano, 
raramente checamos se o que está sendo 
compartilhado tem fundamento ou não. Isso 
também vai ao encontro da desconfiança 
gerada em relação ao jornalismo tradicional. 
Existe uma crise dos veículos de comunica-
ção, principalmente online, que intensifica a 
conversação entre os pares. 

como as pessoas podem identificar uma 
notícia falsa? e a grande imprensa?

A notícia falsa segue os padrões técnicos 
jornalísticos, o que dificulta sua identificação. 
Estamos vendo hoje uma proliferação de 
plataformas de Fact-Checking (tradução livre: 
checagem de fatos), que buscam investigar 
se o que está sendo compartilhado realmente 
tem base factual. Eles criam protocolos es-
pecíficos para realizar essa checagem. São 
procedimentos que buscam outras fontes para 
referenciar o que está sendo dito. Testam cada 
informação divulgada, vão atrás de base de 
dados, pesquisas estatísticas, assessorias 
de imprensa etc. Tudo isso para trazer mais 
profundidade sobre aquilo que circula nas 
redes sociais. Nesse sentido, eu acredito 
que falta investir hoje na educação digital. 
Precisamos entender como funciona a propa-
gação e produção de informação no ambiente 
online. As pessoas precisam ter consciência 
do uso e do aprofundamento da informação 
que circula entre os pares. Investir na leitura 
e na pesquisa principalmente. 

Quais são as consequências de uma notí-
cia falsa para a sociedade e mídia?

Primeiro a sensação de desconfiança em 
relação ao jornalista. Acho que isso é letal 
para a profissão, pois credibilidade é a base 
do trabalho. Quando deixamos de ser refe-
rência de informação de qualidade, perdemos 
o nosso propósito. E acho que a sociedade 
também perde muito com o empobrecimento 
do jornalismo. Com a circulação de notícias 
falsas, ficamos inseguros para a tomada de 
decisões políticas, econômicas, sociais etc. 
Fora o aumento da circulações de discursos 
de ódio, pois os haters se aproveitam desse 
cenário para propagar ideias preconceituosas. 
Resumindo, a pior consequência é a instabili-
dade da construção social. 

o jornalismo colaborativo pode ser consi-
derado um vilão para essa prática?

Não, ele é parte de uma dinâmica de com-
partilhamento que se tornou o palco dessas 
práticas. Mas de forma alguma podemos dizer 
que ele é um vilão. Talvez, seja apenas mais 
uma vítima. O jornalismo colaborativo é uma 
forma de entender a cultura participativa, que 
se inscreve em um cenário de mudanças não 
apenas tecnológicas, mas culturais e sociais. 
Não tem como voltar atrás. Todos nós quere-
mos produzir conteúdo. Essa é a realidade. 
Estamos o tempo todo falando de economia 
criativa e colaborativa. Todos possuem ba-
gagem para contribuir. Não podemos retalhar 
esse tipo de jornalismo porque existem pesso-
as mal-intencionadas. 

como exemplo, houve uma ampla divul-
gação internacional de uma falsa notícia 
do méxico, em que uma criança estava 
soterrada e pedindo socorro. o governo 
desmentiu o fato mas, em poucas horas, 
a mídia já havia explorado o caso. A busca 
pelo furo faz com a imprensa esqueça da 
essência do jornalismo? 

Esse sempre foi um problema para o jorna-
lismo. Não podemos nos esquecer que existem 
interesses comerciais por trás. É claro que o 
furo ainda é um recurso para alcançar mais 
visibilidade. Mesmo no cenário de instantanei-
dade das redes sociais online, os veículos de 
comunicação querem o crédito pela informação. 
E como tudo é muito rápido no digital, os proce-
dimentos para apuração e investigação do fato 
ficam mais vulneráveis. 

Qual a saída para que a imprensa minimi-
ze casos como esse? teremos que conviver 
com isso?

Não acho que o conformismo seja o melhor 
caminho. Precisamos aproveitar esse momento 
de crise e instabilidade para reinventar o jor-
nalismo. Pode parecer clichê ou utopia, mas 
sem uma reformulação profunda das práticas 
jornalísticas, incluindo a base do modelo de 
negócio, vamos perecer e perder totalmente o 
propósito da profissão. A saída agora seria abrir 
para um debate intenso e público, buscando 
entender o papel da imprensa nesse novo 
cenário. A sociedade mudou, as dinâmicas são 
outras, então precisamos ver qual será nosso 
espaço para retomar a credibilidade. Talvez, a 
maior contribuição da imprensa hoje seja trazer 
profundidade para as informações superficiais 
que são compartilhadas nas redes sociais.

o código de Ética dos Jornalistas
Brasileiros, no capítulo

i – Do Direito a informação,
lê se a seguinte afirmativa:

(...) a produção e a divulgação
da informação devem se pautar
pela veracidade dos fatos e ter

por finalidade o interesse público (...).

Pesquisa mostra que 1 em
cada 5 entrevistados admite

ter compartilhado uma história
após ter lido apenas o título

doutoranda pela uFmg afirma que as notícias falsas seguem os padrões técnicos jornalísticos, o que dificulta sua identificação
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a sina macabra
Como numa sina macabra, Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT) escolheu Belo 
Horizonte para encerrar seu périplo pelo 
nosso Estado. É aquela história que nos 
persegue: no fundo merecemos tamanho 
estrupício, pois, afinal, aqui sempre 
foi uma espécie de segunda casa do 
indigitado personagem.

Lula se parece com aqueles dementes 
psicopatas que não deixam que suas lou-
curas sejam eliminadas por um psiquiatra 
competente.

Loucuras que ele e sua turma promo-
veram durante seus dois mandatos, mais 
o tempo em que Dilma permaneceu na 
presidência até ser defenestrada, resulta-
ram na “quebra” literal do país em nome 
da sanha comunista.

Hoje, o país passa pela dura tarefa de 
recolhimento dos cacos econômicos, so-
ciais e políticos da triste era dos governos 
comuno-petismo.

Como eles nunca desistem, no lingua-
jar do esquerdopata de Garanhüns “a luta 
continua, companheiros”. E não vai parar 
tão cedo, pois agora com a utilização das 
tenebrosas redes sociais, ele passou a 
dar lições de economia e até de ética. A 
própria Dilma faz uso das redes para emitir 
conceitos tortos como é da sua natureza.

Pergunta que não quer calar: tendo 
como referência a sua incrível dificuldade de 
se expressar na chamada língua pátria, não 
é demais pensar que há um sofisticado sta-
ff de ghost-writers para tornar inteligíveis as 
intervenções dela e dele nas redes,

De uma coisa podemos estar certos: a 
tal luta deles não vai parar nunca porque 
é um projeto que começou com Stalin e o 
assassinato de milhões pessoas na Rússia 

até se espalhar pelo mundo, chegando 
ao Brasil bem antes do demiurgo de Ga-
ranhüns, por meio de golpes contínuos à 
democracia, principalmente na América La-
tina, vide Cuba. Tudo em nome do carma da 
ideologia louca misturada com a esperteza 
política de enganar a população.

Até quando o Brasil ainda resistirá? 
É uma questão de difícil resposta. 
Embora pesquisas realizadas 
um ano antes das eleições 
não possam ser levadas a 
sério, não se pode ima-
ginar o que acontecerá 
diante da estratégia de 
negar tudo que fizeram 
e da persistência de-
menciada de seguir em 
frente. Agora com um 
arsenal de inteligência 
midiática, o brasileiro 
lúcido que vê as mu-
danças positivas na 
economia pode mais 
uma vez não se 
deixar levar pelo 
discurso alegórico 
e vitimizado das 
esquerdas.

Ocorrendo as desapropriações fun-
damentais das estatais e que tais, a 
tendência é que o país, finalmente, saia 
da fossa em que o afundaram. É preciso 
cuidado porque é nessa fossa que os 
esquerdopatas querem que o país e os 
brasileiros se enterrem.
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Elas estão nos meios de comunicação, mídias sociais, 
Whatsapp e acabam na roda de conversa de um bar e, 
até mesmo, na hora do jantar em família – estamos fa-
lando do Fake News – as notícias falsas. Uma pesquisa 

da Trend Micro revela que existem motivações e um comércio 
online para a disseminação de notícias falsas e manipulação da 
opinião pública. Um exemplo disso foi a eleição nos EUA, na qual 
as Fake News viraram uma tendência para difamar os candidatos.

No Brasil, uma pesquisa da Kantar destaca que a prática 
se intensificou entre 2016 e 2017. O instituto constatou que 
os ataques aos veículos de comunicação consolidados não 
conseguiram prejudicar a reputação da imprensa nos EUA, 
Reino Unido, França e Brasil (países pesquisados) – pois 73% 
dos entrevistados enxergam que o jornalismo de qualidade é 
fundamental para uma democracia saudável. No entanto, 44% 
não acreditam que o que leem é verdadeiro. 

Veículos de notícias online também tiveram danos a sua 
reputação, pois 41% disseram ‘confiar menos’ neles. Mais de três 
quartos dos consumidores de notícias declaram ter conduzido 
uma verificação de fatos para averiguar uma história, enquanto 
70% reconsideraram compartilhar um artigo, preocupados que 
pudesse ser ‘Fake News’. Por outro lado, quase 1 em cada 5 
entrevistados admite ter compartilhado uma história após ter 
lido apenas o título. Por fim, a cada 100 leitores de notícias, 58 
disseram ter menos confiança no noticiário político e eleitoral 
visto nas redes sociais, por causa desse movimento.

Conversamos com a professora, jornalista e doutoranda 
em Comunicação Social pela UFMG, Luciana Bicalho sobre o 
assunto. Ela ressalta que o estudo nesse campo ainda é novo 
no Brasil, mas pesquisas devem surgir em breve sobre o tema.
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tércio amaral

daniel amaro

eX-vereAdor de Belo Horizonte. AtuAlmente,
Preside o PP AFro em minAs gerAis e o PP-BH

lúcio Bocão

minas sem prestígio
Em Brasília, não se fala em outra coisa que não seja na mu-

dança de ministros, prestes a acontecer a qualquer momento. 
A possibilidade do presidente Michel Temer (PMDB) em con-
vocar um mineiro para esses cargos influentes é praticamente 
impossível, analisam os parlamentares federais.   

galo sem estrutura
Comentário cáustico do jornalista Flavio Carvalho, durante 

programa de TV: “O Galo deveria aproveitar a mudança de 
diretoria e proceder outras alterações, como contratar outro 
técnico, já que o atual não é lá grandes coisas, como propala a 
imprensa nacional. Mudaria, também, grande parte do elenco, 
pois mais da metade do time poderia ser plenamente dispensa-
do, especialmente os jogadores com idade acima dos 30 anos”.  

Pimentel x Julvan
Depois de ter sido recebido com tapete vermelho pelo go-

vernador Fernando Pimentel (PT), o presidente da Associação 
Mineira de Municípios, Julvan Lacerda, está mais otimista 
em relação a possibilidade de algumas das reivindicações da 
entidade serem atendidas. Assessores de ambas as partes 
comemoram o início da reaproximação. 

Popularidade de Kalil
“Depois que o prefeito de BH, alexandre Kalil (PHS), 

autorizou o pleno funcionamento do Hospital do Barreiro, a 
popularidade do chefe do executivo naquela região cresceu 
de maneira espetacular”, comentam pessoas que residem na 
localidade. 

Penido, a bola da vez
Prefeito por inúmeras vezes, ex-deputado federal e esta-

dual, Vitor Penido (DEM) é uma das lideranças políticas mais 
demandadas na região metropolitana. É que, além de prefeito, 
presidente da Granbel, ele comanda a influente Amig, aliás, 
uma entidade que não passa por bons momentos, por causa 
de questões como a Samarco.

Comentário final. Ainda a respeito de Penido, ele é filiado 
ao Democratas, e em consequência disso, tem livre acesso 
ao gabinete do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia 
(DEM), hoje, considerado o número dois da presidência da 
República. 

lava Jato, tudo ok...
Ex-deputado federal, militante político e advogado, o paulis-

tano, airton Soares, semana passada, defendeu abertamente 
a Lava Jato. Para ele, somente os políticos corruptos conside-
ram que o juiz Sérgio Moro exagera mas, na sua avaliação, 
no futuro, a história dirá que o Brasil teve o antes e o depois 
dessa operação. É isso ai, excelência!

sem reforma...
“A Reforma da Previdência não deverá acontecer, por conta 

da falta de prestígio do governo junto aos parlamentares. Aliás, 
depois da gravação do empresário Joesley Batista, o governo 
do presidente Temer (PMDB), virou de cabeça pra baixo”, 
ironizou o jornalista gerson Camarotti, de Brasília. Será?

samarco sob pressão
“Para que o cronograma de compromissos assumidos 

pela mineradora Samarco seja cumprido, é necessário que 
haja pressão, caso contrário, nada de significativo acontecerá, 
inclusive a construção das casas para os desabrigados em 
consequência da tragédia”, informa Pablo dias, do Movimento 
dos Atingidos por Barragens (MAB). Cruz credo gente!

Alckmin desacreditado?
Na contramão dos demais analistas, o cientista político 

mineiro adriano Cerqueira comenta que, avaliação feita junto 
ao eleitor revelou, o atual governador de São Paulo, geraldo 
alckmin (PSDB), não empolga mais os brasileiros.

maluf, abusado...
Usando até mesmo palavra de baixo calão, o historiador 

Marco antonio Villa lembrou recentemente: “O deputado Paulo 
Maluf (PP), já está com mandato de prisão decretado pelo Su-
premo Tribunal Federal. Seus direitos políticos foram cassados. 
Mesmo assim, o parlamentar continua no cargo, e mais: faz parte 
da Comissão de Constituição de Justiça – CCJ”. E o historiador 
arremata: “Efetivamente, este não é um país sério”.

PtdoB ou avante?
Indagado por jornalistas se o PTdoB estava desgastado 

com a crise política brasileira, os seus dirigentes se viram 
obrigados a mudar o nome da sigla que, agora, será denomi-
nada de “Avante”. O deputado estadual Bosco disse: “Nada 
disso, fizemos pesquisas no Brasil inteiro antes de alterar a 
nomenclatura do partido”. Ok, Sr. deputado! 

O ano de 2017 vai chegando ao fim e 2018 
já se aproxima. Com isso, ficará cada vez mais 
forte o debate sobre as eleições para presi-
dente, governadores, senadores e deputados.

Em Minas, analisaremos uma alternativa 
à atual gestão do governo estadual, que não 
vem honrando seus compromissos com as 
prefeituras, servidores e, em especial, com 
a população, que sofre com a situação da 
educação e da saúde. Somente nesta área, 
são cerca de R$ 6 bilhões que o Estado deve 
a municípios e entidades filantrópicas, como 
as Santas Casas. Situação inaceitável!

Vários nomes vêm se colocando como 
pré-candidatos a governador de Minas em 
2018. O ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio 
Lacerda (PSB) é um deles, assim como o 
deputado federal Rodrigo Pacheco (PMDB). 
Dois nomes fortes e competitivos. 

Quem também vem rodando Minas Gerais, 
debatendo os problemas e caminhos com a 
população é o ex-presidente da Assembleia 

Legislativa Dinis Pinheiro (PP). Ele é homem 
público de trajetória irreparável. Entre 2011 e 
2014, enquanto presidia o Legislativo mineiro, 
Dinis pautou e conseguiu a aprovação do 
maior Pacote Ético de nossa história. Entre as 
medidas aprovadas, o fim do voto secreto, a ex-
tinção do pagamento de 14º e 15º salários dos 
deputados estaduais e o corte de pagamento 
por participação em sessões extraordinárias.

Além de bom gestor público, comprometido 
com o uso correto dos recursos dos cidadãos, 
Dinis também se destaca por sua sensibilidade 
social. É pessoa humana e atenta às mazelas 
do outro. Pude mais uma vez atestar isso 
recentemente, quando levei Dinis ao bairro 
Vista Alegre, no aglomerado Cabana do Pai 
Tomás. Lá, visitamos a creche-escola infantil 
Pingo D’Água, onde duas unidades atendem 
mais de 450 crianças e jovens da região. Dinis 
ficou emocionado com o trabalho realizado e 
fez questão de conversar e conhecer melhor 
a realidade de funcionários e alunos.

Outra iniciativa de Dinis, ainda quando 
deputado, e que mostra seu trabalho em favor 
dos que mais precisam, é a Bolsa Reciclagem. 
Sancionada em 2011, a iniciativa instituiu 
pagamento pelo poder público ao catador de 
material reutilizável e reciclável. 

A bolsa é destinada aos trabalhadores 
organizados em associações e cooperativas 
que vivem com renda familiar abaixo da linha 
da pobreza ou da pobreza extrema. Os recur-
sos são destinados distribuídos de acordo 
com o volume recolhido por cada um. Assim, 
além do incentivo social, a Bolsa Reciclagem 
é importante caminho para a sustentabilidade 
em nossa sociedade.

O debate sobre uma política ética, 
comprometida com aqueles que mais 
precisam, e respeitando o meio ambiente, 
é urgente. Felizmente, esse compromisso 
já é demonstrado por Dinis. Ações assim 
mostram um caminho a ser seguido em 
Minas Gerais e no Brasil.

a controvertida presença de
anastasia no pleito de 2018

tempo de mudanças

A semana foi controvérsia no que diz respei-
to ao futuro político do senador mineiro Antonio 
Anastasia (PSDB). O tucano continua fazendo 
contatos, como aconteceu em um encontro 
realizado, recentemente, entre empresários do 
Ceasa Minas, porém, na oportunidade, nada se 
falou sobre eleições. No entanto, sua recepção 
estava recheada de lideranças partidárias.

 No passado, quem, efetivamente, coman-
dava as campanhas do ex-governador era a 
então toda poderosa Andrea Neves, cidadã que, 
atualmente, não pode sequer sair de casa, no 
condomínio de luxo em Nova Lima, por estar 
em prisão domiciliar.

O atual senador não tem um histórico de 
disputas: chegou ao governo na condição de 
vice de Aécio Neves (PSDB). Depois foi eleito 
senador, segundo se comenta nos bastidores, 
sem a menor noção de aonde iria buscar votos 
e quanto gastaria em campanha. Tudo era 
articulado pelo grupo de seu padrinho Aécio.

PsdB x Pt
Se por ventura decidir enfrentar o pleito do pró-

ximo ano, o senador será imediatamente jogado 
no “colo” de Aécio junto com suas respectivas ma-
zelas, por conta de inúmeras denúncias, processo 
na Justiça, delação premiada e tudo mais. “É o 
candidato do nosso sonho para ser derrotado”, 
confidencia o deputado petista Rogério Correia”.

Apoio do grupo
Políticos experientes dizem que Anastasia 

seria o único capaz de reunir os denominados 
grupos de oposição ao atual governador Fer-
nando Pimentel (PT). Ele tem capacidade de 
dialogar com o peemedebista Rodrigo Pacheco 
e com o ex-presidente da ALMG, Dinis Pinheiro 
(PP). Consta que até mesmo o circunspecto 
Marcio Lacerda (PSB) aceitaria ser liderado pelo 
senador. Mas, em relação ao ex-prefeito de BH, 
tudo é possível de acontecer, inclusive existe a 
possibilidade de seu partido impor uma candi-
datura própria ao governo de Minas, fazendo 
esvair entre os dedos, as chances dele caminhar 
para uma aliança com o grupo do ex-governador 
e atual senador do PSDB.

Nos bastidores da ALMG, a opinião de um 
jornalista da crônica política indica o seguinte: “Se 
a oposição continuar indecisa, o atual governador 
Pimentel poderá ser reeleito ainda no primeiro 
turno”. Traduzindo: os opositores só teriam um 
caminho: a união. Isso evitaria uma derrota e a 
chance de dizimar de vez o denominado grupo 
de Aécio, respeitado durante uma década como 
uma forte liderança política em Minas Gerais.

opinião de quem sabe
Relativamente aos meandros da política 

mineira, o cientista político Malco Camargo, 
analisa: “Atualmente Anastasia é a maior 
estrela do PSDB mineiro. Não só pelo seu 
trabalho como senador, mas, principalmen-
te, pela lembrança da sua ação enquanto 
governador. Porém, sua imagem pública 
construída à sombra de seu padrinho cresceu 
enquanto Aécio tinha uma boa imagem e, 
agora, o enfraquecimento dele também traz 
consequências para a imagem de Anastasia. 
Mesmo distante de escândalos de corrupção, 
ele terá um desempenho eleitoral aquém do 
que teria em outros tempos. Caso participe do 
pleito de 2018 será um ator relevante, mas não 
necessariamente liderará a oposição. Caso 
não participe, não tem força nem carisma para 
ancorar outra candidatura”.senador tucano seria o único em condições de unir as oposições
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ministro liberou recursos
para obras em Juiz de Fora

O ministro das Cidades, 
Bruno Araújo, esteve em 
Juiz de Fora para assinar, 
junto com o prefeito Bruno 
Siqueira (PMDB), a liberação 
de um novo lote de obras 
de contenção de encostas. 
Cinco importantes bairros 
em áreas de risco serão be-
neficiados. O investimento é 
de cerca de R$ 5,7 milhões, 
com recursos provenientes 
de convênio entre a Prefei-
tura de Juiz de Fora (PJF) e 
o Ministério das Cidades, por 
meio da Caixa Econômica 
Federal. O ministro também 
visitou as obras de despolui-
ção do Rio Paraibuna.

Araújo destaca a impor-
tância de fazer investimentos 
em obras de contenção para 
a prevenção de desliza-
mentos de terra. “Hoje vim 
autorizar mais R$ 5 milhões 
para esses projetos, algo 
que é importante devido 
a topografia do município. 
Juiz de Fora tem dado uma 
demonstração exitosa de um 
modelo de governança que 

faz bem a população de toda 
a região e ao país”.

Além das melhorias que 
vão iniciar, 15 áreas já foram 
contempladas nos últimos 4 
anos, sendo o maior volume 
de reparos de contenção 
da história da cidade. “Essa 
parceria com o Ministério 
das Cidades está possibi-
litando a cidade ver obras 
concluídas em nossa ad-

ministração. Já investimos 
R$ 20 milhões em desen-
volvimentos de contenção 
e agora temos mais uma 
parcela de recursos libera-
dos para novas obras que 
serão iniciadas em breve, 
para trazer mais segurança 
e tranquilidade para as pes-
soas que vivem em áreas de 
risco”, acrescenta o prefeito 
Bruno Siqueira.

Durante o encontro, mi-
nistro, prefeito e diversas au-
toridades políticas, militares 
e civis, visitaram a Estação 
de Tratamento de Esgoto 
(ETE) Granjas Bethel, parte 
integrante das melhorias de 
despoluição do Rio Paraibu-
na. A estação está em fase 
final de construção e prevê o 
tratamento de 70% do esgoto 
de Juiz de Fora e representa 

um investimento de R$ 25 
milhões. A previsão é de 
começar a fase de testes ope-
racionais até o final deste ano.

O projeto de despolui-
ção do Rio Paraibuna iniciou 
em 2013 e prevê a implan-
tação de 46 quilômetros de 
tubulações ao longo do rio e 
em cinco córregos, além de 
cinco estações elevatórias e 
duas novas ETEs. No total, 
estão sendo investidos R$ 
140 milhões.

Para o ministro, os inves-
timentos cuidam do futuro da 
população. “Geralmente, os 
municípios se concentram 
em pedir recursos para pa-
vimentação e recapeamento, 
que são absolutamente fun-
damentais, mas são obras 
como essa que cuidam do 
futuro e da qualidade de vida 
das pessoas”. Ele também 
destaca que o ministério 
está com quase R$ 5 bilhões 
para custear benfeitorias de 
saneamento, pavimentação 
e mobilidade urbana em todo 
o país. “Os municípios estão 
enviando seus projetos e se 
habilitando, o que também 
pode ocorrer com Juiz de 
Fora”, finaliza.

Bruno siqueira: “essa parceria com o ministério das cidades está
possibilitando a cidade ver obras concluídas em nossa administração”
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loraynne Araujo

1 – Sinopse – A atual crise política, 
econômica e financeira fazem a pessoa ficar 
atordoada em consequência dos reflexos 
negativos, que se desdobram em seu próprio 
orçamento, da empresa e da família.  No atual 
índice de desemprego, que se encontra na 
faixa de 13 milhões de brasileiros, o cenário 
é desalentador! Soma-se a isso, os aumentos 
dos preços de serviços, mercadorias básicas 
de alimentação, vestuário, juntamente com 
as despesas de lazer, energia elétrica, gaso-
lina e outras dificuldades! A crise se agrava 
e os dirigentes políticos, em sua maioria, se 
preocupam mais com interesses próprios. 
As dificuldades macroeconômicas e políticas 
aumentam e o país se adentra gradativa-
mente, numa extensa rota de apreensão e 
expectativa! E assim, dúvidas sem respostas, 
se acumulam na mente do cidadão.

2 – Pessoas atordoadas – Conforme 
citado, a crise faz a pessoa ficar atordoada! 
Problemas de toda ordem se afloram, como 
num “rio que corre para o mar”: I) diminuição 
da receita financeira; II) falência da empresa; 
III) baixa da autoestima; IV) doenças depres-
sivas; V) decisões precipitadas; VI) negócios 
mal sucedidos; VII) conflitos societários: VIII) 
demissão do emprego; IX) trancamento da 
faculdade; X) diminuição do lazer; XI) perda 
da paciência, XII) nervos à flor da pele; XIII) 
potencialização de conflitos conjugais etc.  

3 – empresa familiar e a crise – O fecha-
mento de uma empresa familiar constitui-se de 
uma grave e constrangedora situação para to-
dos! Não havendo bom senso, diálogo familiar 
e/ou societário etc, o dia a dia se mergulha nas 
profundezas do inferno! Na crise, sugere-se 
a retomada da fé em Deus, muita espirituali-
dade, resiliência, calma, sendo que, o melhor 
e mais aconselhável é não perder a cabeça! 
A crise, analisada como processo, deve ser 
enfrentada com objetivo, foco, otimismo e um 
eficiente planejamento!

3 – Planejamento estratégico individual 
– Obrigações e deveres são importantes para 
que um planejamento se desenvolva com 
êxito! É um método para a obtenção de resul-
tados positivos em curto, médio e longo prazo! 
Pessoas devem conviver com a crise de forma 
inteligente e orientada, o que só pode ser feito 
com uma ótima gestão de suas atitudes e de 
ações táticas e estratégicas eficazes!

A vivência sugere que pessoas estão sem-
pre à procura desta complicada missão de ser 
feliz! Para que esta missão seja alcançada, 
o planejamento estratégico individual enseja-
-se como uma poderosa ferramenta de apoio, 
inclusive, na crise, quando o barco passa a na-
vegar entre tormentas e incertezas! Por mais 
dificuldades que ocorram, o leme do barco 
estará seguro, com o referido planejamento.

4 – Como fazer – 1)  proteger sua auto-
estima; 2) gerir com eficiência o seu controle 
financeiro; 3) administrar conflitos com eficácia; 
4) refazer seu plano de lazer; 5) conduzir com 
eficiência seus sentimentos e valores; 6) afas-
tar-se de pessoas que o entristece; 7) afastar-
-se dos inimigos; 8) avaliar  adequadamente o 
seu status financeiro social; 9) refletir sobre a 
resignação; 10) entender melhor a resiliência; 
11) resgatar a fé e a espiritualidade; 12) aper-
feiçoar suas táticas de ataques e defesas; 13) 
estar atento ao menor sinal da oportunidade; 
14) estar atento ao menor sinal de ameaça; 15) 
elaborar análise franca de seus pontos fracos; 
16) fortalecer seus pontos fortes; 17) atacar 
sem trégua o seu inimigo; 18) analisar de forma 
franca, sua rede de contatos;18) aperfeiçoar 
sistematicamente sua rede de contatos.

5 – Objetivos Pessoais, Metas e Conhe-
cimento – Definir seus objetivos pessoais e 
metas! Aperfeiçoar o seu conhecimento: leituras 
de obras literárias tais como: a Arte da Guerra, 
O Príncipe (Maquiavel), Vampiros Emocionais, 
Mentes Perigosas, o Inimigo está ao seu Lado, 
Tuareg (Combates no deserto do Saara), O Ge-
rente Eficaz, Gestão, Planejamento, Filosofia etc.

6 – Considerações finais – O autor es-
clarece que o artigo retrata uma abordagem 
ampla e genérica sobre o tema e, em sua 
visão, a crise é entendida como processo.

crise econômica pessoal - planejamento estratégico individual!

mães têm mais dificuldade 
para conseguir emprego

diferença salarial entre homens e mulheres
58% Operacional

51,4% Especialista

47,3% técnico

20,4% analista

46,7% Coordenação 

A consultora finaliza afir-
mando que a composição 
familiar está mudando para 
tentar adaptar a essa mulher/
mãe que volta, ao mercado de 

trabalho, após a gravidez. “Há 
uma reorganização dos papéis 
sociais. Ou seja, a família está 
fazendo de tudo para que as 
mulheres não saiam do mer-

cado. O marido ajuda a tomar 
conta ou a criança fica em uma 
creche. A mulher fica separada 
do filho para ajudar a sustentar 
a casa”.

Segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a taxa de 
desocupação do trimestre 
julho-agosto-setembro de 

2017 era de 12,4% dos brasileiros, 
ou seja 13 milhões de pessoas de-
sempregadas. Apesar dos números 
serem altos, um gênero sofre mais 
com essa realidade: as mulheres. 
Esse levantamento constatou que 
14,9% não possuem emprego. 

As que são mães têm ainda mais 
dificuldade em voltar ao mercado de 
trabalho. Uma pesquisa, realizada 
pela empresa MindMiners, revela que 
quase metade das mulheres já foram 
rejeitadas em uma seleção de em-
prego por serem mães ou manifestar 
desejo de engravidar. 46% relatam já 
ter enfrentado obstáculo no trabalho 
por se ausentarem para resolver al-
gum problema relacionado aos filhos. 
O estudo mostra ainda que 37% das 
mulheres acreditam que já perderam 
alguma chance de promoção por 
causa da maternidade. Entre as prin-
cipais queixas das profissionais com 
filhos estão pressão psicológica e 
preconceito no ambiente de trabalho. 

Juliana Fonseca, 37, está de-
sempregada desde março deste ano. 
Formada em relações públicas, ela 
conta que tinha muita facilidade em 
conseguir emprego até que resolveu 
ser mãe e tudo mudou. “De uns 
tempos pra cá tenho reparado esse 
preconceito mais latente. Tenho es-
pecialização em vendas e marketing 
digital pela Fundação Getúlio Vargas 
e de nada adianta. Quando chega a 
pergunta se tenho filhos e digo que 
sou mãe de 2, a coisa complica”. 

O mesmo acontece com Caroline 
Lima, 28. Ela relata que engravidou 
no último ano da graduação em re-
lações públicas, em 2015. No início 
do outro ano, iniciou a pós em comu-
nicação digital e desde abril de 2017 
está à procura de uma recolocação 
no mercado. “Quando falo desse 
período que dediquei a maternidade, 
priorizo destacar o freelancer e a pós 
que fiz com intuito de demonstrar que 
sou uma boa profissional. Porém, já 
aconteceu de mostrar meu portfólio 
e o recrutador grifar a palavra mãe, 
sem nenhuma cerimônia”.

A consultora de carreiras 
da Leaders HR Consultant, 
Daniela Montandon, destaca 
que essas questões depende 
da cultura da empresa. “É im-
portante ressaltar que existem 
várias profissionais que são 
extremamente competentes 
e trabalham bem, com ou 
sem fi lhos. Mas algumas 
empresas, devido a cultura 
organizacional e a cultura bra-

sileira, preferem, em alguns 
casos, optar por pessoas que 
não tem a responsabilidade da 
maternidade”. 

Daniela reitera que, além 
das dificuldades que as mães 
têm em encontrar uma nova 
recolocação no mercado, há 
também a questão dos sa-
lários serem mais baixos do 
que em relação aos homens. 
“Essa diferença já ocorre há 

muitos anos e é puramente 
cultural, mas existe uma sé-
rie de situações que fizeram 
com que o salário feminino se 
tornasse inferior ao masculino 
até porque entramos no mer-
cado de trabalho depois. No 
entanto, atualmente existe um 
movimento que está mudando 
o pensamento e as empresas 
estão equiparando a remu-
neração”.

Um dos trabalhos da pós-graduação de Caroline solicitava a
criação de um blog e ela fez um relato sobre o que está passando.

Fo
nt

e:
 C

at
ho

O advogado Wesley de Paula esclarece que há possibilidade de processar uma empresa, 
caso a mulher se sinta prejudicada no processo seletivo por ser mãe. Entretanto, ele ressalta que 
é necessário ter provas concretas do ocorrido. Além disso, ele diz que a mulher grávida possui 
estabilidade no emprego durante toda a gestação e 5 meses após o parto. Caso o empregador 
não queria mais contar com a funcionária, ele deve pagar uma indenização substitutiva do valor.
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Pressão contra Kalil
Líderes sindicais estiveram com faixas e tudo mais, semana 

passada, na porta da Câmara de Vereadores, com dizeres: 
“Prefeito Kalil, queremos melhores salários na educação”. Eles 
prometem muito barulho sobre esse assunto neste final de ano. 

da Fiemg à política?
Sondagem feita por jornalistas na porta do tradicional Café 

Nice, Centro de BH, constatou que muitos frequentadores do 
local gostariam de ver o atual presidente da Fiemg, Olavo 
Machado, disputando o governo de Minas. No entanto, quan-
do questionado sobre as chances de participar da eleição, 
Machado desconversa.

Política em moc
Em Montes Claros, na Porta do Café Galo, os frequentado-

res estão confusos. Eles não sabem se o ex-prefeito Ruy Muniz 
(PSB) será candidato a deputado estadual, mesmo porque a 
sua mulher Raquel Muniz (PSD) tem confessado a amigos 
a pretensão de buscar uma possível reeleição de deputada 
federal. A conferir, lógico!

visita de lula
Sobre a visita do ex-presidente Lula (PT) a Montes Claros, 

recentemente, de acordo com o deputado do partido Paulo 
guedes haviam pessoas denunciando que o governo federal 
cortou o “Programa do Leite” para muitas pessoas da região. 
Coitados!

Minas e Brasília
As insinuações sobre o apoio da cúpula nacional do PMDB 

ao deputado Fábio Ramalho para ser vice de Fernando 
Pimentel (PT), na sucessão ao governo, começaram nos 
corredores do Congresso. Tema polêmico, podem apostar.

sem conflitos
Veja como são as pessoas. Tem muita gente que combate 

ferozmente o trabalho informal. Mas, na opinião do filosofo 
paulistano Luiz Felipe Pondé, “a atuação das pessoas infor-
malmente nos bastidores do Brasil tem servido como anteparo, 
evitando movimentos que poderia desaguar em guerra civil”. 
Eu, hein?!

Mudança no secretariado?
No âmbito da Assembleia Legislativa, os deputados da base 

governista estão evitando comentar a respeito de mudanças no 
secretariado do governo Pimentel (PT). “Esse assunto não é 
prioridade do governador”, comenta um parlamentar com livre 
acesso ao Palácio da Liberdade.

Anastasia no páreo
O senador antonio anastasia (PSDB), já se articula, 

nos bastidores, se cacifando como um pretenso candidato ao 
governo de Minas. Vem chumbo grosso por aí!

Briga no PHs
Irritado com a direção de seu partido, o PSH, o deputado 

estadual dirceu Ribeiro disse que não há mais clima para 
continuar na sigla, porém, ele deseja sair pela porta da frente 
e não expulso, como pretendia o presidente Marcelo aro. “Sou 
um político honrado e mereço respeito”, afirmou o parlamentar. 
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A COPASA TRABALHA PARA 
TODOS OS MINEIROS.
FAÇA CHUVA OU FAÇA SOL.

A Medalha Mérito Consu-
lar 2017 foi entregue, no dia 6 
de novembro aos seus cinco 
homenageados no auditório 
da sede da Fiemg: o embai-
xador e subsecretário geral 
das Comunidades 
Brasileiras e de 
Assuntos Consu-
lares e Jurídicos 
do Ministério das 
Relações Exterio-
res, Henrique da 
Silveira Sardinha 
Pinto; a cônsul 
da Itália em Belo 
Horizonte, Aurora 
Russi, o superin-
tendente regional 
da Pol íc ia Fe -
deral em Minas 
Gerais, Robinson 
Fuchs Brasilino, 
o vice-presidente 
do Sistema Fie-
mg, Aguinaldo Diniz Filho, e 
o empresário Vittorio Medioli.

O presidente do Corpo 
Consular de Minas Gerais, 
Manoel Ferreira Guimarães, 
saudou os homenageados. Ele 
contou que o Corpo Consular 
mineiro comemora 65 anos de 
atividades, criado quando o 
estado iniciava seu processo 
de internacionalização, com a 
vinda de comunidades estran-

geiras. Guimarães falou sobre 
a trajetória dos cinco homena-
geados e de seu trabalho pelo 
desenvolvimento de Minas e 
do país. “Todos os agraciados, 
atuais e pregressos, passam 

por uma criteriosa 
avaliação do Cor-
po Consultivo”, 
disse.

O presidente 
do Sistema Fie-
mg, Olavo Macha-
do Junior, lembrou 
que o evento de 
entrega da Me-
dalha do Mérito 
Consular foi um 
dos primeiros de 
que participou ao 
assumir a presi-
dência da entida-
de. Ele também 
elogiou a escolha 
de Aguinaldo Di-

niz Filho, vice-presidente da 
Fiemg, como um dos home-
nageados “que sempre lutou 
pela indústria e por Minas”. 
Olavo Machado Junior também 
aproveitou a ocasião para se 
despedir. “Esse é meu último 
evento do Corpo Consular na 
minha gestão. Quero registrar 
o meu prazer em participar 
dele que vou levá-lo na lem-
brança”, afirmou.

relação entre minas e Portugal 
gera us$ 35,7 mi para economia

a Câmara Portuguesa
de minas Gerais está

completando 21 anos.
as entidades estão espalhadas

por todo o Brasil. algumas,
inclusive, já são centenárias

como a de São Paulo,
Recife e Rio de Janeiro.

Minas Gerais possui uma estreita 
relação de negócios com Portugal. 
Prova disso é que o saldo da balança 
comercial entre mineiros e portugue-
ses fechou 2016 com lucro de US$ 
35,7 milhões. O total exportado somou 
US$ 44,5 milhões, enquanto que o 
importado foi de US$ 8,9 milhões. O 
café é o produto mais vendido para 
Portugal, no ano passado, o valor 
deste item somou US$ 18,8 milhões, 
tendo sido responsável por 41,6% da 
pauta mineira para o país.

No ranking, o segundo produto 
da lista de exportação são as peças 
para motores, representando US$ 10,9 
milhões (23,9%) de participação, e o 
fio-máquina de ferro (aço não ligado) com 
US$ 7,43 milhões (16,7%). Em seguida, 
aparecem peixes congelados com US$ 
1,21 milhão (13,7%) do total importado 
por Minas Gerais e, também, circuitos 
integrados e microconjuntos eletrônicos, 
com US$ 1,10 milhão (12,4%).

Já de acordo com dados oficiais do 
DataViva, o saldo da balança comer-
cial entre o Brasil e Portugal fechou 
2016 com superávit positivo para o 
nosso país. O total exportado pelo 
Brasil para Portugal somou US$ 650 
milhões, ao passo que o valor importa-
do foi de US$ 640 milhões. No ranking 
dos principais Estados brasileiros que 
exportam para as terras lusitanas, 
Minas Gerais ocupa o 5° lugar.

Essa relação é acompanhada de 
perto pela Câmara Portuguesa de 
Minas Gerais. Segundo o presiden-

te Fernando Dias, a Câmara está 
sempre presente e ativa. “Temos um 
cruzamento muito bem orquestrado 
com as entidades do Estado e com 
os empresários indicados por elas”.

Para Dias, isso é de extrema impor-
tância, pois gera oportunidades efetivas 
de negócios. “Portugal quer exportar 
seus produtos e Minas é um potencial 
atrativo e tem interesse nessa relação 
comercial, empresarial e intelectual. Ou 
seja, abrange turismo, cultura e outras 
áreas. O país português é uma porta 
para a comunidade europeia. Isso elu-
cida que, ao invés do empresário ir para 
Inglaterra ou França, vai para Portugal. 
Estamos mais próximos, é a mesma 
língua e uma vez lá, entrar em 
toda Europa fica mais fácil”.

De acordo com o presi-
dente, esse intercâmbio 
sofreu impactos com 
a crise, contudo, o 
momento de reces-
são auxilia a um 
pensamento mais 
global. “A econo-
mia brasileira ain-
da passa por um 
período cautelar 
e precisa melhorar 
um pouco. Isso é um 
fator que dificulta no 
investimento externo. Mas 
existem diversas maneiras de 
contornar a situação, não devemos 
desanimar. Vivemos em um mundo 
globalizado e isso facilita tudo. Minas 
mudou muito, antes, só exportava. 
Hoje, importa, recebe, conhece e faz 
um intercâmbio”.

Ele acrescenta que, para o encer-
ramento de 2017 e 2018, as expecta-
tivas para as relações Minas-Portugal 
são as melhores. “Em função da situ-
ação que o país se encontra, muitos 
mineiros tem buscado fazer negócios 
por lá, principalmente no mercado 
imobiliário. Antes, os que optavam 
por comprar casa na Flórida ou nos 
EUA, hoje buscam Portugal. Seja para 
investimento ou segunda residência”.

Premiação
A fim de estreitar ainda mais essa 

relação, a Câmara homenageia, por 
meio do prêmio Destaque Empresarial 
Luso Mineiro, personalidades que fazem 

a diferença no intercâmbio. “O 
propósito do prêmio é o reco-

nhecimento a um cidadão 
que faz grandes feitos 

nessa ligação, auxi-
liando na criação de 
oportunidades entre 
os dois países. A 
Câmara criou uma 
comissão que en-
volveu algumas en-
tidades de classe e, 
nela, nós decidimos 

quem será homena-
geado”.

A entrega será no 
dia 22 de novembro e, 

este ano, o homenageado será 
o diretor-presidente da Construtora 
Brasil, Rafael Vasconcelos. Para o 
representante da Câmara, trata-se de 
uma empresa que pode dar a Minas 
algo que ela já foi: celeiro de grandes 
construtoras mineiras.

Homenageados recebem
medalha mérito

Consular na Fiemg

vittorio medioli, Aurora russi, Henrique da silveira
sardinha Pinto, Aguinaldo diniz Filho, manoel
Ferreira guimarães e robinson Fuchs Brasilino
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“Esse é meu
último evento do
Corpo Consular

na minha gestão.
Quero registrar

o meu prazer em
participar dele”

Estado mineiro ocupa
5° lugar em exportações

para as terras portuguesas
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http://www7.fiemg.com.br/
http://www7.fiemg.com.br/
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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

conectividade aérea, importante fator
de competitividade para o turismo

D A   C O C H E I R A

O destino Belo Horizonte realizou, no primeiro 
semestre, um road show em Buenos Aires, num 
trabalho compartilhado entre o BHC&VB, Belotur e 
Setur, e apoiado pela Embaixada do Brasil e pela 
Azul Linhas Aéreas. O evento contou com a presen-
ça de 70 convidados entre operadores e agentes 
de viagens, imprensa e autoridades locais. Muitos 
negócios concluídos e fechados, favorecendo o voo 
direto entre as duas capitais. 

Buenos Aires é um destino do gosto dos mi-
neiros e o objetivo foi criar o desejo dos argentinos 
em visitar Minas Gerais. Evidentemente, todos 
ficaram fascinados com a nova e surpreendente 
BH. O secretário da Embaixada, Guilherme Belli, a 
representante da Embratur – escritório para Chile, 
Argentina e Uruguai – Célia Andrade, a secretária 
executiva da Cambrás, Analia Canale, ficaram em-
polgados em conhecer a capital mineira.

Algo que todos nós observamos foi a impor-
tância que o novo governo argentino vem dando à 
conectividade aérea no país. São 10 aeroportos em 
reformas e expansão nas principais cidades do país, 
para favorecer o desenvolvimento econômico bem 
como para fazer crescer o turismo doméstico. E ao 
retornarmos a BH, percebemos com maior ênfase 
a grande importância de se ter um Aeroporto Inter-
nacional, um dos melhores do mundo, em nossa 
cidade. A BH Airport fez do Terminal 2 um exemplo 
de atendimento, conforto e mobilidade, trazendo 
competitividade para o destino turístico.

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte é o 
segundo hub aéreo da Azul Linhas Aéreas, fazendo 
com que mineiros do interior tenham uma conexão 
rápida para mais de 100 destinos nacionais e in-
ternacionais, bem como os turistas internacionais 
e nacionais que passam aqui para ir em outros 
destinos. Esta conectividade é essencial num 
destino que se deseja projetar-se para o mundo. 
A busca de novos voos nacionais e internacionais 
passa por um trabalho conjunto entre o poder pú-
blico estadual e municipal com a iniciativa privada, 

por meio da cadeia produtiva do turismo e setores 
produtivos prioritários locais. E é algo essencial para 
buscarmos e conquistarmos mais eventos para BH 
e região metropolitana.

A cadeia produtiva do turismo necessita ampliar 
o fluxo turístico de qualidade, ou seja, aquele em 
que o turista – qualquer que seja ele, de negócios, 
eventos ou de lazer – pernoita em BH, desfrute de 
nossa rica gastronomia, utilize o transporte interno, 
faça compras, visite museus e participe de shows 
e peças teatrais. BH é uma cidade onde a cultura 
ganha vida e, na maioria das vezes, gratuita.

A competitividade é um fator estruturante do 
desenvolvimento econômico e social, e o poder 
público deve ser o indutor da inovação, fazendo com 
que o setor produtivo execute o seu negócio com 
o melhor custo-benefício. E isso facilita decisões 
estratégicas responsáveis, pensando o futuro das 
pessoas que moram no destino.

Conectividade aérea é um ponto forte na com-
petitividade de um destino turístico. Felizmente hoje 
temos um dos melhores aeroportos da América 
Latina, recentemente reformulado para atender a 
22 milhões de passageiros, e pronto para novos 
voos nacionais e internacionais. E como já foi dito 
é um pilar essencial na busca de novos negócios 
e eventos. 

Um exemplo é o nosso San Pedro Valley – co-
munidade de startups que vem se conectando com 
o mundo, por meio de visitas aos principais polos 
tecnológicos do mundo -, e de onde saíram belas 
ideias transformadas em negócios de milhões de 
dólares. A globalização e a internacionalização são 
vias de mão dupla, e a cadeia produtiva do turismo 
de MG e de BH trabalha sua competitividade aguar-
dando a visita de missões estrangeiras para visita às 
nossas inovadoras plantas industriais e instalações 
de serviços (laboratórios, universidades, centros de 
pesquisa) como o escritório da Google, e o desen-
volvimento de inúmeros aplicativos – sucesso no 
mundo. Temos muito a mostrar ao mundo!

SuCeSSÃO PReSidenCiaL eM BH - O prefeito Alexandre Kalil 
(PHS) tem recebido, nos últimos dias, alguns pré-candidatos à Presidência 
da República em tom amistoso. O prefeito, sabendo de sua força 
política, ainda não se comprometeu com nenhum deles. Ele recebeu 
Jair Bolsonaro (PSC), Lula (PT) e Ciro Gomes (PDT). Kalil pertence ao 
PHS e faz parte de uma força política aliada ao prefeito de Betim, Vittorio 
Medioli, que poderá deixar a legenda no futuro. Portanto, o prefeito de 
BH é, hoje, a principal figura do partido em Minas. Nem mesmo Marcelo 
Guilherme de Aro Ferreira que, escolheu ser chamado apenas de Marcelo 
Aro, naturalmente para fugir do sobrenome do seu avô, o coronel José 
Guilherme Ferreira, não teria a força de Kalil. É claro que, como prefeito 
de BH e líder desse partido minúsculo, ele não quer se comprometer com 
nenhum dos candidatos e embora não tenha convivido partidariamente 
com nenhum político, carrega a mineiridade de mais ouvir do que falar.  
Ele está muito mais interessado num copo de vinho português e um bom 
quibe da Vila Árabe, onde tem mesa exclusiva.

eXcelÊnciA

Presidente da usiminas, sergio leite, recebeu o prêmio de 
excelência em sustentabilidade da World steel Association pelo 

Programa caminhos do vale de André Johanpeter, ceo da gerdau
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ReFORMa da PReVidÊnCia - Sou favorável a qualquer tipo de reforma 
que ajude a melhorar as condições de governabilidade do Brasil. Portanto, 
acho que deve haver sim a Reforma da Previdência, mas para acabar com 
os privilégios de muitos em detrimento daqueles que verdadeiramente 
contribuíram durante toda a vida. O deputado federal Saraiva Felipe (PMDB) 
que foi ministro da Saúde, pensa como eu, que defendo a volta de um sistema 
previdenciário, como o INPS, no qual o segurado tinha direito a pensão e 
aposentadoria e ainda à assistência médica para ele e família. Todos os 
principais hospitais privados do país tinham convênio com o INPS, pois 
seus clientes usavam outros serviços dos estabelecimentos como aluguel 
de apartamentos, televisão e visitas médicas.

SaCanageM - O comércio é livre, todos sabemos, mas autorizar 
importação de leite do Uruguai é uma sacanagem com os fazendeiros 
que mantém seus plantéis e gastam absurdos para produzir. O produtor 
é o que menos ganha na cadeia de produção do leite. Uma garrafinha 
de água mineral anda custando mais que um litro de leite.

a gerdau teve lucro de R$ 145 milhões no terceiro trimestre do 
ano. Pode não ser um lucro expressivo, mas também não teve prejuízo.

Minas emplacou menos veículos em outubro. Foram vendidos 
48 mil automóveis no Estado no mês passado: 4,8% a menos que 
setembro.

analistas dizem que as compras pela internet devem superar 
as dos centros comerciais neste final de ano. Também a entrada do 
13º salário deverá incrementar R$ 18 bilhões na economia mineira. 
Pensando bem no meu caso, prefiro comprar nas lojas de rua do que 
enfrentar os problemas advindos das compras via internet.

a “Feirinha aproxima” desta vez fará uma homenagem ao Serro. 
Além de gastronomia, teremos dança de caboclos e muito mais. No 
“Barracão Dona Lucinha” os sabores serão variados. Estão todos 
convidados.

Hernani de castro, lauro diniz, marcelo de souza e Anderson rocha, em evento em BH
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domingo, dia 12 de novembro
Rubens Lessa de Carvalho 
Cantor Paulinho da Viola
Érika Bispo

segunda-feira, 13
Rafael Henrique de Miranda
Carmelita Campos 
Sérgio Richard

terça-feira, 14
Dr. José Cândido Magalhães 
Jornalista Carlos Alberto dos Santos 
Coronel Paulo Duarte
Dona Ilidia - mulher de Edmundo Pé de Alface
Ivair Soalheiro - Contagem
Jornalista Vera de Oliveira 

Quarta-feira, 15
Sra. Marília Sarti
Walmir Moura Soares

Quinta-feira, 16
Eliseu Soares
Edmundo Pé de Alface - Feira dos Produtores
Terezinha Rodrigues Corrêa

sexta-feira, 17
Sra. Marilene Cunha
João Mandí - Contagem
Mônica Lucas Martins 

sábado, 18 
Dr. Luiz Carlos Gambogi
Zenólia Soares Batista 
Marlene Ferraz
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#saúdedoHomem

ProgrAmAÇão cinemArK

PáTiO SaVaSSi (09/11/2017 a 15/11/2017)

SaLa FiLMe HORáRiOS
1 Tempestade: Planeta em Fúria - 12 anos Leg 19:00 (ter e qui)

1 depois daquela Montanha - 12 anos Leg 13:30 - 16:10 - 19:00 - 21:40 (qua)

1 Pai em dose dupla 2 - 12 anos Leg 19:00 (sex) 18:10 (sáb e dom)

1 Malasartes e o duelo Com a Morte - PB 12 anos ORi 14:25 - 17:05 - 19:40 - 22:10 (seg)

1 Big Pai, Big Filho - LiVRe duB 3d 14:30 - 16:50 (ter/qui e sex) 13:30 - 15:50 (sáb e dom)

1 O estado das Coisas - 12 anos Leg 21:40 (ter/qui e sex) 21:00 (sáb e dom)

2 elis - PB 14anos ORi 16:20 - 18:55 - 21:30 (seg)

2 um Tio quase Perfeito - PB LiVRe ORi 14:05 (seg)

2 gosto se discute - 12 anos ORi 14:10 - 16:30 - 18:40 - 20:50 (todos os dias, exc seg)

3 Como se Tornar o Pior aluno da escola - 14 anos ORi 14:00 -  16:30 (ter)  14:00 - 22:15 (qui a dom)

3 Lino - PB LiVRe ORi 14:10 (seg)

3 Thor: Ragnarok - 12 anos Leg 3d 14:45 - 17:45 - 20:45 (qua)

3 Thor: Ragnarok - 12 anos duB 16:30 - 19:20 (qui a dom)

3 Liga da Justiça - 12 anos Leg 3d 00:01 (ter)

3 Bingo: O Rei das Manhãs - PB 16 anos ORi 16:35 - 19:30 - 22:00 (seg)

4 d.P.a - detetives do Prédio azul - LiVRe ORi 14:35 - 16:50 - 19:05 - 21:20 (seg)

4 Thor: Ragnarok - 12 anos Leg 3d 15:20 - 18:20 - 21:20 (ter/qui a dom)

4 Liga da Justiça - 12 anos Leg 3d 00:01 (ter) 17:30 - 20:20 (qua)

4 Big Pai, Big Filho - LiVRe duB 3d 13:00 - 15:15 (qua)

5 Minha Mãe É uma Peça 2 - PB 12 anos ORi 15:30 - 17:50 - 20:00 - 22:15 (seg)

5 Thor: Ragnarok - 12 anos Leg 14:20 - 17:30 - 20:30 (ter/qui a dom)

5 Liga da Justiça - 12 anos Leg 3d 00:01 (ter) 12:30 - 15:20 - 18:10 - 21:00 (qua)

6 Liga da Justiça - 12 anos Leg 3d 00:01 (ter) 13:10 - 16:00 - 18:50 - 21:45 (qua)

6 depois daquela Montanha - 12 anos Leg 15:50 - 18:30 - 21:20 (ter) 16:10 - 19:10 - 22:00 (qui a dom)

6 Polícia Federal - a Lei é Para Todos - 12 anos ORi 14:00 - 16:30 - 19:10 - 21:40 (seg)

7 Thor: Ragnarok - 12 anos Leg 15:30 - 18:30 - 21:30 (qua)

7 as aventuras do Capitão Cueca - O Filme - LiVRe duB 14:40 - 17:20 (ter/qui e sex) 13:20 (qua/sáb e dom)

7 O Filme da Minha Vida - PB 14 anos ORi 14:15 - 16:40 - 19:20 - 21:50 (seg)

7 Como nossos Pais - 14 anos ORi 19:40 - 22:05 (ter/qui e sex) 17:50 - 20:20 (sáb e dom)

7 Pokémon O Filme: eu escolho Você! - LiVRe duB 15:30 (sáb e dom)

8 Lino - LiVRe ORi 17:10 - 19:30 (ter/qui a dom)

8 Thor: Ragnarok - 12 anos duB 16:20 - 19:15 (qua)

8 Blade Runner 2049 - 14 anos Leg 21:50 (todos os dias, exc seg)

8 Como nossos Pais - 14 anos ORi 15:40 - 18:15 - 20:50 (seg)

8 Historietas assombradas Para Crianças Malcriadas - LiVRe ORi 14:50 (ter/qui a dom)

8 O estado das Coisas - 12 anos Leg 13:50 (qua)

diaMOnd MaLL (09/11/2017 a 15/11/2017)

SaLa FiLMe HORáRiOS
1 Thor: Ragnarok - 12 anos Leg 3d 14:50 - 17:45 - 21:10 (todos os dias, exc qua) 

1 Liga da Justiça - 12 anos Leg 3d 14:30 - 17:20 - 20:10 (qua)

2 Um Perfil Para Dois - 12 anos LEG 16:30 - 19:00 - 21:30 (todos os dias) **13:30 (qua/sáb e dom, hr extra)

3 Thor: Ragnarok - 12 anos Leg 15:50 - 18:45 - 21:40 (ter/qui e sex) **12:50 (qua/sáb e dom, hr extra)

3 Polícia Federal - a Lei é Para Todos - 12 anos ORi 14:30 - 17:05 - 19:30 - 21:55 (seg)

4 Bingo: O Rei das Manhãs - PB 16 anos ORi 14:00 - 16:40 - 19:45 (seg)

4 depois daquela Montanha - 12 anos Leg 15:30 - 18:10 - 21:00 (ter/qui e sex) **13:00 (qua/sáb e dom, hr extra)

5 d.P.a - detetives do Prédio azul - LiVRe ORi 16:10 - 18:30 (ter/qui a dom)

5 d.P.a - detetives do Prédio azul - LiVRe ORi 13:50 - 16:00 (seg)

5 Liga da Justiça - 12 anos Leg 3d 15:20 - 18:10 - 21:00 (qua)

5 Liga da Justiça - 12 anos duB 3d 12:30 (qua)

5 João: O Maestro - PB 12 anos ORi 18:10 - 20:50 (seg)

5 Pai em dose dupla 2 - 12 anos Leg 20:40 (sex a dom)

5 Historietas assombradas Para Crianças Malcriadas - LiVRe ORi 14:00 (ter/qui a dom)

5 de Volta Para Casa - 12 anos Leg 20:40 (ter e qui)

6 Minha Mãe É uma Peça 2 - PB 12 anos ORi 15:30 - 17:50 - 20:00 - 22:10 (seg)

6 Thor: Ragnarok - 12 anos Leg 3d 17:45 - 20:40 (qua)

6 Polícia Federal - a Lei é Para Todos - 12 anos ORi 19:30 - 22:00 (ter/qui a dom)

6 Big Pai, Big Filho - LiVRe duB 3d 13:15 - 15:30 (qua) 15:10 - 17:20 (ter/qui a dom)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< PROgRaMaÇÃO SuJeiTa a aLTeRaÇÕeS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

loraynne Araujo

câncer de pênis pode levar
a amputação do órgão

doenças que atingem o pênis:
• DST’s (doenças sexualmente transmissíveis)

• Uretrite

• Tortuosidade peniana

• Problemas de ereção 

falta de
higienização
correta é o
principal fator
de risco
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ão lidando da melhor maneira 
O funcionário público Aquiles Teixeira, 41, descobriu a doença há 3 anos. 

Ele conta que começou a sentir uma ardência no pênis e, com a orientação de 
sua mulher, resolveu fazer um teste de DST e o resultado foi negativo. Neste 
momento, resolveu procurar um urologista. “Quando o médico disse que eu 
poderia ter um câncer, fiquei um pouco triste, mas depois levei na esportiva. 
Coloquei na minha cabeça que era uma doença como qualquer outra”. 

Teixeira descobriu o tumor com 60 dias, o que facilitou no tratamento e a 
manter uma parte do seu pênis. “Tive que amputar 6 centímetros, mas falei 
para Deus que se precisasse tirar tudo podia. Eu só queria ficar livre daque-
la dor”. Após a amputação, ele precisou fazer quimioterapia. “Os médicos 
aconselharam que eu passasse no psicólogo, mas não precisei”. Tanto que 
Aquiles preferiu não esconder que tinha a doença. “Se você não levar na 
esportiva, acaba morrendo”.

Neste mês de novembro, período dedica-
do à saúde do homem, é importante destacar 
que, além do câncer de próstata, há outro tipo 
de enfermidade que atinge o sexo masculino 
de forma dramática: o câncer de pênis. 

Considerado uma doença rara em alguns 
países, como nos Estados Unidos onde a 
uma incidência de apenas 0,4% dos tumores 
malignos ou na Escandinávia que apresenta 
ocorrência de 1 a 1,3 por 100.000 habitantes, 
no Brasil a realidade é outra. Segundo dados 
do Inca, o câncer de pênis representa 2% 
de todos os tipos de tumores que atingem 
os brasileiros, sendo mais frequente nas 
regiões Norte e Nordeste e com surgimento 
maior após os 50 anos. Em 2013, a doença 

matou 396 homens e, em 2015, último ano 
do levantamento, 402 pessoas faleceram por 
causa da enfermidade.  

O oncologista e diretor da clínica Perso-
nal, André Murad, explica que a incidência 
do câncer tem como principal fator a falta de 
higiene nas partes íntimas. “Observamos que 
essa doença ocorre, na maioria das vezes, 
em pessoas de baixo nível socioeconômico, 
geralmente moradores de periferias e locais 
com pouco acesso à postos de saúde e médi-
cos. Além disso, a enfermidade atinge aqueles 
que não tomam banho todos os dias ou não 
sabem fazer a higienização correta do pênis”. 

A falta de limpeza do órgão gera um acú-
mulo de esmegma (secreção produzida que 
tem como principal objetivo umidificar e lubri-
ficar a pele da glande). “Esse líquido mistura-
-se com bactérias e forma-se uma substância 

leitosa e mal cheirosa. Isso faz com que o local 
se torne bastante ácido, facilitando o processo 
inflamatório crônico naquela célula, que acaba 
sofrendo uma degeneração ou alteração no 
DNA, transformando-se em câncer”.

Além disso, a presença da fimose, ou seja, 
excesso do prepúcio (pele que reveste a glan-
de), também pode ser um fator de risco para a 
doença. O médico elucida que o correto é que o 
prepúcio seja totalmente aberto e que a glande 
seja exposta. “O prepúcio dificulta a higieniza-
ção. Com isso, o esmegma, que é causador de 
câncer, vai acumulando naturalmente”.

Para a prevenção da doença, a cirurgia 
de fimose tem que ser feita na infância. 
“Por exemplo, os judeus, por questão 
religiosa, fazem esse procedimento bem 
pequeno e, por isso, dificilmente terão 
câncer de pênis”. 

Ademais, pessoas que possuem HPV, 
doenças que comprometam a imunidade, 
como Aids e fumam têm uma predisposição 
maior a ter a enfermidade. Porém, casos de 
câncer de pênis envolvendo esses fatores de 
riscos são raros.

diagnóstico 
O médico conta que, geralmente, a do-

ença começa com uma ferida pequena e, ao 
invés do homem procurar um profissional para 
melhor diagnosticá-lo, eles vão pelo caminho 
mais simples: ir a farmácia e pedir orientação 
para quem está atendendo no local. Segundo 
Murad, normalmente, o que leva o paciente a 
procurar o especialista é sangramento ou mal 
cheiro. “Em 30 anos atendendo no Hospital 
das Clínicas, posso contar nos dedos os ca-

sos que chegaram com um ferida pequena. 
Eles procuram um profissional quando a 
lesão está bem grande e a única solução é a 
amputação total ou parcial”.

O diagnóstico precoce também possui 
outro dificultador: o preconceito. O urologista 
fala que os homens possuem uma ideia de que 
aquela ferida possa ser uma doença ruim, então 
entram em pânico por saber que devem ser 
submetido a alguma cirurgia ou, eventualmente, 
sofrer o processo de remoção parcial ou total 
do pênis. “Eles acreditam que o tratamento vai 
levar a impotência sexual e isso já assusta mui-
to. Imagina se alguém fica sabendo que aquele 
homem não tem mais o pênis? Com certeza, 
ele vai ser piada entre os amigos”. 

Murad faz um alerta: “Nem toda ferida é 
câncer, mas ela, obrigatoriamente, tem que 
te levar ao médico”, finaliza.

o que é o câncer de pênis?

Quais são os fatores de risco?

como evitar o câncer de pênis?

É um tumor maligno;

Desenvolve, em geral, dos 40 aos 50 
anos de idade; 

É mais comum em algumas regiões do 
Brasil, principalmente Norte e Nordeste.

Irritação permanente devido à má higiene, 
fimose (quando e pele do pênis é estreita 
ou pouco elástica e impede a exposição 
da cabeça);

Acúmulo de secreção branca e doenças 
sexualmente transmissíveis, como o 
vírus HPV.

Puxe a pele para trás e lave diariamente 
a cabeça do pênis com água e sabão;

Use preservativos nas relações sexuais.
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Mauro BoMfiM

luiz leal, o repentista da oratória

da redação

Luiz Leal foi para Teófilo Otoni e o Mucuri o que, nos versos de 
Balzac, a melodia foi para a música e a saudade foi para a poesia: 
uma flor que pode brotar espontaneamente.

Poeta da eloquência, repentista da oratória.  Jamais a oratória 
mineira atingiu grau tão supino de inteligência, de irradiação do 
verbo alado, quando Luiz Leal ocupava qualquer tribuna, púlpito, 
tamborete, caixote, mesa de honra ou mesmo uma mesa de bar, 
boêmio e notívago que era, corte mais fino do intelectual que 
gostava da noite como outrora Vinicius de Morais, Rubem Braga, 
Carlos Lacerda, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Mário 
de Andrade da Paulicéia Desvairada, Dorival Caymi e outros ar-
tistas e intelectuais.

Como nas noites da Lapa ou do Café Nice, eram nas tertúlias 
noturnas do Automóvel Clube de Teófilo Otoni que Luiz Leal varava 
a madrugada, declamando suas poesias. Jamais tinha visto em 
minha vida um político fazer discurso em versos e em rimas. De 
improviso. E pude vê-lo provocando alarido nos auditórios e nas 
praças populares.

O repentista da oratória política e parlamentar, o cidadão, o pai, 
o humanista Luiz Leal, uma espécie rediviva de Teófilo Benedito 
Otoni, o grande precursor da República. O Pogirun dos botocudos 
e nacknucks, venerado pelos caciques Giporok e Poton, índios que 
choraram vários dias a morte de Teófilo Otoni, tamanho o vazio 
deixado por aquele catequista, evangelizador e pacificador dos 
índios do Mucuri e nômades do Rio Doce.

Teófilo Otoni foi o verdadeiro precursor da República. Veio 
antes de Frei Caneca e de Tiradentes. Assim como sonhou Teófilo 
Otoni com sua Filadélfia e a Companhia de Navegação do Rio 
Mucuri, Luiz Leal, deputado federal pelo PMDB, apresenta em 
outubro de 1989 o histórico projeto de lei criando a ZPE-Zona de 
Processamento de Exportação de Teófilo Otoni, redenção de uma 
cidade rica de pedras preciosas em seu subsolo, mas de gente 
muito pobre.

Foi essa gente dos morros e das favelas que carregou nos 
braços Luiz Leal o elegendo prefeito de Teófilo Otoni em 1972, 
em pleno regime militar, pela antiga legenda do MDB. A partir daí, 
assombrou o país: radialista, apresentador de televisão, deputado 
federal, secretário de Estado.

Brasília, a cidade dos eixos monumentais, das quadras e su-
perquadras, idealizada pelo seu inesquecível e sempre lembrado 
amigo JK lhe deu uma esquina. A única de Brasília, batizada de 
Luiz Leal, homenagem do Clube da Madrugada para marcar o 
simbolismo do Bar Tabu, reduto cercado de árvores e plantas, 
onde se reuniam políticos, artistas e intelectuais que sussurravam 
nas conspirações das madrugadas a favor da liberdade e da de-
mocracia nos anos de chumbo do regime militar. 

Luiz Leal morreu serenamente, silenciosamente, chamado 
aos céus como um espírito elevado. Tendo às mãos um bom livro, 
saboreando seu uísque predileto. A essas alturas, há uma festa no 
céu. Tal como nos versos do notável poeta Bernardo Guimarães 
nos funerais de Teófilo Otoni, também homenageio Luiz Leal nessa 
última oração de saudade: - Morreu... aquele facho ardente; que 
através de perigos e tormentas, o povo conduziu; Num momento 
fatal da morte ao sopro, em trevas se sumiu.

Já SE PaSSaRam 2 anOS
vítima da tragédia em
Mariana escreve livro

direito de 
resposta

a Samarco foi procurada
pela nossa produção e

alegou que o responsável
pela indenização e aluguel

da fazenda é a Renova.
Contudo, a empresa informou

que essas ações são de
responsabilidade da Samarco.

“só perdi”

Completado 2 anos, o rom-
pimento da barragem de 
Fundão ainda assombra as 
pessoas que perderam tudo 

com o lamaçal. Uma delas é a au-
tora do livro “Tragédia da barragem 
da Samarco - O que a mídia não 
contou”, Normalina Viana. Ela teve 
sua fazenda São José destruída 
pelos rejeitos de minério.

Ela conta que percebeu que “a 
situação foi maquiada pela mídia. 
Eles não falam realmente o que 
aconteceu. Eu fiquei 5 meses 
chorando a destruição e rogando 
a Deus uma solução. Um dia acor-
dei e pensei: vou fazer um livro”.

Na publicação, a autora re-
lata os problemas que enfrentou 
após o rompimento da barragem. 
Desde a destruição de suas ter-
ras, até a negociação de indeni-

zação. Ela questiona a maneira 
como a tragédia foi noticiada e 
informa que há uma subnotifi-
cação dos números, como, por 
exemplo, de vítimas. 

Contudo, Normalina afirma 
que não foi fácil divulgar os exem-
plares. “Eu publiquei a obra com 
a ajuda dos meus amigos. Cada 
um me deu um valor e a editora 
também me auxiliou. Entrei em 
contato com vários programas de 
TV e veículos de comunicação, 
mas todos ignoram completa-
mente. O assunto foi esquecido”.

Ela acrescenta que nem mes-
mo as outras vítimas da tragédia 
se dispuseram a ajudá-la. “Todos 
têm medo. A Samarco é muito 
grande e 90% da população da 
cidade depende dela. Há uma 
pressão social. No lançamento 
quase ninguém foi. Distribui ca-
misetas de divulgação e ninguém 
aceitou”.

Dentro da fazenda São José, 
que ficava a 5 km de Bento Ro-
drigues, também funcionava uma 
pousada. Normalina relata que, após 
o rompimento da barragem, suas ter-
ras ficaram lotadas de carro, geladei-
ras, fogões e resto de construções. 
“O gado que estava solto morreu. 
Contudo, os apartamentos de hós-
pedes, salão de festa e quiosque não 
foram afetados. Fiquei hospedada 
em um hotel e depois de 2 dias me 
telefonaram pedindo para tirar tudo 
que estava na fazenda, pois corria 
risco de contaminação”.

Após isso, de acordo com 
Normalina, a Samarco fez contato 
a fim de alugar a fazenda. “Foi no 
dia 30 de janeiro de 2016. Apesar 
de não confiar, aluguei porque 
precisava de dinheiro, mas só em 
março eles fizeram o documento de 

aluguel. Não me pagaram e depois 
de 4 meses me mandaram R$ 5 
mil. Atualmente, minha fazenda 
está sendo ocupada com máqui-
nas, carros e trator, porém não me 
pagam. Em fevereiro de 2017, eles 
disseram que eu teria que procurar 
a Renova, mas ficou o dito pelo não 
dito, ninguém resolveu nada”. 

Normalina questiona ainda o 
valor das indenizações pagas pela 
empresa. “Na última semana, eu 
recebi R$ 10 mil. Você perde 40 
anos de trabalho aos 67 anos para 
ganhar essa quantia? As vítimas do 
acidente, assim como eu, recebem 
um salário mínimo e uma cesta 
básica por mês. É muito pouco. 
A empresa trata o assunto como 
se estivessem fazendo muito por 
nós, mas isso não é mais que a 
obrigação”.
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Ariane Braga

Com sede em BH, o Instituto 
Sustentar de Responsabilidade So-
cioambiental estará presente com 
dois representantes, a diretora exe-
cutiva Jussara Utsch e o ambienta-
lista Douglas Trent, na Conferência 
das Partes (COP-23) realizada 
entre 13 e 14 de novembro em 
Bonn, na Alemanha, 
berço da UNFCCC 
(Convenção-Quadro 
das Nações Unidas 
sobre Mudança do 
Clima). 

O encontro vai 
reunir os mais influen-
tes criadores de polí-
ticas internacionais, 
agências da ONU, 
líderes empresariais, 
investidores e ONGs 
internacionais para 
compartilhar conhecimento e lide-
rar o exemplo para a realização 
completa do ambicioso Acordo de 
Paris de mudanças climáticas. Os 
especialistas vão debater sobre 
energia renovável, economia circu-
lar, mercado de carbono, finanças 
climáticas e inovação climática as 
regiões emergentes.

“Os principais líderes do setor 
público e privado de todo o planeta 

estarão lá e vamos aproveitar as 
mesas temáticas para identificar 
oportunidades que nos ajudem a 
consolidar o projeto do ClimaFund 
Brasil”, explica Jussara Utsch.

Idealizado pelo Instituto Sus-
tentar, o ClimaFund Brasil foi criado 
para ser uma estrutura de gover-

nança com foco no 
combate aos incên-
dios em parques e ou-
tras áreas suscetíveis 
no Brasil, contribuin-
do na mitigação das 
mudanças climáticas 
globais pela redução 
das emissões de ga-
ses de efeito estufa 
– incluídas emissões 
de CO2 e metano.

Os recursos para 
financiamento das 

ações de prevenção, mitigação e 
capacitação no combate aos in-
cêndios serão originados de uma 
combinação de fundos, sendo o 
endowment a modalidade principal. 
Esse tipo de fundo consiste na 
captação de recursos para criação 
de um patrimônio perpétuo, cujos 
rendimentos poderão ser utilizados 
continuamente para as atividades a 
serem desempenhadas.

Quando o assunto é artes visuais o Projeto Parede, 
realizado pelo Sesc, é um tópico de destaque em Mi-
nas Gerais. A ação consiste em um espaço expositivo 
aberto, em que um artista visual convidado desenvolve 
uma obra para o público. O objetivo é promover um 
ambiente de interação e de diálogo entre pessoas, 
espaços e linguagens. Após o processo criativo, o 
trabalho fica exposto por um período.

Com essa iniciativa, dezenas de artistas já ganha-
ram espaço em unidades do Sesc, em todo o Estado. 
Em novembro a programação continua. Ao todo, quatro 
unidades da instituição receberão novas intervenções 
artísticas durante o mês. São elas: Sesc Carlos Prates, 
em BH (rua Teófilo Otoni, 433, Carlos Prates); Sesc 
Januária (av. Aeroporto, 250, Aeroporto); Sesc Santa 
Luzia (av. Brasília, 3.505, São Benedito) e Sesc Sete 
Lagoas (rua Francisco Vicente, 23, Papavento). 

O Sesc Januária vai receber uma narrativa visual 
com signos da cultura popular do Norte de Minas, 
como, por exemplo, a lavadeira à beira do rio e um 

senhor que toca uma canção que aprendeu do pai. 
Nascido e residente em Montes Claros, Silvio Pequeno 
é o artista visual que vai assinar o trabalho. 

No Sesc Santa Luzia, o objetivo é que o trabalho 
dialogue com o parque aquático da unidade. Michel 
Pego Santos, ou Testa, como é conhecido, fará uma 
intervenção em estilo fibrótico, muito utilizado em seus 
grafites urbanos que remetem a fibras, raízes de plantas. 
Na capital, a artista Leonora Weissmann desenvolverá 
uma intervenção em pintura, no Sesc Carlos Prates. A 
proposta é trazer retratos criados a partir de uma pesqui-
sa sobre os moradores e a história do bairro. 

Já em Sete Lagoas, a atividade vai ter assinatura 
coletiva dos grafiteiros Got, KvernaOne, Pimenta e 
ReyOne. A proposta dos artistas é trazer referências da 
cultura hip hop e da diversidade cultural brasileira em 
uma linha poética que mistura personagens e figurações. 

Para conhecer mais sobre a iniciativa e ter mais 
informações sobre o desenvolvimento dos trabalhos 
visite o site: sescmg.com.br .

cada brasileiro produz
387 kg de lixo por ano

REGiãO SUDEStE É a QUE maiS PRODUz RESíDUOS

Embalagem de salgadinho, isopor de 
presunto, garrafinha de água e o saquinho 
de frutas que você compra no mercado. Con-
sumimos tantos produtos que, no final das 
contas, não temos noção de quanto lixo des-
cartamos por dia. Mas, a Associação Brasileira 
de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais (Abrelpe) fez esse levantamento e 
chegou a um número preocupante: cada brasi-
leiro produz em média 387 kg de lixo por ano, 
sendo mais de 79 mil toneladas anualmente.

A região Sudeste é a que descarta mais 
lixo. De acordo com a pesquisa, Minas Gerais 
produz 17.592 toneladas (t) de lixo por dia, 
coleta 16.011 t e faz destinação adequada 
de apenas 10.277 t. O Rio de Janeiro gera 
21.041 t, coleta 20.450 t e realiza destinação 
adequada de 13.932 t. Já São Paulo, lidera o 
ranking, com 56.626 toneladas geradas por dia 
e destinação adequada de 42.715 t. O Estado 
do Espírito Santo produz 2.956 t/dia e destina 
corretamente 1.735 t.

Vale ressaltar que entre 2003 e 2014, a 
geração de lixo subiu 29% no país, enquanto 
que o crescimento populacional foi de 6%. O 
padrão de consumo está cada vez maior em 
todo o mundo, fazendo com que a produção 
de lixo siga pelo mesmo caminho.

Segundo o engenheiro civil e sanitarista, 
professor da UNA e PUC Minas, Cícero Ca-
tapreta, na realidade, a produção per capita 
de lixo por ano deve ser ainda maior e as 
consequências são preocupantes. “Conside-
rando que as atividades de limpeza urbana, 
de maneira geral, não abrange toda a popu-
lação, uma grande parcela dos resíduos não 
é coletada, nos deixando expostos a resíduos 
descartados indevidamente no ambiente”. O 
professor explica que isso pode gerar incon-
venientes relacionados a saúde pública e 
estética da cidade. “Pode também contribuir 
com a obstrução do sistema de drenagem 
urbano. Quanto mais resíduos gerados maior 
a possibilidade disso ocorrer”.

Ele salienta que é preciso aumentar as 
áreas para a disposição de resíduos, caso não 
haja coleta seletiva e reciclagem na cidade. 
E que a conscientização da população para 

um consumo sustentável é imprescindível. 
“Consumir menos produtos que são comercia-
lizados em embalagens descartáveis, reutilizar 
mais os materiais, componentes e embala-
gens, como potes de condimentos. Implantar 
coleta seletiva de forma abrangente e, por 
fim, ampliar as possibilidade de reciclagem, 
por exemplo, o vidro não se recicla em Minas, 
tem que enviar para São Paulo”.

Para ele, no que se diz respeito a destina-
ção viável e correta dos resíduos, Catapreta 
afirma que a última destinação a ser dada seria 
o envio para a disposição final nos aterros, 
pois dessa forma não há aproveitamento. “As 
soluções devem ser abordadas de acordo 
com a realidade de cada região. Existem a 
compostagem (produção de adubo a partir da 
matéria orgânica), co-processamento de resí-
duos (reaproveitamento), tratamento térmico 
(incineração e autoclavagem) etc”.

consequências da poluição
Entre as costas de Honduras e Guatemala 

há um verdadeiro mar de lixo que tem criado 
uma certa discussão entre os governos. Eles 
estão enfrentando problemas para tentar 
resolver a situação, que já deixa marcas irre-
paráveis, como a morte de animais.

Neste ano, na praia de Ubatuba em São 
Paulo, um golfinho foi encontrado morto com 
um chinelo preso em seu focinho. A fivela do 
calçado estava presa em sua boca. Segundo 
laudo da necropsia, o objeto ficou preso no 
animal por meses causando infecções e im-
pedia que ele se alimentasse.

Além disso, os estudos da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) mostram que anual-
mente, 1,7 milhão de crianças com menos de 
5 anos morrem no mundo devido a problemas 
ligados a poluição ambiental.

legislação maleável
Já estamos quase em 2018 e 

o prazo estabelecido pela Política 
Nacional de Resíduos Sólidos de 
2010, para acabar com os lixões, se 
esgotou há quase 4 anos. Catapreta 
explica que a lei estabelecia que até 
2014 o país acabasse com os lixões 
e tivesse a estrutura necessária 
para dar uma destinação adequada 
a qualquer resíduo sólido. “Grande 
parte dos lixões foram fechados, mas 
ainda existem muitos”.

realidade 
Comunica que Muda – projeto da 

Agência Nova/SB, realizou uma pesquisa 
que quando o assunto é lixo, os internau-
tas não se preocupam. 53% das pessoas 
não se pronunciaram sobre o tema. 46% 
reconhecem que existem problemas em 
relação ao lixo e listaram: alagamento 
48%, lixo na praia (25%) e na rua (16%).

representantes do instituto
sustentar farão parte

da coP23 na Alemanha

Encontro
vai reunir os

mais influentes 
criadores

de políticas
internacionais

Jussara utsch e douglas trent
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sesc: Projeto Parede
valoriza artes visuais
Iniciativa abre espaço para artistas e promove encontros com o público

realizado em todo o estado, projeto promove a interação entre artistas convidados e o público
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em 10 anos, a geração 
de lixo subiu 29% no Brasil
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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 prédio sede da Empresa de 
Informática e Informação do Muni-
cípio de Belo Horizonte (Prodabel), 
no bairro Caiçara, região Noroeste 
da capital, vai se transformar ainda 
este ano em uma pequena “cidade 
inteligente”. Trata-se do projeto 
Laboratório Aberto, a ser implanta-
do com o objetivo de criar oportuni-
dades para empreendedores que 
queiram desenvolver trabalhos 
inovadores de tecnologia.  

As obras de adaptação do es-
paço já começaram, mas o primei-
ro passo foi dado anteriormente 
pela PBH, com uma atualização 
nesse semestre do georreferen-
ciamento de todo o terreno da 
Prodabel – que fica às margens 
da Av. Presidente Carlos Luz, uma 
das mais importantes da região. 
Com o uso de um drone (veículo 
não tripulado), funcionários da 

empresa fizeram um mapeamento 
detalhado da área disponível.

Esse estudo permite um es-
quema preciso da área e, conse-
quentemente, saber qual é a me-
lhor forma de implantar as ações 
voltadas para o ramo de tecnologia 
e da inovação. É possível saber, 
por exemplo, qual é o número de 
vagas do estacionamento – que 
será controlado por sensores, 
mostrando se há vagas disponíveis 
e a localização delas. “O projeto 
Laboratório Aberto vai colocar a 
Prodabel em um novo patamar no 
mercado. Será uma grande oportu-
nidade para todos os envolvidos”, 
afirma Leandro Garcia, presidente 
da empresa.

A utilização do drone acelera 
o processo de conclusão de ma-
peamento do terreno. Para se ter 
uma ideia, a geração e a disponibi-

lização de imagens com qualidade 
sem o drone levariam cerca de 3 
meses para ficar prontas. Com as 
fotos feitas pelo equipamento, em 
menos de 24 horas o conteúdo já 
estava disponível, com precisão. 
Além disso, o custo da atividade 
com o equipamento é mais baixo. 

Neste ano, pelo menos outros 
dois trabalhos de mapeamento 
com drones foram realizados pela 
Prodabel e, em função dos resul-
tados significativos, um grupo de 
trabalho foi criado e já avalia a pos-
sibilidade de implantação definitiva 
do serviço. Um minucioso estudo 
sobre o tema está em processo de 
elaboração e será entregue ainda 
neste ano. “Certamente trará uma 
nova realidade, mais ágil e efi-
ciente”, define Antônio Carlos dos 
Reis Gomes, analista da Prodabel 
e integrante da equipe.

A Faculdade Senac – Campus Contagem re-
aliza nos dias 13 e 14 de novembro, a 3ª Semana 
Integrada de Saúde, Segurança, Qualidade e Meio 
Ambiente, que vai debater as melhores práticas 
na gestão da qualidade de processos, produção e 
serviços. O evento acontecerá a partir de 19h, no 
auditório da unidade (R. Paineiras, 1300 - Eldora-
do) e inclui palestras gratuitas e ações de preven-
ção à saúde. Não é necessária inscrição prévia.

O coordenador do curso de Gestão da Quali-
dade, Fernando Toledo, explica a importância do 
tema para quem busca progressos nas empresas. 
“A gestão da qualidade é um diferencial competitivo 
porque impacta diretamente no produto e serviço 
oferecido ao cliente e demonstra um comprome-
timento das empresas com a eficiência nas áreas 
gerencial, socioambiental e saúde ocupacional. Por 
isso o evento é destinado a profissionais de todas 
as áreas que desejam melhorar os processos in-
ternos nas organizações onde trabalham”, observa.

No dia 13, o gerente de melhoria contínua da 
Vale, Leandro Sinott, apresenta a palestra “Gestão 
Enxuta como Estratégia Competitiva”. Na sequên-
cia, o coordenador de Qualidade da Oculare – Hos-
pital de Oftalmologia compartilha sua experiência em 
“Aumento da Produção, eficiência e rentabilidade 
através do método Lean com custo Zero”.

A programação do dia 14 inicia com a palestra 
“Aplicabilidade do Sistema de Gestão da Qualidade 
nas Organizações de Saúde”, com a analista da 
Qualidade do Grupo Santa Casa, Michelle Melos. 
O engenheiro Ambiental do Grupo Santa Casa, 
Guilherme Kennedy Rodrigues de Assis, fecha as 
atividades com a palestra “Qualidade ambiental 
nas empresas: benefícios e desafios”.

Durante os 2 dias de evento, instrutores de 
cursos da área de saúde do Senac estarão dis-
poníveis para dar dicas de alimentação saudável, 
realizar aferição de peso, altura e pressão arterial e 
realizar cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC).

cidade inteligente será
construída no caiçara

com o uso de um drone, funcionários fizeram mapeamento da área disponível
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servas e defensoria Pública
oficializam parceria

O  Servas ganhou um impor-
tante reforço para o desen-
volvimento de projetos em 
todo o Estado. Semana 

passada, a presidente Carolina 
Pimentel recebeu a defensora 
pública geral do Estado, Christiane 
Procópio, para formalizar o termo 
de cooperação técnica entre a 
instituição e a Defensoria Pública.

A primeira ação conjunta será 
direcionada à população de Ja-
naúba, que ainda sofre com as 
consequências da tragédia na 
creche Gente Inocente. Há um 
mês, o vigia noturno Damião So-

ares dos Santos invadiu o local, 
ateou fogo em funcionários, alunos 
e no próprio corpo. No momento 
do ataque, havia 75 crianças e 
17 funcionários na escola. Doze 
pessoas morreram, sendo nove 
crianças, a professora Heley Abreu 
Batista, a auxiliar Geni Martins e o 
próprio Damião.

O Servas, que atuou desde o 
primeiro momento no auxílio aos 
familiares das vítimas, retornou 
à cidade no dia 7de novembro 
para entregar doações de fral-
das descartáveis. Anteriormente, 
doou 5 toneladas de donativos 

arrecadados durante campanha 
direcionada para os atingidos.

Agora, a instituição vai promo-
ver uma festa de Natal para os fa-
miliares das vítimas. “Faço questão 
de estar presente neste momento”, 
afirma Christiane, destacando a im-
portância do trabalho regionalizado 
desenvolvido pela atual gestão do 
Servas. “Esse é o diferencial dessa 
gestão, atender às pessoas que 
vivem nessas regiões mais pobres. 
São elas quem mais precisam”.

Na ocasião, Carolina apre-
sentou à defensora todos os pro-
jetos que são desenvolvidos pelo 
Servas. Aproveitou também para 
convidá-la a fazer parte da comis-
são de avaliação das resenhas 
que são produzidas pelas pessoas 
privadas de liberdade no Rodas de 
Leitura, programa que concorre 
ao Prêmio Innovare. O convite foi 
prontamente aceito.

Segundo Carolina, a união de 
forças de todos os setores da so-
ciedade será importante diante do 
cenário reservado para 2018. Para 
o ano que vem, o governo federal 
reduziu os investimentos na área 
social em 95%.

Também participaram da reu-
nião a assessora e defensora 
pública Tifanie Avellar Carvalho, 
o diretor Executivo do Servas, Ar-
thur Maia, o diretor jurídico Acácio 
Wilde e a assessora jurídica da 
instituição, Débora Leoni.

Uberlândia: Parque do 
Sabiá completa 35 anos

Para comemorar os 35 anos 
do Parque Sabiá, a Prefeitura de 
Uberlândia e a Fundação Uberlan-
dense do Turismo, Esporte e Lazer 
(Futel) promoveram uma série de 
eventos em diversos espaços, 
envolvendo os frequentadores, 
alunos das escolinhas da Futel, 
artistas, banda municipal e 36º 
BIMTz, além de outros parceiros.

Com uma área de 1.850.000 
m², que abrange um bosque de 
350.000 m² de área verde, o par-
que começou a ser construído em 
dezembro de 1977, na administra-
ção do prefeito Virgílio Galassi e 
inaugurado em 7 de novembro de 
1982. De acordo com profissionais 
que participaram da construção, 
a denominação ‘Parque do Sabiá’ 
se deu pelo fato de o local possuir 
uma grande quantidade de ninhos 
dessa espécie.  

espaço de lazer 
A construção do parque foi 

iniciada à beira de uma das cinco 
nascentes existentes, sendo que 
70% da vegetação existente foi 
formada a partir do plantio de 
mudas de árvores do cerrado, em 
pequenos cestos de bambu.

Um grande lago artificial foi 
construído e recebeu inúmeras es-
pécies de peixes comuns nos rios 
da região. Para a prática esportiva, 
foram feitos um campo gramado 
com medidas oficiais e um gran-
de vestiário. Já para o lazer dos 
visitantes, o parque recebeu uma 
piscina de 50 metros e outra de 25 
metros, espaços para realização 
de piqueniques e zoológico, que 
possui atualmente cerca 50 espé-
cies e 200 diferentes animais. O 
local recebe aproximadamente 10 
mil visitantes por mês.

O horto municipal, que tem 
hoje, 35 espécies nativas e 95 
mil mudas de árvores nativas e 
ornamentais, também foi constru-
ído dentro do parque. O aquário 
municipal, com seus mais de 2 mil 
peixes está localizado dentro do 
Parque do Sabiá e foi inaugurado 
durante a gestão do ex-prefeito 
Paulo Ferolla. O local recebe mais 
de 8 mil pessoas por mês.

“O parque funcionava somente 
aos sábados, domingos e feriados, 
sempre durante o dia. Naquela épo-
ca era comum as pessoas pesca-
rem na lagoa e reunirem os amigos 
ou familiares para um churrasco no 
interior da mata”, conta o gerente do 

parque, João Inácio da Fonseca, 
servidor da Futel há 39 anos.

atividades esportivas
A vocação do parque para 

práticas de atividades físicas veio 
anos mais tarde com a construção 
de outros três campos gramados, 
cinco quadras, além da pista de 
caminhada/corrida com 5,1 mil 
metros, que no início recebeu uma 
fina camada de asfalto. Durante a 
segunda gestão do prefeito Odelmo 
Leão (PP), a pista foi totalmente 
revitalizada e recebeu iluminação 
em toda a sua extensão. Outras 
melhorias foram feitas, como a 
construção do bosque e viveiro 
Lady Lane e a Praça do Servidor, 
além da ampliação do Mundo da 
Criança e outras ações para fazer 
com que o Sabiá voltasse a ser um 
espaço dedicado à comunidade.

“Hoje, temos academias ao ar 
livre, estações para alongamento, 
barras, quadras de areia e outros 
locais para prática de exercícios. 
O parque recebe uma média diária 
de 5 mil pessoas e é considerado 
um dos principais cartões postais 
da cidade”, disse Silvio Soares dos 
Santos, diretor-geral da Futel.

local recebe cerca de 10 mil visitantes por mês

senac em contagem debate práticas
em gestão da qualidade nas empresas

christiane Procópio e carolina Pimentel
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https://maps.google.com/?q=R.+Paineiras,+1300%C2%A0+-+Eldorado&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=R.+Paineiras,+1300%C2%A0+-+Eldorado&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=R.+Paineiras,+1300%C2%A0+-+Eldorado&entry=gmail&source=g
http://www.servas.org.br/
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incêndios florestais 

A representante da Semad abordou também a relação entre a falta de água 
com o uso do solo e a proteção das unidades de conservação. Para ela, a crise 
hídrica exige ação contínua do governo, e a preservação das florestas é a principal 
ferramenta para a gestão dos recursos hídricos.

Dentro desse contexto, Ana Carolina informou a ocorrência de 848 incêndios 
florestais em unidades de conservação estaduais e seu entorno neste ano, o que 
representa um aumento de 23% sobre a média dos últimos anos. Ela também 
disse que 95% dos incêndios florestais são causados pelo homem e, por isso, 
reforçou a importância da conscientização da população para o problema.

Ana Carolina também apresentou dados relativos a emergências 
ambientais. Segundo ela, até o momento, já foram atendidas 273 ocor-

rências neste ano, das quais 68% estão relacionadas ao transporte 
rodoviário. Além disso, as multas ambientais aplicadas já somam 
R$ 35 milhões.

Para ela, o tema deve ser uma das prioridades para o próximo 
ano, juntamente com a crise hídrica e a prevenção a incêndios flo-

restais e a preservação de unidades de conservação. Nesse sentido, 
ela adiantou que vai ser encaminhado à ALMG um projeto de lei para 

regulamentar o transporte de produtos perigosos em estradas.

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

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

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

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

SOLuÇÕeS eM TeCnOLOgia
PaRa eduCaÇÃO

SaLaS e aMBienTeS inTeRaTiVOS que
PROPORCiOnaM a MeLHOR quaLidde de enSinO,

e a ReduÇÃO da eVaSÃO eSCOLaR

CuRSOS e CaPaCiTaÇÕeS PReSenCiaiS, 
SeMi-PReSenCiaiS, À diSTÂnCia e

VÍdeO COnFeRÊnCiaS

equiPaMenTOS de inFORMáTiCa COM 
CeRTiFiCaÇÃO iSO 9001/2008

KiTS eSCOLaReS, uniFORMeS
e BRiquedOS PedagÓgiCOS

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

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

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

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

Dezembro se aproxima, e o clima de Natal 
já tem ganhado as ruas de Itabirito. Com 
percurso ampliado neste ano, as tradicio-
nais luzes natalinas serão instaladas em 13 
pontos, entre praças e jardins, percorrendo 

vários bairros da cidade. Os trabalhos serão concluídos 
até o fim de novembro.

“A Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
viabilizou a decoração natalina com poucos investi-
mentos. Desde 2013, temos retirado os materiais com 
cuidado, guardado em local adequado e reutilizado no 
ano seguinte”, informa o secretário Sanders de Assis.

Serão iluminadas árvores do Jardim São Cristó-
vão, Praça 1º de Maio, Praça da Bandeira, Complexo 
Turístico da Estação, Praça Doutor Guilherme, Praça 
São Sebastião, Matriz de São Sebastião, Prefeitura e 
das praças próximas ao Cepep, Isap, Senai, quartel da 
Polícia Militar e Escola Estadual Intendente Câmara.

natal e caravana
“A prefeitura, em parceria com CDL, Sincovita e 

Sindeci, pretende estimular o comércio local e a gera-
ção de renda por meio do Natal Iluminado. Neste ano, 
a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também 
está apoiando a instalação da Casa do Papai Noel, 
no Complexo Turístico da Estação”, detalha Sanders.

A abertura do Natal Iluminado acontecerá no dia 1º 
de dezembro. No dia 14, a partir das 19h, será a vez de 
a caravana de Natal da Coca-Cola Femsa passar pelas 
ruas da cidade. A programação completa e as atrações 
culturais serão divulgadas em breve.

iluminAÇão de nAtAl gAnHA ruAs de itABirito

tradicionais luzes natalinas serão instaladas em 13 pontos
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discussão participativa do PPag
aborda crise hídrica em minas

A crise hídrica, as condições de seguran-
ça de barragens de rejeitos, a prevenção a 
incêndios florestais e a gestão de resíduos 
sólidos foram alguns dos temas abordados 
por gestores na discus-
são participativa do 
Plano Plurianual 
de Ação Go-
vernamental 
(PPAG), na 
ALMG.

Ao falar sobre a crise hídrica, o represen-
tante da diretoria geral do Instituto Mineiro 
de Gestão das Águas (Igam), Heitor Soares 
Moreira, disse que Minas Gerais enfrenta há 
4 anos chuvas inferiores à média histórica. 
Para lidar com o problema, ele acredita que as 
ações devem passar pelo cuidado das bacias 
hidrográficas em termos de reflorestamento 
e uso do solo, bem como pela preservação 
dos subsolos, que são reservatórios de água.

A crise hídrica também foi abordada pela 
superintendente de Controle e Emergência 
Ambiental da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente (Semad), Ana Carolina Lopes de 
Almeida. Segundo ela, a Semad propõe 
ações que visam à fiscalização dos recursos 
hídricos, com foco nas áreas que estão com 
declarada indisponibilidade de água.

De acordo com Ana Carolina, no primeiro 
semestre deste ano foram feitas 1.700 fiscali-
zações de usuários de recursos hídricos, com 
a incidência de 2 mil infrações, que somaram 
R$ 19 milhões em multas. No segundo se-
mestre foram feitas 1.200 fiscalizações, com 
registro de 1.253 infrações, totalizando R$ 
7,2 milhões em multas.

A atual administração tem se es-
forçado ao máximo para garantir os 
serviços essenciais, apesar da crise 
econômica que atinge o município. 
Considerando que a educação é uma 
das áreas priorizadas, a prefeitura 
vem se empenhando em buscar, jun-
to aos governos federal e estadual, 
recursos financeiros que possibilitem 
a manutenção da qualidade do ensi-
no ofertado.

De acordo com a secretária 
municipal de Educação, Juliana 
Alves, o município tem realizado 
adesão a programas implementa-
dos pela União como o Proinfan-
cia, EJA Novas Turmas, Programa 
Brasil Carinhoso, Programas de 
Alimentação e Transporte Escolar, 
que asseguraram o recebimento de 

aproximadamente R$ 540 mil em 
recursos que vêm sendo destinados 
ao apoio e manutenção das creches 
e da modalidade de educação de 
jovens e adultos (EJA) e oferta de 
transporte e alimentação escolar 
para a educação básica.

Somado a isso, ainda no ano 
de 2017, a Secretaria de Educação 
espera receber aproximadamente 
R$ 240 mil referentes à adesão ao 
Programa EI Manutenção, que ga-
rantirá melhorias em nossos Centros 
de Educação Infantil. “Educação 
de qualidade é aquela que propicia 
melhorias, sempre. Por isso, não 
medimos esforços para conseguir 
recursos a serem investidos em 
nossos alunos, professores e demais 
funcionários”, destacou Juliana.

educação é prioridade no
município de Mariana

Prefeitura busca no governo federal mais recursos
PM
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Ana carolina: “no primeiro semestre foram feitas
1.700 fiscalizações de usuários de recursos hídricos”
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desemBArgAdor do tJmg e BAcHArel em 
omunicAÇão sociAl – ws-paiva@hotmail.com

Wanderley Paiva

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

natália macedo

o seu consórcio multibrasileiro

A Arena Minas Tênis Clube vai 
sediar o Campeonato Sul-America-
no Interclubes Feminino de Vôlei, 
entre os dias 20 e 24 de fevereiro 
de 2018. Desta forma, a equipe 
Camponesa/Minas, anfirtriã, terá a 
oportunidade de brigar por mais um 
título continental. Até o momento, 
além do clube minastenista, está 
confirmada a participação do Sesc-
-RJ, que venceu a última edição 
da Superliga. Outras quatro ou 
seis equipes internacionais serão 
confirmadas pela Confederação Sul-
-Americana de Vôlei (CSV). 

Para sediar o torneio, o Minas 
fez uma solicitação à CSV e contou 
com o apoio da Federação Mineira 
de Vôlei (FMV) para manter o Cam-
peonato Sul-Americano no Estado, 
já que, em 2016, ele foi disputado 
em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. 

“Foi um esforço grande para trazer 
este campeonato para o clube e 
para mantê-lo aqui. Teremos outros 
times presentes, e isso será de 
grande importância para nós e para 
nossos patrocinadores”, comentou 
Keyla Monadjemi, diretora de Vôlei 
Feminino do Minas.

Keyla destaca ainda que sediar 
o torneio sul-americano fortalece o 
vôlei nacional. “É muito importan-
te, já que, desta forma, teremos 
dois times do Brasil na briga pelo 
título. Além disso, o Minas ganha a 
chance de disputar, mais uma vez, 
o Sul-Americano e, quem sabe, con-
quistar novamente, um Mundial de 
Clubes. A competição chega em boa 
hora, já que nosso time está forte e 
terminamos as últimas três tempo-
radas entre as principais forças do 
vôlei brasileiro”, finaliza.

A instalação do árbitro de 
vídeo está dividindo opiniões 
no futebol brasileiro. Alguns 
técnicos, jogadores e torce-
dores consideram que esse 
tipo de tecnologia pode mu-
dar a relação com o esporte, 
outros acreditam que pode 
acabar com as injustiças 
cometidas pela arbitragem. 
Em meio aos diferentes pal-
pites sobre o assunto, a 
Comissão de Arbitragem da 
Confederação Brasileira de 
Futebol concluiu em outubro 
o curso de capacitação para 
o uso da ferramenta, na 
cidade de Águas de Lindóia 
(SP). No total, 64 árbitros e 
assistentes participaram do 
treinamento, divididos em 
quatro grupos de 16. 

Os  par t i c ipan tes  fo -
ram orientados sobre os ges-
tos e linguagens adequadas 
durante a utilização do árbitro 
de vídeo. Os profissionais do 
apito assistiram vídeos temá-
ticos e tiveram a oportunida-
de de simular situações reais 
de jogo onde a tecnologia 
deverá ser utilizada.  

Antes da preparação in-
tensiva de árbitros e árbitros 
assistentes, a Comissão de 
Arbitragem da CBF reuniu 
um grupo de 16 supervisores 
de árbitros de Vídeo para 
atualização de protocolo e 
revisão de instruções. O gru-
po de supervisores trabalhou 

intensamente as chamadas 
“decisões revisáveis”, quan-
do há a possibil idade de 
pedido de revisão pelo árbitro 
ou de sugestão pelo Árbitro 
Assistente de Vídeo (AAV). 

Uma das preocupações 
da CBF é conseguir fazer com 
que as decisões tomadas por 
meio das imagens de vídeo 
sejam rápidas, para evitar 
que a partida fique paralisada 
por muito tempo enquanto a 
arbitragem discute o lance e 
revê a jogada. Conheça um 
pouco dos princípios básicos 
do árbitro de vídeo: 

- Somente o árbitro pode 
iniciar uma revisão.

- O árbitro deverá per-
manecer visível durante o 
processo de revisão para 
garantir a transparência.

- Uma partida não será 
anulada por motivo de fun-
cionamento incorreto da 
tecnologia.

- A decisão final sempre 
será tomada pelo árbitro.

- Os jogadores e a equipe 
técnica não devem tentar 
interferir no processo de 
revisão. Um atleta que ten-
tar interferir na decisão do 
árbitro, no momento em que 
estiver havendo a revisão no 
monitor, receberá o cartão 
amarelo.

Embora a utilização do 
árbitro de vídeo nesta reta fi-
nal do Campeonato Brasileiro 

tenha sido alvo de algumas 
críticas, a CBF já tinha pre-
visto em seu regulamento de 
competições de 2017 que po-
deria implantar o sistema de 
árbitro de vídeo durante qual-
quer das suas competições, 
independente da fase. Está 
registrado no artigo 77 do 
regulamento, ou seja, neste 
caso há respaldo jurídico. O 
regulamento, inclusive, prevê 
que não é necessário fazer o 
uso da tecnologia em todas 
as partidas, podendo a CBF 
utilizar somente em alguns 
jogos. A própria Comissão 
de Arbitragem da CBF admi-
te que pode ter o árbitro de 
vídeo em algumas partidas 
e outros não, dependendo 
da infraestrutura. Já a Con-
mebol decidiu pelo uso do 
árbitro de vídeo nas fases 
decisivas da Copa Libertado-
res (semifinal e final). 

Um passo ainda a ser 
dado é a contratação de uma 
empresa para a implementa-
ção do sistema em todos os 
jogos, simultaneamente. As 
conversações já estão em 
andamento. A expectativa é 
de que na temporada 2018 o 
árbitro de vídeo seja utilizado 
desde o início do Campeona-
to Brasileiro, trazendo mais 
justiça ao futebol, minimizan-
do os erros de arbitragem e 
legitimando os resultados 
das partidas.

Asbemge representa estado no 
brasileiro de nado sincronizado

A competição ocorre em duas partes: exercícios técnicos e exercícios livres. Os juízes 
avaliam o desempenho dos atletas, pontuando com notas de, no máximo, 10 pontos. Os juízes 
levam em consideração a qualidade técnica, graça, delicadeza, sincronia dos movimentos 
com a música, criação artística dos movimentos.

Os nadadores perdem pontos nas seguintes situações: quando tocam o fundo da piscina, 
descansam na borda e olhar sem sorriso ou graça.

Os atletas podem ouvir a música mesmo embaixo da água, pois as piscinas possuem 
alto-falantes especiais.

Os competidores devem manter os olhos abertos embaixo da água.

Pelas piscinas do país, Minas Gerais 
vem sendo representada pela equipe 
de nado sincronizado do Clube Asbe-
mge. O grupo, hoje, é composto por 

25 meninas, sendo 15 na equipe competitiva 
e 10 na escolinha, além de duas técnicas. Nos 
últimos dias, as nadadoras têm se preparado 
para disputar o Campeonato Brasileiro de 
Nado Sincronizado, no Rio de Janeiro, que 
acontecerá entre os dias 15 e 19 de novembro.

A treinadora da equipe Tathiane Martins 
conta um pouco da rotina das atletas. “Elas 
treinam de segunda a sexta, das 19h às 22h. 
E sábado de 8h ao 12h. Sendo que, durante 
a semana, uma hora do treino é voltada para 
a preparação física e acompanhamento psi-
cológico. A equipe é aberta a qualquer criança 
que saiba nadar a partir dos 6 anos”.

Os treinamentos são feitos na UFMG, 
contudo a equipe não tem ligação a instituição. 
Tathiane acrescenta que, atualmente, elas não 
possuem patrocínio. “A gente utiliza a estrutura  
da universidade que oferece tanto apoio físico, 
como de profissionais de alto rendimento dos 
esportes aquáticos do Estado. A verba da 
equipe vem dos pais, eles bancam todas as 
despesas das atletas, porém, estamos em 
busca de parceiros”.

Como Minas Gerais só possui uma equi-
pe competitiva nessa modalidade, as atletas 
sempre saem do Estado para competir. “Nos 
dias 28 e 29 de outubro, nós participamos 
como convidadas do Campeonato Carioca 
disputado na UFRJ, no Rio de Janeiro. A com-
petição foi ótima e nos serviu como prévia para 
o Brasileiro. A expectativa é de superarmos 
nossa atuação do ano passado. As meninas 
estão treinando intensamente as coreografias 
e a parte técnica”.

superação
Não é novidade que o esporte auxilia 

no desenvolvimento da criança, mas para a 
atleta Sofia, 11 anos, foi muito além disso. 
Ela que, em 2013, perdeu o irmão mais ve-
lho, encontrou no esporte uma maneira de 
superar a dor. É o que conta sua mãe, Elizeth 
Bernardes. “Ela não sorria mais. O psicólogo 
sugeriu que a colocássemos em algum espor-
te. Primeiro optamos pela ginástica artística, 
mas ela nasceu com o pé congênito (torto) e, 
por isso, foi proibida de praticar a modalidade 
pelo ortopedista”.

Foi então que Sofia encontrou o nado sin-
cronizado. “Minha filha passou por 7 cirurgias 
por causa do problema. Mas o nado faz bem, 
pois alonga o pé. Ela está na equipe há 2 anos 

e é muito emocionante vê-la competindo, se su-
perando e se dedicando a cada dia. Além disso, 
virar uma atleta a fez voltar a sorrir, criar novas 
amizades e uma paixão enorme pelo esporte”.

Para colaborar com a equipe,
basta entrar em contato com

a treinadora pelo e-mail
tathimartins@yahoo.com.br
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equipe completa em disputa no rio de Janeiro
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Paulo curi vence Pan
Americano de Jiu Jutsu
Mesmo com a presença de 

1.200 competidores, o policial e lu-
tador Paulo Curi Peposo sagrou-se 
campeão master da categoria + de 
100 kg faixa preta. 

Essa foi a quarta conquista do 
colecionador de títulos, que venceu 
a Copa da Amizade, Campeonato 
Brasileiro e a Copa do Mundo Even-
tos realizados no corrente ano 

Antes de iniciar o evento, o 
mestre Hilton Leon homenageou os 
grandes mestres da Liga Brasileira 
e Liga Niteroiense de Jiu Jitsu. Curi, 
que foi um dos nomes agraciados 
na ocasião, disse: “Agradeço Deus 
por permitir fechar mais um ciclo 
de campeonatos presenciando a 
dedicação dos atletas e familiares 
que juntos formam um só objetivo”. 

Ele acrescentou ainda que a 
vitória não é a medalha e sim po-

der presenciar grandes mestres 
trabalhando para a continuidade 
do Jiu-Jitsu, deixando para todos a 
esperanças de dias melhores.

lutador venceu 4 competições esse ano
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Minas vai sediar Campeonato 
Sul-Americano Feminino de Vôlei

o árbitro de vídeo e seus desafios

mailto:tathimartins@yahoo.com.br

