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PIRATARIA NO COMÉRCIO
CAUSA PREJUÍZO DE CERCA
DE R$ 115 BILHÕES NO PAÍS
A hiperêmese gravídica tem como sintomas mais comuns náuseas acompanhadas
de vômitos no início da gestação, porém,
em proporção capaz de levar à desidratação,
perda de peso e complicações mais graves.
No Brasil, 150 mil mulheres são afetadas todos os anos.

SAÚDE E VIDA – Página 7

Prefeito de Uberlândia
reforça a segurança da
população neste Natal

Divulgação

Em Uberlândia, já está em evidência a Operação
Natalina para garantir mais segurança ao consumidor.
Ao participar da entrega de novas motocicletas e drones
visando ampliar o bem estar da população, o prefeito
Odelmo Leão (PP), agradeceu o empenho da Câmara
Municipal e a parceria com a Polícia Militar, além do
apoio do Ministério Público.
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m estudo da Fecomércio MG revela que 61% dos belo-horizontinos já compraram produtos pirateados. No Brasil, isso provoca
perdas de aproximadamente R$ 115 bilhões
por ano. Além disso, só a Prefeitura de Belo
Horizonte recolheu cerca de 5 mil mercadorias de julho a novembro. Para o economista
Guilherme Almeida, esse valor é crescente,
pois as campanhas contra esse movimento
não são assertivas. “O comércio ilegal traz
impactos negativos em todos os setores”.
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120 ANOS
Para celebrar os 120 anos da capital mineira, o Edição do Brasil
presta uma homenagem ao contar a história de alguns presentes
que fazem parte da nossa memória: o Pirulito da Praça Sete, o Cristo
Redentor do Barreiro, os cisnes negros do Palácio da Liberdade, os
sinos da Igreja de Nossa Senhora do Carmo e, claro, a musicalidade
belo-horizontina. Você vai se surpreender com o que descobrimos.
Divulgação

Os nomes dos deputados Rodrigo Pacheco, Fábio
Ramalho, Reginaldo Lopes,
do ex-prefeito de BH, Marcio Lacerda, do senador
Aécio Neves e do jornalista
Carlos Viana integram uma
lista de possíveis candidatos
ao Senado para o ano que
vem. Entre os mencionados,
destacam-se Pacheco (foto)
e Lacerda como novidades

Divulgação

Conheça problema
que atinge
150 mil grávidas

Disputa pelo Senado
promete ser acirrada

Nº

35
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MULHERES
EMPREENDEDORAS
Segundo estudo feito pelo Sebrae, mais da metade das pessoas que estão à frente de um negócio com
até 3,5 anos, no Brasil, são mulheres. Em 2015, elas
representavam 49% dos empreendedores iniciais. No
ano passado, já eram a maioria (51,5%).
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Futebol americano
movimenta a capital
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Página

4

Obelisco é o principal
símbolo da Praça Sete
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Uso excessivo de tecnologias
pode causar dependência
O vício pode ser considerado uma doença? Como isso
surgiu?

Daniel Amaro

N

os últimos 20 anos, uma grande variedade de produtos eletrônicos como tablets,
smartphones, videogames e computadores passaram a fazer parte do cotidiano
de milhões de pessoas. Seja para conversar com
amigos, acessar as redes sociais, consultar informações na internet ou simplesmente lazer. Mas o
uso dessas tecnologias em excesso pode causar
dependência e acarretar diversos transtornos.
Para falar sobre esse assunto, o Edição do
Brasil entrevistou Anna Lucia King, fundadora do
Instituto Delete – Uso Consciente de Tecnologias
na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
primeiro centro no Brasil especializado em atendimento de usuários abusivos ou dependentes de tecnologia. Ela também é autora do livro “Nomofobia”,
sobre dependência de celular e internet.

Reprodução internet

“Nós temos que diferenciar o
usuário abusivo, que são aqueles
dependentes normais por lazer
ou trabalho, daquele patológico”

Anna Lucia King é fundadora do Instituto
Delete – Uso Consciente de Tecnologias

Sim. O nome é nomofobia. É um termo surgido na Inglaterra em 2008
a partir da expressão “no-mobile-phobia”, que do inglês abreviado virou
nomofobia. Ela é usada para descrever o medo de ficar sem o telefone
celular disponível. Mais tarde se estendeu também para o pavor de ficar
sem o computador e outras tecnologias.

Todo mundo que usa tecnologia demais é dependente?
Nós temos que diferenciar o usuário abusivo, que são aqueles dependentes normais por lazer ou trabalho, daquele patológico e que precisa
de um tratamento. Hoje, todo mundo usa celular em teatros, cinemas,
sala de espera, metrô e, para quem observa, parece que
são dependentes apenas porque usam muitas horas
por dia. Vira doença quando a pessoa se não
tiver a tecnologia funcionando, seja por falta
de bateria ou wi-fi, apresenta sintomas
de angústia, ansiedade e nervosismo. A dependência patológica tem
sempre algum transtorno associado. O que precisamos é de
uma etiqueta digital, ou seja,
uma educação para usar a
tecnologia na sociedade
sem cometer gafes ou ser
inconveniente.

Qual o grupo mais atingido?
Dos anos 1990 até a alguns anos, os adultos foram os mais atingidos.
Mas atualmente temos muitos jovens dependentes de jogos online, uma
vez que o mercado tem fabricado alternativas cada vez mais interessantes,
o que é muito atrativo para esse público.

De que maneira esse vício pode prejudicar a vida de
uma pessoa?
Em vários sentidos. Na vida pessoal, por exemplo, se você tem um relacionamento e ao chegar em casa seu companheiro não te dá atenção, por ficar
grudado em alguma tecnologia, já está prejudicando. Se você é estudante e deixa
de entregar algum trabalho, porque passa o dia todo jogando, terá problemas no
colégio ou faculdade. Se fica até tarde ou não dorme, no dia seguinte
você vai estudar ou trabalhar cansado. Ao deixar de fazer
atividade física para ficar no computador também está
se prejudicando. A criança que não brinca mais na
rua com os colegas, não está se socializando
e fica propensa a futuramente desenvolver
obesidade e diabetes.

Quais os riscos e consequências?
Existem prejuízos em todos os aspectos por conta do
uso abusivo da tecnologia.
Também podem aparecer
problemas físicos, como
dores na coluna e pescoço, problemas de visão e
articulação por ficar usando algum equipamento
todos os dias e por muitas
horas. Por exemplo, uma
pessoa que é alta e utiliza
a mesma mesa de computador de alguém que é
baixo, está usando de uma
forma inadequada. Outra
questão é com relação ao uso
do celular. O peso da cabeça é
em média oito quilos e se você
abaixa cem vezes por dia para olhar
o celular, ao longo dos anos terá um
problema sério na coluna cervical.

Quais os sinais de
uma pessoa dependente? Como
funciona o tratamento?
Quando as pessoas
procuram ajuda, elas
não sabem exatamente
o que tem, mas já perceberam que tiveram algum
problema na vida pessoal,
social, familiar, acadêmica
ou profissional, porque estão
usando muito a tecnologia. Há
casos em que a pessoa repete o
ano na escola, fica jogando até tarde
e perde o sono, não almoça mais na
mesa com a família ou deixa de praticar
atividade física.
E quando a própria pessoa ou algum familiar começa a perceber esses sintomas, procura o Instituto Delete.
É feita uma avaliação psicológica e psiquiátrica, colhemos os dados,
aplicamos um questionário, verificamos o que está acontecendo e se a
pessoa possui algum transtorno relacionado, normalmente é ansiedade,
pânico, compulsão, depressão, dentre outros que pode estar associado
a esse uso abusivo de tecnologias. Traçado o perfil do que a pessoa
precisa, a gente programa um tratamento que pode ser ou não com
medicação e sessões em grupo sobre uso consciente no dia a dia. E é
tudo de forma gratuita.

Como os pais ou a família deve
lidar com essa situação?
Os pais são os responsáveis pelo mau uso das tecnologias
pelas crianças. Muitos dizem que seus filhos estão viciados, quando, na
verdade, eles é que estão dando toda a condição. Colocam o computador
no quarto e deixam o filho ficar horas mexendo no equipamento. A criança
não é responsável por ela e os pais é que tem que colocar limites. Como
deixar usar somente uma hora por dia, depois que fizer o dever de casa,
após almoçar na mesa. E depois o lazer pode ser brincar no computador.
A criança precisa ser educada da maneira certa desde pequena, porque
depois ela se acostuma mal e fica mais difícil controlar.

EDITORIAL

Hyé Ribeiro

Novo sindicalismo
Para um sindicato ser forte, precisa representar bem o seu filiado.
Com o fim da obrigatoriedade do, alusivo, imposto sindical, estamos
entrando em uma nova era no sindicalismo brasileiro.
Entidades como o Departamento Intersindical de Estatísticas e
Estudos Socioeconômicos (Dieese) antecipam a possibilidade de haver
um encolhimento ponderável do segmento e em consequência dessa
realidade mais de 100 mil pessoas podem perder seus empregos, cerca
de um terço do total diretamente ligados ao setor no país. As exonerações
já começaram no mês de setembro, assim que a nova lei foi sancionada.
As regras estabelecem medidas sobre recolhimento de taxa que, agora,
será opcional. Ou seja, o trabalhador escolhe se irá contribuir ou não.
Debate-se nos bastidores que a intenção dos legisladores, representantes do Congresso Nacional visavam, na verdade, introduzir essas
alterações na legislação, com o intuito de minorar a enorme presença de
dirigentes sindicais que se perpetuaram no poder ao longo de décadas,
como se fossem “donos” de grande parte dos sindicatos brasileiros. Muitos desses administradores, aliás, se enriqueceram. Então, para dizimar
essa espécie de erva daninha espalhada pelas milhares de associações,
a solução encontrada se deu por meio do recuo dos rendimentos das
entidades. Como sempre, a decisão trouxe decorrências. Tanto que em
seu bojo a medida prejudicou os empregados, agora sendo demitidos
de maneira desordenada. Mas, vejam só, o ato é motivo de protestos,
inclusive, dos presidentes patronais que têm como escopo o questionamento contra a eficácia da nova determinação da lei.
Seria oportuno levar em consideração uma ressalva do advogado
trabalhista André Myssior. Para ele, os sindicatos precisam se adaptar à
nova realidade: “Eles terão de buscar novos meios para conquistar filiações, mostrar ao trabalhador que vale a pena se filiar”. Mas, no entanto,
Myssior considera a ação um enorme desafio. Com experiência de muitos
anos de atuação como o presidente do Sindicato dos Empregados no
Comércio de Belo Horizonte e Região Metropolitana (SEC), José Cloves, sugere a realização de campanhas, pois as dificuldades são reais,
pondera o presidente. Só para registrar: o SEC tem, atualmente, cerca
de 10 mil filiados, se firmando como um dos maiores de Minas.
Com o atual cenário, fica a sugestão para abertura do diálogo
entre as partes para se chegar ao bom termo, por meio de um novo
ambiente de convivência, coadunando com a realidade destes novos
tempos. O momento é de se chamar à mesa, os empresários, dirigentes
e representantes dos trabalhadores para uma palestra franca. Para o
sucesso é preciso haver um procedimento límpido quanto a escolha
das diretorias dos sindicatos a partir da priorização do processo efetivamente democrático, a ponto de impossibilitar a perpetuação, por
anos, de muitos deles no comando das entidades, como uma espécie
de coronéis da era sindical.
O caminho está aberto para os verdadeiros interessados na construção de um novo sindicalismo no país, especialmente, mediante o surgimento de entidades representativas, sem o “peleguismo” dos atuais.
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Bolsonaro, nu e cru
No Brasil, os conceitos de políticas de Estado,
de governo e de gestão pública são muito difusos e
pouco compreendidos. Associado a isso, temos cerca
de 35 partidos políticos, mas nenhum deles apresenta
e representa uma ideologia clara e concreta.
Mesmo em meio a essa desinformação e confusão ideológica, nosso país já experimentou, em
diversas fases históricas e estranhas, a dicotômica
polarização política da sociedade. Cenário fértil para
oportunismos de grupos – representados por seus
protagonistas – venderem a ideia de que as soluções
para um país como o Brasil se resumem a uma ideologia, e não à disposição ética, moral e intelectual
de homens dotados de diversas virtudes e notável
altruísmo; muito embora a história da humanidade
demonstre que em todos, todos os modelos de governo, de políticas e de ideologias, existam exemplos de
retumbante sucesso e equivalente fracasso.
O Brasil também nos dá exemplos disso em
sua história moderna: no início do governo militar
nosso país experimentou um enorme crescimento,
comparado inclusive ao chinês, da mesma forma
como experimentou enorme repressão aos direitos
individuais, intolerância, extrema violência e ao final,
forte recessão econômica, duramente acentuada no
governo Sarney; com Collor, viveu as “belezas” da
democracia, bem como a recessão e os escândalos
de corrupção; no socialismo do governo tucano o país
experimentou a estabilidade econômica, mas sentiu
na pele uma das mais profundas desigualdades
sociais, além do “ensurdecedor silêncio” do Ministério
Público e das polícias na constitucional função de
fiscalizar a administração pública; no governo do PT,
o Brasil vivenciou a maior revolução social de sua história, no entanto, pagou caro com o grande desgaste
e com os escândalos recentes de corrupção, além do
estrondoso barulho do Ministério Público.
Hoje, nosso país vive uma sutil retomada da
economia, mas se surpreende com a inesgotável
desfaçatez do grupo que se esconde no superacessível Jaburu.
Infelizmente nosso sistema eleitoral pouco
possibilita aos eleitores avaliarem a verdade sobre
cada candidato que, na maioria das vezes, são
manipulados por grupos motivados exclusivamente
por seus próprios interesses, como é o caso do
deputado Jair Bolsonaro (PSC). Não que Bolsonaro
seja inadequado somente por representar a ala mais
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conservadora da sociedade, pois há momentos em
que a nação precisa de freios, da mesma forma como
há momentos em que necessita que se aliviem as
rédeas e aumentem a velocidade e, de igual modo
há momentos que se impõe inovar os caminhos.
Não se trata de se opor às ideologias, mas sim às
essências e propósitos.
Bolsonaro nasceu e iniciou sua carreira de militar
paraquedista, na cidade de Campinas (SP) e sua
trajetória política no Estado do Rio de Janeiro. Casou-se pela segunda vez sob as bênçãos do milionário/
ultra-conservador/pastor Silas Malafaia. Bolsonaro é
reconhecido e exposto pela mídia internacional como
uma figura hostil, colecionador de desafetos e que dá
provas de ignorância e truculência desde a juventude.
Fato comprobatório desse comportamento foi
explicitado pelo seu superior no Exército Brasileiro,
coronel Carlos Alfredo Pellegrino, quando emitiu
um relatório sobre o paraquedista, dizendo que:
“Bolsonaro apresentava comportamento agressivo
contra seus subalternos, bem como falta de lógica,
racionalidade e equilíbrio em suas argumentações”.
Bolsonaro sempre se mostrou um militar
indisciplinado, foi preso em 1986 pelo Exército por
publicar matéria contra os militares e, em 1988, por
arquitetar e assumidamente planejar um protesto que
previa a explosão dos banheiros em alguns quartéis
militares. Abusando da contradição, hoje defende
veementemente a ditadura militar e diz publicamente
que o erro da ditadura no Brasil foi só torturar e não
matar aqueles que dela discordavam, e arremata
declarando que se eleito vai dar um golpe de estado
e fechar o Congresso. Em seu entendimento, “a
democracia é uma porcaria”.
Talvez, o candidato a presidente da República,
seja um caso para estudo psiquiátrico. As falas dele
demonstram isso. Sem a menor cerimônia ele diz
que uma deputada que se opusesse a ditadura
deveria ser estuprada; muito embora o Brasil seja
um país, em sua maioria de negros, ele declara que
considera promiscua a hipótese de um filho seu se
relacionar com uma mulher negra; apesar de sermos
quase todos descendentes indígenas, ele afirma que
índio é fedorento, ignorante e deveria comer capim
para retornar às origens; muito embora sejamos
livres em relação às nossas crenças, ele pronuncia
que o cristianismo deve imperar e que os demais
entendimentos e crenças deveriam se curvar a ele.
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Sua “coerência” ideológica o fez passar pelos PPR,
PPB, PTB, PFL, PP, PSC e, agora, é filiado ao PEN,
que mudará seu nome para a arrogante, presunçosa
e excludente marca: PATRIOTA.
Suas diversas, frequentes e absurdas declarações homofóbicas e racistas lhe proporcionam mídia
espontânea além de inúmeras ações judiciais, Bolsonaro não oferece posições definidas ao longo de seus
mandatos. Se declara um nacionalista devoto e vota
pela entrega do pré-sal ao mercado. Diz que o livre
mercado é a mãe da liberdade, muito embora tenha
condenado o ex-presidente FHC pelas privatizações,
dizendo que ele (o Tucano Mor) deveria ser fuzilado
e ainda declara contraditoriamente que irá privatizar
tudo que puder.
Apesar dos inflamados e midiáticos discursos contra a corrupção, Bolsonaro figura na lista
de beneficiários de Joesley Batista e sua JBS,
conforme publicação recente da Operação Carne
Fraca. Demonstrando uma capacidade rara para os
negócios, apenas entre 2010 e 2014 o patrimônio do
paraquedista/deputado/pré-candidato a presidente
teve crescimento de 140%, conforme sua própria
declaração de IR apresentada à Receita Federal.
É indiscutível que alguns dos pré-requisitos
básicos para um gestor público é a sensatez,
coerência, experiência administrativa e o
conhecimento profundo das necessidades da nação
e, também, do cenário geopolítico e econômico
mundial. Recentemente numa entrevista à TV
Bandeirantes, Bolsonaro foi perguntado pelo jornalista
qual sua posição sobre o déficit fiscal primário.
A resposta imediata refletiu seu “inegável preparo” para o cargo que pretende: “Isso eu preciso perguntar aos meus economistas” e, quando replicado
pelo entrevistador de que esse é um dos maiores
problemas da atualidade no Brasil, a réplica foi vergonhosamente evasiva, dando sinais claros de ser
ele fruto da receita típica dos políticos oportunistas:
populismo, desprovido de competência e inteligência.
Por mais desgastados e incrédulos que estejamos com nosso momento político, o Brasil não merece e não deve ser entregue a um desses oportunistas
retóricos e insanos, que vazio de competências, de
valores de si mesmo, se vale do sofrimento, do medo
e da descrença da população para criar um cenário
que lhe dê existência e justificativa. Isso não serve
para o nosso país.
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P O L Í T I C A
V I G Í LI A S

disputa para as duas vagas no
Senado promete ser intensa em
Minas Gerais, haja visto os nomes
que devem entrar na briga, como
o do deputados peemedebistas
Rodrigo Pacheco e Fábio Ramalho, além de
Aécio Neves (PSDB), Marcio Lacerda (PSB),
Reginaldo Lopes (PT) e até o do jornalista
Carlos Viana.
Apontado como um político jovem, abastado
e sem manchas na carreira, Pacheco é o mais
lembrado para disputar o posto. A proposta
para pleitear o cargo majoritário foi insinuada
pelo governador Fernando Pimentel (PT) como
forma de garantir a continuidade da aliança PT/
PMDB para a disputa ao Governo do Estado.
No entanto, pode haver uma dança das cadeiras
entre Pacheco e Ramalho, na qual o primeiro
seria o vice na chapa com Pimentel, e o segundo
ocuparia a vaga no Senado.
Caso isso ocorra, o atual presidente da
Assembleia, Adalclever Lopes (PMDB), disputaria uma vaga de deputado federal, inclusive
com possibilidade de boa inserção nas bases
políticas de ambos os parlamentares de seu
partido.

Rodrigo Pacheco é lembrado até pelo PT
Divulgação/internet

A

Divulgação

Seis nomes entram na
disputa para o Senado
Tércio Amaral

Outros nomes
Em Brasília, os comentários indicam que
o senador Aécio Neves pretende disputar a
reeleição, até mesmo para não perder o fórum
privilegiado. Mas isso pode deixar os tucanos
sem candidatura ao Governo de Minas, afinal

Carlos Viana almeja ingressar na política

Esperto atleticano
Há 60 dias, o empresário Fred Couto mobilizou a imprensa
para se postar como candidato à sucessão do Atlético. Mas,
inesperadamente, antes mesmo de estruturar a sua campanha,
renunciou à candidatura sem explicações plausíveis. O Sr.
Couto sempre fez isso, ou seja, ensaia participar da eleição,
mas, depois de conversas com a diretoria do clube, desiste.
Coisa feia, gente...

ficaria difícil bancar candidatos aos dois principais cargos do pleito, especialmente por conta
do desgaste do partido.
Outro que se movimenta pensando em 2018
é o ex-prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB). Em suas reuniões e contatos políticos
pelo interior do Estado, ele tem colocado o seu
nome à disposição do partido. No entanto, não
há uma fala oficial indicando que só aceitaria
ser candidato a governador. Pessoas próximas
consideram haver chance de ele concorrer,
também, ao Senado. Lacerda, por se tratar de
um político sem problemas de ordem financeira,
é o preferido de muitos.
Entretanto, independente de arrumações e
coligações, o PT deverá apostar no nome do
atual deputado federal Reginaldo Lopes para
disputar a vaga.
Ainda nos bastidores, um dos nomes que
passou a ser ouvido é o do jornalista Carlos Viana. Ele é um comunicador popular, certamente
em consequência de sua presença constante
nos microfones da Rádio Itatiaia como comentarista e debatedor de programas ao vivo. Na TV
Record, é apresentador de um telejornal exibido
no início da noite com importante alcance nos
meios populares.
A mudança completa desse quadro só
seria possível caso o atual prefeito de Belo
Horizonte, Alexandre Kalil (PHS) que, por
sinal, goza de boa popularidade, aceitasse
concorrer ao Senado. Porém, para impedir
qualquer insinuação em relação ao envolvimento de seu nome na próxima eleição, o
prefeito evita comparecer a eventos que não
sejam da PBH. O motivo? Minimizar prováveis
ilações político-partidárias.

Presidente insosso
Na avaliação geral, a atuação do presidente que está
deixando o Galo, Daniel Nepomuceno foi apenas razoável.
“Ele é muito insosso. Não tem estatura para ocupar esse cargo
em um clube do porte do Atlético”, comentam os atleticanos
na porta do Café Nice.

Medioli governador?
Durante evento na Confraria do Fogão a Lenha, de Roberto Gontijo, o prefeito de Betim, Vittorio Medioli (PHS),
perante cinco deputados federais e um estadual, confessou
não ter intenção de participar da disputa ao Governo de Minas,
mas lembrou: “Sou um soldado, quando quiserem é só acionar
que estou à posição para ajudar a discutir esse tema”. Meio
enigmático, não?

Regulamentação dos aplicativos
“O Brasil não é uma terra sem lei. Então, não há como os
representantes dos aplicativos, como o Uber, funcionarem livremente sem se verem obrigados a prestar contas às autoridades. Isso é impossível, até porque o poder público, ao permitir
a circulação dos carros sem controle, está contribuindo para
piorar ainda mais a questão da mobilidade urbana. O correto
para resolver esse problema nos grandes centros seria investir
mais em transporte público”. Opinião do deputado federal por
Pernambuco, Silvio Costa (Avante).

Modelo econômico
Ao avaliar o atual cenário econômico, o professor do departamento de economia da UFMG, Gilberto Libânio indicou
que o caminho correto seria o governo mostrar que, em 2018,
as autoridades não iriam mudar o roteiro de retomada de
crescimento. Segundo ele, isso passa confiança ao mercado,
havendo mais possibilidade de investimentos que, por sua vez,
traz emprego, aumenta de renda, etc.
Cena única – A opinião do professor é coerente, no entanto, resta saber qual será o ambiente político que espera pelo
governo federal no próximo ano.

Fernando Pimentel cria
política pública de artesanato

O

“O que nós estamos celebrando é a
importância dessa atividade para Minas,
que faz parte da nossa cultura e tradição. O
artesanato, no fundo, nunca esteve no centro
das preocupações do governo e agora está.
O que nós fizemos é o sonho que o setor tinha
há muito tempo e que, agora, se realiza: criar
uma política pública. Por isso a importância do
edital da Codemig de fomento para as associações e cooperativas de artesãos”, afirmou.
Durante o evento foi assinado o decreto instituindo cinco grupos de trabalho
encarregados de elaborar o diagnóstico e
propor medidas e políticas que constarão
no Plano Quadrienal de Desenvolvimento
do Artesanato de Minas Gerais. São eles:
Legislação e Políticas Públicas; Comercialização; Desenvolvimento Regional; Inclusão
e Desenvolvimento Social; Salvaguarda dos
Mestres Artesãos.
Um terceiro documento assinado define
como prioridade o lançamento de edital de
seleção de proposta visando ao fortalecimen-

Contra a reforma
Sem meias palavras, a presidente estadual da Central
Única dos Trabalhadores de Minas Gerais (CUT/MG), Beatriz
Cerqueira, chamou o presidente Michel Temer (PMDB) de
mentiroso. “Claro que os trabalhadores irão sair perdendo se
o Congresso aprovar o projeto”, sentencia.

to e fomento das cooperativas e associações
de artesanato em Minas. O investimento,
por parte da Codemig, é de R$ 1,8 milhão,
valor que beneficiará 18 associações ou cooperativas de artesãos nos 17 Territórios de
Desenvolvimento do Estado. Cada entidade
selecionada receberá até R$ 100 mil.
A presidente do Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor (Centro
Cape), Tânia Machado, lembrou que o artesanato é uma forma de geração de renda e
emprego. Segundo ela, a criação do programa será um incentivo importante para o setor.
“Tem 14 anos que aguardamos um programa
como esse do governo. A feira deve vender
R$ 60 milhões. Para vender isso, a estimativa
é que adquiriu R$ 24 milhões em insumos. O
artesanato é importante para geração de renda e emprego. Muitas indústrias começaram
a vida artesanalmente, o que mostra que o
artesanato pode se formalizar e sindicalizar.
Se antes já fazíamos muito, agora faremos
ainda mais”, afirmou.

Deputado com empresários
Durante o jantar de confraternização de final de ano dos
empresários ligados à construção pesada, o político mais
desenvolto era o vice-presidente da Câmara Federal, Fábio
Ramalho (PMDB). Ele foi saudado como futuro presidente da
Casa, senador e também possível vice-governador. É isso aí...

Salej e a Fiemg
Ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais (Fiemg), Stefan Salej, depois de ter se afastado
do segmento, circulou pelo mundo. Atualmente, ele é ligado
à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp),
mas tornou-se um dos articuladores da oposição na sucessão
do atual presidente das Fiemg, Olavo Machado. Isso ainda
vai dar xabú, ora se vai.
Manoel Marques

governador Fernando Pimentel
(PT) lançou, durante a abertura da
28ª Feira Nacional de Artesanato,
no Expominas, em Belo Horizonte,
o Projeto +Artesanato, a primeira
política pública de artesanato do Estado.
O objetivo é coordenar as ações que vão
incentivar a formalização e a organização
da cadeia produtiva formada por artesãos e
associações.
Será instituído o Comitê Gestor do projeto, para coordenar a elaboração do Plano
Quadrienal, estabelecer diretrizes e regras
para a Casa do Artesanato Mineiro, além de
desenvolver as marcas do Projeto +Artesanato. A casa será um espaço público destinado à
capacitação dos artesãos e ao fortalecimento
da cadeia produtiva.
Ao lado da presidente do Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas), Carolina
Pimentel, o governador lembrou que a criação
de uma política pública voltada para o setor
era uma demanda antiga.
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Itamar X Temer
Fazendo uma comparação sobre o passado e o presente,
a jornalista Cristiana Lôbo relembrou: “Temer (PMDB) e o
ex-presidente Itamar Franco chegaram ao poder para exercerem um mandato tampão. A diferença é que não tinha nada
contra Itamar, ao contrário de Temer”. Cruz credo, gente!

Passado político
Nos bastidores da política nada fica em segredo. Segundo
informações, o jornalista Carlos Viana já teria sido candidato
a vereador em BH, com uma votação não muito expressiva,
por isso não se elegeu. Essa informação vem à tona no exato
momento em que Viana se prepara para tentar voos mais altos.
Êta povo perverso, sô!

Candidata das pesquisas
Em Brasília, comenta-se que a ex-senadora Marina Silva
(Rede) estava completamente descrente de suas chances em
disputar a Presidência da República. Mas diante da recente
pesquisa do DataFolha, colocando-a em 3º lugar, a amazonense entusiasmou de vez. A conferir...

Governador: “O que nós estamos celebrando é a importância dessa atividade para Minas”

Itabirito proíbe comércio
ambulante irregular
Impedir que o comércio ambulante irregular
prejudique a geração de emprego e renda para
a população de Itabirito: é com essa missão que
os fiscais de posturas têm realizado diariamente a ronda pelas ruas de diversos bairros da
cidade. O trabalho acontece em parceria com
a Guarda Civil Municipal de Itabirito. Apenas
no mês de novembro, foram registrados cerca
de 15 casos.

“A atividade irregular que, inclusive, acontece em áreas públicas, não gera emprego
nem impostos para a cidade. Além disso, a
maioria dos ambulantes nessa situação sequer
é de Itabirito. Isso prejudica o comércio local
e afeta a geração de empregos por parte do
empresário que paga impostos”, destaca o
secretário de Desenvolvimento Econômico,
Sanders de Assis.

Notada a irregularidade, os vendedores
ambulantes têm sido inicialmente notificados
e orientados pelos fiscais de posturas. Em
caso de reincidência, além da apreensão da
mercadoria, há multa. O comércio ambulante
é regulamentado pelos artigos 195 a 198 da
Lei Municipal 1.615/1990, que institui o Código de Posturas do Município, e depende de
licença especial.

Governadora sem problemas
Quando a imprensa coloca que todos os ex-governadores
vivos do Rio de Janeiro estão com problema na Justiça, esquece-se da ex-chefe do Executivo, a eterna petista Benedita
da Silva. Lembram?

Com 25 anos de experiência, Siqueira Vasconcelos Advogados Associados,
atua em todas as áreas do direito, com eﬁciência e proﬁssionalismo.
Sua equipe é formada pelos advogados:
Dr. Marco Túlio Moraes de Siqueira (OAB/MG 47.325)
Dr. Eduardo Fernandes dos Santos (OAB/MG 100.466)
Dr. Astolpho de Araújo Santiago (OAB/MG 10.207)
João Luiz Moraes de Siqueira (OAB/MG 96.077)
Rua Sergipe, nº 625, Conjunto 312/313, Funcionários, Belo Horizonte - MG.
Fones(31) 3261-2920. Cep.: 30130-170. www.siqueiravasconcelos.com.br
svaasc@terra.com.br.

E C O N O M I A
VIGÍLI AS DOBRADAS
Força dos estudantes
Em debate realizado na TV Cultura, o cientista político
Gaudêncio Torquato excitou os mais de 18 milhões de jovens
a se manifestarem, nas urnas no próximo ano, para eleger
um presidente da República como legítimo representante do
segmento moderno.
Comentário único – O problema é que os jovens não gostam de discutir política e muito menos de votar, Sr. cientista.

Revendo a economia
Ao ser questionado a respeito da situação dos municípios
que vivem na completa penúria financeira, o líder do Governo
na Assembleia, Durval Ângelo (PT) destacou que 60% da
economia das cidades do Estado dependem das commodities.
Portanto, segundo o parlamentar, precisa haver uma lei regulamentando essa questão.

Pará de Minas
Em Pará de Minas, os adversários do deputado Inácio
Franco (PV) espalham que há um feudo político e que o parlamentar corre o risco de ficar fora da próxima eleição por conta
de processos na Justiça. Que maldade pessoal!

Campanha milionária
Pelos cálculos dos matemáticos, uma candidatura a governador no próximo ano custará, por baixo, mais ou menos
R$ 40 milhões. Como os empresários estão legalmente proibidos de doarem, resta saber como os pretendentes ao posto
irão fazer para resolver essa complicada equação.

A vez de Alckmin?
Declarando-se um eleitor com tendências de esquerda, o
filósofo Luiz Felipe Pondé disse que, embora não seja o candidato de seus sonhos, o ideal seria o eleitor apostar em Geraldo
Alckmin (PSDB) para presidente. Para Pondé, o governador
é o único nome em condições de reunir forças antagônicas de
esquerda e direita. É esperar para conferir, claro.

Voltando ao PT
Segundo fontes desta coluna, o atual vice-prefeito de Belo
Horizonte, Paulo Lamac (Rede), e o deputado estadual Elismar Prado (PDT) podem voltar ao Partido dos Trabalhadores
no próximo ano. Quem sabe?

Vereadores de BH
Embora seja do PSDB, o presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, Henrique Braga, termina o ano
legislativo como um dos principais aliados de Alexandre Kalil
(PHS). O prefeito da capital foi eleito em uma coligação enfrentando exatamente o tucano João Leite. Coisas da política
de BH.

Servidores alegres
Os servidores da Prefeitura Municipal de Nova Lima terão
um Natal diferente da maioria dos funcionários públicos do
Brasil. Após acordo entre a prefeitura e o Ministério Público do
Trabalho, por meio da procuradora Advane de Souza Moreira
e homologado pelo juiz da 1ª Vara do Trabalho Mauro César
Silva, será liberado FGTS dos funcionários efetivos. A ação
contemplará mais de 3 mil pessoas, ficando de fora somente
os que ocupam cargo comissionado puro ou temporário. Para
o prefeito Vitor Penido (DEM), essa é uma vitória de todo o
funcionalismo.
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Mulheres são maioria
entre empreendedores
51% dos empreendimentos são comandados por elas
Pixabay
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Loraynne Araujo
As mulheres estão ocupando
cada vez mais espaço nos diversos
segmentos da sociedade e isso não
é diferente no empreendedorismo.
Segundo estudo feito pelo Sebrae,
mais da metade das pessoas que
estão à frente de um negócio com
até 3,5 anos, no Brasil, são mulheres. Em 2015, elas representavam
49% dos empreendedores iniciais.
No ano passado, já eram a maioria
(51,5%).
Em Minas Gerais, a maior
parte das mulheres no comando
das micro e pequenas empresas
têm entre 31 e 40 anos (30,5%),
possuem ensino médio completo
(38%), são casadas (65,8%) e
já têm filhos (72,8%). Elas estão
no controle, principalmente, de
negócios nos setores de comércio
(47,9%) e serviços (35,2%).
O estudo também mostrou que
há diferenças no estilo de gestão
entre homens e mulheres. De modo
geral, elas estão mais preocupadas
com a saúde da empresa e fazem
mais controles financeiros que os
homens. Jaqueline Lima, analista
do Sebrae Minas, reitera que as
empreendedoras possuem um
perfil diferenciado. “Elas são mais
cuidadoras, pensam na equipe e,
quando estão em um projeto, não
querem apenas ganhar dinheiro,
mas também mudar a realidade
onde estão inseridas”.

Mulheres no café
Formada em farmácia e com
uma loja de sucesso, Marisa Contreras largou tudo para se dedicar
a um ramo que, até então, era desconhecido: o café. Ela conta que há
10 anos, juntamente com o marido,
comprou uma fazenda que, na
ocasião, não havia nada plantado.
Há 6 anos, Marisa abandonou sua
vida na cidade e se mudou para a
zona rural. “Eu não conhecia nada,
mas mesmo assim resolvi arriscar.
Comecei pesquisando sobre o
assunto, assisti diversas palestras
e fui me inteirando sobre o tema.
O café transformou a minha vida
e a de mais de 300 mulheres da
comunidade”.

A Fazenda Capoeira, localizada em Areado, Sul de Minas
Gerais, produz diversos produtos,
como cafés especiais da Capoeira Coffee, além do serviço de
transporte, o Coffee Tour, que
transporta turistas e compradores
para vivenciarem a experiência
do grão até a xícara, mostrar
os produtivos e a forma que é
realizado o controle de qualidade. A novidade para o ano que
vem será o lançamento de uma
microfranquia, o Coffee Bar, que
dará aos frequentadores uma
experiência completa de cafeteira. Todo esse empreendimento
rende, anualmente, R$ 2 milhões.

Dentro da fazenda há também
uma cafeteria na qual Marisa treina e capacita as mulheres para
comprar o que elas produzem. “O
trabalho que faço é de encontrar
oportunidades. O empoderamento feminino é fundamental e isso
passa por oferecer a elas chance
de produzir sua própria renda. As
mulheres, quando tem dinheiro,
o primeiro lugar que melhora e
fortalece é a família”.

Além do trabalho feito com a
comunidade, ela realiza o “Encontro da Mulher do Café” que, neste
ano, aconteceu no dia 22 de novembro e reuniu 300 mulheres de
todo o país, na Fazenda Capoeira,
para discutir o segmento.
Como forma de reconhecimento de toda essa empreitada,
Marisa ganhou a prata no Prêmio
Sebrae Mulher de Negócios 2017,
na categoria produtora rural.

Para conhecer melhor o trabalho da Fazenda
Capoeira, acesse o site fazendacapoeiracoffee.com.

Lázaro Luiz Gonzaga
Presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac

Indicadores e legislação a favor do comércio
Depois de 2 anos e meio, a crise econômica oficialmente chegou ao fim. Segundo
o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos
(Codace), da Fundação Getulio Vargas, a
maior recessão da história recente do Brasil
se encerrou no quarto trimestre de 2016.
Dizer que a crise pegou o mercado de
surpresa não é verdade. Em meados de 2014
já haviam sinais claros para uma deterioração
dos indicadores macroeconômicos. Pouco
tempo depois, o mercado de trabalho e os
investimentos privados respondiam de forma
negativa a esse comportamento.
O período não foi fácil para a população,
os investidores e muito menos os empresários. No triênio vimos um recorde de fechamentos de estabelecimentos comerciais.
Aqueles que sobreviveram, herdaram elevados índices de endividamento. O desemprego
rompeu o patamar histórico, deixando mais de
14 milhões de pessoas fora do mercado de
trabalho. Porém, o que se observa no cenário
atual é mais favorável.
A retomada da credibilidade da autoridade
monetária perante os agentes, pautada, principalmente, sobre o controle inflacionário e a
redução dos juros, trouxe mais confiança ao
mercado. Esse fato, associado à adoção de
políticas microeconômicas e à recuperação
dos indicadores relacionados ao consumo das

famílias, fez com que a confiança do empresário fosse, gradualmente, sendo restabelecida.
O Índice de Confiança do Empresário do
Comércio (Icec), coletado pela Confederação
Nacional do Comércio (CNC) e apurado pela
Fecomércio MG, é um exemplo disso. Seus
últimos resultados nos mostram a retomada
das perspectivas ao campo otimista.
Outros aspectos positivos chamam atenção. No setor do comércio, o desempenho das
empresas reflete o panorama mais favorável
ao consumidor. A menor pressão sobre o
nível de preços da economia, a retomada do
crédito e a geração de empregos estimulam a
demanda familiar. Com isso, o volume de vendas no varejo em Minas apresentou, até sua
última divulgação, nove elevações seguidas.
Diante de tal cenário de melhora, a intenção
de contratação de temporários, apesar de
não recuperar seu ritmo do período pré-crise,
foi bastante superior ao observado em 2016.
As recentes mudanças na legislação trabalhista também contribuíram para uma perspectiva mais positiva por parte do empresário.
Para se contratar um trabalhador por prazo
determinado, por exemplo, a reforma significa
um avanço. Na modalidade intermitente, o
empresário pode acordar com o funcionário
uma contratação por dias trabalhados e até
por horas, atendendo a real necessidade

da empresa, o que contribui para um maior
número de oportunidades.
Como percebemos, os resultados até
então são positivos e ainda podem melhorar.
Temos pela frente aquela que é considerada
a melhor data para o varejo: o Natal. Com
o objetivo de auxiliar os empreendedores
do segmento nesse período tão importante,
a Fecomércio MG preparou uma pesquisa
sobre a intenção de compras por parte dos
consumidores. Segundo o levantamento,
a maioria deles está disposta a presentear
neste Natal (63,3%) e pouco mais da metade
pretende gastar entre R$ 100 e R$ 500. Dessa
maneira, o comércio deve trabalhar a venda
dentro da disponibilidade das famílias, com
ações promocionais que vão ao encontro
desse comportamento.
Com os sinais de inflexão na conjuntura
econômica é hora de colocar a casa em
ordem para tirar melhor proveito da, ainda
que modesta, recuperação econômica.
Nesse sentido, as empresas do comércio
de bens, serviços e turismo correm para dar
robustez à sua estrutura e angariar a clientela. Para isso, uma boa gestão torna-se
imprescindível e acompanhar o mercado se
faz essencial. Após 2 anos em queda, finalmente o comércio de Minas Gerais voltará
ao campo positivo.

E LO Y LANNA
Fotógrafo Profissional
ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

Criminal
Cível
Trabalhista
Família
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61% dos belo-horizontinos já
consumiram produto pirata
Chegamos à época mais movimentada
do comércio: o Natal. Com a primeira parcela do 13º em mãos, a corrida pelos presentes já começou para muitas pessoas.
No entanto, a busca pelo preço mais baixo
faz com que alguns optem por produtos
falsificados. Devido à crescente oferta e
demanda por esses itens, a Fecomércio
MG desenvolveu uma pesquisa com os
consumidores para captar a percepção
acerca desse consumo. Por fim, o estudo
revela que 61% dos belo-horizontinos já
compraram esse tipo de artigo e 41% nos
últimos 12 meses.
Estimativas do Fórum Nacional Contra
a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP) são
de que as perdas dos setores empresariais e dos governos federal, estadual e
municipal geradas pela sonegação fiscal
representam, aproximadamente, R$ 115
bilhões ao ano. Para o economista da
Fecomércio MG, Guilherme Almeida, esse
valor é crescente, pois a efetividade das
campanhas contra esse movimento não
são assertivas. “O papel da federação é
levar o conhecimento sobre essa prática,
esclarecendo que o comércio ilegal traz
impactos negativos em todos os setores,
deixando os órgãos responsáveis munidos
de informação para realizar ações”.
56,5% dos entrevistados acreditam
que a redução dos impostos dos produtos
é mais eficiente. “O perfume, por exemplo, tem cerca de 70% a 80% de tributos
quando é comprado legalmente, já um
pirata não. No entanto, o consumidor está
levando para casa um item sem procedência e garantia que pode causar mal a sua
saúde”, argumenta Almeida.

Consumidor
Segundo o levantamento, a compra de
produtos piratas é um hábito, principalmente, do sexo masculino: 47,8% compraram
algum item nos últimos 12 meses. Já as
mulheres correspondem a 35,2% do total.
E entre os homens mais jovens (16 a 24
anos e de 25 a 34 anos), mais de 50%
também adquiriram.

Humm?
Para 93,3% dos
entrevistados, a
pirataria prejudica
o fabricante ou
artista. No entanto,
71,4% acreditam
que baixar filmes,
músicas ou jogos
da internet para uso pessoal
não é crime.

Comércio no Centro

CDs/DVDs são os preferidos dos consumidores
Os consumidores residentes na região
Oeste foram os que mais consumiram itens
piratas nos últimos 12 meses. As regiões
Centro-Sul e Noroeste foram as que apresentaram menor consumo.
*A.D.F. admite que os produtos piratas
têm qualidade inferior, contudo confessa que
quando o orçamento está curto dá preferência para esse comércio. “Já comprei celular,
som e mochila. Não duraram muito, mas o
valor era o que eu podia pagar no momento”.
*M.G.T. conta que também adquire
produtos piratas. “Calça ‘Patoge’, camisa
de time, tênis, celular, CD e DVD. Entretanto, me arrependo de ter comprado alguns
itens, pois realmente a qualidade é inferior
e o barato acaba saindo caro, já que temos

que comprar novamente por não ser um
bem durável”, lamenta.
O economista ressalta que grande parte
dos clientes não percebe claramente os impactos negativos dessa escolha de procedência ilegal, tanto para si quanto na estrutura das
empresas e, consequentemente, no mercado
formal. “Além disso, o próprio consumidor é
lesado com uma compra de baixa qualidade
e sem qualquer garantia”, reforça.

Você sabia?
A pirataria afeta os direitos
autorais e está previsto no
artigo 184 do Código Penal.

Mais barato
83,2% dos belo-horizontinos afirmam que
o preço é um fator decisivo para levar o produto para casa. O estudo aponta que itens mais
comprados pela população são: CDs/DVDs,
roupas, relógios e bolsas/mochilas. Já os
eletrônicos aparecem em 7º lugar no ranking,
representando 5,7%. Mesmo com a grande
procura, a maioria dos consumidores (85,5%)
já se frustrou com a compra de algum item.
O economista admite que a pirataria é
um costume que está enraizado na cultura
do brasileiro e é um desafio alterá-lo. “As
soluções passam pela conscientização,
mas também pela redução da carga tributária e da informalidade”, conclui Almeida.

No Centro da capital, os pedestres têm
que disputar espaço com os vendedores ambulantes na calçada. Meia, chinelo, brinquedos, cigarros e acessórios são oferecidos. Na
Rua São Paulo, por exemplo, são inúmeros
os vendedores que atuam diariamente.
De acordo com o Código de Posturas
(Lei 8.616/2003) da cidade, os camelôs
(quem exerce comércio em logradouro
público, sem licença da prefeitura) são
proibidos. É permitido apenas os ambulantes licenciados que se enquadram na
legislação, ou seja, que utilizam veículos de
tração humana, como pipoqueiros e veículos automotores, que são lanches rápidos.
Segundo informações da Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos de Belo
Horizonte, a fiscalização abrange os vendedores licenciados e os irregulares. Ações são
realizadas diariamente, com plantões fixos e
monitoramento por equipes móveis. A Prefeitura de Belo Horizonte salienta ainda que,
desde o dia 3 de julho, quando foi iniciada a
intensificação da fiscalização no Hipercentro,
até novembro, cerca de 5 mil mercadorias
foram apreendidas. A operação está sendo
realizada por uma equipe composta por fiscais, agentes de campo e Guarda Municipal.
Penalidade: Exercer atividade sem licença no logradouro público pode gerar ao
infrator multa de R$ 1.902,65, além de
apreensão da mercadoria e/ou utensílios.
*As fontes pediram para não serem identificadas

Todos os dias a gente vive
muitos momentos especiais.
Eles são simples, às vezes comuns.
Mas, observe com atenção,
são eles que fazem você valorizar
cada segundo da sua felicidade.
E são esses momentos que
a Aurora quer brindar com você.
#PedeAurora

vinicolaaurora.com.br
facebook.com/vinicolaaurora

Freepik

Ariane Braga
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Email: acir.antao@ig.com.br

Arquivo Pessoal

DA COCHEIRA

A NI V E RS A RI A NT E S

A ministra Cármen Lúcia quer que os Tribunais de Justiça dos
Estados revelem os salários de juízes e desembargadores. Revelar
o salário não é problema, o interessante é colocar os penduricalhos.
Aliás, a Suprema Corte também deveria fazer o mesmo.

Domingo, dia 10 de dezembro
Jornalista Ariosto da Silveira
Jornalista Daniele Rodrigues- Rádio Itatiaia
Ari Braga

Eleitor que questionou um vereador da Câmara de Belo
Horizonte sobre as votações naquela casa, neste final de ano,
ouviu: “Se não votar com o prefeito, vamos passar a pão e água o
restante do mandato”.

Segunda-feira, 11
Empresário Nilso Farias
Colunista de Sociedade Ricardo Acácion
Geraldo Régis

A Polícia Militar de Minas está impotente diante da bandidagem que se instalou nas pequenas comunidades mineiras. PM com
Fiat antigo, caindo aos pedaços e ladrões armados com metralhadoras e escopetas. Por enquanto, os bancos estão levando a pior.
A coisa vai ficar feia quando chegar nos fazendeiros indefesos. A
ainda tem gente contra a venda de armas para o pessoal da roça.

Mr. Zhang Jiheng – BTIC General Manager, Mr. Marcos Caramuru de Paiva – embaixador
do Brasil na China e o presidente da Gasmig, Pedro Magalhães Bifano

DIFICIL PSDB - O compromisso deste partido com o Governo Temer,
que se iniciava, era ajudar a fazer a travessia para 2018. Aécio Neves era
o grande fiador, embora tivesse entrado com um processo de revisão da
apuração da eleição e, mais tarde, pedido a cassação da chapa Dilma/
Temer. O PSDB estava ali dando chancela a Temer, porque o pior inimigo
estava fora de combate, que era Dilma Rousseff e o PT. Neste um ano
de governo, muitas coisas aconteceram, como votações de matérias
importantes no Congresso que ajudaram a criar um ambiente econômico
favorável a nossa recuperação. Ao mesmo tempo, um procurador-geral
da República resolveu encarar sozinho o novo governo e tentar de todas
as maneiras desestabilizá-lo, mas encontrou no presidente Temer um
político esmerilado no Congresso Nacional e com maestria se livrou de
todas as denúncias. Embora o Governo Temer tenha obtido vitórias no
campo econômico, tem baixa aprovação e somado ao desmoronamento
de Aécio, o PSDB ficou sem rumo e dividido.

Terça-feira, 12
120 anos de Belo Horizonte
Jornalista Neuber Soares
Jorge Medefe - Lojas Americanas

MEMÓRIA - Outro dia, a Polícia Federal estava no Campus da UFMG
levando em condução coercitiva o reitor e a vice-reitora da instituição.
O problema era a construção de um Memorial da Anistia, no qual foram
consumidos alguns milhões e com prejuízo para o erário público. É aquele
negócio, a democracia foi restaurada no Brasil em 1985 com a vitória de
Tancredo Neves no Colégio Eleitoral. De lá pra cá, todos os excessos da
ditadura já foram reparados. Mas querem ainda fazer Memorial da Anistia.
Nesse caso, teriam que homenagear o general presidente Ernesto Geisel
e o seu sucessor João Figueiredo que acabaram com o AI-5 e anistiaram
a todos que estavam exilados ou banidos do país.

Quarta-feira, 13
Marco Antônio de Sousa
Jornalista Kátia Pereira - Rádio Itatiaia
Ricardo Sales - Brumadinho

Neilton Sávio

Quinta-feira, 14
Fued Dib
Paulo de Oliveira
Bruna Sampier

Sexta-feira, 15

LUZES DE NATAL - Contagem tem a sua principal artéria iluminada
e preparada para o Natal. Pelo menos há mais de 15 anos a cidade vem
ganhando luzes nos finais de ano, com ampla campanha da prefeitura,
o que vem trazendo um grande movimento comercial. Diferente de BH
que, ao que parece, terá somente as luzes da Praça da Liberdade.

Fernando Scapolatempore
Marlene Valadares
Marcela Lara

Sábado, 16
Ananias Neves Ferreira
Coronel Jonas Cruz
Madalena Viana

SETRABH - Os portadores do cartão BHBus Usuário ao Portador
(cor azul) já têm a opção de fazer a recarga de R$ 10,00 ou R$ 20,00
a bordo dos ônibus do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH). Os usuários também podem
adquirir o cartão nos ônibus por R$ 2,00. A venda beneficia os usuários
dos ônibus municipais, garantindo comodidade e conforto. Além de
reduzir o volume de dinheiro a bordo, a utilização do cartão aumenta a
segurança e dá mais agilidade ao embarque.

A todos, os nossos Parabéns!
Um dos mais conceituados e experientes alfaiates de BH, Batista Lopes

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Espaço Livre

CAFÉS ESPECIAIS
Certifica Minas Café

Aconteceu na última segunda-feira, no Palácio Tiradentes, em BH, o encerramento do Concurso de
Qualidade dos Cafés de Minas Gerais. O concurso é um dos pilares do Certifica Minas Café, o maior
programa de certificação de propriedades cafeeiras do Brasil realizado pela Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) e o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Minas Gerais
conta com 1.230 propriedades certificadas pelo programa e outras 600 em processo de certificação.

Remando contra a crise

QUANTO

SAÚDE, MELHOR.
MAIS SAÚDE PARA
CUIDAR DA VIDA.

•Saúde aprovada por 79,3% da população
•Cerca de 30% do orçamento investido em saúde: o dobro exigido por lei
•Contratação de novos profissionais por meio de concurso público
•Implantação de geriatria nas Unidades Básicas de Saúde
•Cerca de R$ 8 milhões investidos na construção da UPA
•Construção de 3 Unidades Básicas de Saúde
•Desenvolvimento de ações de saúde na escola
•Ampliação das ações de promoção à saúde, pela equipe de saúde da família

PREFEITURAITABIRITO
ITABIRITO.MG.GOV.BR

Representando o governador, Fernando Pimentel (PT), o secretário de Estado
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Pedro Leitão, enfatizou que, por meio da
política pública, a agricultura e a cafeicultura
estão contribuindo para o desenvolvimento
do Estado, gerando mais oportunidades e
renda para o trabalhador mineiro. Dentre
outras autoridades, participaram da entrega
da premiação o presidente da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais (Emater-MG), Glênio
Martins, o CEO da Atlantica Coffee, Rogério
Schiavo, o presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig),
Rui Verneque, e o controlador-geral de Minas
Gerais, Eduardo Martins de Lima.

UMA CIDADE ATIVA
NÃO PODE PARAR POR
CAUSA DA CRISE.

Valorização da
mulher no campo
Ainda sobre o Concurso
de Qualidade dos Cafés mineiros, além dos premiados
nas categorias preestabelecidas, foi entregue a medalha
Mulher Empreendedora no
Café para a produtora Sebastiana de Oliveira Faria, de
Espera Feliz.

Lançamento

Natal
iluminado

Será realizado, no dia
09 de dezembro, o lançamento do livro “O Colecionador de Histórias” e
tarde de autógrafos com
o autor, o jornalista Luiz
Humberto França. O local
escolhido é o restaurante
Dona Lucinha, Rua Padre
Odorico, 38, bairro São
Pedro, em BH.

A Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, já está decorada
com a tradicional iluminação de Natal. Vale a
pena visitar e levar a
família para passear
e conferir a beleza da
decoração natalina.
Mas vamos lembrar
que Natal é tempo de
paz e renascimento!
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Hiperêmese gravídica atinge 150
mil mulheres anualmente no Brasil
Problema que acomete grávidas tem nome difícil, mas não é rara
Natália Macedo
A Duquesa de Cambrigde, Kate Middleton, e seu marido Príncipe William, anunciaram, há 2 meses, que estão à espera do
terceiro filho. A gravidez da realeza acabou
trazendo visibilidade para outro assunto: a
hiperêmese gravídica, problema que provoca
náuseas e vômitos persistentes na gravidez e
que acometeu a princesa nas duas primeiras
gestações.
Estima-se que 5% a 10% das mulheres
grávidas sofrerão desse mal e que os casos
extremos não passam de 2% do total. Somente no Brasil, o problema atinge cerca de 150
mil mulheres todo ano.
A diretora da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais (Sogimig),

Thelma de Figueiredo e Silva, explica que até
90% das gestantes têm náuseas acompanhadas de vômito no início da gestação. “Essa é a
chamada êmese gravídica. Já a hiperêmese,
é quando esse quadro é intenso e a mulher
chega a desidratar, perder peso e, às vezes,
tem alterações mais graves. Os sintomas se
iniciam na 5ª semana, piora um pouco na 9ª
e, geralmente, no terceiro mês passa. Mas,
em até 20% das grávidas, os sinais podem
persistir até o parto”.
Foi exatamente o que aconteceu com
a comerciária Viviane Claret. “Na minha
primeira gestação sofri com os sintomas
na 5ª semana até a hora do parto. Lembro
que tive que fazer uma cesariana de emergência e, durante a tentativa de trabalho
de parto, sentia muito enjoo. Foi a gravidez inteira assim. Não conseguia comer

nada, desidratei, tive infecção urinária e
não consegui nem levantar da cama para
tomar banho”.
Ela recorda que, na segunda gravidez,
os sintomas vieram com menos força. “Óbvio que eu estava totalmente traumatizada.
Fiquei com medo de passar por tudo de
novo, mas foi mais tranquilo. Desmaiei e
fiquei internada, porém passou mais rápido.
Eu não pude aproveitar. Não guardo uma
recordação boa, por causa da condição em
que fiquei”.

Tratamento
Viviane foi internada várias vezes para
recuperar nutrientes perdidos por causa da
condição. A ginecologista elucida que, devido
às náuseas, é difícil tratar o problema com

medicação via oral. “A paciente acaba ficando
no hospital para aplicação de medicamentos
intrevenosos, com a recolocação de vitaminas
que o organismo precisa para correção desse
distúrbio. Além disso, a hidratação é a chave
para melhorar os sinais”.
Apesar do desconforto, a especialista
destaca que a hiperêmese acaba por ser um
bom sinal para a saúde do bebê. “A mulher
passa a ter menos risco de abortar e ter
perda fetal”.

Probabilidade
Ainda não se sabe exatamente o que
causa a condição, porém, a ginecologista
afirma que há alguns fatores que pode fazer
com que a gestante seja acometida pelo
problema. “A hipótese mais provável é a de

A hidratação é a
chave para
melhorar os sinais
picos hormonais. Fora isso, é comum em
pacientes que têm sobrepeso, na primeira
gestação e também em mulheres que têm
uma digestão difícil, gastrite ou alguma deficiência nutricional”.

João Carlos Leite
PRODUTOR DE QUEIJO MINAS
ARTESANAL E SUA EQUIPE

Queijo Minas artesanal. Orgulho de Minas,
agora saboreado em todo o Brasil.
Até há pouco tempo, o queijo mais famoso do país não podia ser vendido nem aqui nem em outros
estados. Mas essa proibição caiu por terra. Para isso acontecer, a Assembleia mobilizou lideranças mineiras
e nacionais, para, juntas, criar a lei que permite a venda de queijos feitos à base de leite cru dentro e fora do
estado. Além disso, as regiões produtoras foram oficialmente demarcadas e o controle sanitário do rebanho
e das instalações foi aprimorado, agregando maior valor ao produto. Essa é uma grande conquista para
os produtores dos queijos artesanais mineiros, boa também para os milhões de consumidores brasileiros.

Você nem sempre fica sabendo, mas a Assembleia está presente na nossa vida.
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No aniversário de BH, vamos
celebrar os presentes da capital
12 de dezembro é o dia de soprar as velinhas

N
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Monumento está na Praça Cristo
Redentor, no Milionários, a 4
minutos da Rua dos Cruzeirenses

Koenlgkam
nio Thomas
Flickr Antô

O

utra herança significativa é o Cristo Redentor, que fica
na segunda região mais movimentada da capital: o
Barreiro. É isso mesmo, se engana quem pensa que
apenas o Rio de Janeiro tem um Cristo pra chamar de seu. A
estátua de 11,80 metros, localizada no bairro Milionários, foi
encomendada pelo imigrante italiano Caetano Pirri. De acordo
com a pesquisadora e professora Modesta Soares, ele gostava
muito do local e, em 1956, mandou construir o monumento.
“Foi um presente que ele deu em homenagem aos 100 anos do
Barreiro. O Cristo representa toda a religiosidade, acolhimento,
proteção e fé. É um ponto de encontro, um cartão postal”, diz.
A graciosidade e raridade fazem parte de outro mimo
bem curioso que BH recebeu em 1920: um delicado casal de
cisnes negros. Os reis belgas Elizabeth e Alberto I gostaram
tanto da receptividade que presentearam o então governador
Artur Bernardes com as aves.
Para a Superintendência da Administração e Gestão de
Palácios, a tradição permanece por se tratar de um presente,
bem como pela beleza apresentada. Os animais contribuem
para a ornamentação do lago existente no Palácio da Liberdade, além do que a sua presença é mais um atrativo para
os visitantes.
Ainda segundo informações da superintendência, o atual
casal de cisnes foi cedido pela Fundação Zoo-Botânica de
Belo Horizonte. De acordo com os registros, esse é a segunda
dupla que passa pelo Palácio. Uma curiosidade: descobrimos que depois de quase 100 anos as aves permanecem
sem nome.

Propomos
uma camp
anha:
#BHBotaN
omeNosCis
nes.
Qual a sua
sugestão?
Deixe nos co
men
da nossa fa tários
npage.

Wikipedia

P

ara comemorar os 120 anos de Belo Horizonte, o Edição do Brasil foi atrás dos
presentes recebidos pela capital ao longo
deste tempo. Começamos por um dos símbolos
mais imponentes da cidade: o Pirulito da Praça
Sete. Essa história tem duas versões: a primeira
diz que ele foi dado pelo município de Betim, a
segunda é que Raul Soares, então governador do
Estado, decidiu construir o obelisco em comemoração ao centenário da independência do Brasil,
porque monumentos parecidos já existiam em
praças de Paris e Washington. Dessa forma, Soares
quis que BH se igualasse à essas grandes capitais,
referências de modernidade. Contudo, o professor
de história do UniBH, Raul Lanari, confirma que o
Pirulito foi um presente da Capela Nova, antigo nome
da cidade de Betim. “Foi feito com as pedras de uma
pedreira da região e oferecido a Belo Horizonte. Na
época, Betim seria beneficiada com a mudança da
capital para perto do seu território. Além disso, foi
como um símbolo de boa sorte”.

a terra do Clube da Esquina, o que não faltam
são músicas que homenageiam a capital.
Desde Noel Rosa, com ‘Belo Horizonte’, até
o funk ‘BH é o Texas’ cantado por Mc Papo, passando pelo ‘Viradão na Feira Hippie’ do Tianastácia
e estacionando na poesia de Lô Borges com ‘Ruas
da cidade’. Além dessas, há também ‘Lugar melhor
que BH’, interpretada por César Menotti e Fabiano,
que dá a dimensão exata do que os belo-horizontinos
sentem pela cidade e prova que a capital mineira é
inspiração para compositores de diversos ritmos.
Fabiano conta que a ideia da canção surgiu
devido ao carinho que a dupla tem pela capital.
“Queríamos fazer uma declaração como fazemos
para as pessoas que a gente ama. E fizemos isso
para a cidade do nosso coração”. César ressalta
ainda que, mesmo não sendo naturais de BH, eles
são belo-horizontinos de consideração. “Foi aqui
que começamos a ganhar espaço no meio artístico.
Esse é o início da nossa vida artística e, por isso,
esse carinho tão grande pelo povo daqui e por essa
cidade”, finaliza.

Samuel Gê
/Encontro

Ariane Braga e Diego Santiago

São 39 sinos em carrilhão

P

ara o final deixamos, literalmente, um presente
de peso. Estamos falando dos sinos da Igreja
Nossa Senhora do Carmo que, juntos, podem
entoar uma música inteira com o badalar do carrilhão
de 39 instrumentos. O frei carmelita Evaldo Xavier
Gomes conta que eles foram entregues à igreja e o
maior, que pesa uma tonelada, foi uma doação especial de Juscelino Kubitschek. “Entre os doadores
estão: governador Bias Fortes, ex-prefeito de BH
Celso Mello Azevedo, Conde Francesco Matarazzo,
Antônio Luciano Pereira e Flávio Gutierrez. Todos os
sinos vieram da Holanda na década de 50”.
Segundo o frei, cada um deles tem uma frase
escolhida pelo próprio doador. O de JK mesmo tem os
seguintes dizeres: “Dei esse sino para que ele cante
as graças de Nossa Senhora do Carmo”.
Depois de listarmos alguns presentes recebidos nesses 120 anos, neste aniversário as comemorações serão em grande estilo com muita festa
e animação para a felicidade dos belo-horizontinos.
Confira a programação completa no site:
http://belohorizonte.mg.gov.br/120anos

H O M E N A G E M
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Jornalista Rosália Dayrell recebe
Título de Cidadania Honorária
E
Vereador Léo Burguês, vice-prefeito Paulo Lamac, Rosália
Dayrell, Maria Elvira e o vereador Carlos Henrique

m reconhecimento à sua relevante atuação em favor do interesse coletivo, a jornalista e apresentadora de TV, Rosália
Dayrell, recebeu o Título de Cidadania Honorária por indicação
do vereador Carlos Henrique (PMN).
O vice-prefeito Paulo Lamac (Rede) representou o prefeito Alexandre Kalil (PHS). A homenageada recebeu mensagens do governador
Fernando Pimentel (PT) e do senador Antonio Anastasia (PSDB),
ambos enalteceram as qualidades da profissional. A nova cidadã se
emocionou ao falar da família em seu discurso.

Sérgio Leite, Carlos Henrique, Rosália Dayrell e Giulia Dayrell Momo

Ronan Ramos, Maria Elvira e o procurador Jarbas Soares

Carlos Henrique, Rosália Dayrell e Paulo César

Rosália Dayrell, Paulo Machado e Giulia Dayrell Momo

Rosália Dayrell e Verônica Ivanova

Thiago Dayrell

Jornalista Rogério Corrêa e David Zagury Corrêa
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Deputados aprovam renegociação
da dívida do Estado com a União

Criança deve
falar de política?
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Ariane Braga

Minas poderá alongar em 20 anos o prazo de pagamento de sua dívida com a União

Projeto de Lei (PL) 4.705/17, do
governador Fernando Pimentel, que
trata da renegociação da dívida do
Estado com a União, foi aprovado pelo
Plenário da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG) na reunião
Extraordinária no dia 05 de dezembro.
A proposição, que tramita em
regime de urgência, estava na faixa
constitucional, ou seja, com prioridade
de votação sobre as demais matérias
da pauta. Como foi esgotado o prazo
de 45 dias para sua apreciação, ela
foi aprovada em turno único.
Com a aprovação do PL, Minas
Gerais formaliza sua adesão ao Plano
de Auxílio aos Estados, cujas condições foram estabelecidas pela Lei
Complementar Federal 156, de 2016.
Com isso, o Estado poderá alongar
em 20 anos o prazo de pagamento
de sua dívida com a União, estimada
em R$ 87,2 bilhões.
Entre julho e dezembro de 2016,
o Estado deixou de pagar as prestações da dívida, conforme autorizou
a Lei Complementar Federal 156.
Além disso, o serviço da dívida foi
escalonado, com aumento gradativo
das prestações. O desconto no pagamento varia entre 94,73% (janeiro de
2017) e 5,26% (junho de 2018).
Como contrapartida, o Estado terá
que limitar, por dois anos, o crescimento anual das despesas primárias
correntes à inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Excluem-se dessa
limitação as transferências constitucionais a municípios e o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor
Público (Pasep).
BNDES
Também foi aprovado o PL
4.468/17, do governador, que dispõe

sobre a renegociação da dívida do
Estado com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). Essa proposição também
tramitava em regime de urgência,
estava travando a pauta do Plenário
e foi aprovada em turno único.
Essa renegociação também é
amparada pela Lei Complementar
Federal 156, que dispensa os requisitos legais para contratar operação
de crédito e conceder garantia nas
renegociações de empréstimos e
financiamentos celebrados até 31 de
dezembro de 2015 entre as instituições públicas federais e os estados,
com recursos do BNDES.
Conforme a regulamentação do
Conselho Monetário Nacional, essa
medida viabiliza o alongamento
das dívidas estaduais em até dez
anos. São permitidos até 4 anos de
carência, contado o prazo a partir
da celebração dos aditivos contratuais, mantidas as demais condições
financeiras pactuadas. Segundo a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, os contratos de
financiamento de Minas Gerais com
recursos do BNDES totalizam R$
1,29 bilhão.
Essa renegociação decorre das
ações judiciais impetradas pelos estados com o objetivo de se aplicarem
juros simples no cálculo retroativo da
taxa Selic, que passou a ser utilizada
como teto dos contratos de refinanciamento das dívidas estaduais com
a União.
A partir dessa demanda, foi construído um acordo entre o ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles, e os governadores, que prevê a manutenção
dos juros compostos e a concessão
de benefícios relativos às dívidas
estaduais.

No Brasil, a conversa sobre política é um
tanto quanto delicada. Uma prova é que a
obrigatoriedade para se votar é apenas aos
18 anos, deixando as portas abertas para
quem tem 16 escolher se participará ou não
da escolha de um candidato. E quando se
trata de crianças, o tema ainda é um tabu.
Na internet é possível encontrar vários vídeos de pesquisas relacionadas à questão de
como as crianças enxergam a política. Em
muitos deles, as respostas são engraçadas,
no entanto, alguns chamam a atenção pelo
conhecimento no assunto. Expressões como:
“Eu não gosto de política”; “Eu não sou muito
ligado à política”; “Manifestação?”; “Política é
o voto”; “Às vezes serve e às vezes não”; “Os
políticos falam e não cumprem”, são comuns.
A estudante da terceira série do ensino
fundamental, Emily Santos, 9, conta que não
entende muito de política, mas ao ser questionada sobre quem é o presidente do país,
a resposta estava na ponta da língua. “É o
Temer. Ele tem que fazer as regras, coordenar
as pessoas e executar as leis”.
A psicóloga Jussara Monteiro afirma que a
criança funciona pelo exemplo. Então, se há conversas no ambiente familiar sobre o tema, você
estará formando ela com seus conceitos. “Assim,
a criança vai estar apta a pensar politicamente”.
Jussara acrescenta ainda que o currículo
educacional deve ser aberto para discussões
políticas. “Claro que para cada faixa etária
deve-se adaptar o conteúdo. Assim como
outros assuntos, a política é uma questão de
educação que deve começar cedo, primeiro
em casa e depois na escola”.
Perguntamos para alguns baixinhos o que é política, veja na nossa
fanpage a resposta de cada um.

Em prática
Na cidade de Raposos, a prefeitura abriu
espaço para que os alunos da Rede Pública
de Ensino participassem ativamente de um
processo eleitoral por meio do projeto “Prefeito por um dia”, elaborado pela Secretaria
de Desenvolvimento Social, em parceria com
a Secretaria de Educação.
Segundo informações da assessoria de
imprensa, a intenção é despertar nos alunos
a conscientização da importância de se falar

Senac premia ideias inovadoras
e com potencial de mercado
GeniltonElias

Foram contemplados alunos da graduação e pós-graduação que participaram do projeto

Primeiro lugar pós-graduação
O Senac acaba de premiar
os alunos de graduação e pós-graduação que participaram do
projeto “Inova-se - Prêmio Senac
de Ideias Inovadoras”. A iniciativa tem a proposta de incentivar
ideias com potencial de mercado e
permitir aos alunos a aplicação do
conhecimento técnico desenvolvido durante os cursos da instituição.
Os critérios de avaliação levaram em consideração a originalidade, aplicabilidade, impacto
inovador, viabilidade técnica e de
mercado. Ao todo, 38 equipes de
todo o Estado se inscreveram e
quatro foram eleitas vencedoras.
Os modelos de negócios foram
elaborados ao longo de 4 meses

por meio de capacitações online e
acompanhamento de professores-mentores.
Duas equipes do curso de
administração da Faculdade Senac
Contagem conquistaram o primeiro
e segundo lugar na categoria
graduação. No alto do ranking, a
equipe com a ideia de customizar
calçados que permitem a troca
de salto de um mesmo sapato
por meio de um dispositivo de
segurança. A segunda colocação
ficou com o grupo que idealizou
plataformas para transporte público
que fazem o pagamento seguro por
meio de leitura facial dos usuários.
Os alunos do MBA em gestão
de projetos de Belo Horizonte, que

conquistaram o primeiro lugar da
categoria, apresentaram a ideia
para desenvolver um sensor que,
acoplado aos cinco dedos da mão,
permite o acesso ao teclado de um
celular evitando a postura ergonômica inadequada.
O segundo colocado foi o grupo
de MBA em gestão de projetos do
Senac em Montes Claros, com
a ideia de uma plataforma digital
que garante assistência e anonimato para vítimas de todo tipo de
violência. O prêmio reconheceu a
criatividade e o empreendedorismo
dos estudantes que, agora, têm no
currículo mais um diferencial para
o mercado de trabalho competitivo
e carente de boas ideias.

Você conversa sobre política com seu filho?
sobre políticas públicas. Os alunos entre 10
e 12 anos foram escolhidos para participar do
projeto que pretende ainda ouvir os pequenos
cidadãos sobre o que eles consideram prioridade
no município.
“É na escola que devemos iniciar nosso
olhar crítico para os problemas que afetam
nossa cidade e comunidade. Para ser político
é preciso ter a honestidade em primeiro lugar,
é necessário ter a preocupação com o próximo.
Esses jovens são o futuro da nossa nação”,
salienta o prefeito Sérgio Silveira Soares (PSB).

Posse
A cerimônia de posse dos alunos eleitos foi, em novembro, na Câmara Municipal
de Raposos como manda o figurino. O
mandato valerá por um ano, o qual o prefeito e vereadores mirins irão acompanhar
os eventos públicos no município.
Prefeito: Thuan Luiz
Vice-prefeito: Viktor Henrique
Vereadores: José Félix; Sofia Lara;
Júnia Fernandes, Riquelme Assunção;
Arthur Felipe; Marcos Felipe Moura;
Cauã Victório Santos; Luana Gabriela
Izabel; Emanoele Vittória Evangelista.

Política X Jovem
A falta de diálogo sobre política na
infância prejudica a formação de jovens
interessados no assunto, tanto que uma
pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) mostra que 60% dos jovens entre
18 e 20 anos têm título de eleitor e votaram nas últimas eleições. Mas o que
chama a atenção de especialistas é a
falta de interesse sobre propostas políticas. De acordo com o estudo, os jovens
com nível superior participam mais dos
debates, principalmente, com amigos e
parentes. O levantamento revela ainda
que as desmotivações para o ato de votar
foram bem mais fortes que as motivações
entre as pessoas de 16 e 17 anos e com
baixa escolaridade. Para esse grupo, o
voto é encarado como um instrumento
sem peso, especialmente, porque não
enxergam mudanças pós-eleição.
A psicóloga diz que o jovem recebe
muita informação e não enxerga a política
como algo interessante e voltada a educação, mas apenas a corrupção. “Para o
adolescente o momento é o hoje. Tudo é
imediato, se não há nada positivo, ele se
afasta”.
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Alfabetização de
recebe mais de 3 mil pessoas jovens e adultos no Sesc
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Projeto foca no aprendizado da leitura e da escrita como oportunidades para uma nova vida
A iniciativa abrange, ainda,
o desenvolvimento do raciocínio
lógico, fazendo com que os alunos
tenham condições de interpretar os
fatos do cotidiano. Os estudantes
matriculados no projeto recebem
todo o material didático, kit lanche
e participam de oficinas de arte e
cultura, saúde e bem-estar, procedimentos para a alimentação saudável e motivação para as práticas
esportivas.
A participação é gratuita e aberta à população, preferencialmente,
comerciários e seus dependentes,
cuja renda familiar mensal bruta
não ultrapasse o valor de três
salários mínimos. Para inscrição

são necessários RG, CPF, foto
3x4, comprovante de endereço
atualizado e comprovante de
renda. Os interessados devem se
matricular em uma das unidades
de realização.
Lembrou de alguém que possa participar? Então indique o
Sesc Alfabetização e ajude a
construir novas realidades e
histórias.
Informações em uma das unidades de realização: Sesc Santa
Luzia (Av. Brasília, 3.505, São
Benedito - informações: (31) 32708100) ou Sesc Almenara (Rodovia
BR 367, Km 92, Cidade Nova - informações: (33) 3721-9800).
Daniel Costa

Ir ao supermercado sozinho,
pegar um ônibus ou ler um anúncio.
Essas são rotinas comuns para
muitas pessoas, mas para outras
não é algo tão simples, isso porque
envolve a leitura. Ler é conhecer
o mundo e tudo mais que o cerca.
Diante disso, o Sesc em Minas
oferece para o público acima de 15
anos uma atividade voltada para o
aprendizado e o aperfeiçoamento da
leitura e da escrita, de forma lúdica e
direcionada para as práticas do dia a
dia. Trata-se do Sesc Alfabetização,
iniciativa realizada nas unidades de
Santa Luzia, na região metropolitana
de Belo Horizonte, e Almenara, no
Vale do Jequitinhonha.

N

o último dia 3, mais de
3 mil pessoas foram ao
Estádio Municipal “Radialista Mario Helênio”,
em Juiz de Fora, para acompanhar três grandes eventos: a
inauguração do placar eletrônico,
após 29 anos de existência do
campo; o encerramento da 25ª
edição da Copa Prefeitura Bahamas de Futebol Amador; e recepção do Papai Noel, que abriu as
festividades de fim de ano.

Placar eletrônico
O equipamento foi inaugurado após a premiação do segundo
jogo. Estiveram presentes o
prefeito Bruno Siqueira (PMDB)
e o secretário de Esporte e Lazer,
Júlio Gasparette, além de representantes da prefeitura e Câmara
Municipal e da Aspect Mídia, empresa que confeccionou o placar.

O placar eletrônico possibilita
a divulgação de informações no
formato audiovisual, no início,
intervalo e final dos jogos, tudo
em tempo real. Com estrutura
de 20,5 metros quadrados, o
painel é dividido em 20 placas,
que, juntas, têm 6,40 metros de
largura por 3,20 de altura.
Para oficializar a inauguração,
o prefeito apertou o botão do notebook, usado como acesso remoto
ao terminal do placar, acendendo
a frase: “A inovação entra em
campo no Estádio”. Em seguida
houve o descerramento da placa
de inauguração. Duas homenagens foram prestadas durante a
solenidade, com entrega de duas
placas: uma ao prefeito, em nome
dos servidores da Secretaria de
Esporte e Lazer (SEL), e outra
ao funcionário Wellisson Valverde
Ferigatto, que teve atuação importante na realização do projeto de
reformas do Estádio Municipal.

Copa Prefeitura
Bahamas
Dentro de campo, seis equipes disputaram três títulos da
competição. No primeiro jogo,
categoria mirim, a equipe do
Geração do Futuro levantou a
taça, após vitória por 3 a 2 contra
os garotos do Centro de Futebol
Zico. Na segunda partida, a Escola Oficial do Botafogo dominou
o jogo e com o placar de 5 a 1
venceu o Fripai, com destaque
para o jogador Victor Hugo, que
fez três gols.

Papai Noel
Após a inauguração, todos
puderam participar da chegada
do Papai Noel, que se apresentou e tirou fotos com a criançada.
No placar, apareceu a mensagem de “Feliz 2018”.

Sesc Alfabetização em Almenara

Hotel Fazenda
OPORTUNIDADE

TERNO

SOB MEDIDA

Super 120
a partir de
R$ 1.400,00
Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de
atendimento em sua casa ou no
seu escritório e iremos até você.

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

Sua melhor opção para:
• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

• Férias
• Feriados

Av. Contorno, 7187 - Lj. 3
Lourdes - Belo Horizonte - MG
Telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:
jotabaptista.wix.com/jbatista

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515
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Polícia Militar recebe
motocicletas em Uberlândia

QUEM SABE, SABE

A PM adquiriu as motocicletas
de uma concessionária local por
R$ 212 mil. Os recursos vieram
do orçamento da Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas,
Defesa Social e Defesa Civil, que
repassou o montante ao Conselho
Comunitário de Segurança Pública
(Consep) para que houvesse a
aquisição dos veículos. O repasse,
por sua vez, ocorreu mediante a
apreciação e aprovação de um
projeto de lei do Executivo pela
Câmara Municipal de Uberlândia
em novembro.
“Eu sou um praticante das
parcerias, pois elas são fundamen-

Advogado & Jornalista

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

O

prefeito Odelmo Leão
(PP) participou da entrega oficial das cinco
motocicletas de alto desempenho que foram adquiridas
pela Polícia Militar (PM) por meio
de recursos da Prefeitura de
Uberlândia e com a aprovação
da Câmara Municipal. Durante
a cerimônia, o órgão policial
também apresentou seis drones
obtidos em parceria com o Ministério Público Estadual (MPE)
e lançou a ‘Operação Natalina’,
que visa reforçar a segurança de
consumidores e comerciantes até
o dia 1º de janeiro de 2018.

11

tais. O município irá ser parceira
das nossas polícias sempre no
intuito de que a nossa população
seja beneficiada com profissionais
bem preparados e equipados. A
consequência é mais segurança
para todos”, destacou o prefeito.
O comandante da 9ª Região
da Polícia Militar de Minas Gerais,
coronel Cláudio Vitor Rocha, agradeceu o empenho na cooperação, a
qual considera inédita para a cidade.
“Os veículos de alta performance
garantirão que nós tenhamos um
salto na qualidade de prestação de
serviços aos moradores e visitantes
neste período”, explicou.

CANAL ABERTO

ISSO É BAIRRISMO

Grande Colar. O presidente da
Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Henrique Braga (PSDB)
realizou a solenidade de entrega do
Grande Colar do Mérito Legislativo
Municipal - 2017, em Reunião Solene na Câmara Municipal de Belo
Horizonte. O grande patrono desse
ano é Cyr Assumpção, 1º presidente
da CMBH.

O Sport TV, canal que pertence a Rede Globo, escolheu o gol de falta do João Hernandes,
do time São Paulo, como o mais bonito na entrega dos melhores do Campeonato Brasileiro de
2017. Os jornalistas que escolherem e votaram,
sinceramente, zombaram com a inteligência da
torcida brasileira. Os outros dois gols citados foram do Atlético Paranaense e do Atlético Mineiro
que, por sinal, foram maravilhosos. A solenidade
de entrega foi repleta pela falta de emoção e
frieza da plateia.

Mamãe Coragem. A jornalista e
amiga Cristiane Miranda, diretora da
agência de comunicação Able Comunicação, lançou seu livro “Mamãe
Coragem”, na semana passada, em
que ela conta os momentos alegres
e difíceis pelos quais passou e venceu
com a doença de seu filho Rafael.

Sinceramente, não dá para entender algumas opiniões contrárias a reabertura do aeroporto da Pampulha. A pergunta que se faz é:
até quando seremos taxados como a capital do
silêncio, cidade provinciana, na qual cobramos
a falta de eventos, como turismo de negócios,
religiosos, esportivos, além de congressos e
feiras internacionais e mundiais. A Pampulha é,
talvez, o maior cartão postal de Minas Gerais.
Fala-se muito que o aeroporto de Confins será
prejudicado. Há reclamação dos prefeitos do
Vetor Norte, que são contrários a reabertura, mas
não existe nenhum fundamento e nem prejuízo
para as cidades. Os críticos devem estar olhando
para o próprio umbigo e esquecem que o turismo
em Belo Horizonte, principalmente pela beleza
arquitetônica da Pampulha, vai trazer eventos e
turismo para a cidade. Caro leitor, dá para imaginar o Rio de Janeiro sem o aeroporto Santos
Dumont, que fica no Centro da cidade, e São
Paulo sem o aeroporto de Congonhas?

Verde & Amarelo. Recebi de um
leitor as seguintes frases: “Onde estão guardadas as panelas?”, “Eu não
tenho culpa, pois voltei no Aécio”,
“Somos tomos Cunha”.

AEROPORTO DA PAMPULHA

Arquivo Pessoal
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R$ 20 milhões a menos para
a Prefeitura de Nova Lima
consciente de telefonia, energia e
água nos prédios públicos e realizou outras ações.
A primeira fase da Reforma
Administrativa, por exemplo,

representou uma economia
mensal de R$ 3,7 milhões desde
agosto, o que até o final do ano
representará cerca de R$ 18,5
milhões.
Divulgação

O orçamento público apresenta
um número preocupante: a arrecadação de Nova Lima em 2017
ficou em R$ 419,8 milhões e está
quase R$ 20 milhões menor do
que em relação ao ano
passado (R$ 438,8 milhões), o que representa
uma queda de 4,3%. Os
números se referem aos
intervalos de janeiro a
outubro de cada ano.
Essa queda da receita dá a dimensão
precisa da necessidade
de adoção de medidas
austeras para o controle
dos gastos públicos. A
redução do custeio da
máquina administrativa
foi uma dessas medidas.
Em 12 meses, a prefeitura devolveu imóveis,
revisou contratos de aluguéis, diminuiu o valor
gasto com transporte
de lixo, incentivou o uso

Vereador Marcos da Luz (PT) com o governador Fernando Pimentel (PT),
no 15° Fórum Regional de Governo em Caratinga/MG
PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
PARA EDUCAÇÃO
SALAS E AMBIENTES INTERATIVOS QUE
PROPORCIONAM A MELHOR QUALIDDE DE ENSINO,
E A REDUÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR
• Lousa interativa touch screen
• Terminal de ensino multimídia integrado
• Sistema pedagógico digital
• Projetor

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM
CERTIFICAÇÃO ISO 9001/2008
• Servidores
• Computadores Desktop
• Computadores All In One
• Tablets
• Armário de carregamento

CURSOS E CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS,
SEMI-PRESENCIAIS, À DISTÂNCIA E
VÍDEO CONFERÊNCIAS
• Profissionalizantes
• Técnicos
• Graduação
• Pós-graduação
• MBA

KITS ESCOLARES, UNIFORMES
E BRIQUEDOS PEDAGÓGICOS
• Cadernos brochurão ou aspiral personalizados
• Uniformes diversos personalizados
• Mochilas
• Agendas escolares

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

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
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Conheça o Pulero,
bar temático do Galo

N

ão é novidade que a casa
do atleticano é o Independência, que já foi palco de
importantes conquistas do clube,
todas acompanhadas de perto pela
massa atleticana. Para unir mais
os apaixonados pelo Galo, um trio
de irmãos inaugurou o Pulero Bar
e Restaurante, estabelecimento
temático do Atlético Mineiro e que
promete ser a segunda casa do
torcedor alvinegro.
A ideia foi inspirada na coleção
de um dos sócios do local, Fernando Cesar Almeida. “Há uns 14 anos
comecei a juntar itens relacionados
ao Atlético. Nada compulsivo, mas
se eu gostava da peça comprava
e guardava. Quando me casei,
peguei um quarto dos fundos do
apartamento, adaptei os móveis e
organizei tudo: galos, quadros, camisas etc. Porém o lugar começou
a ficar pequeno”.
Com a coleção crescendo,
Fernando sentiu a necessidade de
adaptação. “Em 2012 vagou uma
loja de 60m² na frente da minha
casa e então a aluguei. Estilizei o
lugar, montei toda a minha coleção
e dei o nome de Pulero. Ficava
com as portas fechadas, pois sou
discreto, mas as pessoas tinham
muito interesse pelo local e eu
recebia todo mundo lá. Assim, surgiu o empreendimento. Ficamos 5
meses montando o projeto e mais
4 em obras”.

Dezembro é o mês do futebol
americano em Belo Horizonte
Loraynne Araujo
JEditorial

Natália Macedo

O Pulero fica na Avenida Francisco Sá, 76 - Prado
O bar
A decoração do espaço conta
a história do time. “Tem coisas da
minha coleção, como os galos, as
camisas e alguns quadros. Outros
itens foram feitos só para o local,
contamos com uma equipe de
artistas, arquitetos e decoradores.
A ornamentação foi pensada para
que o atleticano possa navegar um
pouco na história do clube. Temos
uma galeria dos jogadores que mais
se destacaram, jogaram, defenderam e fizeram gols, além de camisas
que simbolizam décadas do Galo”.
De acordo com o sócio, além
de comida, bebida e um bom atendimento, no Pulero, os torcedores
poderão assistir a todos os jogos do
Galo. “Outras partidas de grande
expressão, como a Copa do Mundo e Libertadores também. Nossa
intenção é entreter e fazer com que
as pessoas se relacionem. O bar é
temático e isso segmenta o público,

ele é 90% atleticano, mas nada
impede que torcedores de outros
times venham. Contudo, brigas e
confusões não serão bem-vindas.
Futebol é divertimento”.
Ele acrescenta que jogadores que já passaram pelo Galo e
pessoas que, de alguma maneira,
já fizeram história no clube estão
visitando o local. Uma delas foi o
ídolo Dadá Maravilha. “Achei o bar
maravilhoso, os donos humildes e
sinceros, só tenho elogios a fazer.
Estava faltando um lugar para os
atleticanos se encontrarem além
do Horto. Fiquei encantado”, conta.
O ambiente tem espaço para
150 pessoas e, desde sua inauguração, tem estado cheio. “Nós
funcionamos de terça a sexta de
17h à 00h, sábados e feriados, de
13h à 00h, domingo de 13h às 20h,
exceto em jogos noturnos do Atlético que a gente estica um pouco”,
conclui Fernando.
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T

rago boas notícias para os mineiros apaixonados por futebol e que estão tristes com
o fim do campeonato brasileiro: dezembro
também haverá bola rolando, só que não será
a redonda, mas sim a oval. Neste mês, acontecerá dois jogos importantes de futebol americano em
Belo Horizonte: a final do Brasil Futebol Americano
(BFA) entre o Sada Cruzeiro e João Pessoa Espectros
(PB), no dia 10, no Independência; e o jogo amistoso
entre Brasil e Argentina, no Mineirão, no dia 16.
Além dos jogos acontecerem na mesma cidade, as
partidas possuem outro fator em comum, o quarterback
Álvaro Fadini comandará as equipes. Nesta posição, o
jogador coordena todas as ações ofensivas da equipe
e pode ser considerado uma peça determinante para
a vitória ou derrota.
Para saber como está a preparação das equipes
para as partidas, o Edição do Brasil conversou com
o atleta.

Como o Sada está se preparando para a final do BFA?   
Estamos bem confiantes, pois treinamos cinco vezes
por semana e isso torna as jogadas automáticas. Além
disso, a virada que conseguimos no final do jogo da semi
trouxe mais casaca, pois se não tivéssemos passado
por isso naquele momento e na final acontecesse algo
parecido, não teríamos tanta fibra para conseguir reverter
o placar.

Vocês se consideram os favoritos para a partida?
Isso é algo que a gente não conversa, porque essa
questão não está na cabeça dos nossos atletas. Além disso,
somos um time que está no primeiro campeonato e o Espectros joga há 10 anos, esteve em inúmeras finais e, na minha
opinião, quem detém o favoritismo é ele.

E em relação ao jogo da seleção, rola uma ansiedade?
Com a final uma semana antes, confesso que ainda não
comecei a pensar na seleção brasileira. Até o próprio técnico
adiou os treinos para a gente jogar contra o Espectros com
tranquilidade. A Argentina não possui tradição no futebol
americano, então não saber quem é o adversário torna difícil
uma projeção. Mas vamos fazer o nosso trabalho e formar
uma identidade para a equipe.

Você prefere jogar no Mineirão ou Independência?
Talvez o Independência seja mais barulhento, mas
quando joguei no Mineirão teve mais público. É engraçado
que, quando entro em campo, fico no modo automático e
nem consigo escutar o que as pessoas estão falando do
lado fora.

Álvaro Fadini, quarterback
do Sada Cruzeiro e
da Seleção Brasileira

Os ingressos para a partida entre Sada Cruzeiro X
Espectros podem ser adquiridos no site ingressofacil.com.br e devem ser
retirados no Independência até às 17h no domingo,
dia do jogo. Os valores dos
tickets são R$ 20 e R$ 30.

E para a partida do Brasil contra a Argentina,
os ingressos podem ser
adquiridos no centraldoseventos.com.br ou nos
pontos de vendas Central
de Evento em Belo Horizonte, Contagem, Betim,
Sete Lagoas ou Divinópolis. Os tickets variam de
R$ 20 a R$ 180. Além do
jogo, no mesmo dia haverá também o American
Day. O evento acontecerá
na Esplanada do Mineirão, a partir das 10h, com
uma programação cheia
de jogos interativos, food
trucks e espaço kids.

Serra do Cipó oferece passeios
com beleza natural e adrenalina
Arquivo pessoal

o seu consórcio multibrasileiro

Washington Alves/ Cruzeiro
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Um dos esportes radicais mais procurados no Brasil, o paraquedismo,
vem sendo praticado na região desde 2008

J

á pensou em saltar de um
avião a mais de 10 mil pés
de altura? Agora é possível
se aventurar sem precisar ir
muito longe. Nos arredores de Belo
Horizonte, uma ótima opção de
passeio que alinha belezas naturais
e adrenalina é a Serra do Cipó. Localizada a pouco menos de 100 km
da capital mineira, a cidade é uma
das mais importantes províncias
turísticas de Minas Gerais.
Com inúmeras cachoeiras,
uma das floras mais diversificadas
do mundo, hotéis e pousadas e,
inclusive, um Parque Nacional na
zona rural, contabiliza um acervo invejável para o lazer, contemplação
e a prática de esportes ao ar livre.
Um dos esportes radicais mais
procurados no Brasil, o paraquedismo, vem sendo praticado na região,
desde 2008, e isso faz com que a
modalidade cresça cada vez mais
na Serra do Cipó. De acordo com o
instrutor da escola Avis Rara Brasil,
Sergio Maschtakow, mais conhecido como Zuza, as lindas paisagens
naturais da região favorecem a
prática. “São tantos lugares bonitos
para se ver lá do alto que acaba
encorajando os amantes desse a
curtir essa aventura”, ressaltou.
Com seus modernos equipamentos e infraestrutura para
a prática, a escola especializada
Avis Rara vem atuando no paraquedismo mineiro, desde 1987.
Atualmente a escola concentra
a maior parte de suas atividades
na formação de novos alunos por
meio dos cursos AFF, onde o aluno

realiza seu primeiro salto já em queda livre, e o BBF, em que o aluno
progride por vários níveis, com o
objetivo do aperfeiçoamento das
técnicas individuais de voo. Além
disso, a Avis Rara conta com uma
equipe altamente capacitada para
saltos de demonstração, shows de
paraquedismo realizados em festas
e outros eventos e saltos duplos.
Segundo Zuza, com apenas
10 minutos de instrução, qualquer
um pode voar 35 segundos em
queda livre, e vários minutos sob
o paraquedas, como “passageiro”
num equipamento para duas pessoas. Tudo isso pode ser filmado e
fotografado em plena queda livre
por um cameraman. “Nosso quadro
conta com 4 profissionais aptos e
credenciados para realizar esse
tipo de salto com toda segurança
e qualidade”, conta Zuza.
Além disso, Zuza também ressalta que para saltar de paraquedas
basta ter o espírito aventureiro. Pela
nova lei conferida pela Confederação
Brasileira de Paraquedismo, a idade
mínima é de 14 anos completos,
sendo que jovens entre 14 e 17
anos necessitam a autorização dos
pais para realizar o salto. “Saltamos
com diversos tipos de público. Desde
idosos a adolescentes. Já tivemos
declarações de amor e até pedido
de casamento. Se aventurar não tem
idade e ocasião”, afirmou o instrutor.
E aí ficou interessado em conhecer a Serra do Cipó de um
ângulo bem diferente? Então venha
falar conosco e agendar o seu salto
duplo.

Informações em nossas redes sociais:
Facebook: Avis Rara Brasil
Instagram: Avis Rara Brasil
WhatsApp (31) 9979-9982.

