
35
B e l o  H o r i z o n t e / B r a s í l i a   2 7  d e  j a n e i r o  a  3  d e  f e v e r e i r o  d e  2 0 1 8   N º  1 8 0 0   R $  0 , 5 0  

w w w . e d i c a o d o b r a s i l . c o m . b r

Wanderley Paiva

Página

12

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A r t i c u l i s t A s   d A   s e m A n A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

rodrigo FlAusino

Página

2

FAbiAno lopes FerreirA

Página

3

proF. Antônio bAlbino

Página

4

educAÇÃo – páginA 8

esporte – páginA 12

sAÚde e VidA – páginA 7

economiA – páginA 4

gerAl – páginA 9

economiA – páginA 5

polÍticA – páginA 3

MEC autoriza uso de nome 
social nas escolas do Brasil

tom brady: melhor jogador de 
futebol americano do mundo?

mulheres são as maiores 
vítimas de artrite reumatoide

CRESCE O NÚMERO DE VEGETARIANOS

VAriAÇÃo de AtÉ 500%

Segundo pesquisa 
realizada pelo 
Mercado Minei-
ro, a variação de 

preços de material es-
colar pode chegar até a 
500% em Belo Horizon-
te. O coordenador do site 
Feliciano Abreu sugere 
que uma das maneiras 
de economizar seria o 
consumidor adquirir os 
itens em papelarias di-
ferentes. Ele acrescenta 
ainda que reaproveitar 
os objetos do ano pas-
sado também diminui 
o valor final da compra.

Em entrevista ao 
edição do brasil, o 
deputado federal Ro-
drigo Pacheco (MDB) 
afirma que está es-
perando o momento 
oportuno para lançar 
sua candidatura ao 
Governo de Minas. 
Entretanto, o parla-
mentar não sabe se 
isso acontecerá no 
próprio partido ou se 
será necessário mu-
dar para outra sigla.

rodrigo pacheco busca 
mais espaço na disputa 
para governo de minas
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A última pesquisa realizada no Brasil, em 2012, 
sobre vegetarianismo mostrou que 8% da popula-

ção se diz adepta dessa dieta. Na opinião do presidente 
da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), Ricardo Lau-

rino, são três os principais motivos que levam as pessoas a 
optarem por esse estilo de vida: a ética, a saúde e o meio ambiente.

Entre 2007 e 2017, foram realizadas mais de 168 mil denúncias de assédio no 
Brasil, de acordo com dados da Consultoria Proviti. 43,1% procedem de relaciona-
mento interpessoal e 25,66% são relativas a práticas abusivas, como assédio moral 
ou sexual, agressões físicas, discriminação e preconceito. Esses números sinalizam 
que vivemos uma realidade violenta.

EM 10 ANOS
mais de 168 mil casos de assédio

Famosas como Lady Gaga e Betty Faria sofrem 
dos sintomas da artrite reumatoide (AR), doença 
que atinge 1% da população mundial. O presidente 
da Sociedade Brasileira de Reumatologia, Ênio Reis, 
enfatiza que a patologia tem um componente here-
ditário muito forte.

#umporcentosérie
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Alex Salvador analisa mandato
à frente da Prefeitura de Itabirito



O P I N I Ã O2 EDIÇÃO DO BRASIL
27 de janeiro a 3 de fevereiro de 2018

EDITORIAL

Eujácio Antônio Silva (Editor-responsável)

Avenida Francisco sá, nº 360 • bairro prado • belo Horizonte • mg • cep 30411-145

editado sob a
responsabilidade
de mantiqueira
editorial ltda.

Administrativo/Financeiro:
Luiz Gherardi Marinho
financeiro@jornaledicaodobrasil.com.br
Comercial:
comercial@jornaledicaodobrasil.com.br
Redação:
redacao@jornaledicaodobrasil.com.brdistribuição nas bancas: r$ 0,50 / A distribuição dirigida é gratuita

telefones: (31) 3291-9080 / (31) 3047-8271

EquipE: 
Revisão: Diego Santiago

Jornalistas: Ariane Braga, Daniel Amaro e Loraynne Araujo

Repórter fotográfico: Neilton Sávio

Diagramador e designer: Cristiano Iderlandes

Estagiária: Nat Macedo

JornAlistA e consultor em mArketing polÍtico
e goVernAmentAl – flausino.adv@gmail.com

Articulistas não remunerados:
Opinião: Hyé Ribeiro, José Maria Trindade, Mário Ribeiro,
Paulo Passos e Rodrigo Flausino.
Economia: Antônio Balbino, Bruno Falci, José Agostinho Neto, 
Lázaro Luiz Gonzaga, Roberto Fagundes e Roberto Simes.
Esporte: Emanuel Carneiro, Luiz Carlos Gomes, Sérgio Moreira 
e Wanderley Paiva.
Colunistas: Acir Antão e Paulo Pedrosa.

www.edicaodobrasil.com.br

rodrigo FlAusino

Ariane braga

doações de campanhas
O pleito eleitoral de 2018 será o primeiro grande evento do gênero 

depois da legislação que contém em seu bojo novas regras com vistas 
ao financiamento de campanha por parte das empresas privadas. A rigor 
já está valendo a nova ordem prevendo que os candidatos aos cargos de 
presidente da República, senador, governador e deputados serão apoiados, 
financeiramente, pelos seus respectivos partidos políticos, por intermédio do 
recém-criado Fundo Partidário.

A exceção diz respeito aos candidatos mais abastados. Eles podem inves-
tir até um montante de 10% de seu patrimônio líquido declarado no imposto 
de renda no ano anterior. No entanto, não vale para base de cálculo valores 
ou bens de família. Ou seja, o capítulo se refere a recursos pessoais. Até aí 
nenhuma novidade, mesmo porque esse preâmbulo já é do conhecimento 
dos políticos interessados no evento eleitoral deste ano. 

Contudo, a cultura brasileira, nutrida ao longo de quase um século, visa 
oferecer dinheiro e outras ajudas a quem pleiteia cargos majoritários para 
depois buscar resultados compensatórios. Aliás, vem dessa vertente a origem 
de episódios como a Operação Lava Jato, culminando em denúncias, prisões 
e processos contra dezenas de políticos e empresários brasileiros. 

Apesar dessa realidade, na consciência de muitos que irão disputar a pre-
ferência do povo, ainda povoa a tese de que será possível burlar a lei, mesmo 
que de maneira suave. Em síntese: especula-se, Brasil afora, a existência da 
continuidade do famigerado “caixa 2”, um jeitinho usado pelos políticos, mas 
que tem sido rechaçado pela justiça, mediante punições severas. Por isso, é 
importante alertar que os mais afoitos podem pagar caro.

O advogado especialista em direito eleitoral Mauro Bonfim diz que os 
políticos devem aprender a respeitar a lei, pois eles têm de se adaptar a nova 
realidade e não o contrário. Ele considera positivo o incremento desse novo 
modelo, pois possibilita a oxigenação da vida política partidária, mediante 
um prazo mais enxuto destinado à realização das campanhas. E, com isso, 
o investimento financeiro será módico. Bomfim conclui dizendo que esse 
novo cenário, inclusive, diminuiria a pirotecnia de marketing, ampliando o 
debate de idéias.

No âmago do episódio retratado é nítida a intenção de coibir as mazelas 
de nosso vigente modelo político no qual a vergonha, a bandalheira e a ne-
gociata ocupam um alto lugar na pirâmide.

Outrossim, registra-se sobre a necessidade desse aperfeiçoamento do 
setor prosseguir como, por exemplo, a reforma partidária, além da aprovação 
de cláusulas mais límpidas com finalidade de evitar que os pequenos parti-
dos sirvam de balcão de negócios. Ademais, se não houver consolidação de 
propostas no sentido de fechar as portas aos aproveitadores, em breve, só 
serão eleitos os representantes da sociedade que forem mais conhecidos, 
especialmente aqueles ligados a TV, representantes das igrejas e herdeiros 
de famílias de alto poder aquisitivo. 

Se estamos querendo encerrar um ciclo maléfico à nossa democracia, 
não podemos barrar o surgimento de movimentos que arquitetam os primeiros 
passos rumo a quebra dos herméticos privilégios.

VegetAriAnismo tem se populArizAdo no brAsil

campanhas
Ricardo conta que a eles buscam conscientizar a população de 

diversas maneiras. “Em nosso site temos várias publicações que 
falam desde o impacto ambiental até a melhor forma de transição 
para a alimentação vegana”.

 Segunda Sem Carne e 21 Dias Sem carne – “é um convite 
para as pessoas fazerem um teste para perceber que não é difícil”.

Se você ama um, então por que come outro? – “voltada para 
pessoas que são ligadas aos animais domésticos etc”.

A a l i m e n t a ç ã o 
vegetariana e 
v e g a n a  t ê m 

ganhado força no 

país. A preocupação 
com o meio ambiente 
e a saúde são alguns 
dos motivos que fa-

zem com que as pes-
soas repensem sobre 
o seu regime alimen-
tar. Para saber mais 

sobre como e por que 
essa a l imentação 
tem se popularizado, 
conversamos com 

o presidente da So-
ciedade Vegetariana 
Brasileira (SVB), Ri-
cardo Laurino.

presidente da sociedade Vegetariana brasileira, ricardo laurino
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Quais são os motivos que levam 
uma pessoa a seguir um regime 
alimentar vegetariano e ou ve-
gano?

Existem três motivos principais, o primei-
ro é o ético. Cada vez mais as pessoas se 
questionam sobre a postura que devem ter 
perante os animais. E quando vai a fundo 
nesta questão, percebe-se que não há sen-
tido colocar produtos de origem animal no 
seu prato. As que tem um laço com animais 
domésticos, por exemplo, acabam esten-
dendo essa relação para a alimentação, pois 
percebem a incoerência.

O segundo argumento é a saúde – há 
vários estudos que demonstram que existem 
diversos benefícios na alimentação a base de 
vegetais, como redução no índice de desen-
volvimento das doenças que mais matam no 
mundo: AVC, câncer e problemas cardíacos.

E, por fim, o terceiro é a questão ambien-
tal. Estudos e a ONU afirmam que é grande o 
impacto que se tem em relação ao consumo de 
água, uso de terras e desperdício de alimentos 
que são usados para alimentar os animais.

sabe-se quantos adeptos desse 
método de alimentação existem 
no brasil?

Há estudos, mas estão um pouco defasa-
dos. O maior realizado foi pelo Ibope em 2012. 
A pesquisa mostrou que 8% dos brasileiros se 
denominavam vegetarianos. Porém, não se 
leva em consideração todo o crescimento de 

hoje, principalmente, do veganismo. Se olhar-
mos o Google Trends, em 5 anos, aumentou 
em mais de 1.000% a busca por esse termo. 
Além disso, há uma elevação exponencial de 
estabelecimentos que atende esse público.

A alimentação vegetariana ou ve-
gana promove alguma limitação 
de vitaminas? Qualquer um pode 
seguir essa dieta?

Qualquer pessoa. No entanto, é bom fri-
sar que, de um modo geral, muita gente tem 
uma alimentação bem restrita, ou seja, são 
poucos os alimentos que consumimos nor-
malmente. As pessoas comem poucas frutas, 
verduras e legumes. E se esse indivíduo que 
tem uma alimentação precária, deixando de 
comer carne estará tirando mais uma opção 
e pode apresentar algum tipo de problema. 
Mas isso também pode acontecer com qual-
quer um, independente da dieta, porque falta 
informação para se alimentar bem.  

nas redes sociais é possível en-
contrar memes e pessoas que 
criticam esse estilo de vida. A 
questão cultural faz com que 
esse tipo de alimentação sofra 
chacota?

É uma questão cultural. Para todas as 
mudanças que tiveram no mundo, houveram 
reações contrárias. Porém, existe a necessi-

dade de renovação que acaba sendo natural. 
Por exemplo, até a década de 1990 eram 
poucos os estudos que avaliavam o impacto 
da alimentação vegetal nas pessoas. E, ge-
ralmente, eles eram focados nos problemas 
que isso poderia gerar. Posteriormente, co-
meçamos a ver mudanças e outras pesquisas 
mostraram resultados inversos. Além disso, 
tem o medo, já que muitos acham que terão 
de mudar a vida, perder coisas etc. Mas isso 
é uma bobagem.

o que aconteceria se todo mundo 
fosse vegetariano?

Se levarmos em conta os motivos que 
citei, o que aconteceria é que continuarí-
amos cuidando dos animais até que eles 
morressem de forma natural. Pararíamos 
de produzir de forma absurda esses ani-
mais para consumo. Em pouco tempo 
teríamos cada vez mais espaço para 
renovar as florestas. Provavelmente, as 
pessoas saberiam mais sobre alimentação 
e se alimentariam melhor. Enfim, é com-
plicado imaginar tudo isso – seria ótimo 
–, mas difícil.

devido a popularização da dieta, 
é possível ter esse tipo de alimen-
tação com um custo acessível?

Sem dúvida. O custo de sua alimenta-
ção depende de suas escolhas. Existem 
produtos que são caros e baratos, assim 
como os produtos de origem animal. Tudo 
vai de acordo com o que se quer. A base 
da alimentação vegana é arroz, feijão, le-
gumes, verduras e frutas. Em qualquer feira 
que você for é possível escolher produtos 
desses grupos que serão mais baratos que 
os de origem animal. Itens especiais, que 
não são algo do dia a dia, tem um custo 
mais elevado.

para quem quer mudar a sua ali-
mentação para o vegetarianismo, 
qual é o primeiro passo?

O principal é buscar informações sobre o 
que come, como está a sua saúde e saber o 
que começará a colocar no prato. O básico é 
reforçar o arroz e feijão, que é da alimentação 
típica do brasileiro que muita gente está se 
afastando. E depois vai incluindo legumes, 
frutas, verduras etc. Isso dará um aporte de 
99% daquilo que a gente precisa. Fonte: www.svb.org.br

Você sabia?
o vegetarianismo pode ser 

classificado da seguinte forma:

Ø Ovolactovegetarianismo: utiliza ovos, leite e 
laticínios na sua alimentação.

Ø Lactovegetarianismo: utiliza leite e laticínios 
na sua alimentação.

Ø Ovovegetarianismo: utiliza ovos na sua ali-
mentação.

Ø Vegetarianismo estrito: não utiliza nenhum 
produto de origem animal na sua alimentação, 
chamado vegano.
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A condenação de Lula no TRF-
4 é o marco inicial no qual 
começaremos a discutir a 
eleição de outubro, tanto em 

nível nacional quanto na definição dos 
palanques estaduais. Por mais que 
eu, no âmbito pessoal, talvez mais por 
pensar como consultor em marketing 
político, preferisse ver a derrota do 
petista nas urnas, não posso descon-
siderar que para parte considerável 
da sociedade brasileira “a justiça foi 
feita”, mesmo no bojo de um processo 
eivado pelo ativismo judicial e sim, 
na minha concepção, sem provas 
concretas de crimes cometidos pelo 
cacique-mor do petismo. 

É evidente, a essa altura do 
campeonato, que é impossível discutir 
a possibilidade da eleição de Lula (PT) 
em outubro. Não existe probabilidade 
jurídica para isso, por mais recursos 
e liminares que se possa tentar. Além 
de se enquadrar na lei Ficha Limpa, 
Lula é réu em outros tantos proces-
sos e isso, por si só, já o impede de 
exercer a Presidência da República. 
Parabéns, portanto, à republiqueta de 
Curitiba que acaba de criar um mártir. 

A falta de Lula nas urnas abre 
espaço para candidatos de esquerda, 
nem todos com potencial de vitória, 
muito mais pelo extremismo e à gui-
nada à direita que parte da sociedade 

brasileira parece ter dado, mas traz 
de volta ao cenário, de forma um 
pouco mais séria, o ex-ministro e ex-
-governador do Ceará, Ciro Gomes 
(PDT), que, dentre as opções da 
centro-esquerda é o que está melhor 
preparado e cacifado. 

Do lado da direita temos o bo-
quirroto Bolsonaro (PSC) que, sem 
Lula no páreo, perde razão de existir, 
ante o extremismo e a falta de solu-
ções concretas para os complexos 
problemas brasileiros. Afinal, por 
mais que eu seja contra o estatuto do 
desarmamento, não vamos resolver 
os entraves nacionais colocando uma 
pistola na cintura de cada cidadão e 
um fuzil na mão de cada fazendeiro. 

Geraldo Alckmin (PSDB), que 
poderia fazer as vezes de um can-
didato de centro, ou centro-direita, 
vai precisar levantar voo até abril, 
correndo o risco de não ter o apoio 
do próprio partido, que já tem, como 
sempre, uma discordância interna 
levantada pelo prefeito de Manaus, 
Arthur Virgílio Neto. 

Já disse aqui uma infinidade de 
vezes que não acredito em política 
fora da política e não sou adepto de 
nenhum outsider. O que a sociedade 
brasileira precisa entender é que são 
vários os “Brasis”. Temos complexos 
problemas regionais, humanos, an-

tropológicos eu diria, e não podemos 
pensar o Brasil só da Avenida Paulista 
ou da Esplanada dos Ministérios. 
Precisamos, nesse momento, de um 
candidato focado sim, na gestão pú-
blica, promovendo as reformas que o 
Brasil precisa: previdência, política, 
tributária; mas que não deixe de olhar 
e assistir sim, aqueles que precisam 
dos programas sociais para ter o que 
a Constituição da República define 
em seu primeiro artigo: “dignidade 
humana”. 

Por fim, voltando a falar de Lula, 
acrescento que num ambiente de de-
bate burro como o que temos vivido 
o comum é que pessoas de esquerda 
chorem declamando a inocência de 
Lula; e que pessoas de direita, como 
eu sou, declamem em verso e prosa 
a sua culpa. Eu tenho uma diferença 
considerável com aquilo que chamo 
de “comuno-petismo”. Mas não posso 
engolir uma condenação sem provas. 
Não quero Lula presidente em 2018. 
Mas o queria nas urnas. Tenho noção 
dos distintos graus de compreensão 
das pessoas que me rodeiam. Por 
isso, estou preparado para a reação 
dos idiotas, que me acusam de “pe-
tista” porque sustento – e, depois do 
julgamento tenho certeza! – que Lula 
foi condenado sem provas no caso do 
tríplex de Guarujá.

com ou sem condenação,
lula é o personagem de 2018
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Desde o governo do ex-presidente Fer-
nando Henrique Cardoso (1995-2002) que 
o Brasil tenta fazer uma reforma política. 
Contudo, o que o povo espera é uma reforma 
ampla e irrestrita. E isso, até hoje, nossos 
políticos não fizeram. FHC, Lula e Dilma 
Rousseff, embora tenham tentado, não con-
seguiram passar das pequenas atualizações 
e adequações às normas existentes, sempre 
na véspera das eleições. 

Agora, no governo Temer, ao apagar das 
luzes referente ao prazo constitucional para al-
terações de normas eleitorais, em outubro de 
2017, o Congresso Nacional promoveu mais 
algumas mudanças que, a toda evidência, 
trata-se mais de uma “reserva de mercado” do 
que de uma reforma política como é esperada 
pelos brasileiros. 

O estudo dos novos normativos, especial-
mente da Lei 13.488/2017, nos mostra clara-
mente que esta pseudo reforma política teve 
como objetivo maior a proteção dos políticos 
atuais, que andam desgastados em função da 
corrupção escancarada nos últimos tempos. 
Muitos estão envolvidos e até já foram de-
nunciados pela Lava-jato. E estes certamente 
terão muitas dificuldades para se reelegerem.

Então, para evitar que percam seus car-
gos, estes maus políticos se uniram e institu-
íram uma verdadeira barreira contra os novos 
políticos que estão muito mais em evidência 
de que os antigos. Como? Limitando ainda 
mais os gastos e dificultando as doações para 
as campanhas eleitorais de 2018. 

A part i r  de agora, pr incipalmente 
para os novatos que não têm densidade 

eleitoral, ficou muito difícil se elegerem, 
pois as empresas continuam proibidas 
de fazerem doações para as campanhas; 
as pessoas físicas só podem doar 10% 
da renda bruta, auferida no ano anterior 
às eleições; e os candidatos também só 
podem utilizar 10% da renda bruta para 
custear seus gastos.

Com isso, pensam que esta verdadeira 
“reserva de mercado” que instituíram no Bra-
sil irá lhes dar guarida para que continuem 
se perpetuando no poder. Isso realmente 
vai dificultar muito para os novos candi-
datos, mas não significa que a população 
continuará votando em pessoas corruptas, 
incompetentes e descompromissadas com 
o povo. Cuidado, o tiro poderá sair pela 
culatra!

reforma política ou reserva de mercado?

rodrigo pacheco confirma que pode 
ser candidato ao governo de minas

Para quem acreditava na candidatura do 
deputado federal Rodrigo Pacheco (MDB) 
ao Governo de Minas, deve aumentar as 

apostas, pois ele afirma que pode concorrer ao 
cargo nestas eleições. “Estamos trabalhando 
pela convergência, não só no meio político, 
mas também em segmentos da sociedade civil 
em torno de um projeto que seja pautado no 
planejamento, responsabilidade fiscal e cresci-
mento econômico do Estado. Dessa forma, es-
tamos alinhando todas as forças para consolidar 
uma candidatura em um momento oportuno”.

Ainda não se sabe qual partido irá apoiá-lo 
nessa empreitada e, segundo o parlamentar, há 
um trabalho para que a candidatura seja pelo 
MDB. “Espero que se faça a vontade da base 
da legenda e da militância, que querem uma 
candidatura própria”. 

Contudo, Pacheco conta ainda que recebeu 
o convite do DEM para se filiar e concorrer ao 
Palácio da Liberdade. “Foi um convite que me 
honrou muito e está sendo considerado. Em 
um momento adequado iremos decidir. Mas de 
qualquer forma, independentemente de filiação 
partidária, nós temos que alinhar um grupo em 
torno de objetivos comuns: resgatar os valores 
de Minas Gerais, equilibrar as contas e fornecer 
mais bem-estar a população mineira”.

campanhas em curso
Os prováveis candidatos ao cargo de go-

vernador do Estado, desde o ano passado, já 
caminham pelas estradas mineiras em busca 
de apoio e visibilidade. Perguntado sobre como 
seria a sua jornada, Pacheco salienta que tem 

responsabilidades como deputado federal, mas 
garante que a ideia é convergir seu compromis-
so parlamentar com esse trabalho de pré-candi-
datura. “Também sou presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania na 
Câmara e, agora, teremos uma comissão espe-
cial sobre o fim do foro privilegiado na qual irei 
me dedicar bastante. Além disso, há também a 
da reforma do Código do Processo Penal. Mas, 
no momento que for possível, visitarei todas as 
lideranças políticas a fim de apresentar esse 
projeto para Minas Gerais”.

Ele comenta ainda que tem a intenção de 
rodar todo o Estado para ouvir as pessoas. “O 
objetivo é fazer um plano de governo consistente, 
pautado nos números e diagnósticos, mas tam-
bém na percepção de cada um dos mineiros”.

Por fim, o deputado salienta que estamos 
em um ano propício para mudanças. Ele avalia 
que o cenário político está em meio a uma crise 
ética e institucional. “O melhor e mais eficaz ins-
trumento que temos, por ocasião das eleições, 
é o voto e, devido a isso, devemos optar por 
candidatos que mereçam a nossa confiança. É 
preciso pesquisar e analisar as propostas com 
atenção. Para mudar a política, esse é um passo 
muito importante, afinal é por meio dele que a 
democracia se consolida”, finaliza. 

Rumores?
Existem rumores de que há uma 

possível formação de uma frente de 
oposição a recandidatura de Pimentel 
(PT). Pacheco esclarece que esse tipo 
de especulação é natural. “Existem 
algumas pessoas que estão em opo-
sição ao governo do Estado, porque 
entendem que ele não está cumprindo 
com os seus compromissos básicos. 
Dessa forma, acreditam que não há 
condições de perpetuação do manda-
to. É possível que se forme uma frente 
para que possa prevalecer a ideia de 
que a política a ser feita em Minas 
não é essa empreendida pelo governo 
atual. Mas se haverá ou não, isso será 
aberto a discussão em um momento 
mais adequado”.

deputado aguarda momento
oportuno para lançar candidatura
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Alex Salvador faz balanço 
dos 6 anos à frente de Itabirito

Mesmo enfrentando adversidades, o pre-
feito de Itabirito, Alex Salvador (PSD), acredita 
que a cidade melhorou nesses 6 anos que está 
sob a sua administração. Segundo ele, quando 
assumiu o comando da prefeitura, encontrou o 
município com poucas obras em andamento. 

“No primeiro mandato pegamos a cidade 
destruída, apesar da situação financeira razoá-
vel. Com isso fizemos várias obras e deixamos 
Itabirito espetacular. Mas, no final de 2014, veio 
a crise e o minério caiu para US$ 40. As cidades 
mineradoras ficaram desesperadas, pois tiveram 
que fazer economia, o que deixa parte da popu-
lação insatisfeita. Contudo, ainda conseguimos 
fazer um bom governo e fomos reeleitos”.

Para os 2 anos que ainda restam à frente da 
prefeitura, Salvador pretende finalizar os empre-
endimentos que começou no primeiro mandato. 
“Temos várias obras em andamento, como uma 
avenida que irá ligar a cidade de Norte a Sul, 
melhorando a mobilidade urbana. Além disso, 
estamos reformando diversos prédios públicos”.

O prefeito espera deixar uma boa marca da 
sua administração para os moradores. “Estamos 
construindo creches, asfaltando e pavimentando 
estradas, principalmente nos distritos. Ademais, 
queremos diversificar a economia, trazendo 
várias empresas e grandes festas que atraem 
os turistas, como o Carnaval”.

 

mudança no cfem 
No final do ano passado, o presidente 

Michel Temer (PMDB) aprovou a mudança da 
Compensação Financeira pela Exploração de 
Recursos Minerais (Cfem) que as mineradoras 
devem repassar para os municípios. Antes da 
nova lei, o valor destinado às prefeituras era 
de 2% do líquido e, a partir de março, será de 
3,5% do bruto.

Salvador afirma que essa alteração repre-
senta um aumento significativo na arrecadação 
de Itabirito. “Somente na Cfem, teremos eleva-
ção de praticamente 100%. Iremos passar de 
R$ 3 milhões para R$ 6 mi. Se arrecadamos, no 
total, R$ 16 mi por mês, esse valor vai passar 
para R$ 19 mi”.

Ele salienta que essa era uma demanda 
antiga da Associação dos Municípios Minerado-
res de Minas Gerais (Amig). “O Brasil é o lugar 

onde mais se produz minério e o que se menos 
se paga a alíquota. Nós não achamos justo e os 
prefeitos das cidades mineradoras, juntamente 
com Vitor Penido (DEM), trabalharam muito para 
que isso mudasse. F oi bom não só para Itabirito, 
mas sim para o país inteiro, pois não é correto o 
que as mineradoras fazem com os municípios”. 

Apesar do aumento do Cfem, o prefeito 
acredita que esse não é o valor ideal. Para ele, 
o certo seria um repasse de 7%. “Para chegar 
a essa alíquota, falta força política, justiça e 
reconhecimento da mineradoras”.

 

problemas com a justiça 
Desde que assumiu o posto na prefeitura de 

Itabirito, Salvador já enfrentou quatro processos 

de cassação. Atualmente, a justiça eleitoral da 
cidade está o investigando por arrecadação 
ilegal durante a campanha de reeleição. De 
acordo com o processo, ele e o vice-prefeito, 
Wolney Pinto de Oliveira (DEM), receberam 
recursos financeiros de empresas privadas por 
meio de laranjas, o que não é permitido pela 
nova lei eleitoral. 

 Salvador acredita que há perseguição por 
parte da justiça municipal. “Infelizmente, te-
mos um problema com o judiciário de Itabirito. 
Essa é a minha quarta cassação, sempre re-
corremos e ganhamos. Por isso, essa situação 
acaba levantando suspeita. Estão me caçando 
desde 2013 e estou no segundo mandato. 
Se a população não confiasse em mim e na 
equipe, não estaríamos aqui”, finaliza.
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Futuro de Adalclever? 
As informações especulando o futuro político do atual pre-

sidente da Assembleia, Adalclever Lopes (MDB), continuam 
circulando nos bastidores.  Há três possíveis caminhos para o 
deputado:  a indicação para uma vaga no Tribunal de Contas 
do Estado, compor a chapa para concorrer ao Governo de Mi-
nas juntamente com Fernando pimentel (PT) e uma possível 
candidatura à Câmara Federal. Haja especulação, gente...

sucessão da Fiemg
O candidato ao cargo de presidente da Fiemg Alberto 

Salum já teria arrefecido seus contatos em busca de votos, 
dando margem a uma composição com o seu concorrente 
Flávio Roscoe. No entanto, ainda existe a possibilidade de 
uma terceira via no pleito, cujos nomes lembrados são os de 
Fernando Coura, empresário ligado à mineração, e do atual 
vice-presidente da entidade, Aguinaldo Diniz. A conferir...

robson sem prestígio
Nos últimos anos, o empresário mineiro Robson Andrade 

ficou em Brasília para ocupar o cargo de presidente da Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI) e, por isso, se distanciou 
dos sindicatos do setor em Minas. A essa altura, ele não tem 
mais tanta força junto ao colégio eleitoral do Estado, justamente 
no momento da eleição para suceder o presidente da Fiemg, 
Olavo Machado.

presidente cai cai...
“Se a popularidade e o prestígio do presidente Michel 

Temer (MDB) cair um pouco mais, o seu governo ficará insus-
tentável”. Opinião da jornalista Natuza Nery.  

eleição no crea-mg 
Mesmo disputando com mais cinco concorrentes, o enge-

nheiro civil Lucio Borges foi eleito presidente do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-
-MG) com a bagatela de 70% dos votos. 

Comentário único. Ainda com relação ao Crea-MG, o 
engenheiro Jobson Andrade, que acaba de deixar a presi-
dência do conselho, tentou a eleição para o conselho federal 
do segmento, mas foi fragorosamente derrotado. 

problemas na pbH
A impopularidade do secretário da Fazenda da PBH, Fuad 

Noman, é enorme junto aos funcionários da Casa. Segundo 
se comenta, foi dele a ideia que culminou com o fim das férias 
prêmios no âmbito municipal. Aliás, dizem que Noman teve 
esse mesmo comportamento quando era secretário de Estado 
da Fazenda na gestão dos tucanos no governo mineiro.  

premiação da itatiaia 
O calendário dos grandes eventos de Belo Horizonte come-

ça nesta segunda, dia 29, quando a direção da Rádio Itatiaia 
recebe convidados para a entrega do tradicional Troféu Guará.

Filhos por animais
Em debate realizado na TV Cultura, o filósofo Luiz Felipe 

pondé soltou a pérola: “O controle demográfico no Brasil é tão 
realista que as mulheres estão evitando ter filhos por inúmeros 
motivos e, para não se sentirem sozinhas, investem cada vez 
mais na criação de animais de estimação, como cães e gatos”. 

gastos no brasil
“A cada 5 anos, o poder público no Brasil aumenta em 

200% a sua capacidade de gastar, embora não se saiba de 
onde consiga arrecadar tanto dinheiro”, comentário do jornalista 
João Borges.

petistas desistem
Não é oficial, mas comentários ouvidos nos corredores da 

Assembleia Legislativa apontam para a confirmação de que 
alguns deputados federais do PT não seriam mais candidatos 
neste ano. Entre eles, Gabriel Guimarães, Odair Cunha, Mi-
guel Corrêa e o próprio patrus Ananias. Vale a pena esperar 
para conferir essa notícia.

os amigos de temer
“No embate com o judiciário no tangente a fracassada 

nomeação da deputada federal Cristiane Brasil (PTB) para 
o Ministério do Trabalho, o presidente Temer (MDB) sabe que 
a situação é difícil, mas ele insiste em se defender por uma 
questão simples: quer provar sua lealdade ao presidente do 
partido, Roberto Jefferson. Ou seja, é uma ação do presidente 
visando demonstrar amizade com seus amigos e aliados”. 
Avaliação da jornalista Cristiana Lôbo. 

kalil X pimentel
No meio político comenta-se a respeito de um suposto 

entrevero entre o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PHS), e seu 
padrinho político, o prefeito de Betim, Vittorio Medioli (PHS). 
Coisa simples, nada capaz de fazer estremecer o laço entre 
ambos. Por outro lado, dificilmente o chefe do executivo da 
PBH ficaria como aliado ao governador Fernando pimentel 
(PT) em uma eventual disputa à reeleição pelo governo de 
Minas. Será?  

saúde enferma
“O Instituto Maguinhos do Rio de Janeiro, considerado o 

maior centro de produção de vacinas do mundo, está com pro-
blemas estruturais sérios que podem comprometer a sua boa 
atuação, caso não haja investimento rapidamente”. Avaliação 
do paulistano Ricardo Sennes.

espertos artistas
Uma analisada rápida na nova lei de incentivo à cultura 

mostra que se trata de uma boa ação do governo e do Con-
gresso para ajudar no desenvolvimento do setor. No entanto, 
segundo avalia o advogado Roberto queiroga, o importante 
é alertar as empresas no sentido de evitar concentração dos 
atendimentos apenas aos grandes nomes da música e do 
teatro. “Esses, por já serem conhecidos e prestigiados, não 
precisam de apoio.”, lembra.

pensamento positivo
De volta à cena política partidária, o ex-deputado Virgílio 

Guimarães já percorre os quatro cantos do Estado na tentativa 
de ser eleito deputado estadual. Aliás, já tem amigos apostando 
que ele deverá ser o mais votado. Vamos devagar, gente...
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

exportação de biscoitos, massas, 
pães e bolos cresce 50% em 2017

1 – Sinopse – Em síntese: o Projeto 
Vetor Norte é considerado a “menina dos 
olhos de minas”! O seu sucesso esta intima-
mente ligado à transformação do Aeroporto 
Internacional Tancredo Neves / Confins em 
“aeroporto industrial”, e a implementação 
de um poderoso “polo de logística” no Es-
tado. Mudo de assunto! Com a edição da 
Portaria 911 pelo Ministério do Transporte 
liberando o Aeroporto da Pampulha para 
grandes voos, o de Confins se enfraquece 
e seus planos e objetivos ficam seriamente 
prejudicados. Mudo novamente de assunto! 
Acidentes - Essa decisão de mudança “de 
voos” para a Pampulha tem causado muito 
temor na população local, tendo em vista 
as possibilidades óbvias de acidentes de 
consequências desastrosas. O Vetor Norte 
engloba as cidades: Confins, Jaboticatubas, 
Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Santa Luzia, 
Sabará, São José da Lapa, Ribeirão das 
Neves, Vespasiano, Matozinhos, Contagem, 
Esmeraldas, além dos bairros Venda Nova e 
Pampulha e demais regionais Norte, Nordes-
te, Noroeste e Leste. Entre outros, também 
se constitui na mais positiva realidade de 
desenvolvimento econômico no Estado de 
Minas Gerais e vinha crescendo num ritmo 
acelerado e impressionante.

2 – Acordos políticos – A permissão 
para os voos voltarem a Pampulha foi dada 
pela portaria do Ministério dos Transportes 
no dia 24 de outubro de 2017. Foi editada 

sem “nenhum estudo técnico”, às vésperas 
da votação, quando a Câmara dos Depu-
tados rejeitou o recebimento da segunda 
denúncia contra o presidente Michel Temer 
(PMDB). Em decorrência desses fatos, o 
Vetor Norte começou a sofrer os primeiros 
impactos: o BNDS já manifestou a intenção 
de negar o financiamento de R$ 507 milhões 
e já aparecem os primeiros sinais de aumen-
to da taxa de desemprego na região.

3 – TCu suspende decisão – O Tribunal 
de Contas da União (TCU), considerando 
“açodada” e sem “motivação idônea” a tal 
portaria que autorizou o retorno dos voos 
de grandes aeronaves para a Pampulha, 
suspendeu a medida, por meio de despacho 
do ministro Bruno Dantas, que estabeleceu 
o prazo de 60 dias para que sejam apresen-
tados estudo técnicos, avaliações jurídicas 
etc. A representação formal foi apresentada 
pelo senador Antonio Anastasia (PSDB), que 
questionou a medida editada “sem a devida 
motivação, afetando o estado democrático do 
direito, a jurisprudência e a doutrina”! Asso-
ciações de bairros, a BH Aiport, a AV Norte 
e outros, também já ingressaram na Justiça 
Federal de Belo Horizonte com julgamento 
previsto para fevereiro.

4 – projeto no Triângulo Mineiro – Pro-
jeto envolvendo 70 municípios das cidades do 
Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba preten-
de viabilizar o primeiro aeroporto-indústria de 

Minas Gerais. Essas duas regiões implemen-
tam uma obra que integra rodovia, ferrovia e 
o aeroporto-indústria, possuindo previsão de 
atração de R$ 500 milhões de investimentos. 
Na verdade aflora no Triângulo Mineiro um 
dos maiores “polo logístico” da América do 
Sul. Talvez se transforme na primeira e tão 
sonhada “aerotrópole” do país. O empreen-
dimento denomina-se “Projeto Intervales”!

5 – “ponta de iceberg” – Para versáteis 
avaliadores de “cenários políticos”, essa 
transferência dos voos para a Pampulha 
constituiu-se apenas de uma pequena “pon-
ta” de Iceberg! Confirmando tudo isso, as 
“perdas e danos” para o Vetor Norte serão 
incalculáveis e lamentáveis.

6 – Força-tarefa de “choque” - Prefei-
tos, presidente das Câmaras e respectivos 
vereadores, presidentes das Associações 
Comerciais, Maçonaria, Lyons Clube, Rotary 
Club e demais autoridades afins dos muni-
cípios que compõe essa região, precisam 
buscar uma união em torno do resgate dos 
“objetivos maiores” desse macro projeto 
Vetor Norte.

7 – “uma andorinha só não faz verão” 
– Existe um único problema! É sabido que 
mineiros não se unem em causas comuns 
e pontuais! Existe até uma máxima que o 
mineiro só é solidário apenas no “câncer”! 
O mês de fevereiro será decisivo sob tal 
assunto e uma andorinha só não faz verão!

gestão do Vetor norte e enfraquecimento
da “menina dos olhos de minas”

Dados da Associação Brasileira das Indús-
trias Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & 
Bolos industrializados (ABIMAPI) apontam que 
as exportações dos produtos deste segmento 
tiveram um bom desempenho em 2017. Juntas, 
as três categorias representadas pela entidade 
atingiram um total de 107 mil toneladas de 
produtos e movimentaram US$ 177 milhões, 
aumento de 50% em volume de vendas e 29% 
em faturamento em relação a 2016.

Segundo o diretor da área de exportação 
da ABIMAPI, Rodrigo Iglesias, o crescimento 
se deve à dinâmica e a retomada de mercados. 
“Voltamos a exportar para países importantes, 
como Venezuela, Angola Cuba e Argentina. 
Além disso, os nosso produtos chegaram a 75 
países no último ano e atingimos novos destinos, 
especialmente na África e Oriente Médio”.

Ele acrescenta que em 2015 e 2016, período 
em que o Brasil sofreu fortes impactos com a 
crise econômica, a exportação dos produtos 
teve uma retração. “Só que em 2017 tivemos 
uma retomada. De 2016 para o ano passado foi 
20% de aumento em valores e 14% em volume”.

O presidente-executivo da ABIMAPI, Cláu-
dio Zanão, acrescenta que, para 2018, a ideia 
é de ampliar ainda mais. “Temos o desafio de 
colocar mais empresas exportadoras. Para isso, 
estamos fazendo um trabalho com os grandes 
e pequenos negócios a fim de ampliar a nossa 
participação no exterior. Cada empresa engloba 
um grupo de países”.

mercado interno
Zanão destaca que o mercado interno 

também é positivo e atribui isso ao fato de que 
trata-se de produtos que tem boa aceitação. 
“Bolos, biscoitos e massas são mercadorias que 
tem uma penetração de 99,6%. Ou seja, quase 
todo brasileiro adquire esses itens”.

Além disso, o mix de variedades auxilia no 
destaque do setor. “Para se ter uma ideia, são 
mais de 1.700 itens que variam de formato, 
sabor, produto e, principalmente, preço. O ma-
carrão, por exemplo, é um artigo muito barato 
e econômico e, portanto, está sempre presente 
na mesa do consumidor”.

No que se refere às expectativas deste 
ano, o presidente afirma que: “Se continuar-
mos a manter o volume e faturamento atual, 
teremos um bom resultado. Podemos esperar 
um crescimento de 1% a 2%, que não fará 
grande diferença, por isso nossa meta é manter 
o que já tem”.

de acordo com o comparativo do mercado mineiro,
o preço médio dos produtos citado nas reportagem são:

destaques 

A Dias Branco é a maior 
empresa do mercado interno 
e já desponta na exportação.

A Bauducco é a maior for-
necedora de panetones do 
mundo e exporta o produto 
para mais de 20 países, sendo 
os EUA o principal destino.

A Marilan é especializada 
em biscoito e tem um portfólio 
bem amplo.

produtos estão conquistando espaço no mercado externo

“Para se ter
uma ideia, são

mais de 1.700 itens
que variam de
formato, sabor,

produto e,
principalmente,

preço”
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Biscoito:
r$ 1,83

Massas:
r$ 3,01

Pães:
r$ 4,47

uber X pbH 
A decisão da direção do aplicativo Uber em participar como 

um dos copatrocinadores do Carnaval de Belo Horizonte, sem 
dúvida, foi um tremendo golpe de mestre. Pois, como se sabe, 
para continuar operando na cidade, tudo vai recai sobre deci-
sões da municipalidade. Povo esperto, sô!

100 anos de epidemia
“Coube ao então sanitarista Oswaldo Cruz, há mais de 

100 anos, erradicar a epidemia da febre amarela. Agora, por 
incompetência do poder público, essa peste volta a matar 
pessoas em todos os rincões do Brasil. Isso é uma vergonha 
nacional”, vaticina o cientista político Gaudêncio Torquato.

mais vacina

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, revelou que a oferta 
de vacina contra a febre amarela deverá dobrar no país a partir 
do segundo semestre. A previsão é de que até junho estejam no 
mercado as doses produzidas pela parceira de Biomanguinhos 
e a empresa Libbs, em São Paulo. Assim, a produção mensal 
passará de 4 milhões para 8 milhões.

excessos na caixa
Do alto de sua experiência como conselheiro do Tribunal 

de Contas de São Paulo, Dimas Ramalho disse que não sabe 
se são necessários 12 cargos de vice-presidente na Caixa 
Econômica Federal. “É muito cabide de emprego. Vê se nos 
grandes bancos particulares, como Bradesco e Itaú, existe uma 
estrutura dessas?” indagou.

sem dinheiro
Técnicos do Banco Central, que circulam pelos meandros 

do Congresso Nacional, estão pessimistas com a falta de apoio 
dos políticos para que o governo implemente as reformas 
econômica e da Previdência. Segundo comenta, se nada for 
feito em 10 anos, o Brasil ficará completamente sem dinheiro 
para quitar as suas contas, inclusive os compromissos básicos. 
Ave Maria, gente. 

Futuro incerto
Em uma roda de empresários mineiros, o nome do depu-

tado federal e vice-presidente da Câmara, Fabio Ramalho 
(MDB), foi mencionado pelos presentes. Aí, veio a pergunta: 
qual é o futuro político de Fabinho Liderança? Ninguém soube 
responder, mesmo porque ele tem sido lembrado para disputar 
diferentes cargos, inclusive de senador.

parques fechados
Sob orientação da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), 

mais dois parques da capital mineira foram fechados para a 
prevenção da febre amarela. Desta vez, os alvos são o Aggeo 
Pio Sobrinho, que fica na Avenida Mário Werneck, no Buritis, e 
o Roberto Burle Marx, mais conhecido como Parque das Águas, 
na Avenida Ximango, no Flávio Marques Lisboa, no Barreiro.

Comentário único: É valido sempre lembrar que o macaco 
não é o causador e nem transmissor da doença. Assim como 
nós, eles também são vítimas.
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Valor do material escolar
pode variar mais de 500%
A lém dos tradicionais impostos, janeiro também é o mês 

de comprar os materiais escolares das crianças. Para 
quem deseja economizar, isso pode torna-se uma tarefa 
trabalhosa, afinal, segundo pesquisa realizada pelo 

Mercado Mineiro, os valores dos objetos pedidos na lista podem 
variar 500% de uma loja para a outra. 

Itens como tesoura pode custar de R$ 1,50 a R$ 3,90 (di-
ferença de 160%), um lápis preto é encontrado de R$ 0,40 a 
R$ 1,30 (variação de 225%), há caixas de lápis de cor de R$ 9 
a R$ 27,90 (disparidade de 210%) e uma cola de 40 gramas é 
achada de R$ 0,90 a R$ 3,99 (discrepância de 333%).

itens que não podem estar na lista:
As instituições são proibidas pela lei de cobrar objetos que são de uso coletivo: 

Álcool Água mineral Agenda escolar 
específica da escola 

Algodão Balões Barbante 

Bastão de 
cola quente Botões Canetas para lousa 

Carimbo CDs, DVDs e outras mídias Clipes 

Cola para 
isopor Copos descartáveis Cotonetes 

Pi
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O coordenador do site Mercado 
Mineiro Feliciano Abreu afirma que 
os pais devem procurar diferentes 
lojas para pesquisar o preço dos 
itens exigidos antes de comprá-
-los. “Além disso, quem adquire 
os materiais escolares em duas 
ou três papelarias diferentes pode 
economizar de 30% a 40%”. 

Outra questão levantada por 
Abreu é a diferenciação de preço 
que um mesmo objeto pode ter. Se-
gundo ele, um caderno que possui 
uma capa dura ou que tem algum 
artista estampado pode custar 
até duas vezes mais do que um 
da mesma qualidade sem esses 

adereços. “Os pais tem que pensar 
se esse tipo de investimento vale a 
pena, principalmente em anos de 
recessão como os que estamos 
vivendo”.

O coordenador reitera que esse 
é o momento para que os respon-
sáveis pelas crianças coloquem o 
poder de persuasão em prática. 
“Agora é importante ter poder de 
negociação, chegar em uma pape-
laria e mostrar uma lista de preços 
que demonstre que há uma base 
de conhecimentos sobre os valores 
praticados no mercado. Não vale, 
nesse caso, chutar o preço ou falar 
que se lembra do ano passado”. 

reaproveitamento 
Outra atitude que pode ajudar 

os pais a economizarem é reapro-
veitar o material do ano anterior. 
Abreu enfatiza que há como reu-
tilizar os lápis de cor, caderno e, 
em algumas instituições, é possível 
reusar os livros. Foi isso que a 
cabeleireira Fabiana de Faria fez. 
Ela conta que a escola onde o seu 
filho de 3 anos estuda devolveu 
os lápis de colorir e eles estão 
praticamente novos. “Tenho a sorte 
que Luiz Antônio é muito cuidadoso 
e ele não quebrou nenhum giz de 
cera”, completa. 

Além disso, Fabiana não dei-
xou para a última hora e já comprou 
os materiais escolares. Para o filho 
Luiz, ela gastou R$ 400, pois teve 
que adquirir uma pasta e merendei-
ra novas, e para a Emily, sua filha 
de 9 anos, o valor investido foi de 
R$ 500. “Neste ano não consegui 
pesquisar o preço da lista, pois fiz 
uma cirurgia que me impossibilitou. 
Mas nos anos anteriores, sempre 
saio de Barão de Cocais e venho 
para Belo Horizonte”.

Segundo Abreu, comprar os 
materiais escolares fora de época 
pode ser uma boa estratégia para 
economizar. “Sabemos que o final 

de dezembro e o início de janeiro 
é o momento em que as pessoas 
vão adquirir esses objetos, porque 
elas sempre deixam para última 

hora. Além disso, há uma deman-
da grande, mas a concorrência é 
acirrada, o que resulta na queda 
do preço em alguns casos”.

sites e apps para economizar no material escolar: 

• No Facebook e WhatsApp é possível achar grupos nos 
quais pais estão vendendo materiais escolares e livros usados 
mais baratos. 

• Além das redes sociais, há o aplicativo Yzye. Ele é espe-
cializado em troca, compra e venda de livros de segunda mão. 

• Também é possível encontrar os objetos mais em conta 
em sites como OLX, Mercado Livre, Livronauta e Estante 
Virtual.

• E os cupons de descontos de até 20% para compras 
online estão disponíveis no Cuponomia e Buscadescontos.

O ministro da Secretaria de Go-
verno, Carlos Marun, está otimista 
em relação à aprovação da Refor-
ma da Previdência. Ele acredita 
que até 19 de fevereiro o governo 
terá votos suficientes para aprovar 
a emenda na Câmara, para isso, 
aposta no diálogo com a sociedade 
e no retorno dos parlamentares 
no fim do recesso. “No momento, 
os parlamentares estão fora de 
Brasília. Metade da sociedade já é 
a favor da reforma e a população 
está se conscientizando mais da 
importância da necessidade da 
aprovação”, disse.

Marun reuniu-se com o presi-
dente da Fiemg, Olavo Machado 
Junior, a convite da entidade na 
federação, em Belo Horizonte. O 
encontro, contou com líderes do 
Fórum das Entidades Empresa-
riais de Minas Gerais, presidentes 
de associações e de sindicatos e 
foi mais uma oportunidade para 
debater a urgência da aprovação 
da emenda. “Temos mantido o 
diálogo com diversas lideranças. O 
setor empresarial está convencido 
da necessidade da aprovação da 
reforma”, reforçou o ministro.

Marun estava acompanhado 
por deputados federais, entre 
eles, o presidente em exercício da 
Câmara, Fábio Ramalho (PMDB); 
Newton Cardoso Jr (PMDB), Do-
mingos Sávio (PSDB), Mauro 
Lopes (PMDB) e Jaime Martins 
(PSD). Ao recepcionar os parla-
mentares, Olavo Machado Junior 

reafirmou o apoio à reforma por 
parte das entidades representa-
tivas do setor produtivo mineiro: 
ACMinas, CDL/BH, FCDL-MG, 
Federaminas, Fecomércio, Fae-
mg, Ciemg e Fiemg, Fetcemg e 
Ocemg. Entidades que assinam o 
manifesto “Reforma da Previdência 
Já”, publicado recentemente na 
imprensa. Representantes das ins-
tituições participaram do encontro 
com o ministro, na Fiemg.

“Mobilizadas no Fórum das 
Entidades Empresariais de Minas 
Gerais, estas instituições renovam 
e reafirmam o seu mais irrestrito 
apoio à Reforma da Previdência”, 
enfatizou Olavo Machado Junior.

Durante o encontro, o presiden-
te da Fiemg entregou ao ministro 
Marun uma cartilha preparada pela 
federação que detalha problemas da 
Previdência Social no Brasil e des-
taca a importância da reforma para 
garantir que todos os trabalhadores 
que hoje estão contribuindo possam 
receber sua aposentadoria quando 
pararem de trabalhar.

A proposta da Reforma da 
Previdência aguarda análise do 
plenário da Câmara dos Deputa-
dos desde o primeiro semestre de 
2017. O fato de a reforma ser por 
meio de uma Proposta de Emenda 
à Constituição, são necessários 
pelo menos 308 votos favoráveis 
entre os 513 deputados, em dois 
turnos. A votação da PEC em 
plenário está agendada para o 
próximo dia 19.

ministro debate reforma
da previdência na Fiemg

olavo machado: “instituições renovam e reafirmam o
seu mais irrestrito apoio à reforma da previdência”
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Eu acredito que um comércio forte transforma a vida das pessoas. Para isso, 
ele conta com a Fecomércio Minas,  os Sindicatos patronais e você, empresário 
do comércio, que pode fazer a diferença por meio da Contribuição Sindical. 
Faça a sua parte e tenha acesso a uma série de produtos e serviços exclusivos.

0800 031 2266fecomerciomg.org.br
R E C O L H I M E N T O  A T É  3 1  D E  J A N E I R O

https://www7.fiemg.com.br/Cms_Data/Contents/central/Media/Documentos/Biblioteca/PDFs/Institucional/2017/Publicacao.pdf
https://www7.fiemg.com.br/Cms_Data/Contents/central/Media/Documentos/Biblioteca/PDFs/Institucional/2017/Publicacao.pdf
http://www7.fiemg.com.br/Cms_Data/Contents/central/Media/Documentos/Biblioteca/PDFs/Institucional/2018/FI000118-Cartilha_Reforma_da_Previdencia_web.pdf
http://www7.fiemg.com.br/Cms_Data/Contents/central/Media/Documentos/Biblioteca/PDFs/Institucional/2018/FI000118-Cartilha_Reforma_da_Previdencia_web.pdf
http://www7.fiemg.com.br/Cms_Data/Contents/central/Media/Documentos/Biblioteca/PDFs/Institucional/2018/FI000118-Cartilha_Reforma_da_Previdencia_web.pdf
http://www7.fiemg.com.br/Cms_Data/Contents/central/Media/Documentos/Biblioteca/PDFs/Institucional/2018/FI000118-Cartilha_Reforma_da_Previdencia_web.pdf
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Restaurante Cancun
Av. Monteiro Lobato,124 - Cidade Nobre
Telefone (31) 3221-8645
sabrinaapaula@hotmail.com

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

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

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

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

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

Restaurante Estação Geraes
Rua Santo Antônio,650 - Centro

Juiz de ForA

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

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

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

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

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

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

montes clAros

uberlândiA

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

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

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

ouro preto

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

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

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

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

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

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

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

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

belo Horizonte

AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

Email: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A   C O C H E I R Aguerreiros

geraldo neme barbosa e Juliano reno, dois conhecidos
nomes com forte liderança na região da savassi
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JuLGAMENTO DO RECuRSO DE LuLA - Pelo menos podemos afirmar 
que a cadeia no Brasil não será mais só para preto, pobre e prostituta como 
se falava antes. O processo de julgamento do recurso do ex-presidente Lula 
(PT), no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, evidenciou que os desem-
bargadores não fizeram pose de artista como no Supremo Tribunal Federal. 
Prova que, após o resultado, todos os correligionários de Lula deixaram a 
cidade sem nenhuma manifestação, ao contrário do que previa os próprios 
dirigentes dos chamados movimentos sociais. Aliás, a presidente do PT, 
senadora Gleisi Hoffmann, previu até morte se Lula fosse condenado e nada 
disso impediu que os juízes cumprissem seu dever. O chamado estado de 
direito democrático vigorou com a justiça cumprindo o seu papel. E mesmo 
com a insistência do PT em promover a candidatura de Lula, ela só vai servir 
para irritar a justiça que não deixará de considerar o ex-presidente como 
ficha suja. Pode ser até uma estratégia a manutenção da candidatura, mas 
isso pode significar um ato de desespero. O PT tem nomes importantes que 
podem ser candidatos a presidente. Em Minas, os dois principais são o do 
governador Fernando Pimentel e do deputado Patrus Ananias. Tem ainda 
o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo. Já Lula pode ser Lula de 
onde estiver, até mesmo na cadeia.

MARiA ELViRA - A ex-deputada que pertenceu aos quadros do MDB está 
sendo convidada a voltar para o partido num esforço do deputado Newton 
Cardoso Junior, que quer reforçar a nova sigla em Belo Horizonte. Maria 
Elvira sempre foi um grande nome do antigo PMDB e, nesta nova fase do 
partido, seria uma figura interessante para reforçar o time. Newton Cardoso 
Junior é uma liderança nova do MDB e entende que ela é conhecida em todo 
o Estado, além disso, ele criticou os antigos dirigentes que nada fizeram para 
mantê-la no partido. Newtinho diz que tem muitos planos para a ex-deputada.

Nos últimos dias, a BHTrans tomou uma medida elogiável 
ao chamar os motoristas de aplicativos para se cadastrarem e 
continuar trabalhando na cidade. Além do cadastro do motorista, 
os veículos também deverão ter algum tipo de registro. Talvez essa 
medida tomada pela prefeitura de BH inspire outras cidades. Nos 
próximos dias, quem realizar esse tipo transporte sem o consen-
timento da BHTrans vai sofrer os rigores da lei.

O torcedor cruzeirense passou a ir ao estádio novamente. O 
time do Cruzeiro do ano passado tocava a bola, mas não conseguia 
concluir as jogadas ao gol. Agora não, o time está tocando a bola 
e indo ao gol. Alegria para a torcida celeste. 

Falando em futebol, a torcida do América também está voltan-
do aos estádios. Seus últimos jogos no Independência tem dado 
público acima de 3 mil espectadores. 

A GOL voltou a utilizar o Aeroporto da Pampulha com grandes 
aeronaves. Um voo entre BH e São Paulo com escala em Juiz 
de Fora inaugurou essa nova fase. É provável que a GOL faça a 
mesma coisa com o Rio. 

É bom lembrar que qualquer empresa aérea pode utilizar 
aviões de grande porte na Pampulha, usando uma linha entre BH 
e a Bahia, passando por Montes Claros. 

No dia 16 de março de 2018, no Hotel Dayrell Hotel & Centro 
de Convenções, a Associação Brasileira de Agências de Viagens 
de Minas Gerais (ABAV-MG) promoverá a 12ª edição do Salão 
do Turismo, considerado um dos mais importantes acontecimentos 
turísticos de Minas Gerais.

Festa de
aniversário
de Davi: filho
do casal
Mariana
Rezende e
Anderson
Rezende.
Daniel
Rezende, Julia 
Guerra e o
aniversariante
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domingo, dia 28 de janeiro
Gracia Issa
Sandra Delgado
Pedro Campos Braga

segunda-feira, 29
Jornalista Márcio Maia
João Paulo Dias - Rei da Feijoada
Professor Roberto Paula Vilta

terça-feira, 30
Dr. Renato de Paiva Teixeira
Ana Amélia Pereira - mulher de Muraí, Xico da Cafua
Sheila Ani Medeiros da Cruz

Quarta-feira, 31 
Radialista Eli Diniz 
Jornalista Lena Brandão
Maria Célia Barbado

Quinta-feira, dia 1º de fevereiro
Publicitário Marcos Soares
Advogado Aristóteles Athemiense
Luciana Maria Dias Reis

sexta-feira, 02
Dr. Camilo de Lélis do Prado
Publicitário e Radialista Elzio Costa
Jornalista Márcio Lima 
Jornalista Jalmelice da Luz Ferreira (JAL)
Jornalista Nagib José Neto 

sábado, 03 
Afonso de Araújo Paulino 
Dr. Breno de Castro Ferreira Junior 
Dr. Fábio Rodrigues Nascimento 
Cristiane Nobre

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios - 
e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.
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Ariane braga

progrAmAÇÃo cinemArk
BH SHOppiNG (27/01/2018 A 03/02/2018)

SALA FiLME HORáRiOS

1 Maze Runner: A Cura Mortal - LEG Sex.Sab e Domingo  18:00 / 21:00

2 Maze Runner: A Cura Mortal - DuB Sex.Sab e Domingo  15:00

2 Correndo Atrás de um pai - DuB Sex.Sab e Domingo  12:20

3 Maze Runner: A Cura Mortal 3D - DBOX - LEG Sex.Sab e Domingo  13:00 - 16:00 - 19:00 - 22:00

3 Maze Runner: A Cura Mortal 3D - DBOX - DuB Sex.Sab e Domingo 13:50 - 17:00 - 20:00

3 Viva - A Vida É uma Festa DuB - 3D Sex.Sab e Domingo  13:20 - 15:40 - 18: 10 - 20:30

3 O Touro Ferdinando - DuB Sex.Sab e Domingo  12:10 - 14:45 - 17:10 - 19:45

4 Correndo Atrás de um pai - LEG Sex.Sab e Domingo  22:15

4 Fala Sério, Mãe! Sex.Sab e Domingo  14:00 - 15:55 - 17:50  - 20:10 

4 Extraordinário - LEG Sex.Sab e Domingo  12:50  - 15:30  - 18:30  - 21:10

4 Jumanji: Bem Vindo à Selva - LEG - 3D Sex.Sab e Domingo  21:40

5 Jumanji: Bem Vindo à Selva - DuB - 3D Sex.Sab e Domingo  13:40 -  16:20 -  19:10

5 Gaby Estrella Sex.Sab e Domingo  12:30

6 Sobrenatural: A Última Chave - DuB Sex.Sab e Domingo 20:40

6 peixonauta O Filme Sex.Sab e Domingo 14:40  - 16:40 - 18:40 

7 Sobrenatural: A Última Chave - LEG Sex.Sab e Domingo 19:30 - 21:50 

8 Encolhi a professora Sex.Sab e Domingo 12:00 - 14:20 - 16:50

páTiO SAVASSi (27/01/2018 A 03/02/2018)

SALA FiLME HORáRiOS

1 Fala Sério, Mãe! Sab. Domingo 11:45

1 Extraordinário - LEG Sex. Sab. Domingo 14:00  16:40   19:20   22:00

1 Me Chame pelo Seu Nome LEG Sab. Domingo  11:20 14:20   17:20   20:30 

2 Maze Runner: A Cura Mortal LEG 3D Sex. Sab. Domingo 14:20   17:20   20:30

2 Jumanji: Bem Vindo à Selva LEG 3D Sex. Sab. Domingo 18:45   21:30

3 Viva - A Vida É uma Festa DuB - 3D Sab. Domingo 11:00  13:20   16:00 

3 The post - A Guerra Secreta LEG Sex. Sab. Domingo 12:45   15:30   18:20   21:10 

4 Maze Runner: A Cura Mortal LEG 3D Sex. Sab. Domingo 14:40   17:50    21:00 

4 Gaby Estrella Sex. Sab. Domingo 12:20 

4 O Destino de uma Nação LEG Sex. Sab. Domingo 12:00   15:10   18:00  20:50 

5  O Touro Ferdinando DuB Sab. Domingo 11:10   14:10   17:00 

5 O Rei do Show LEG Sex. Sab. Domingo 19:40   22:10

DiAMOND MALL (27/01/2018 A 03/02/2018)

SALA FiLME HORáRiOS

1 The post - A Guerra Secreta - LEG Sex.Sab e Domingo 13:00  15:50   18:40   21:30

2  O Destino de uma Nação - LEG Sex.Sab e Domingo 13:20 16:20 19:20 22:10

2 Fala Sério, Mãe! Sex.Sab e Domingo 14:00

3 Sobrenatural: A Última Chave - LEG Sex.Sab e Domingo 16:40 21:50

3 Correndo Atrás de um pai -LEG Sex.Sab e Domingo 19:10

3 Maze Runner: A Cura Mortal - LEG Sex.Sab e Domingo 12:00 15:00 18:10 21:10

3 Jumanji: Bem Vindo à Selva - LEG - 3D Sex.Sab e Domingo 20:10

4  Viva - A Vida É uma Festa - DuB - 3D Sex.Sab e Domingo 12:20 14:50 17:20

4 O Touro Ferdinando - DuB Sex.Sab e Domingo 12:40 15:20

5 Extraordinário - LEG Sex.Sab e Domingo 18:00 20:40

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< pROGRAMAÇÃO SuJEiTA A ALTERAÇÕES >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

#umporcento

Artrite reumAtoide: 1% nuncA representou tAnto

Inchaço, rigidez e dores nas 
juntas, que podem provocar 
limitações na movimentação, 
são alguns dos sintomas da 
artrite reumatoide (AR) – do-
ença autoimune que ataca as 
articulações. Essa patologia, 
segundo dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), atin-
ge 1% da população mundial. 
Entre os famosos, sabe-se que 
o problema acomete a cantora 
Lady Gaga e a atriz brasileira 
Betty Faria.  

O presidente da Sociedade 
Brasileira de Reumatologia, 
Ênio Reis, explica que a AR 
atinge mais as mulheres na 
faixa etária entre 30 e 50 anos. 
E que os sintomas iniciais são 
o cansaço, fadiga, mal-estar e 
a dor articular com uma rigidez 
ao acordar. 

O médico enfatiza que a 
patologia tem um componente 
hereditário muito forte. “Se há 
casos na família ou de outras 
doenças autoimunes, aumenta 
muito a predisposição. Pa-
cientes com esses sintomas 
articulares podem evoluir com 
deformidades articulares. Ou 
seja, as mãos começam a en-
tortar, os dedos ficam inchados 
e os ligamentos podem ficar 
frouxos ou rompidos”.

prevenção e diagnóstico

O médico alerta que as 
pessoas com predisposição ge-
nética devem evitar processos 
inflamatórios crônicos. “O es-
tresse também contribui como 
outro fator no gatilho dessa 
patologia”.

Reis esclarece que o diag-
nóstico pode ser feito por es-
tudos radiológicos das áreas 
acometidas e exames específi-
cos. “A identificação precoce é 
fundamental para que a doença 
não evolua com deformidades 
articulares, deixando o pacien-
te incapaz de realizar tarefas 
diárias”. 

Ele acrescenta, no entanto, 
que a AR pode ser confundida 
com a artrite psoriásica e/ou 
fibromialgia. Contudo, afirma 
que a artrite reumatoide tem 
uma característica simétrica e 
cumulativa. “Se ela ocorre em 
uma mão, vai acontecer de 
forma idêntica na outra”. Reis 
elucida ainda que “não é raro o 
paciente com artrite reumatoide 
ter a fibromialgia como doença 
associada”.

convivendo com a Ar

A aposentada Ariane Gas-
chler, 46, conta que devido a 
doença já fez seis cirurgias 
nas mãos e uma artroscopia 
no joelho. Ela descobriu a AR 
quando tinha 21. “Foram quase 
2 anos para receber o diagnós-
tico. Eu ficava indo de médico 
em médico”. 

Ela explica que para não 
atrapalhar o tratamento faz as 
consultas particulares e con-
segue os exames pelo Estado. 
“Meu caso é severo, tenho que 
tomar o medicamento de 4 
em 4 meses. Pelo o SUS eles 
só liberam de 6 em 6 meses. 
Tive que entrar na justiça 
para conseguir a medicação, 
pois houve uma piora no meu 
quadro”. 

Por fim, Ariane faz um aler-
ta: “Tem gente que fala assim: 
tal remédio cura, trata com 
homeopatia. Esse foi o mo-
mento em que mais perdi os 
movimentos. Eu trabalhava e, 

agora, ainda recebo aposenta-
doria parcial. A gente se sente 
um nada”. 

Ela conta que faz sessões 
de acupuntura para auxiliar 
no tratamento. “Isso ajuda a 
minimizar os sintomas da de-
pressão”.

A estudante Magda Maciel, 
25, descobriu a AR há pouco 
tempo. Ela diz que não tem 
nenhum sintoma da AR, no en-
tanto, há cerca de 4 anos sentiu 
muita ardência nos olhos e foi 
diagnosticada com a Síndrome 
de Sjögren (SS) – patologia 
autoimune, secundária da ar-
trite reumatoide –. “Fui enca-
minhada ao reumatologista e 
constataram que tinha artrite 
reumatoide. Imediatamente 
comecei o tratamento”. 

Magda comenta que faz uso 
da medicação, mas ainda não 
mudou a alimentação e nem faz 
atividades físicas, mas garante 
que irá mudar sua rotina. “Como 
eu trabalhava e estudava não 
conseguia fazer exercício, po-
rém agora isso está em meus 
planos”.

tratamento

Por ser uma doença que 
não tem cura, o tratamento 
deve ser iniciado o mais breve 
possível. “Em torno de 90% 
dos casos, o paciente pode 
ter uma vida normal se usar a 
medicação continuada. Porém 
em 10% das ocorrências, a 
evolução pode ser mais rápida 
independente da qualidade do 
tratamento. A forma severa 
da doença pode, inclusive, 
acometer a parte pulmonar e 
cardiológica”, salienta.

Reis comenta ainda que no 
tratamento são utilizados medi-
camentos que modulam a parte 
imunológica no controle da 
patologia, como os corticoides, 
anti-inflamatórios e medicamen-
tos modificadores do curso da 
doença, de ação mais lenta. 
“Iniciamos com remédios orais 
e mais simples e, aos poucos, 
introduzimos drogas mais com-
plexas e até medicamentos inje-
táveis subcutâneos ou venosos, 
como os anti-TNF-alfa”.

O médico reforça que praticar 
atividade física é bom para preser-
var a articulação e musculatura, 
desde que seja com orientação 
médica. Com a alimentação não é 
diferente. “Alguns medicamentos 
podem elevar a pressão, então 
deve-se tomar cuidado com o 
sal. Além disso, é preciso ter uma 
dieta rica em cálcio e ômega 3”.

novidade

O médico conta que há um 
exame denominado anti-CCP ou 
anti-citrulina que serve para diag-
nosticar precocemente a doença 
e, também, é um marcador de 
prognóstico. Ou seja, quanto mais 
alto o valor, maior a gravidade 
do caso. “Há também uma nova 
classe de medicação anti JAK 1, 
o primeiro anti-Jak disponibilizado 
no Brasil é o Tofacitinibe que não 
é um medicamento injetável e tem 
uma ação mais ampla inibindo 
várias citocinas pró-inflamatórias”. 

No entanto, Reis lamenta 
que a droga ainda não está dis-
ponível no SUS. “A Sociedade 
Brasileira de Reumatologia está 
lutando para que esse trata-
mento seja disponibilizado na 
rede pública. Já há uma propos-
ta no Ministério da Saúde para 
que ele seja liberado”, revela.

Se há casos
na família ou de
outras doenças
autoimunes,
aumenta muito
a predisposição

• Tome os medicamentos

• Faça atividades físicas 
        (com orientação médica)

• Tenha uma alimentação 
         rica em cálcio e ômega 3

• Faça atividades que 
        contribuam com a saúde mental

melhor qualidade de vida

M
D
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2 milhões de pessoas convivem com a doença

Praticar atividade física é
recomendado para preservar
a articulação e musculatura,

desde que orientada por um médico
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daniel Amaro

mec homologa uso de nome
social na educação básica

“É uma sensação muito ruim estar em 
um ambiente escolar e não ser respeitado. 
Quando os professores faziam a chamada, 
muitas vezes eu não respondia. Ser chamado 
de um nome com o qual você não se identifica 
causa um grande constrangimento”. Esse é 
o depoimento do estudante Pedro Jacobsen, 
17, que se reconhece como homem. E é jus-
tamente para evitar esse tipo de situação que 
o Ministério da Educação (MEC) autorizou o 
uso do nome social de travestis e transexuais 
nos registros escolares da educação básica 
e estabeleceu medidas para combater quais-
quer formas de discriminação.

“Essa era uma antiga reivindicação do 
movimento LGBTI e que, na verdade, repre-
senta um princípio elementar do respeito as 
diferenças, à pessoa e ao mesmo tempo de 
um combate permanente do MEC contra o 
preconceito e o bullying, que muitas vezes 
ocorre nas escolas de todo o país. É um passo 
relevante”, enfatizou o ministro da Educação, 
Mendonça Filho.

A resolução já havia sido aprovada de 
forma unânime pelo Conselho Nacional de 
Educação (CNE) em setembro de 2017 e 
aguardava apenas a homologação pelo MEC 
para entrar em vigor. Com a mudança, a partir 
deste ano, os alunos já podem solicitar que 
a matrícula nas escolas seja feita usando o 
nome social e não o que consta no RG. Caso 
o estudante tenha 18 anos, o pedido pode ser 
feito por ele mesmo na instituição de ensino. 
Se for menor de idade, a solicitação deve 
ser feita pelos pais ou responsáveis legais. A 
educação básica inclui a educação infantil, o 
ensino fundamental e o ensino médio.

E para estimular o respeito e evitar o 
abandono da escola em função de bullying, 
assédio, constrangimento e preconceitos, a 
norma do CNE estabelece que as instituições 
de educação básica do país devem assegu-
rar diretrizes e práticas de combate a todas 
as formas de discriminação em função de 
orientação sexual e identidade de gênero de 
estudantes, professores, gestores, funcioná-
rios e respectivos familiares na elaboração e 
implementação de suas propostas curricula-
res e projetos pedagógicos.

luta contra o preconceito
Pedro Jacobsen conta que vem sen-

tindo na pele o preconceito da sociedade, 
principalmente no ambiente escolar desde 
que se assumiu em 2015. “Fiz o primeiro 
ano do ensino médio duas vezes, porém 
em colégios diferentes e ambos não auto-
rizaram o uso do nome social. O primeiro 
disse que, por mais que fosse resolução, 
não era obrigatório e que outros pais de 
alunos poderiam reclamar. E, no segundo, 
inicialmente não permitiram, mas consegui 
que extraoficialmente os professores me 
chamassem de Pedro. Porém, tinha que 
constar meu nome de registro nas chama-
das e provas”.

Ele relata que o início do ensino médio 
foi muito complicado. “Muitas vezes eu não 
queria nem ir para a escola e não respondia 
a chamada. Perdi o interesse de estudar e 
acabei repetindo por falta. Na segunda vez 
foi um pouco mais tranquilo. Tive problemas 
apenas com alguns professores que faziam 
questão de reforçar o nome de registro. 
Minha mãe chegou a ir na escola para 
conversar, mas nada adiantou”.

O estudante relembra as situações 
desagradáveis que viveu. “Uma vez assinei 
Pedro na prova, o professor me chamou, 
riscou meu nome e pediu para que eu es-
crevesse meu nome de verdade. E isso na 
frente da turma inteira”. Antes de começar 
o segundo ano, ele mudou de colégio 
para ver se a situação melhorava. “Ficou 
mais fácil, pois a diretoria e os professores 
aceitaram o nome social e eu podia assinar 
Pedro. Podia até usar o banheiro de acordo 

com o gênero. Mas alguns alunos tinham 
certa resistência, principalmente os meni-
nos que faziam piadinhas, zombavam e 
me excluíam. Consegui concluir o segundo 
ano, mas, por conta de preconceito, estou 
pensando em parar e não frequentar mais 
a escola”, encerra.

evasão escolar
A presidente da Associação Nacio-

nal de Travestis e Transexuais (An-
tra), Keila Simpson, explica que essa 
norma aprovada pelo CNE é oriunda 
da resolução 12, publicada em 2015 
pelo Conselho Nacional de Combate 
à Discr iminação de LGBT (CNCD/
LGBT). “Essa homologação pelo MEC 
demonstra que estamos em um diálogo 

perene e constante sobre a inclusão 
das pessoas LGBT, especialmente a 
população trans, pois essa é a que está 
mais distante da escola”.

De acordo com Keila, não há infor-
mações do número de pessoas trans 
nas instituições de ensino. “Elas não se 
matriculam enquanto trans e sim com o 
nome de registro que só pode ser mas-
culino ou feminino. A escola não coloca 
esse marcador indenitário na matricula, 
o que é uma questão que também te-
mos lutado para mudar. Somente assim 
podemos fazer uma quantificação”. 
Lembrando que desde 2014 é possível 
usar o nome social durante a inscrição 
para o Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem). Ano passado, mais de 300 
pessoas fizeram uso dessa condição.

Ela salienta que a batalha pelo nome 
social é antiga. “Essa luta tomou corpo 
em meados de 1993 e se efetiva so-
mente agora. Temos que compreender 

que embora tenham hoje processos judi-
ciais para alteração de nome, existem mui-

tas pessoas trans que não querem fazer 
retificação de registro civil, mas desejam 
assumir uma determinada identidade de 
gênero. Por essa razão, defender o nome 
social é importante”. Keila acredita que a 
resolução não resolve a problemática, mas 
abre um debate com argumentos para con-
vencer professores, alunos e a sociedade 
em geral a respeitar essa condição.

Segundo a presidente da Antra, 
ainda há discriminação no ambiente es-
colar por docentes e discentes. “Existem 
também os espaços segregados por gê-
nero, como os banheiros que ainda não 
estão completamente livres para que a 
população trans possa acessar. Dessa 
forma, a escola acaba oprimindo cada 
vez mais e causando constrangimentos. 
E ninguém quer ficar em um lugar assim. 
O primeiro passo é sair da instituição de 
ensino, afinal, no lugar que eu deveria 
estar concentrada para aprender eu 
não vou conseguir estar atenta, porque 
eu vou ter milhões de outros problemas 
sociais para preocupar”, finaliza.

nome sociAl
É aquele escolhido por tra-

vestis e transexuais de acordo 
com o gênero que se identifi-
cam, independentemente do 
nome que consta no registro 
de nascimento.

Direito de usar o nome social
era uma reivindicação antiga

do movimento LGBTI
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ensino médio integral e 
integrado é tema da unesco

coordenadora de educação integral e integrada da see, cecília resende
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Depois de 7 meses de estudos 
e pesquisas, a Secretaria de Esta-
do de Educação de Minas Gerais 
(SEE) recebeu o documento final 
com os resultados e considera-
ções do trabalho desenvolvido 
em 18 escolas estaduais Polos de 
Educação Múltipla (Polem), que 
oferecem a Educação Integral e 
Integrada no ensino fundamental 
e médio para avaliar os avanços e 
desafios desta modalidade. O es-
tudo foi realizado por consultores 
da Unesco, sob a coordenação da 
equipe da SEE.

Por meio de um acordo de 
cooperação técnica, os consul-
tores visitaram cada uma das 
18 escolas e fizeram rodas de 
conversa com os estudantes, pais 
ou responsáveis e professores 
e entrevistaram coordenadores, 
diretores e os responsáveis pela 
Educação Integral e Integrada nas 
Superintendências Regionais de 
Ensino. Com quase 900 páginas, 
o documento mostra que, apesar 
de desafios que ainda precisam 
ser superados, a educação in-

tegral foi muito bem recebida e 
aceita pelas escolas, estudantes 
e comunidade.

De acordo com a coordena-
dora de Educação Integral e Inte-
grada da SEE, Cecília Resende, o 
estudo foi conduzido de maneira 
que fossem avaliados a infra-
estrutura, a gestão e o aspecto 
pedagógico das escolas Polem. 
Em todas as escolas visitadas 
aparece como ponto positivo 
o poder de escolha dos jovens 
para a parte flexível do currículo 
do ensino médio na Educação 
Integral e Integrada.

Cecília explica que as famí-
lias perceberam a diferença até 
dentro de casa. “As mães e pais 
contam que, agora, os filhos che-
gam da escola contando sobre 
o que aprenderam, e isso antes 
não acontecia, não se falava da 
rotina escolar dentro de casa. 
Hoje é diferente porque, como 
eles aprendem o que escolheram 
aprender, ficam mais interessados 
e se sentem mais pertencentes à 
escola”, diz a coordenadora.

Quem gosta de cultura não perde a programação do 
Sesc. Teatro, música, artes visuais, dança, cinema, 
literatura – o ano inteiro você tem espetáculos e 
atividades dos mais diversos estilos e linguagens. 
Quando fizer um retrato da sua vida, lembre-se: 
bons momentos dão mais colorido à obra.

O PRÓXIMO
MINUTO É
UMA TELA

EM BRANCO.

Cultura | Educação | Esporte | Turismo | Saúde | Ação Social
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nat macedo

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

O Carnaval 2018 terá 15 dias de programação 
intensa, somando quase 70 atividades promovidas ou 
apoiadas pela Prefeitura de Juiz de Fora, através da 
Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa). A 
programação oficial da Folia foi divulgada pelo supe-
rintendente da Funalfa, Rômulo Veiga. A largada da 
maratona foi dada no dia 26 de janeiro, com a terceira 
edição do projeto “Escadaria do Samba”, no Parque 
Halfeld. A folia, que começa antecipada em relação ao 
calendário nacional, só será encerrada no dia 12 de 
fevereiro com os blocos Vai Quem Quer, no Parque 
Halfeld, e Xicleteiros, no Bairro Jardim Esperança. A 
maior parte dos eventos da programação é gratuita 
e acontecem em vias públicas, parques e praças, 
reafirmando a força do Carnaval de rua na cidade.

Entre os blocos confirmados estão Pintinho de 
Ouro, Banda Daki, Parangolé Valvulado, Bloco do 
Beco, Concentra Mas Não Sai, Guerreiras de Clara, 

Grajamaica, Dondocas da Vila e Arteria. No “8º Cor-
redor da Folia”, o público poderá prestigiar artistas 
de outros centros e talentos locais, como Alessandra 
Crispim, Thiago Miranda e Ronaldo Golfinho. 

Um dos destaques da programação será a home-
nagem ao centenário de nascimento do juiz-forano Ge-
raldo Pereira, no domingo de Carnaval, 11 de fevereiro, 
na Praça Antônio Carlos. O evento terá participação 
de Ney Gerald, Sandra Portella e das baterias das 
Escolas de Samba Unidos das Vilas do Retiro e Real 
Grandeza, além de convidados. 

Nascido em Torreões, Geraldo Pereira é autor 
de cerca de 300 composições, incluindo os clássicos 
“Escurinho”, “Falsa Baiana” e “Acertei no Milhar”. Entre 
as atrações de fora estão a cantora maranhense Rita 
Benneditto, que se apresentará ao lado do Grupo Ingo-
ma, e o bloco Fogo e Paixão, um dos mais populares 
da folia carioca.

QuAndo o Agressor trAbAlHA Ao lAdo

Não são apenas as es-
trelas de Hollywood que 
sofrem assédio. Uma 
prova é que entre 2007 

e 2017, segundo a Consultoria 
Proviti, foram realizadas 168.965 
denúncias no Brasil. Destas, 
43,1% estão na área de relacio-
namento interpessoal e 25,66% 
são relativas a práticas abusi-
vas: assédio moral ou sexual, 
agressão física, discriminação e 
preconceito. 

Os dados do Ministério do 
Trabalho apontam que, em 2017, 
houveram 340 ocorrências de 
assédio sexual em todo o país. 
Já o Observatório de Segurança 
Pública Cidadã/Reds/Sesp, rece-
beu 459 casos nas delegacias e 
postos policiais, no ano passado, 
em Minas Gerais. 

Segundo a representante 
da Delegacia de Combate à 
Violência Sexual, Camila Miller, 
o assédio só é caracterizado se 
houver um nível de hierarquia 
entre vítima e agressor. “Somen-
te se adequa ao tipo previsto no 
Código Penal quando há subordi-
nação, como chefe e funcionário, 
ou vínculo, por exemplo, avô e 
neta”.

Camila elucida que é impor-
tante que as vítimas façam a 
denúncia para que o agressor 
não fique impune. “Isso fará 
com que ele pense duas vezes 
antes de tentar algo com outra 
mulher. Além disso, o relato tem 
um peso no caráter pedagógico e 
educativo, porque outros homens 
vão ter conhecimento da punição 
e repensar seus atos”.

A diretora da Associação 
Mineira dos Advogados Traba-
lhistas (Amadi) Cássia Haten 
informa que a vítima pode relatar 
o ocorrido de diversas maneiras. 
“No sindicato de sua categoria, 
RH da empresa ou em algum 
centro de referência do trabalha-
dor. No caso do servidor público, 
ele pode procurar ajuda no Minis-
tério Público do Trabalho, Justiça 
do Trabalho e na Comissão de 
Direitos Humanos na OAB”. O 
crime também pode ser denun-
ciado em alguma delegacia ou 
posto policial.

 tipos de assédio
sexual: Quem constrange alguém com o intuito 

de obter vantagem ou favorecimento sexual

moral: Conduta abusiva que atinge a dignidade 
ou integridade psíquica ou física do trabalhador

Time’s Up 
Inúmeras atrizes relataram ter sofrido assédio sexual de 

produtores, diretores e atores da indústria. Grandes nomes 
foram colocados sob os holofotes das acusações: os atores 
Kevin Spacey e Dustin Hoffman, o megaprodutor Harvey 
Weinstein e os diretores Brett Ratner e Lars von Trier. 

As queixas serviram para o início da campanha 
Time’s Up (Acabou o Tempo). O objetivo é ajudar 
financeiramente mulheres a conseguir uma boa defesa 
na Justiça em processos relacionados ao assédio no 
trabalho.

 

mexeu com uma, mexeu com todas
No ano passado, famosas e anônimas usaram as 

redes sociais para protestar contra o assédio sexual no 
ambiente de trabalho. Elas foram motivadas pelo relato 

da figurinista da Rede Globo Susllem Tonani que acusou 
o ator José Mayer de cometer o crime. A campanha 
ganhou notoriedade e o ator foi afastado pela emissora.

Muitas mulheres deixam de 
denunciar o assédio sexual por 
não conter provas de que ele 
aconteceu. A delegada explica que 
a vítima deve ter ciência de que 
sua palavra tem relevância nesse 
caso. “Uma cantada, um abraço 
mais apertado, a mão em um local 
inadequado são coisas que acon-
tecem na clandestinidade. Então, 
o primeiro passo da autoridade 
pública que for atendê-la é acreditar 
e iniciar a investigação”.

Em relação ao assédio moral, a 
diretora da Amadi indica que a pessoa 
anote tudo o que sofreu em detalhes, 
inclusive, setor, nome do agressor 
e colegas que presenciaram. “Se 
possível, grave as conversas quando 
ocorrer as agressões”.

O Ministério Público do Traba-
lho, em parceria com a Organização 
Internacional do Trabalho, está 
divulgando vídeos nas redes sociais 
com o objetivo de conscientizar a 
população a respeito da prática.

Relatos
Sou lésbica, mas isso nunca inibiu meu ex-chefe de me chamar 
pra sair. Ele me disse várias vezes que eu ainda não tinha saído 
com um homem de verdade”. M.T

Trabalhei com demandas impossíveis de cumprir. Um dos 
meus chefes era muito estourado, gritava comigo, batia a 
mão na mesa, me chamava de burra e incompetente”. A.L

Machuquei meu tornozelo e meu chefe me fez ficar de pé na 
frente de todo o escritório e disse: ‘sua perna está inchada 
porque você está gorda, precisa emagrecer, se não vai sentir 
dor sempre’”. K.C

Meu ex-patrão me encurralou na cozinha da empresa e tentou 
me beijar”. A.R

Tive um chefe que adorava fazer massagem nos meus ombros, 
elogiar minhas roupas e me dar apelidos. Ele já fez inúmeras insi-
nuações e, inclusive, já pediu para que eu tirasse minha blusa”. S.S

As fontes pediram para não serem identificadas

para se caracterizar assédio é preciso haver um nível hierárquico entre vítima e agressor

polêmica no bbb
O Big Brother Brasil 18 gerou polêmica entre os internautas na última semana. Várias pessoas 

se revoltaram com as cenas em que o participante Ayrton aparece dando um selinho demorado em 
sua filha Ana Clara, que também participa do programa. Em outra situação, ele aparece deitado 
em cima da jovem fazendo movimentos com o quadril. E ainda há cenas em que ele aparece 
debruçado sobre seu sobrinho, Jorge, outro participante do reality.  

Reprovando o comportamento de Ayrton, os telespectadores têm pedido para que a Rede 
Globo retire a família do BBB. Contudo, até o fechamento desta edição, a empresa não havia se 
pronunciado sobre o caso.
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Juiz de Fora divulga 
programação do carnaval

superintendente da Funalfa, rômulo Veiga reuniu a imprensa
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O Sesc, integrado ao Sistema 
Fecomércio MG, Sesc e Senac, 
pode ser o melhor caminho para 
quem deseja começar 2018 esco-
lhendo o aprendizado como forma 
de realização. Estão abertas, até 
15 de fevereiro, as inscrições para 
os Cursos Sesc. No total, são 
23 unidades no Estado, sendo 
cinco em Belo Horizonte. Serão 
ofertadas mais de 11 mil vagas, 
entre pagas e gratuitas, nas áreas 
de Cultura, Educação e Esporte, 
com oportunidades para crianças, 
jovens e adultos. 

Entre as modalidades ofe-
recidas estão: música, teatro, 
dança, artes visuais, audiovisual, 
inglês, corte e costura, natação, 
futebol, judô, entre outros, além 
da oportunidade de inserção no 
Coral Jovem SESC, Orquestra de 
Câmara Sesc e Núcleo de Forma-
ção em Dança. O período, a carga 
horária e as faixas etárias variam 
conforme o curso, e podem ser 
acessados em cursos.sescmg.
com.br. As informações também 
estão disponíveis nas Centrais de 
Atendimento das unidades. 

Uma pesquisa reali-
zada pelo Senac, 
em parceria com a 
Federação do Co-

mércio de Bens Serviços e 
Turismo do Estado de Minas 
Gerais (Fecomércio MG), 
avaliou a percepção das pes-
soas sobre relação entre se 
ter uma graduação e a pers-
pectiva de crescimento pro-
fissional e também o impacto 
dessa formação ao procurar 
uma colocação profissio-
nal.  Segundo Maria Isabel 
França, gerente universi-
tária do Senac em Minas, 
“é relevante entendermos 
um pouco do mercado de 
trabalho, das demandas das 
organizações que, cada vez 
mais, buscam profissionais 
com conhecimentos técnicos 
específicos, mas que sejam 
capazes de atuar em diver-
sos contextos”. 

A pesquisa foi dividida 
em três grupos: pessoas 
com ensino médio completo, 
pessoas já graduadas e pes-
soas com a graduação em 
curso. Em todos os casos, 

a busca por conhecimento 
é o principal motivo para 
escolher a graduação, se-
guida de melhores salários, 
nos grupos de ensino médio 
completo e ensino superior 
completo. 

No grupo de pessoas 
que finalizaram o ensino 
médio, 90,2% pretendem 
ingressar no ensino superior. 
Maria Isabel ressalta que 
a formação superior é um 
grande diferencial no mo-
mento de concorrer a uma 
oportunidade no mercado de 
trabalho. “Se dois candidatos 
concorrem à uma mesma 
vaga, espera-se que aquele 
que é graduado se desta-
que no processo seletivo, 
uma vez que é esperado 
que ele tenha condições de 
contribuir com a empresa de 
uma maneira mais assertiva, 
devido às competências, 
conhecimentos e técnicas 
adquiridas ao longo do cur-
so”, explica. 

A pesquisa identificou 
como foi a receptividade do 
mercado de trabalho entre as 

pessoas com ensino superior 
completo. Ao todo, 60,4% já 
atuam na área de formação, 
29,5% atuam em outra área 
e 6,7% estão desempre-
gadas. O estudo apontou 
ainda o tempo que pessoas 
graduadas demoraram para 
se inserir no mercado de tra-
balho: 60% ingressaram logo 
após a conclusão dos cursos 
e 22,2% demoraram apenas 
seis meses. As pessoas que 
levaram mais de cinco anos 
para conquistar um emprego 
somam apenas 2,2%. 

A pesqu isa  também 
analisou quais sãos os cri-
térios dos alunos ao esco-
lher a instituição onde vão 
cursar o ensino superior. Os 
participantes apontaram: 
a reputação no mercado 
(40%), o preço (33%) e 
a infraestrutura (30%). A 
pesquisa foi realizada entre 
os dias 13 de novembro e 
3 de dezembro de 2017 
por formulário online. Os 
participantes tinham esco-
laridade a partir do ensino 
médio completo.

carnaval de bH espera receber
cerca de 3,6 milhões de foliões

BH s e  p r e p a r a 
para receber o 
melhor Carna-
val dos últimos 

anos, com a estimativa da partici-
pação de 3,6 milhões de foliões, 
550 cortejos de blocos de rua e 
muitas melhorias na estrutura. As 
novidades foram apresentadas na 
sede da prefeitura com a presença 
do prefeito Alexandre Kalil (PHS). 

Kalil disse estar muito satisfeito 
com a organização do evento e 
ressaltou a evolução do Carnaval. 
“Carnaval é alegria! Quando as-
sumi, eu disse a todos que essa 
cidade não seria mais triste, que 
não seria um lugar que não acon-
tece nada e é isso que estamos 
tentando fazer. Estão de parabéns 
a cidade, nossa equipe, os hotéis, 
bares e os ambulantes que vão 
fomentar essa economia que está 
tão combalida”, considerou.

De acordo com o presidente da 
Belotur, Aluizer Malab, a estrutura do 
Carnaval será melhor. A quantidade 
de banheiros químicos aumentou, 
haverá mais ambulantes nas ruas, 
nove palcos espalhados pela cidade, 
mais apoio e melhores condições 
para os desfiles de escolas de sam-

ba e blocos caricatos. O Carnaval 
também apresenta uma evolução 
substancial da política de patrocínio 
e a expectativa é que o número de 
foliões seja 20% superior ao do 2017, 
sendo cerca de 180 mil turistas. 

Para Malab, a cidade vive 
um momento histórico. “Estamos 
vivendo uma enorme mudança no 
paradigma de BH. A capital mineira 
se acendeu para o Brasil e para 
o mundo e o Carnaval é o marco 
desse novo capítulo de nossa his-
tória”, definiu. 

pronta para a folia
O período oficial do Carnaval é 

de 27 de janeiro a 18 de fevereiro, 
com eventos no pré-Carnaval e 
também depois da quarta-feira 
de Cinzas, levando estrutura, lo-
gística e produção até o domingo 
seguinte. Este ano são 480 blocos 
de rua cadastrados pela Belotur, 
que farão cerca de 550 cortejos, 
número superior ao de 2017, 
quando 416 desfiles alegraram a 
cidade. Nove palcos oficiais vão 
compor a programação na região 
Central, Savassi, Barreiro, Venda 
Nova, Norte e Leste. 

Os desfiles de blocos cari-
catos vão acontecer na Avenida 
Afonso Pena no dia 12, a partir 
das 18h. Já as escolas de samba 
desfilam na terça, 13, também a 
partir das 18h. Uma das novida-
des para 2018 é o aumento no 
valor da subvenção destinada 
aos grupos. As escolas de samba 
do grupo A recebem R$ 75 mil; 
as do grupo B, R$ 37,5 mil; e os 
blocos caricatos, também R$ 37,5 
mil. Os valores representam um 
aumento de 50% em relação ao 
investimento realizado em 2017.

A Avenida Afonso Pena rece-
berá vários incrementos, como a 
pintura da rua na cor branca, que 
valoriza as fantasias e adereços, 
a instalação de um cronômetro 
visível, melhorias na estrutura 
de som e na iluminação do es-
paço e arquibancadas com mais 
conforto. 

Cerca de 9,6 mil ambulantes 
foram credenciados para trabalhar 
durante o período e a movimen-
tação financeira deverá alcançar 
cerca de R$ 637 milhões, cifra 
20% superior à registrada no ano 
passado. Em 2017 a receita prove-
niente dos gastos dos moradores 

da capital e turistas chegou a R$ 
531 milhões. Essa movimentação 
financeira considera o impacto di-
reto e indireto de foliões na cidade.

Na área da saúde, haverá 
reforço na frota de ambulâncias 
do Samu. Serão mais três am-
bulâncias, sendo uma Unidade 
de Suporte Avançado (USA) e 

duas Unidades de Suporte Básico 
(USB), em um total de 31 ambu-
lâncias. 

Além disso, as nove Unidades 
de Pronto-Atendimento (UPAs) 
estarão funcionando todos os dias, 
24 horas por dia, no período de 9 
a 14 de fevereiro. Serão instalados 
dois Postos Médicos Avançados 

(PMA’s) para atendimento da 
população, com apoio e parceria 
dos Bombeiros, na Praça da Es-
tação, no Centro de Referência da 
Juventude (CRJ), Rua Guaicurus, 
50 Centro, e na Rua Paraíba em 
frente ao número 340, no bairro 
Funcionários, nas imediações da 
Praça Tiradentes. 

Beleza, simpatia e, claro, mui-
to samba no pé. É o que a Corte 
Momesca, eleita para o Carnaval 
de Belo Horizonte, irradia por onde 

passa. Representando em grande 
estilo a capital em seus 120 anos, 
o trio formado pela rainha Maria 
Luiza Siqueira Carvalho, o Rei 

Momo Antônio de Pádua Machado 
e a princesa Andréia de Oliveira 
Marques têm como missão agregar 
ainda mais brilho na folia.

Corte Momesca
kalil: “Quando assumi, eu disse a todos que essa cidade não seria mais triste”
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Sesc oferece mais de 11 mil vagas
para diversos cursos no estado

As vagas gratuitas são dire-
cionadas, preferencialmente, a 
trabalhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo e seus 
dependentes. Por sua vez, as 
vagas pagas estão disponíveis 
para o público geral. Para ambos, 
é necessário estar habilitado no 
SESC, possuindo, dessa manei-
ra, o cartão do cliente.

inscrições para cursos
sesc em minas gerais

 

Áreas: Cultura, Educação e Esporte

período de inscrição:
até 15 de fevereiro de 2018

locais:
Unidades Sesc

informações para o público:
acesse cursos.sescmg.com.br

ou nas Centrais de
Atendimento das unidades.

escola de esportes gV _ Judô
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pesquisa do senac avalia influência da
graduação no crescimento profissional

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

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

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

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

SOLuÇÕES EM TECNOLOGiA
pARA EDuCAÇÃO

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

E A REDuÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR

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

VÍDEO CONFERÊNCiAS

EquipAMENTOS DE iNFORMáTiCA COM 
CERTiFiCAÇÃO iSO 9001/2008

KiTS ESCOLARES, uNiFORMES
E BRiquEDOS pEDAGÓGiCOS

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

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

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

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

O folião que vem para a festa 
promovida pela Liga dos Blocos 
de Carnaval de Ouro Preto terá 
uma surpresa: uma das caixas de 
brita da Praça da Ufop, palco do 
Carnaval, estará calçada, trazendo 
mais conforto tanto para quem vier 
curtir a folia como para o morador 
de Ouro Preto que frequenta o local 
durante todo o ano. As obras foram 
realizadas pela Agência de Desen-
volvimento Econômico e Social de 
Ouro Preto (Adop), entidade ges-
tora da Praça da Ufop, com apoio 
da Liga dos Blocos. 

Duas áreas de solo da Praça da 
Ufop eram compostas por brita. O 
palco da Liga dos Blocos fica em 
frente uma delas, o que causava 
desconforto para os foliões e para 
os frequentadores do local, uma 
área de lazer utilizada diariamente 
por moradores. A brita foi retirada e 
o solo compactado. “A pavimenta-
ção foi feita com o mesmo tipo de 
calçamento que já compõe a pra-
ça”, explica Luis Gustavo Vitorino, 
integrante da Liga dos Blocos de 
Carnaval de Ouro Preto. 

Assim, haverá mais conforto 
tanto para quem vai curtir a folia 
como para quem corre, caminha 
e anda de bicicleta na área. Outra 
facilidade trazida pelo calçamento 
é a melhoria do escoamento de 
água do local, o que vai proporcio-
nar agilidade na limpeza da praça, 
após a realização do Carnaval. 
Dessa forma, a Liga dos Blocos, 
os foliões e a comunidade de Ouro 
Preto saem ganhando. 

Além das obras do solo, a 
entrada de caminhões da praça 
foi ampliada e foram construídas 
duas rampas de acesso. Assim, 
os caminhões que trazem o palco, 
as estruturas e demais equipamen-
tos para a produção do Carnaval 
podem adentrar a Praça da Ufop 
com mais segurança e agilidade. 
“A montagem vai ser facilitada 
com o acesso ampliado”, assegura 
Vitorino. Para Vandeir Assis, gestor 
de projetos da Adop, a abertura 
colabora, também, com a proteção 
da praça, já que os caminhões dos 
eventos não precisarão mais subir 
no meio-fio para se posicionarem.  

As obras na Praça da Ufop 
foram aprovadas pela Universidade 
Federal de Ouro Preto, pela Secre-
taria Municipal de Patrimônio e pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan – Escritó-
rio de Ouro Preto). 

A Liga dos Blocos tem apoiado 
ações socioculturais da cidade, tais 
como o grupo Candonguêro, em 
2015; os projetos de extensão da 
Ufop TUI – Teatro, Universidade 
e Informação, Emergências e 
Urgências em Pediatria, Extensão 
Saberes e Sabores em Oficinas 
Culinárias e Conjunto de Flautas, 
em 2016; a reforma da sede do 
Núcleo de Assistência Jurídica e 
Laboratório Jurídico da Ufop – Na-
jop, em 2017. 

Para 2018, além das obras 
na Praça da Ufop, está previsto o 
apoio ao projeto de extensão Cam-
pus Aberto, que recebe as comu-
nidades onde a universidade está 
inserida em dias de atividades 
culturais e esportivas, capitanea-
dos por alunos e professores da 
instituição.

liga dos blocos de carnaval de ouro 
preto apoia obras na praça da ufop

praça terá mais conforto para os foliões

Prefeitura de Ipatinga destina R$ 15,6
milhões para atividades nas creches

A Prefeitura de Ipatinga enca-
minhou à Câmara de Vereadores 
esta semana, para discussão e 
votação, o projeto de lei de autoria 
do Executivo que destina recursos 
a 32 entidades assistenciais e 
educativas do município para suas 
atividades durante o ano, tendo em 
vista o início das atividades letivas 
em 5 de fevereiro.

 São recursos de R$ 15,6 
milhões para creches convenia-
das que atuam em parceria com 
o governo para atendimento a 
crianças, incluindo as portadoras 
de necessidades especiais. A 
administração municipal pretendia 
antecipar ainda mais a definição 
dos recursos, mas isso não foi 
possível porque precisou esperar 
a votação do orçamento municipal 
para 2018, que só ocorreu no final 
do último ano. A partir do cumpri-

mento dessa formalidade é que se 
pode dar sequência aos trâmites.

A agilização do processo visa 
impedir a repetição de problemas 
verificados no primeiro semestre 
de 2017, quando o novo governo 
encontrou um quadro caótico 

na área. Havia várias entidades 
com pendências financeiras não 
honradas pela administração 
anterior, o que comprometia o 
início das atividades, que teve 
que ser retardado até a solução 
das questões.

são 32 entidades assistenciais e educativas do município
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Governo de Minas intensifica
ações contra trabalho escravo

escravidão contemporânea
Um dos pontos principais 

da atual discussão é a dife-
renciação entre a escravidão 
contemporânea e a existente 
no período colonial. “Hoje, 
não há mais senzalas, mas 
alguns alojamentos ofere-
cidos pelos empregadores 
não têm condições mínimas 
de higiene. A mão de obra é 
barata e descartável e, por 
isso, o lucro é alto. Há casos 
tanto no meio rural quanto no 
urbano”, salienta Ana Paula 
Giberti, coordenadora da 
Política Estadual de Atenção 
ao Migrante, Refugiado e 
Apátrida, Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas e Erradi-
cação do Trabalho Escravo 
da Sedpac.

Desde sua criação, em 
2016, o Comitrate promoveu 
várias discussões sobre o 
tema, além de campanhas 
de conscientização, semi-
nários, rodas de conversa, 
congressos, oficinas e cara-
vanas em municípios dos 17 
territórios de desenvolvimen-
to do estado.

Este ano,  o comitê 
está aprofundando ainda 
mais as discussões, ten-
do em vista as mudanças 
na legislação. “A reforma 
trabalhista vai de encon-
tro à longa história de 
avanços e conquistas do 
trabalhador no Brasil. Há 
uma grande preocupa-
ção com a precarização 
do trabalho”, frisa José 
Francisco da Silva, sub-
secretário de Promoção 
e Defesa dos Dire i tos 
Humanos e coordenador 
do Comitrate.

A Sedpac também vai 
d ivu lgar  a Pesquisa e 
Diagnóstico dos Migran-
tes no Estado de Minas 
Gerais, que traça um pa-
norama sobre o fenômeno 
migratório no território e 
identifica os traços de vio-
lação de Direitos Huma-
nos, como a incidência de 
trabalho escravo e tráfico 
de pessoas, dentre outros 
problemas associados à 
questão.

Em pleno Século XXI é possí-
vel escutar o tilintar de correntes 
imaginárias que aprisionam mi-
lhares de pessoas a condições de 
trabalho degradantes. Foi o que 
aconteceu com *João Paulo, 20 
anos. Há 2 anos, ele deixou sua 
cidade natal, a 560 quilômetros 
de Belo Horizonte, para trabalhar 
em uma empresa de alimentos na 
capital. O sonho de juntar dinheiro 
para construir a casa própria, 
porém, deu lugar a um pesadelo.

“Trabalhava de 18h às 6h, 
sem intervalos. Não podia lan-
char. Uma vez por semana tinha 
que trabalhar de 10h às 6h do 
outro dia. Morava em um lugar 
pequeno, com cheiro de coisa 
velha. Não tinha liberdade nem 
para conversar com minha famí-
lia”, conta.

Graças a uma denúncia anô-
nima junto ao Ministério Público 
do Trabalho, João Paulo deixou o 
“cativeiro” e retornou para a casa 
dos pais. A experiência, porém, 
deixou marcas. “Tenho medo de 
voltar à cidade, de passar por 
tudo isso de novo e ser assassi-
nado. Eu só queria ter uma vida 
normal”, diz.

A fim de impedir que histórias 
como a de João Paulo aconte-
çam, o Governo de Minas Gerais, 
por meio da Secretaria de Estado 
de Direitos Humanos (Sedpac), 
tem intensificado ações e criado 
políticas públicas para erradicar 
o trabalho análogo ao escravo.

Uma das frentes de atuação 
é a conscientização da população 
quanto à necessidade de repudiar 
e denunciar esse tipo de prática. 
Esta foi uma das razões da 
criação do Comitê Estadual de 
Atenção ao Migrante, Refugiado 
e Apátrida, Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas e Erradicação 
do Trabalho Escravo (Comitrate).

“O trabalhador precisa estar 
coberto por uma rede de pro-
teção. Foi com esse intuito que 
criamos o Comitrate”, afirma o 
secretário de Estado de Direitos 
Humanos, Nilmário Miranda.

“Tenho medo de voltar
à cidade, de passar por
tudo isso de novo e ser

assassinado. Eu só queria
ter uma vida normal”

trabalho escravo contemporâneo ocorre tanto no meio rural quanto no urbano
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http://www.direitoshumanos.mg.gov.br/


E S P O R T E12 EDIÇÃO DO BRASIL
27 de janeiro a 3 de fevereiro de 2018

desembArgAdor do tJmg e bAcHArel em
comunicAÇÃo sociAl – ws-paiva@hotmail.com

Wanderley Paiva

loraynne Araujo

o seu consórcio multibrasileiro

A Rádio Itatiaia promoveu 
no último dia 12 de dezembro a 
escolha dos melhores no futebol 
mineiro em 2017 na 55ª edição 
do Troféu Guará, considerado 
o mais tradicional e importante 
prêmio do futebol mineiro. Como 
tradicionalmente ocorre em 
todos os anos, a imprensa mi-
neira elegeu os destaques da 
temporada. 

O Troféu Guará é reconheci-
do pelo público mineiro e exalta 
os destaques da temporada em 
todas as posições. Criado em 
1962, pela rádio, a premiação 
é composta por uma lista única 
e final, onde a soma dos votos 
de toda a mídia esportiva, entre 
rádios, televisões, revistas e 
jornais, elegem os melhores do 
ano. A premiação teve seu nome 
escolhido em homenagem ao 
grande jogador do Clube Atlético 
Mineiro nas décadas de 30 e 40, 
Guaracy Januzzi, o Guará.

Foram escolhidos os jogado-
res que se destacaram no ano, 
além do melhor árbitro, dirigente 

do ano, jogador revelação, cra-
que do ano, artilheiro do ano, 
técnico do ano e preparador 
físico.

Após mais um ano de dispu-
tas acirradas nas competições 
nacionais, a defesa vencedora 
da Seleção Guará ficou com 
Fábio (Cruzeiro); Marcos Ro-
cha (Atlético), Messias (Amé-
rica), Rafael Lima (América) e 
Diogo Barbosa (Cruzeiro). Já 
o meio-campo teve Henrique 
(Cruzeiro), Hudson (Cruzeiro), 
Otero (Atlético) e Thiago Neves 
(Cruzeiro). Fechando a seleção 
do Guará, o ataque foi formado 
por De Arrascaeta (Cruzeiro) e 
Fred (Atlético).

O Cruzeiro, campeão da 
Copa do Brasil, dominou a 
seleção, com seis nomes, se-
guido por três do Atlético e dois 
do América, campeão da Série 
B. Comandando a seleção de 
craques do futebol mineiro, o 
vencedor da premiação foi o 
técnico americano Enderson 
Moreira.

O América também levou 
o prêmio de melhor preparador 
físico da temporada: Edy Carlos 
Toporowicz Soares. O presidente 
do Coelho Alencar da Silveira 
Júnior levou o troféu como melhor 
dirigente. O árbitro escolhido foi 
Igor Junio Benevenuto. Já reve-
lação do Troféu Guará em 2017 
foi o zagueiro cruzeirense Murilo. 
O artilheiro da temporada foi o 
atleticano Fred. E o craque do ano 
foi o meia celeste Thiago Neves. 

Ainda houve o prêmio Guará 
Especial, homenagem póstuma, 
a Eduardo Maluf. O ex-dirigente 
foi diretor de futebol no Cruzeiro 
e, por último, no Atlético. Ele fa-
leceu em junho do ano passado, 
depois de lutar contra um câncer 
no estômago. Homenagem justa 
a Eduardo Maluf, um dos dirigen-
tes mais importantes das últimas 
décadas do futebol mineiro. 

A cerimônia de entrega da 
premiação aos melhores de 
2017 acontecerá no próximo 
dia 29 de janeiro no Buffet Ca-
tharina, região Oeste da Capital.

entrega do troféu guará dia 29 de janeiro

técnico: Enderson Moreira (América)
preparador físico: Edy Carlos Toporowicz Soares (América)
dirigente do Ano: Alencar da Silveira Júnior (América)
Jogador revelação: Murilo (zagueiro do Cruzeiro)
melhor árbitro: Igor Junio Benevenuto
craque do ano: Thiago Neves (Cruzeiro)
Artilheiro: Fred (Atlético)
campeão mineiro: Atlético
campeão brasileiro da série b: América
campeão da copa do brasil: Cruzeiro
prêmio guará especial: Eduardo Maluf (homenagem póstuma).

Veja como ficou a seleção guará de 2017:
goleiro: Fábio (Cruzeiro)
lateral-direito: Marcos Rocha (Atlético)
zagueiros: Messias e Rafael Lima (América)
lateral-esquerdo: Diogo Barbosa (Cruzeiro)
Volantes: Henrique e Hudson (Cruzeiro)
meias: Otero (Atlético) e Thiago Neves (Cruzeiro)
Atacantes: Fred (Atlético) e De Arrascaeta (Cruzeiro)

Troféu Guará: 

Quem VAi pArAr tom brAdY? 
Quarterback quer conquistar o sexto anel

Desentendimentos
Em janeiro, o jornalista Seth 

Wickersham, da ESPN Americana, 
publicou uma matéria na qual afirma-
va que o clima não estaria bom entre 
o dono dos Patriots, Robert Kraft, o 
técnico Bill Belichick e Tom Brady. 

Segundo a reportagem, os desenten-
dimentos tiveram como protagonistas 
o preparador físico e sócio de Brady, 
Alex Guerreiro, e a ida do quarterback 
reserva da equipe, Jimmy Garoppolo, 
para o San Francisco 49ers. 

A equipe nega que haja qual-
quer tipo de conflito nos vestiários 
e afirmou, em nota divulgada no 
site, que continua unida como 
nesses 18 anos de trabalho e 
conquistas.

show do intervalo
A NFL promove um verdadeiro 

espetáculo no intervalo do Super 
Bowl. Para este ano, a festa ficará 

por conta de Justin Timberlake. 
Segundo o site da liga, essa será a 
terceira participação de Timberlake 

no evento, o que o torna o artista 
individual que mais participou do 
half time.

O Super Bowl LII está che-
gando e com ele a possibilidade 
de Tom Brady se concretizar - ain-
da mais - como o melhor jogador 
da história da liga de futebol ame-
ricano. O quarterback, do New 
England Patriots, coleciona vários 
recordes na grande final, como 
o jogador de sua posição com 
mais aparições (7 vezes), maior 
número de passes lançados para 
touchdown (15), completados 
(207) e tentados (309). Ele possui 
o maior número de jardas aéreas 
(2.071), único quarterback a ser 
titular e vencer três Super Bowls 
antes de completar 28 anos, além 
de ser o jogador com mais títulos 

Vince Lombardi (5) - nome dado 
ao troféu.

O time de Foxborough chega 
ao jogo como o franco favorito 
para levantar mais um troféu, 

seja pelas peças que possui 
em seu elenco como pela forma 
como conquistou o título da 
Conferência Americana (AFC), 
após uma virada em cima do 
Jacksonville Jaguars, time que 
tinha uma das melhores defesas 
da história da NFL. 

Ademais, os Patriots já mos-
traram que possuem sangue frio 
para enfrentar qualquer situação 
adversa e uma prova disso foi 
o Super Bowl do ano passado, 
quando a equipe conseguiu uma 
virada histórica em cima do Atlan-
ta Falcons. Naquela ocasião, o 
time de Brady perdia de 9 a 28 
até o final do terceiro quatro e 
conseguiu reverter o placar para 
34 a 28, a maior reviravolta da 
pós-temporada.

Philadelphia Eagles
O oponente dos Patriots será o 

Philadelphia Eagles. Apesar de ser 
apontado como azarão para a con-
quista do Vince Lombardi, o time 
chega ao Super Bowl com a melhor 
campanha da Conferência Nacio-
nal (NFC), além de duas vitórias 
significativas na pós-temporada: 
a primeira em cima do Atlanta 
Falcons (15 a 10) e a outra contra 
o Minnesota Vikings (38 a 7), aca-
bando com as expectativas do time 

de Minneapolis disputar a final em 
seus domínios. 

O time de Philadelphia pas-
sou por um drama quando o seu 
quarterback titular e candidato ao 
prêmio de MVP (melhor jogador), 
Carson Wentz sofreu uma fratura 
e ficou de fora do restante da 
temporada. Muitos acreditaram 
que seria o fim do campeonato 
para a equipe, porém Nick Foles, 
quarterback reserva, mostrou que 

é capaz de conduzir a equipe para 
grandes vitórias, como foi o caso 
do triunfo em cima dos Vikings. Na 
ocasião, ele teve uma atuação de 
gala: 352 jardas, 3 touchdowns 
lançados e apenas 7 passes erra-
dos em 33 tentados.  

Os Eagles voltam ao Super 
Bowl após 13 anos. A última vez 
que estiveram na final foi em 2005, 
quando perderam justamente para 
os Patriots, por 24 a 21.

Acho que os Patriots vão conseguir vencer. O Eagles é uma grande equipe, uma boa defesa, mas pior do a Jaguars. 
Além disso, vai ter uma pressão grande, pois eles nunca venceram um Super Bowl. Os Patriots é mais time, Brady pode 
pontuar em qualquer situação e o grande diferencial é o Belichick. Esse técnico é um ET. Ele consegue se adaptar a 
qualquer jogo e fazer o jogador jogar”.

No Super Bowl, a minha torcida vai para o New England Patriots, apesar de achar o Philadelphia Eagles bas-
tante competente. Assistir aos Patriots jogar é fazer parte da história desse esporte, porque estamos vendo o 
melhor jogador da NFL de todos os tempos, Tom Brady. Mas a equipe não se resume apenas ao quarterback. 
Ela é treinada há 17 anos pelo competente técnico Bill Belichick. Essa franquia supercampeã mostra em campo 
uma aplicação técnica e tática exemplar”.

Vai ser um jogo muito bom. Há um favoritismo para os Patriots, mas Philadelphia é um dos times mais 
tradicionais, apesar de não ter nenhum Super Bowl. Eles vão tentar vencer New England e podem fazer isso, 
mesmo porque esse não é o melhor time dos Pats das últimas temporadas. Talvez os Eagles consigam levar a 
melhor, principalmente pela defesa que tem, e o Nick Foles, que está em estado de graça”.

Guto Michel - publicitário e jogador do América Locomotiva

Humberto Rodrigues - Gerente de escritório

Leandro Cabido - Coordenador de esportes da Rádio Super e produtor do blog First Down

onde assistir o super bowl lii
O jogo será transmitido pela ESPN e quem quiser poderá assistir à final no cinema. 

Na capital mineira, a transmissão acontecerá nas salas dos shoppings Boulevard e BH. 
Os ingressos estão disponíveis no site ingresso.com.

modalidade no brasil
Apesar de ter uma grande tradição nos Estados Unidos, a modalidade vem ganhando cada 

vez mais seguidores no Brasil. Uma prova disso é a quantidade de times que disputaram o último 
campeonato brasileiro: 30 equipes divididos em 4 conferências. Apenas na região metropolitana 
de Belo Horizonte existem 3 equipes, Sada Cruzeiro, América Locomotiva e o Betim Bulldogs.
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