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

Marcelo Boeger

Página

7

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

luiz cArlos Borges

Página

2

roBerto FAgundes

Página

4

econoMia – Página 5

Segundo dados da Pesquisa de Orçamento Doméstico, elaborada pela Fecomércio MG, 
34,4% dos moradores de Belo Horizonte compram sem pensar. A analista da entidade 
Elisa Castro afirma que esse hábito tem aumentado nos últimos 2 anos, principalmente 

devido às estratégias que o comércio emprega para atrair mais consumidores.

sem pensAr: um terço
dos Belo-horizontinos 
comprAm por impulso
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polÍticA – páginA 3

cidAdes – páginA 10

De olho no Palácio da
Liberdade, Dinis Pinheiro 
prioriza melhorias no Estado

O ex-presidente 
da ALMG Dinis Pi-
nheiro (PP) afirma 
que: “Mais do que 
nunca, Minas preci-
sa de um novo ciclo 
de progresso”. Ele 
concedeu entrevista 
ao edição do Brasil 
na qual falou sobre 
suas visitas ao inte-
rior do Estado. Se-
gundo uma fonte 
próxima a Dinis, ele 
é uma alternativa 
disputada por mais 
de 10 partidos para 
assumir o Palácio da 
Liberdade em 2019.
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samba de Boteco é
sucesso em itabirito

especiAl – páginA 12

Pensando em oferecer mais segurança durante a folia, a Cemig fez 
uma série de ações, entre elas a parceria com blocos, a exibição de 
estandartes com mensagens voltadas para o combate ao assédio, a 
defesa da diversidade, da paz e da segurança dos trios e a responsa-
bilidade no trânsito.

cemig promove ações 
visando proteger os 
foliões no carnaval

educAçÃo – páginA 8

Voltas às aulas: cuidado
com o lanche do seu filho

opiniÃo – páginA 2

Minas deve completar processo 
de cadastro biométrico até 2022

geral – Página 9

desejo de mudança: pesquisa revela 
que jovens estão insatisfeitos

econoMia – Página 4

Em dezembro, houve um crescimento de 4,42% no percentual de débitos quitados, de 
acordo com dados do SPC Brasil e CNDL. Segundo a economista chefe da entidade Marcela 
Kawuait, esse foi o melhor número para o mês em 3 anos.

cresce índice de dívidas
pagas pelos brasileiros

sAÚde e VidA – páginA 7

#umporcento

cep: pAtologiA 
rArA e sem curA

A Colangite Esclerosante Primária (CEP) é uma doença que afeta o fígado e 
não tem cura, porém existem tratamentos que podem proporcionar melhor 
qualidade de vida. Esta é a quarta e última reportagem sobre as patologias 

que afetam 1% da população.
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Acidentes e mortes nas rodovias
Um levantamento técnico da Polícia Rodoviária Federal, em Minas, 

sintetizou dados referentes aos acidentes nas rodovias federais do 
Estado. O trecho onde acontece o maior índice de ocorrências fica no 
município de Itatiaiuçu na BR-381, Km 533, que liga São Paulo a Belo 
Horizonte. Por lá, foram registrados 50 desastres, duas mortes, além de 
outros danos.

Nas 16 vias federais que cortam o nosso território aconteceram 1.017 
acidentes e grande parte deles em um espaço compreendido de 43 Km, 
com destaques para os contabilizados nas vias 381, 262 e 116. Somente 
na BR-381 registrou-se 375 acidentes com inúmeras mortes. 

Pelo mapa exibido sob a responsabilidade das autoridades policiais, 
o envolvimento de colisão ocorre de maneira mais recorrente em municí-
pios próximos à capital mineira, como na região de Ribeirão das Neves 
e Contagem, quando os motoristas trafegam pela Via-040, passando na 
sequência por Mateus Leme e, depois, em Campos Altos, Manhuaçu, 
Juatuba, Nova Serrana e Córrego Dantas, nesses casos na pista da 262.   

Especialistas no assunto voltam a repetir o que já é do conhecimento 
de todos: é extremamente necessário aumentar a educação no trânsito, 
incentivando os condutores a manter uma maior distância entre os veícu-
los e dos transeuntes, usar cinto de segurança, obedecer à sinalização, 
evitar dirigir em alta velocidade em trechos onde há risco iminente, etc.

Mas, infelizmente, toda essa cantilena é da ciência das pessoas que 
estão ao volante. Essas recomendações não passam de uma repetição 
de frases sem a menor importância, pois elas não alcançaram efeitos 
práticos ao longo dos anos. O ideal seria ter uma maior fiscalização, além 
de mais campanhas educativas com o intuito de forçar os interessados 
a se conscientizarem sobre o fato real: é a vida do próprio condutor e de 
terceiros que está em jogo.   

A Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Trânsito 
(Abeetrans) apoia o recém-lançado Projeto BR Legal, do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com a finalidade de 
mudar os parâmetros da sinalização horizontal e vertical. A ideia é utilizar 
materiais diferenciados e implementar novos dispositivos de seguran-
ça, como defesas metálicas em trechos críticos com painéis contendo 
mensagens, especialmente nas áreas urbanas. Esse projeto já vem 
sendo desenvolvido em alguns pontos do Brasil, toda via a sugestão é 
no sentido de incrementá-lo de modo que se torne realidade em todos 
os rincões do país.

Queira a Deus que essas sugestões gerem resultados mais satis-
fatórios, possibilitando a minimização dos danos pessoais e materiais, 
ocasionado em consequência do trânsito, responsável por morte, mutila-
ções e estragos podendo, inclusive, a ser equiparado a uma verdadeira 
guerra civil.

Brasil tem até 2022 para
se adaptar a biometria

Desde 2009, Minas Gerais está se adaptando a norma do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que institui a obrigatorie-
dade do cadastro da biometria para a votação. Algumas 
cidades já estão adaptadas a essa nova realidade, como 

Curvelo, Pará de Minas, Ponte Nova, São João del-Rei, Betim, 
Contagem, Uberaba, Uberlândia, entre outras. 

Atualmente são 797 municípios mineiros com atendimento 
biométrico: 80 que passaram por revisão biométrica, 4 que inicia-
ram a revisão em fevereiro do ano passado e 713 cidades com 
atendimento biométrico não obrigatório.

Para saber mais sobre como o processo de cadastro biométrico 
funciona, o Edição do Brasil conversou com o presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), o desembargador 
Edgard Penna Amorim.

Um documento de identidade (Carteira de Trabalho, Carteira de Iden-
tidade, carteiras emitidas por órgãos reguladores de profissão, certidão de 
nascimento ou de casamento) - Obs: não será aceito o novo passaporte*;

Comprovante de endereço*;

Título de eleitor, se ainda o possuir.

por que é obrigatória a biometria em 
algumas cidades e em outras não? 

Esse é um processo que o TSE está im-
plementando há algum tempo, com metas a 
serem atingidas no país todo de acordo com 
as possibilidades materiais e orçamentárias 
do tribunal e, por isso, o cronograma não é 
uniforme. Alguns Estados menores, como 
Alagoas, já conseguiram fazer a biometria, 
mas os maiores, como Minas Gerais, São 
Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, o próprio 
TSE reconheceu que não era possível fazer 
tudo ao mesmo tempo. 

como foi pensado o cronograma para 
o cadastramento biométrico? 

Ele foi pensado de acordo com o tama-
nho do Estado e previsão orçamentária. A 
complexidade de Minas Gerais está justa-
mente na quantidade de municípios, são 
853, localizados em regiões muito distintas, 
com acesso diferenciado e, sobretudo, com 
a capital e região metropolitana com uma 
diversidade grande de pessoas. E, devido 
ao número de eleitores, não teríamos con-
dições de atingir todos com um prazo curto. 
Algumas cidades maiores precisam de um 
ano ou um ano e meio para o cadastramento 
biométrico. 

Quando será a vez de Belo horizonte? 

Não há previsão ainda. Na verdade o 
TSE, presidido à época por Dias Toffoli, 
adotou metas muito arrojadas, talvez como 
uma forma de incentivar a ampliação da 
biometria, mas depois foi necessário uma 
readequação por causa do problema or-
çamentário. A meta inicial era de que até 
2020 todo o Brasil já estivesse cadastrado 
e depois passou para 2022. Ainda não sa-
bemos se o prazo vai ser alterado e até lá 
vamos, a medida que for liberada a previsão 
orçamentária, fazer o cronograma para ir 
cumprindo a meta. Belo Horizonte, em tese, 
como o restante do Estado tem que estar 
com a toda a biometria feita até 2022. Mas 
repito, isso não depende apenas da nossa 
vontade, mas das condições materiais e 
orçamentárias do TSE.   

Qual a principal vantagem da biome-
tria nas eleições? 

A biometria é segura e permite que 
ninguém se passe por um eleitor, afinal só 
mesmo com as impressões digitais é que a 
mesa vai autorizar a pessoa votar. 

o processo de votação vai ficar mais 
lento? 

Isso é esperado no primeiro momento, 
sobretudo sendo a primeira vez que o elei-
tor fizer a biometria e ir votar. É possível que 
haja algum atraso, seja por inconsistência 
do aparelho de leitura das impressões di-
gitais ou até mesmo por falta de costume. 
Mas a médio prazo, quando as pessoas 
forem se acostumando com o sistema, o 
processo vai ser mais rápido.  

o que acontecerá com quem não tem 
digital?

A pessoa vai continuar votando com o 
título que ela possui. A confirmação acontecerá 
por meio de uma foto que constará no sistema. 

como deve agir o cidadão que não 
fez o cadastro biométrico em tempo 
hábil? 

Desde sexta-feira, dia 9, houve uma 
interrupção do cadastramento eleitoral. 
Entretanto, a partir da abertura dos cartó-
rios - no mais tardar até o dia 26 de março 
- será possível que aqueles eleitores que 
ainda não se recadastraram tenham, até o 
dia 9 de maio, uma segunda chance. Eles 
poderão fazer um novo alistamento, mas 
necessariamente biometizado. Caso não 
façam isso, o título de eleitor será cancelado. 

• Não poder se inscrever em concurso ou prova para cargo ou função 
pública, investir-se ou empossar-se neles;

• Não receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de fun-
ção ou emprego público, autárquico ou paraestatal, bem como fundações 
governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza, 
mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço delega-
do, correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição;

• Não obter passaporte ou carteira de identidade;
• Não participar de concorrência pública ou administrativa da União, 

dos Estados, dos territórios, do Distrito Federal ou dos municípios, ou das 
respectivas autarquias; 

• Não obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia 
mista, caixas econômicas federais ou estaduais, nos institutos e caixas de 
previdência social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito 
mantido pelo governo, ou de cuja administração este participe, e com 
essas entidades celebrar contratos;

• Não renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou 
fiscalizado pelo governo.

dentre os prejuízos que podem afetar a vida dos eleitores 
em situação não-regular com a Justiça eleitoral estão:

documentos necessário para o cadastramento biométrico:

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral

* Indispensáveispresidente do tribunal regional eleitoral de minas gerais
(tre-mg), desembargador edgard penna Amorim
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mentiras políticas
Quando olhamos para o atual cená-

rio político do Brasil, entre acusações e 
negações, malas de dinheiro e os mais 
variados problemas enfrentados logo vem 
à cabeça de céticos e críticos do sistema, 
que veem a política como arte da dissimu-
lação: “A política é uma grande mentira!”. E 
eles não estão longe da verdade, porque 
(ressalvadas algumas poucas exceções) 
governantes, políticos, dirigentes de par-
tidos e demais envolvidos nesse meio, 
usam abusivamente desse expediente 
imaginando ser o povo ignorante e incapaz 
de perceber. 

Mentem por interesse pessoal para 
encobrir malfeitorias, para eximir-se de 
responsabilidades na tentativa de justificar 
erros e fracassos. Mentem por qualquer 
motivo, sem a menor preocupação. O que 
muitos não entendem é que a mentira des-
gasta logo, a verdade aparece e aprofunda 
o descrédito do mentiroso. Há casos de 
governadores que no período eleitoral 
apresentavam cenário excepcional 
em seus Estados e, hoje, enfrentam 
manifestações e protestos. 

Há algum tempo, um governador 
teve o nome de um parente envolvido em 
irregularidades. Em vez de aceitar o fato e 
dizer que a apuração policial e a decisão 
judicial, em caso de culpa, deveriam ser 
cumpridas e respeitadas, preferiu negar. 
Dias depois as denúncias se confirmaram, 
o governante se viu em saia-justa e não 
pôde mais justificar o injustificável. E esse 
é um simples exemplo, de casos que são 
quase rotineiros na mídia.  

O que os políticos deveriam entender 
é que o recomendável é não mentir, e sim 
dizer a verdade com sinceridade e, 
com isso, agregar apoios 
nos momentos di-

fíceis. Deveriam, também, lembrar-se do 
dito popular que afirma: “a mentira tem per-
nas curtas”. Tão curtas que, para alguns, 
ela é pega dias ou semanas depois, para 
outros perdura até a próxima eleição, que 
aliás está chegando.
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Algumas cidades precisam de um ano
ou mais para que o cadastramento

biométrico seja finalizado
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Ariane Braga

concorrência à vista 
Os empreendedores que comandam a construção do 

Mercado do Mineirinho sonham em concorrer com o Mercado 
Central assim que ele estiver em funcionamento. Com certeza 
vai ser uma tarefa difícil, afinal o Central é, hoje, uma referência 
na gastronomia da capital mineira.

 

psd sem prestígio 
O metrô de Belo Horizonte é comandado pelo governo 

federal, com forte influência dos deputados federais, inclusive 
capitaneados pelo presidente do PSD estadual, Diego Andra-
de. Mas se houver a transferência do complexo para o controle 
da Prefeitura de Belo Horizonte, os ilustres parlamentares 
perderiam a “boquinha”.

Ainda sobre o metrô
Um levantamento realizado no final do ano passado com-

prova que em 2 anos aconteceu uma queda de 10% no número 
de passageiros no metrô da capital mineira. A culpa, segundo 
os especialistas, é da crise econômica. Será?

desemprego no Bradesco 
A fase ruim envolvendo o segmento bancário nunca foi tão 

intensa como agora. Por exemplo, circulam informações nos 
bastidores que o Bradesco estaria fechando mais duas agên-
cias, uma delas na Rua da Bahia com Rua Goiás, diga-se de 
passagem, uma das maiores. Vem mais desemprego por aí! 

controle das redes sociais
Advogado criminalista e o ex-deputado paulistano Airton 

Soares disse que o Brasil carece implementar uma lei para 
exercer o controle sobre as redes sociais no  que tange às 
mensagens que disseminam o ódio racial e incitam à radicali-
zação entre a ideologia de esquerda e de direita.

Cena única. Com certeza, a ideia deve ser levada em 
consideração, embora a sua implementação será muito difícil.

desembargadores milionários
Segundo informou o historiador Marco Antonio Villa, a 

imprensa brasileira deveria investigar as denúncias indicando 
a existência de desembargadores, dos Tribunais de Justiça da 
região Norte de país, que ganham um salário de até R$ 250 
mil. Cruz credo, gente!

lacerda em apuros
Consta nos bastidores que o ex-prefeito Marcio Lacerda 

(PSB) tem vivido dias de muita tribulação por conta da falta de 
apoio dos pequenos partidos políticos ao seu projeto, visando 
a disputa pelo Governo de Minas. Coisas da política mineira, 
Sr. Lacerda.

Anastasia, covarde?
“O único nome capaz de enfrentar o governador Fernando 

Pimentel (PT) com reais chances de vitória seria o senador 
Antonio Anastasia (PSDB), mas ele não quer. Se acovardou”. 
Frase ouvida em uma tensa reunião na sede de um importante 
partido político de BH.

Vittorio, senador?
“Com boa popularidade em Minas, o empresário e prefeito 

de Betim Vittorio Medioli (PHS) pode candidatar-se a qualquer 
cargo eletivo, inclusive para senador, já que este ano seriam 
preenchidas duas vagas na Casa”. Essa é a nova insinuação 
do meio político a respeito da possível participação de Medioli 
neste pleito de 2018. A conferir...

Judiciário na berlinda
Depois de veiculadas as informações constatando que o 

juiz Sérgio Moro, assim como outros membros do Judiciário 
e do Ministério Público, recebe dinheiro para pagar aluguel de 
suas residências, a jornalista Cristiana Lôbo, disse: “Desta 
vez, o 4º poder foi para a berlinda”.  

candidatura no mdB
Ao defender que o seu partido, o MDB, tenha candidatu-

ra própria, o presidente da Assembleia, Adalclever Lopes 
acrescentou: “Mas isso não quer dizer que apenas o Rodrigo 
Pacheco tem condições de ser o candidato. Existem no partido 
o deputado Fábio Ramalho, o empresário Josué Alencar e o 
ex-senador Hélio Costa e, inclusive, eu”. Do lado do deputado 
Pacheco, tudo ficou claro: a bancada estadual da sigla não o 
quer disputando o governo estadual. Assim, a sua ida para o 
Democratas parece cada vez mais iminente. 

esquerda e direita
Fazendo uma analogia sobre o embate pelo poder no Bra-

sil, o jornalista Carlos Lindenberg comentou: “Ao longo dos 
anos tem sido assim: a direita sempre pragmática tem foco em 
objetivos práticos e almeja os negócios. Já a esquerda, tem o 
seu viés ideológico à frente, mas ambas querem mesmo é co-
mandar o país. Na prática, desejam o poder pelo poder, óbvio”.       

tucano aceita desafio
Ainda não é confirmado, mas se os tucanos quiserem o 

deputado federal Marcus Pestana, ex-secretário de Saúde, 
toparia disputar o Governo de Minas, inclusive para não deixar 
a sigla sem um nome próprio no pleito. Essa é a informação 
que circula na Rua Halfeld, ponto de encontro em Juiz de 
Fora, terra natal do parlamentar. Mas a respeito deste tema, 
a palavra final será do senador Aécio Neves, como sempre. 

Kalil x lacerda
Paulatinamente, as realizações do ex-prefeito de Belo 

Horizonte Marcio Lacerda (PSB) vão esvaindo diante da po-
sição do atual prefeito Alexandre Kalil (PHS) ao assumir que 
ele inaugurou o Hospital do Barreiro. Kalil arrumou adminis-
trativamente a máquina municipal e também implementou as 
Umeis. Ou seja, é como se a Era Lacerda na PBH não tivesse 
existido. Eu, hein?!

poderio da Araujo 
Um casarão, antigo localizado na esquina da Contorno com 

Avenida Amazonas, seria destruído para a construção de mais 
uma Drogaria Araujo. Aliás, na Contorno existem várias lojas 
da mesma firma, ou seja, uma espécie de concorrência contra 
ela própria. Que coisa estranha, não gente?

dinis pinheiro ainda não se lançou
oficialmente ao governo de minas
NO ENTaNTO, ParLaMENTar é COBIçaDO POr MaIS DE 10 ParTIDOS

O nome do ex-deputado Dinis Pinheiro 
sempre aparece quando o assunto é a eleição 
para o Governo de Minas. No entanto, Dinis 
salienta que ainda não fala sobre candidatura 
ou pré-candidatura. “Assim como bom mineiro, 
quero participar desse movimento de mudança, 
visto que como cidadão devemos ter a missão 
patriótica de reerguer Minas Gerais. Tudo tem 
seu tempo adequado, temos que 
fazer as coisas com calma e se-
renidade. Independente de cargo, 
qualquer mineiro tem que assumir 
a sua cidadania e responsabilida-
de para lutar. A grande obra que 
temos que abraçar como centro de 
responsabilidade é a de renovação 
de Minas, pois esse é um momento 
crítico da nossa história – só na 
saúde, o Governo de Minas tem 
uma dívida enorme”.

Sobretudo, Dinis ressalta que 
o Estado precisa reestabelecer a esperança da 
boa política, pois o desafio é grande. “Aquela 
política que deixa marcas, legado e que não vise 
as próximas eleições, e sim as próximas gera-
ções. Por isso, acredito que Minas precisa de 
um novo ciclo de progresso mais do que nunca”.

Mesmo, sem se colocar oficialmente na 
disputa, o ex-deputado tem viajado pelo Estado 
nos últimos anos para conhecer de perto as 
demandas da população. “Desde o início da 
minha carreira política, me mantenho próximo 
as pessoas por uma questão de respeito”. 

Durante as visitas aos municípios, Dinis 
destaca que há um grande sentimento de mu-
dança e renovação. “As coisas não estão em um 
bom caminho. Estamos passando por tempos 
difíceis, pois a saúde e educação pioraram, ou 

seja, houve retrocesso. Em relação 
a segurança, os números de crimes 
também são crescentes. O desem-
prego continua alto e várias obras 
estão abandonadas. Deste modo, é 
preciso apostar no progresso e na 
possibilidade de desenvolvimento 
do Estado com iniciativa empreen-
dedora e moderna”.

Perguntado sobre os demais 
pré-candidatos, Dinis voltou a frisar 
que “cada um tem sua maneira e 
tudo tem seu tempo”. Entretanto, 

quando voltamos a questão de sua possível can-
didatura focando em alianças, o ex-deputado 
comenta que a intenção seria ficar cercado 
de bons valores humanos. “Na vida pública 
é preciso buscar sintonia e consenso em prol 
da sociedade. Sempre busquei isso na minha 

carreira. Na ALMG fizemos transformações 
históricas ao deixar a marca do trabalho, da 
ética, da generosidade etc. Implantamos o maior 
pacote ético da história da assembleia”. 

Em relação aos políticos que o ex-parlamen-
tar apoiaria, caso não seja candidato ao cargo, 
ela ressalta que não pensa em nomes e sim 
em ideias. “Ideias e projetos estão em primeiro 
plano. Minas precisa dar um salto para o futuro. 
O Estado tem um povo bom e trabalhador, desta 
forma a primeira coisa a ser feita é a austeridade 
fiscal, pois administração pública alguma pode 
dar trégua a algo que é sagrado. Mas o que 
vemos aqui a cada dia é o cidadão pagando 
mais imposto e o sucateamento”.

Já sobre a possível aliança com o ex-prefeito 
de Belo Horizonte, Marcio Lacerda, Dinis ape-
nas observou que ele tem uma carreira exem-
plar e que Minas precisa de pessoas como ele. 

“Independente
do cargo, o
mineiro tem
que assumir

sua cidadania
para lutar”

política nacional e mineira
Analisando o cenário político brasileiro e 

estadual o ex-parlamentar afirma que há uma 
degradação da dignidade da atividade política. 
“Grande parte perdeu o respeito do povo. A 
nível nacional estamos precisando de um novo 
desenho tributário, previdenciário, político etc. 
Precisamos de reforma ética e moral, visto que 
a sociedade não aguenta mais. Os nossos po-
líticos chegaram ao fundo do poço em matéria 
de moral. A troca de dinheiro pelo poder e poder 
pelo dinheiro tem que acabar, essa questão de 
toma lá, dá cá já era”, finaliza.

Articulação nos partidos 
Dinis Pinheiro tem sido procurado por 

muitos partidos como o DEM, PDT, PPS, 
PSB, PSD, PSDB, PP, PTB, PV, SD etc. 
Uma fonte próxima ao deputado diz que 
até o início de abril, prazo para filiações 
partidárias, as conversas devem aconte-
cer. Segundo ela, Dinis tem muita força 
e apoio nos municípios, com os prefeitos, 
vice-prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, 
ex-vereadores e lideranças comunitárias. 
“…Devido isso, muitas correntes partidá-
rias estão conversando com Dinis e todos 
disputando muito ele por causa da força 
municipalista e proximidade dele com a 
população. (…) A principal preocupação 
de Dinis, e ele vem fazendo isso desde o 
início de 2015, é construir um projeto com 
olhar voltado verdadeiramente para Minas 
Gerais. Por isso, ao mesmo tempo que os 
prefeitos cobram do governo Pimentel, 
eles clamam por um líder municipalista 
como Dinis. Desde 2015, Dinis visitou 
cerca de 500 municípios do Estado e 
em todos os lugares que ele chega, as 
lideranças locais fazem o apelo para ele 
ser candidato a governador (…). (…) Pela 
primeira vez, em muitos anos, é um can-
didato vindo da vontade dos municípios 
e não da vontade verticalizada, de cima 
para baixo”.

dinis durante entrevista para o edição do Brasil

Prefeitura de Contagem vai 
acabar com gargalos na Br-381

A prefeitura, por meio da Secretaria Munici-
pal de Obras e Serviços Urbanos de Contagem, 
anunciou importantes obras para o município.  
Serão construídas duas trincheiras na BR-381, 
nas Avenidas Vila Rica (bairro Jardim Riacho) 
e Francisco Firmo de Matos (Amazonas). O 
investimento será de R$ 28 milhões e o prazo 
de execução é de cerca de 18 meses a partir 
da autorização dos serviços.

O anúncio foi feito pelo prefeito Alex de 
Freitas (PSDB) e o vice, William Barreiro (PSB). 
Participaram da solenidade o diretor-geral da 
Agência Nacional de Transportes (ANTT), Jorge 
Macedo de Bastos, lideranças comunitárias, 
vereadores, secretários, servidores municipais 
e autoridades estaduais e federais.

“É uma obra importante para Contagem, 
principalmente para os moradores dos bairros 
Amazonas, Bandeirantes, Industrial, Santa 
Maria, Riacho, Novo Riacho, Flamengo e Ban-
deirantes, entre outros. Contamos também na 
região com um relevante distrito industrial e em-
presarial, boa parte dele voltado para a logística 
e transportes, e sempre existiu uma dificuldade 
de deslocamento para a outra parte da cidade. 
Todo o planejamento feito pela administração 
municipal está à altura do que o povo daqui 
merece. As trincheiras trarão mais segurança, 
qualidade de vida e melhoria da mobilidade 
urbana”, destacou o prefeito. 

William Barreiro reforçou a preocupação 
da atual gestão com a qualidade de vida dos 
contagenses. “Esse governo audacioso, que não 
se curva diante das dificuldades, corajoso e des-
temido, tem um olhar para um futuro melhor. Me 
orgulho de fazer parte dele e com certeza teremos 
uma cidade mais digna e respeitada. É nossa obri-
gação trabalhar em prol dos cidadãos”, afirmou. 

As novas trincheiras vão funcionar como 
passagem de nível na BR-381, que é administra-
da por regime de concessão. Após negociação 
entre o prefeito e a ANTT foi feito um acordo 
para viabilização das obras. Bastos apontou o 
empenho das autoridades mineiras para que a 
obra fosse autorizada. “Os técnicos trabalharam 
muito para que isso pudesse acontecer. A obra 
já está autorizada e rapidamente será iniciada 
para atender toda a população”, disse o diretor-
-geral da Agência. 

As obras são demandas antigas da popu-
lação e, além de melhorar o fluxo de veículos, 
beneficiarão milhares de moradores, pedestres 
e motoristas, dando mais segurança ao trânsito 
e agilidade ao transporte coletivo. Também 
vão alavancar o desenvolvimento econômico 
da região.

Carlos Alberto Lopes Cansado, líder co-
munitário da Vila Lemp, reforçou a importância 
da intervenção e lembrou que os moradores 
sempre ouviram a promessa de que a obra 
seria feita, porém nunca saiu do papel. “Agora 
é diferente. A única pessoa que encarou e viu os 
reais problemas da região foi o prefeito Alex de 
Freitas. Os benefícios serão inúmeros.  Nossos 

imóveis serão valorizados, veremos melhorias 
na mobilidade urbana e tráfego para ligação dos 
bairros”, comemorou.

Segundo Helvécio Tamm, superintendente 
do Consórcio Fernão Dias, a obra está sendo 
incorporada ao contrato de concessão. Estão 
sendo elaborados os estudos de viabilidade téc-
nica, econômica e ambiental. “Após aprovação 
da ANTT, partiremos para o projeto executivo e 
em seguida o trâmite de licitações para que seja 
iniciada a obra. Ao ser incorporada no contrato, 
os serviços serão executados pelo Consórcio, 
assim como a responsabilidade de manutenção. 
O objetivo é separar da rodovia os usuários 
locais com os de longa distância”, explicou.
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Alex de Freitas anuncia a construção de duas trincheiras nos bairros Jardim riacho e Amazonas
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

Falhas da Justiça 
Quando Paulo Maluf começou a ser denunciado, o Brasil 

ainda tinha 90 milhões de habitantes. No entanto, só recen-
temente ele veio a ser condenado e preso. Então, quando a 
Justiça tarda, ela também falha. Opinião do filósofo Mario 
Sergio Cortella. 

mal cheiro
Os turistas e a população de Sete Lagoas estão revoltados 

com o descaso do prefeito Leone Maciel (MDB), devido a situ-
ação da principal lagoa da cidade. Recentemente, em uma feira 
montada perto da lagoa, os presentes ao evento reclamaram 
do mal cheiro e sujeira do local. “Como pode realizar uma feira 
de gastronomia em um lugar deste? Isso é falta de consciência 
do prefeito”, disse um visitante.

preguiça de aprender
Na opinião do jornalista e apresentador do jornal da Cultura 

na TV, o brasileiro está em crise de conteúdo. Ou seja, as pes-
soas estão com preguiça de pensar, ler e raciocinar, tudo por 
conta da internet. “E isso não é bom para ninguém”, acrescenta.

sem prestígio
Nos meios jurídicos comenta-se que os advogados do 

ex-presidente Lula (PT) estão usando da tática de politizar o 
debate sobre os processos contra o ex-presidente, mas a tese 
não tem funcionado a contento, pois os julgamentos estão 
obedecendo a critérios técnicos. Essa é a opinião do jornalista 
Merval Pereira. 

lula 
Já na avaliação do professor do Instituto de Estudos 

Avançados da USP – Paulo Saldiva, as últimas pesquisas 
eleitorais vão fazer o ex-presidente Lula (PT) se tornar ainda 
mais corajoso no sentido de enfrentar o Judiciário, usando o 
seu prestígio político, especialmente levando em conta sua 
popularidade, sempre à frente dos demais postulantes à Pre-
sidência da República. 

temer para-raio
Em tom de ironia ao analisar o cipoal de problemas jurídi-

cos a que vem sendo submetido o presidente Temer (MDB), 
o jornalista Valdo Cruz comentou: “O Temer é o presidente 
para-raio”, pois tudo de ruim termina colando nele”. Ave Maria!

Final infeliz
A crônica política carioca está estarrecida com a coragem 

do ex-governador Anthony Garotinho. Mesmo vivendo em re-
gime especial depois de ter sido preso duas vezes, denunciado 
por corrupção, ele continua batendo de frente com o Judiciário 
de seu Estado. Os cronistas afirmam que: “Garotinho terá um 
final complicado, pois a Justiça detesta ser desafiada”. 

conspiração contra Alckmin
Em Brasília, os comentários no Congresso apontam que 

houveram encontros reservados entre Fernando Henrique 
Cardoso e o senador mineiro Aécio Neves (PSDB), com ob-
jetivo de conspirar contra a possível candidatura do governador 
de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), à presidência. Vê se 
pode gente?!

deputado e temer
O caminho mais curto para um contato com o presidente 

Michel Temer é o deputado mineiro Fábio Ramalho. Ele passa 
por cima de agendas, inclusive, do secretário-geral da Presi-
dência, Carlos Marun, que fica desesperado com o prestígio 
do parlamentar mineiro. Coisas da política nacional.

Embora 2017 tenha mostrado sinais con-
sistentes de que a recessão brasileira ficou 
para trás, como assinalam os índices mais 
animadores obtidos no ano passado, espe-
cialmente na indústria e no agronegócio, não 
há ainda elementos que justifiquem imaginar 
um Brasil recuperado dos estragos causados 
nos 18 meses do segundo governo Dilma 
Rousseff (PT). 

Mesmo se usarmos como referência o 
último ano em que houve expansão do PIB 
– 2014, com pífio meio por cento – as varia-
ções projetadas para 2017, de 1%, e 2018, 
estimadas em algo entre 2,5% e 3,5%, não 
serão suficientes para voltarmos às taxas an-
teriores a 2015. Com o devido reconhecimento 
à efetividade das medidas implementadas na 
segunda metade de 2016 e no ano passado, 
elas foram apenas um alívio. 

Para haver uma verdadeira retomada, 
será preciso crescer algo próximo de 7,5%, 
que foi o encolhimento acumulado do PIB em 
2015 e 2016, o que provavelmente só acon-
tecerá dentro de 2 anos. Mas pode-se dizer, 
com razoável segurança, que a recessão já 
passou.

Embora alguns indicadores persistam 
no vermelho, como o índice de desemprego 
medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), que aumentou em 1,2 
ponto percentual em 2017, o que tem sido 
considerado como efeito inercial dos anos 
anteriores, sintomas claros de expansão 
econômica estão presentes em diversos 
outros números. 

A inflação, por exemplo, caiu dos 9,28% 
em 2016, para 2,8% no ano passado, o que 
em parte foi efeito da própria recessão mas é 
um dado expressivo. Na mesma comparação 
entre os exercícios de 2016 e 2017, a taxa de 
juros baixou de 14,25% para 7%. A produção 
industrial saiu de um negativo de 6,6% para 
1,5% positivos. O PIB deste ano deve fechar 
com ligeiro crescimento, algo em torno de 1%, 
contra a retração de 3,6% medida no ano an-
terior. Até o nosso risco-país, que mede o grau 
de confiabilidade dos diversos mercados para 
investimentos, caiu no ano passado: passou 
de 370 para 163.

Nem tudo, porém, são flores. Por exemplo, 
por trás de um montante de gastos públicos 
inferior em R$ 34 bilhões à meta fiscal de R$ 
158 bilhões aprovada para o ano passado, 
ocultam-se cortes em investimentos e des-
pesas com serviços básicos como educação 
e saúde. Cabe aí um exemplo pitoresco de a 
que ponto chegou a sovinice governamental: 
a Funai gastou, no exercício findo, não mais 
que R$ 12 por indígena. 

Assim, o conjunto da obra leva à quase 
certeza de que o acúmulo de despesas 
de um ano para outro, do mesmo modo 
como acontece nas contas domésticas, 
vai desaguar no orçamento de 2018. Se 
não houver crescimento substantivo nas 
receitas da União haverá, inevitavelmente, 
novos bloqueios de verbas e postergação 
de gastos. E há que se considerar também 
um componente político que se embute na 
questão, exatamente num ano eleitoral, e 

que, como todos nós observamos ao lon-
go de 2017, não fica barato: as emendas 
parlamentares, bondade usual do governo 
federal para obter aprovação de suas ini-
ciativas na Câmara e Senado federais, que 
chegaram, numa conta por alto, a mais de 
R$ 10 bilhões.

Mesmo assim, há certo consenso entre 
muitos economistas (embora ressalvem que 
dificuldades com a aprovação das reformas 
da Previdência e tributária, além de certa ins-
tabilidade devida à disputa eleitoral possam 
ser complicadores) de que o crescimento da 
economia vai se acelerar este ano. Acreditam 
também que o aumento do consumo das 
famílias, já observado no segundo semestre 
de 2017 como decorrência dos cortes nas 
taxas de juros, vai puxar o crescimento este 
ano, estimado entre 3% e 3,5%, sem que 
haja pressão inflacionária. Já o FMI trabalha 
com uma projeção de alta de 1,5% no PIB, 
enquanto o mercado financeiro acredita que 
o índice ficará em 2,7%.

Não há, portanto, muita disparidade 
entre as estimativas. Mas os inúmeros fa-
tores capazes de afetar o comportamento 
da economia (e, sim, também da política) 
ao longo do ano não possibilitam projeções 
cartesianas. Há muitos “se” em jogo. “Se” 
a reforma da Previdência for aprovada; 
“se” a reforma tributária ainda em passo de 
tartaruga finalmente acontecer; “se” o novo 
Congresso, a ser eleito este ano, perceber 
realmente a necessidade de mudanças e 
estiver disposto a fazê-las; “se”...

“se”...

cresce em 4,42% o número
de dívidas regularizadas

DEzEMBrO FOI O MELhOr MêS EM 3 aNOS

Dados do novo Indicador de Recupera-
ção de Crédito lançado pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes 

Lojistas (CNDL) apontaram um crescimento de 
4,42% no número de dívidas regularizadas em 
dezembro. Os números são calculados a partir 
das exclusões dos registros de inadimplência. Em 
relação a novembro de 2017, sem ajuste sazonal, 
o percentual de encargos quitados apresentou 
uma alta de 38% no último mês do ano.

De acordo com a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti esse foi o melhor 
dezembro em 3 anos. “Isso aconteceu porque 
o brasileiro começou a sentir melhora da crise 
econômica. Ela acabou, mas ainda vivemos uma 
ressaca. O dinheiro não está no bolso de todo 
mundo, mas percebemos uma organização das 
despesas. Por isso, houve esse aumento nas 
dívidas regularizadas”. 

Ela acrescenta que, atualmente, o índice 
de défice é maior do que a queda do número 
de consumidor. “Isso ocorre, pois as pessoas 
que estão inadimplentes possuem mais de uma 
pendência”.

É o caso da auxiliar de escritório Elis de 
Oliveira. Ela conta que contraiu débitos em mais 
de um cartão e que quando viu o tamanho do 
rombo, decidiu eliminar uma a uma. “Não ia 
adiantar pagar tudo de uma vez. Assim, comecei 
pagando as de lojas que eram menores. Depois 
peguei a fatura do cartão de crédito e consegui 
uma negociação parcelada. Em dezembro 
quitei o que faltava com o 13º para entrar 2018 
sem pendências. Não comprei presente de 
Natal para ninguém, mas consegui quitar tudo. 
Cancelei alguns cartões para evitar o consumo 
desenfreado e ser mais organizada”.

Mas, nem todos pensam assim. De acordo 
com Marcela, uma parte dos consumidores re-
gularizam os débitos e voltam a gastar. “Aí cabe 
um alerta importante: olhar para trás e ver o que 
o levou a inadimplência. Provavelmente existirá 
um padrão de comportamento ruim. O ideal é 
que as pessoas mudem de atitude”.

Para evitar o retorno a inadimplência, a 
economista frisa que a pessoa deve poupar 
parte do orçamento. “A renda mensal não foi 
feita apenas para pagar contas e quitar despe-
sas, pois se isso acontece e a pessoa tem um 
imprevisto, acaba devendo. Então, é bacana 
ter uma reserva financeira para emergências 
do dia a dia”.

A vida financeira deve ser uma prioridade. 
“Nós passamos muito tempo ganhando dinheiro 

e pouco pensando nele. Então, pelo menos 
uma vez por semana, é necessário estudar o 
orçamento e ver para onde estão indo os gas-
tos para não acabar percebendo o desenfreio 
apenas quando a situação estiver muito ruim”.

“Isso aconteceu
porque o brasileiro
começou a sentir
melhora da crise
econômica”

“A renda mensal não
foi feita apenas para

pagar contas e quitar
dívidas, pois se isso

acontece e a pessoa
tem um imprevisto,

acaba devendo”

tempo de défice
6% dos consumidores que qui-

taram suas dívidas tinham pendên-
cias com menos de 90 dias de atra-
so. Em seguida, aparecem as fatias 
de devedores com pendências entre 
um e 3 anos (17%), entre 91 a 180 
dias (15%), entre 3 a 5 anos (11%) 
e entre 181 a 360 dias (10%).

outros números
45% das pendências quitadas 

foram com instituições bancárias, 
como cartão de crédito, emprésti-
mos, financiamentos e seguros. Já 
os serviços básicos como água e 
luz representaram 21% do total dos 
encargos recuperados no período. 
Por fim, os compromissos finan-
ceiros junto ao comércio (21%) e 
a quitação de TV por assinatura, 
internet e telefone, com 5% de 
participação.

maior parte dos débitos recuperados são de banco
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loraynne Araujo

“Quando eu vejo uma blusinha na promo-
ção, não resisto”, essa é a fala da pregoeira 
Gabriela Oliveira, assumidamente uma con-
sumidora por impulso. Ela faz parte dos 34,4% 
dos belo-horizontinos que compram sem pen-
sar, segundo dados da Pesquisa de Orçamento 
Doméstico, elaborada pela Fecomércio MG.

A analista da entidade Elisa Castro afirma 
que esse hábito tem aumentado nos últimos 2 
anos, principalmente devido às estratégias que 
o comércio emprega para atrair mais consumi-
dores. “Nesse período de incerteza, uma das 
maneiras do lojista chamar a atenção é fazendo 
promoções, uma vitrine atrativa e atendimento 
diferenciado. Quando um vendedor é bom, 
entra-se na loja querendo comprar um produto, 

mas acaba saindo do local com várias outras 
coisas e que, na maioria das vezes, a pessoa 
não precisa e não era aquilo que a fez entrar”. 

Elisa reitera que não há problema em apro-
veitar promoções - elas, inclusive, auxiliam na 
realização do desejo pessoal -. “As pessoas 
associam as liquidações à compras por impul-
so, o que muitas vezes não é. Mas é sempre 
bom lembrar que só devemos adquirir algo que 
caiba no orçamento, independentemente se 
estão com desconto ou não”. 

Gabriela conta que, apesar de muitas vezes 
comprar por impulso, nunca ficou endividada. 
“Sou uma pessoa responsável. Além disso, 
com muito aperto, consigo juntar 25% do meu 
salário todos os meses”.

A inclusão profissional pro-
porciona aprendizado, 
independência, trabalha 
a autoconfiança e o senso 

de responsabilidade. Assim como 
qualquer jovem, muitos adoles-
centes que cumprem medidas 
nos Centros Socioeducativos do 
Estado também sonham com 
uma oportunidade no mercado de 
trabalho.

Para qualificá-los e orientá-los 
nesta jornada, a Secretaria de Es-
tado de Segurança Pública (Sesp), 
por meio da Subsecretaria de Aten-
dimento Socioeducativo (Suase), 
fomenta tanto o ensino formal, 
quanto cursos complementares e 
profissionalizantes, dentro e fora 
das unidades.

Todas as unidades de Minas 
possuem escolas e contam com o 
ensino integral, em uma parceria 
com a Secretaria de Estado de 
Educação (SEE). Além do avanço 
escolar possível – a maioria dos 
adolescentes em internação tem 
média de 4 anos de defasagem 
escolar – as escolas oferecem 
atividades esportivas, oficinas de 
arte, cultura e lazer, regularmente.

Em 2017, o Governo de Mi-
nas Gerais inseriu mais de 1.450 
jovens em cursos de profissionali-
zação. Nos últimos 3 anos, foram 
4.564 adolescentes instruídos.  
As ações são desenvolvidas de 
forma articulada com familiares, 
serviços públicos, Organizações 
Não-Governamentais (ONGs) e 
instituições privadas.

“Para que possam compre-
ender o potencial que possuem, 
assumindo o protagonismo da pró-
pria vida, esses jovens precisam 
de especial atenção e orientação. 
Trabalhamos para mostrar que eles 
têm outras opções para além da 
criminalidade na qual foram inse-
ridos”, observa a superintendente 
de Atendimento ao Adolescente da 
Suase, Giselle Ciryllo.

Além de cursos voltados para 
capacitações específicas (cabe-
leireiro, garçom, administrativo, 
empreendedorismo, culinária, 
entre outros), dentro dos Centros 
Socioeducativos do Estado, eles 
também passam por oficinas de 
capacitação básica, onde recebem 
orientações de como elaborar um 
currículo e instruções de como se 
portar em entrevistas e no ambien-
te profissional.

Há 4 meses, o jovem Miguel de 
Freitas, de 18 anos, fazia um curso 
na área administrativa, enquanto 
cumpria medida socioeducativa na 
Casa de Semiliberdade instalada 
no bairro São João Batista, em 
Belo Horizonte.

Durante a capacitação teve a 
oportunidade de participar de uma 
entrevista de emprego na Rede 
Cidadã - ONG sem fins lucrativos 
- e conquistou uma vaga na área, 
com carteira assinada. “Sou tratado 
com muito respeito pelos colegas. 
Todos me apoiam e mostram que 
temos a mesma capacidade. É 
só uma questão de esforço”, diz 
Miguel.

34% dos belo-horizontinos
compram por impulso

Planejamento financeiro
O estudo apontou 

também que o percen-
tual de pessoas que 

fazem planejamento 
financeiro subiu de 
68,5%, em junho de 

2017,  para 69,6%, 
em dezembro. Porém 
apenas 25,8% con-

seguem seguir rigo-
rosamente o que foi 
proposto.

costuma planejar os seus gastos para o mês, tendo em vista a renda familiar?

planeja e segue rigidamente

planeja, mas não segue

planeja, mas segue parcialmente

não planeja

• Entenda como funcionam suas finanças pessoais;
• Defina seus objetivos financeiros;
• anote suas receitas e despesas;

• Compare preços antes de comprar;
• Comece a poupar dinheiro;
• aprenda a investir dinheiro.
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Faça o teste e veja se você é um consumidor compulsivo:
• Você se preocupa excessivamente com compras?  Sim   Não
• Frequentemente, perde o controle e compra mais do que deveria ou poderia?  Sim   Não
• há um aumento progressivo do seu volume de compras e nas suas despesas?  Sim   Não
• Você já tentou e não conseguiu diminuir ou controlar suas compras?  Sim   Não
• Faz compras para tentar aliviar a angústia, tristeza e outros sintomas negativos?  Sim   Não
• Você mente sobre o que comprou e a quantidade que gastou?  Sim   Não
• Você tem ou teve prejuízos sociais, profissionais ou familiares por causa do hábito de comprar?  Sim   Não
• Suas compras causam ou causaram prejuízos financeiros?  Sim   Não
• Você já roubou, falsificou, emitiu cheque sem fundos ou cometeu outros atos ilegais para comprar ou pagar dívidas?  Sim   Não

A analista da Fecomércio MG afir-
ma que esses dados tem a ver com 
a falta de educação financeira. “As 
pessoas confundem o que é planeja-
mento financeiro. Quando se elabora 
algo desse tipo, deve-se listar a receita, 
as despesas e, após isso, direcionar 
quanto que vai para cada item. Quando 
quase 70% dos consumidores afirmam 
que realizam o planejamento financei-
ro, temos um grupo que somente lista 
as despesas e acreditam que isso é 
o correto”.

A gerente de marketing Lorena Bor-
ges conta que era uma consumidora 
impulsiva, porém depois que se viu 
diante de uma fatura de cartão de crédi-

to na qual não 
c o n s e g u i u 
quitar, teve 
que mudar 
os hábitos. 
“Costuma-
va comprar 
livros, DVDs, 
sapatos e, prin-
cipalmente, roupa”.

Lorena relata que mudou a sua 
forma de consumir: atualmente, ela 
prefere comprar peças mais caras, 
mas que durem mais, do que aquelas 
baratas e que estragam rapidamente. 
“As palavras de ordem são consumo 
consciente. Percebi que tinha muita 

coisa com etiqueta ainda, que não usei 
e nem nunca ia usar. Comecei a vender 
o que tinha em excesso, principalmente 
peças de vestuário. Agora, para com-
prar uma nova tenho que vender pelo 
menos duas das minhas”.

RESuLTADO: Cinco ou mais respostas positivas podem indicar compulsão por compras.

6 dicas para fazer 
um planejamento 
financeiro pessoal: 

Fonte: Viviane Fukugawa, coordenadora do setor de Dependências Químicas e Comportamentais da Santa Casa da Misericórdia do Rio.
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governo de minas capacita mais de 
1.450 jovens do sistema socioeducativo

todas as unidades de minas possuem escolas e contam com o ensino integral

Se
sp

sonhar. 
planejar. 
agir.

Confira os cursos disponíveis e matricule-se. 
posgraduacaosenac.com.br
0800 724 4440

campanha válida para o 1o semestre de 2018.

para conquistar 
o que importa.

http://www.seds.mg.gov.br/
http://www.seds.mg.gov.br/
http://www.educacao.mg.gov.br/
http://www.educacao.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
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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

conFrAriA FogÃo A lenhA

roberto 
Gontijo, 
Silvana e 
Valentino 
rizzioli

Deputada 
Parlamento 

Italiano,
renata Bueno,
Fabiano Lopes

Ferreira e
Luzia Ferreira

Fabiano
Lopes
Ferreira
e Silvia
Alciati

REFORÇO NA DEFESA - O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal 
Sepúlveda Pertence foi chamado para reforçar a defesa do ex-presidente 
Lula (PT) nos tribunais superiores. Ele, que é advogado criminalista, acei-
tou a missão para evitar que o ex-presidente seja preso. Isso aconteceu, 
principalmente depois da decisão do Tribunal Regional Federal de Porto 
Alegre que confirmou a sentença proferida pelo juiz Sérgio Moro e a refor-
mou para mais 3 anos. Essa contratação não deve ter ficado muito barata. 
Só para dar um parecer para ALMG no caso de um possível julgamento 
do governador Fernando Pimentel (PT), Sepúlveda cobrou R$ 500 mil.

NOVO PRESIDENTE DO TSE - O ministro Luiz Fux tomou posse 
outro dia no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral e garantiu 
que apoia incondicionalmente a aplicação da Lei da Ficha Limpa. O dis-
curso foi contra a classe política e reafirmou que ele pretende trabalhar na 
estrita observância da lei, como pilar de atuação do TSE. Fux disse ainda 
que, como mediadora do processo sadio, será irredutível na aplicação da 
lei. Ou seja, se depender dele, quando a candidatura de Lula (PT) chegar 
ao TSE para ser registrada, será observada sua situação diante da lei e, 
naturalmente, isso vai indeferir na candidatura. Sobre a prisão de Lula, 
neste caso, que mandará prendê-lo será o Tribunal Regional de Porto 
Alegre, claro que analisando os recursos impetrados.

ENTENDI O PORQUÊ DA CANDIDATURA DE HUCK - Outro dia, 
assistindo a televisão vi um programa comandado por Luciano Huck e 
passei a entender a sua possível candidatura. O roteiro foi sobre uma 
localidade no interior nordestino de nome Caldeirão. Lá não tinha nenhu-
ma casa feita de alvenaria, todas são de pau a pique e sem as mínimas 
condições de sobrevivência. Sua população, que deve girar em torno de 
umas 200 pessoas, passa as maiores dificuldades, pois a terra é árida e 
não tem água nem para beber. Seus moradores têm que ir longe para se 
abastecer. Só uma menina sabe ler e escrever e, por gostar de história, 
ganhou uma viagem: conhecer o Egito. Huck mandou construir um poço 
artesiano que produziu muita água, levou para lá um técnico agrícola que 
fez a terra árida do lugar produzir frutas e hortaliças. Também fez a luz 
chegar no lugarejo e ainda levou para cantar na festa de inauguração 
o cantor preferido da região. Em apenas 7 meses, o sertão tem água, 
produção agrícola e a moça que sonhava com o Egito agora está na 
faculdade. Com um simples programa de televisão, ele deu um banho 
nos políticos locais.

D A   C O C H E I R A
O ex-vereador Geraldo Félix faz aniversário nesta sema-

na. Quando exercia mandato, fazia festa para receber seus 
eleitores. Será que vai ter regabofe desta vez?

Dinis Pinheiro (PP) e Marcio Lacerda (PSB) iniciam 
dobradinha nos próximos dias. Os dois vão trabalhar juntos e 
quem estiver melhor na pesquisa será cabeça de chapa para 
disputar o Governo de Minas. Vão ficar longe de Aécio Neves 
(PSDB), a não ser que o tucano se aproxime deles.

Dona Ivone Lara, a grande compositora do Império Serra-
no, vai ganhar um espetáculo musical sobre sua vida. A estreia 
será no Rio e depois vai para São Paulo. 

Geddel Vieira Lima está se sentindo um leproso na Papu-
da. Todos seus ex-grandes amigos têm medo de se aproximar 
dele para uma visita.

domingo, dia 11 de fevereiro
Jadir Elon Braga
Sargento Moacir Diniz
Fernando de Castro, ex-prefeito de Caeté

segunda-feira, 12
Maria de Lourdes Brandão - Contagem
Ex-ministro Paulino Cícero de Vasconcelos 
Empresário Hamilton Ferreira

terça-feira, 13
Sérgio Emilio de Vasconcelos, ex-prefeito de Sete Lagoas. 
Wagner Benicio Gomes 
Catarina Teixeira 

Quarta-feira, 14
Dr. Clésio Basileu
Sinésio Cândido de Oliveira 
Sueli Curvelano

Quinta-feira, 15
Dr. Luiz Márcio Mendes 
Simone Barbosa, prefeitura de BH 
Ezequiel de Melo Campos 
Jornalista Fagundes Murta
Alcir Nascimento 
Jornalista Lúcio Perez

sexta-feira, 16
Eduardo Rocha (Pam-Pam)
Zélia Frederico
Mauro Teodoro

sábado, 17  
Jorge Santana de Jesus 
Wilsinho Reis, Laguna Auto Ônibus
Jornalista Lucia Helena Gazola

troféu tele santana
a 17ª edição do Troféu Telê Santana aconteceu em grande 

estilo no Mineirão, com a presença de atletas de várias mo-
dalidades, dirigentes esportivos e diversas personalidades.  
Com oito troféus, o Cruzeiro foi o grande vencedor da noite, 
se mantendo na ponta do ranking histórico dessa premiação, 
com 140 prêmios desde 2001.

prestigiando o troféu telê santana: a modelo internacio-
nal carol lagamba, o diretor da tV Alterosa ricardo carlini, 
a empresária melissa costa e o advogado ricardo tavares.

Filhos de Beja
Pensando em resgatar a cultura 

carnavalesca de araxá, a publicitária 
roberta Santos teve a iniciativa de criar o 
bloco ‘Filhos de Beja’, gratuito e para toda 
a família. O araxaense gostou tanto da 
ideia e dos ensaios, que acontecem desde 
dezembro, que o bloco ganhou espaço 
e desfilará nos dias 10 e 12 de fevereiro.

exposição
acontece até o dia 18 de fevereiro, no 

Café do Centro Cultural Minas Tênis Clube, o 
catálogo da exposição “Lorenzato: Simples 
Singular”. a mostra reúne cerca de 300 
trabalhos, entre pinturas, desenhos, es-
culturas, aquarelas e objetos pessoais, que 
permitem conhecer um pouco da vida e da 
obra de Amadeo Luciano Lorenzato, uma 
referência das artes visuais de Minas Gerais.

Advocacia mineira
O ex-presidente OaB/MG, aristóteles atheniense será o patrono da XVI Conferência da advocacia Mi-

neira, que acontece entre os dias 8 e 10 de março, em Juiz de Fora. O evento reunirá juristas renomados 
para discutir questões da atualidade, sob o tema ‘advocacia, acesso à Justiça e Efetividade’.

o presidente da oAB/mg, Antônio Fabrício gonçalves, juntamente com diretores
da seccional mineira, durante entrega oficial do convite a Aristóteles Atheniense

Folia solidária
O tradicional bloco “Na Contramão” leva às ruas de Nova Lima 

a solidariedade por meio da folia. Pelo sétimo ano consecutivo, o 
abadá é trocado por alimentos não perecíveis que são distribuídos a 
instituições de caridade, famílias carentes e ao Instituto Mário Penna. 
até o ano passado, foram arrecadadas 42 toneladas de mantimentos, 
12 mil litros de leite e 3 mil litros de água de coco. Este ano, o bloco 
sairá no dia 12, às 12 horas, da Praça Bernardino de Lima.teo garzon, um dos

idealizadores do bloco
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proFessor de especiAlizAçÃo em hotelAriA hospitAlAr 
do iiepAe – pedro@denAdAicomunicAcAo.com.Br

Marcelo Boeger

daniel Amaro

Em 1974, Freudenberger deu o nome de Burnout para a síndrome 
que afetava profissionais de forma física e emocional no ambiente 
de trabalho. Em sua pesquisa, percebeu que afetava principalmente 
os profissionais que exerciam funções em que o contato com outras 
pessoas era intenso com um nível de entrega muito grande. De lá 

para cá, muito se estudou sobre este tema em diversas perspectivas. Sabe-
-se que algumas profissões podem ser mais vulneráveis a este fenômeno. 
Por exemplo, professores, agentes penitenciários, policiais, enfermeiros e 
médicos podem ser duramente acometidos pelo estresse profissional e pelo 
Burnout. São profissões normalmente caracterizadas por uma maior dedicação 
emocional e abnegação, atuando no limite de seu conforto físico e emocional.

No caso dos médicos, muitos hospitais vêm atuando no sentido de prover 
maior conforto e hospitalidade a estes profissionais que passam horas dentro 
de pronto-socorro, centros cirúrgicos ou em atendimento. Como podemos 
oferecer conforto a este profissional que tanto se dedica ao paciente e tanto 
afeta a marca e o branding do hospital em que atua?

No mundo corporativo já é comum encontrarmos empresas que oferecem 
a seus profissionais espaços agradáveis, com uma decoração diferenciada 
onde as pessoas podem fazer uma pausa e retomar o fôlego e com isso, se 
objetiva gerar aumento de produtividade e até reduzir conflitos entre profissio-
nais. Hoje, já não é incomum encontrar até em escritórios, as famosas salas 
de descompressão. No mundo corporativo, uma sala de descompressão é 
um espaço onde os profissionais podem passar um tempo e relaxar para 
retornarem ao trabalho revigoradas. Frutas, jogos e internet fazem parte do 
menu destas salas.

Nos grandes hospitais podemos encontrar dentro do “conforto médico” 
espaços semelhantes visando ajudar a equipe médica a encontrar não somen-
te um espaço para relaxar, bem como serviços de alimentação, massagem, 
descanso entre outros. 

Na pesquisa “Conforto para Médicos atuantes em Centro Cirúrgico” que 
tive o prazer de orientar na especialização em hotelaria há alguns anos atrás, 
realizada em hospitais privados brasileiros, revelou-se que, em média, 29% 
dos cirurgiões ficam até uma hora no hospital, 49% até 3 horas, 10% entre 3 
e 8 horas e 12% por mais de 8 horas por dia. A pesquisa demonstrou que os 
mesmos dividem seu tempo diário entre atendimento em consultórios (muitas 
vezes dentro ou contíguo ao prédio hospitalar), cirurgias e consultas pré-
-anestésicas (no caso de anestesiologistas) e até no próprio pronto-socorro. 

Quando o “conforto médico” surgiu em hospitais, o local se resumia a uma 
sala com um sofá, uma televisão, micro-ondas e um frigobar com sanduíches. 
Ainda hoje temos hospitais em que quase nada foi feito neste sentido. Nesses 
hospitais, as reclamações dos médicos são sempre em relação ao tamanho 
do espaço físico, entendendo que a área destinada ao mesmo é insuficiente 
para o número de frequentadores. Outra reclamação recorrente é sobre a 
qualidade da comida. Em muitos hospitais que não se apropriaram de modelos 
mais arrojados, não é raro encontrar médicos que são obrigados a colocar a 
bandeja no colo, sentado em um sofá, gerando um enorme desconforto para 
se alimentarem. 

Já nos hospitais que repensaram estes serviços, podemos encontrar pa-
drões de hotelaria exclusivos para este espaço com restaurantes, cardápios ex-
clusivos, serviços de massagem, áreas de descanso reservadas, lanchonetes 
etc muitas vezes 24 horas. Alguns hospitais possuem serviços com empresas 
parceiras que podem facilitar o dia a dia do corpo clínico como empresas de 
lavanderias, serviços de motoboy e de facilidades como correios, xerox, flo-
riculturas, farmácias, despachante e em alguns, até academias e espaço de 
manicure e pedicure. Os serviços não devem ser apenas oferecidos para os 
profissionais do centro cirúrgico e deve contemplar a equipe de atendimento 
clínico, que também passa por alto nível de pressão. 

Muitos disponibilizam profissionais do departamento de hotelaria para 
apoiar e facilitar a visualização de informações dos mesmos para temas 
como agendamento cirúrgico, liberação de guias, apoio com informações 
para preenchimento de prontuários, etc. Naturalmente o bom ambiente e a 
existência destes serviços não são os únicos pontos para eliminar o estresse 
no trabalho, mas podem apoiar e ajudar a reduzir o estresse dos profissionais.

Por tudo isso, devem obrigatoriamente estar no radar do gestor de hotelaria 
e facilities dos hospitais a importância de contemplar o conforto médico em suas 
ações – oferecendo serviços de qualidade, desde a alimentação adequada 
e promover conforto da roupa privativa disponibilizada para uso em cirurgias 
até da gestão das instalações em que a equipe permanece durante o tempo 
em que estão nos hospitais.

colAngite esclerosAnte primáriA: 1% nuncA representou tAnto

A Colangite Esclerosante Pri-
mária (CEP) acomete cerca 
de 10 a 40 pessoas em um 
milhão no mundo todo, sendo 

mais comum nos homens, com idade 
média de 40 anos. Apesar da enfermi-
dade não ter cura, existem tratamentos 
que podem proporcionar uma razoável 
qualidade de vida. Na quarta e última 
reportagem sobre as doenças que 
afetam 1% da população, falaremos 
um pouco mais sobre a CEP.

O gastroenterologista do Hospital 
Vera Cruz José Carlos Couto explica 
que a CEP é um processo de cunho 
autoimune, no qual ocorre uma infla-
mação das vias biliares com cicatri-
zação progressiva, tanto intra como 
extra-hepáticas. “Com o tempo, essa 
formação de cicatrizes leva a obstru-
ção dos canais. Ela é considerada 
uma doença grave e se não tratada 
pode levar a ter consequências, como 
o desencadeamento de cirrose, de-
vido ao acúmulo crônico da bile nos 
dutos biliares”.

Ainda segundo o gastro, a CEP 
tem como complicação o colan-
giocarcinoma, um tipo de câncer 
extremamente agressivo que pode 
se desenvolver nos portadores da 
doença. “Ela ainda tem relação com 
outras patologias autoimunes como 
tireoidite de hashimoto, artrite reuma-
toide, retocolite ulcerativa idiopática, 
dentre outras. Cerca de 50% das 
pessoas que tem CEP também são 
portadores de alguma inflamação 
intestinal”.

Entre os principais sinais e 
sintomas está a fadiga e a “cocei-
ra”. Com a evolução da doença, 
posteriormente pode aparecer a 
icterícia, coloração amarelada da 
pele, das conjuntivas e da urina es-
cura. “Alguns pacientes sentem dor 
no abdômen e febre. Quando surge 
a febre pode ser sinal de colangite 
bacteriana, que necessita de trata-
mento com antibiótico e drenagem 
das vias biliares”. Com relação à 
alimentação, o médico salienta que 
não existe restrições ou alimentos 
que pioram o quadro. “Porém, al-
guns pacientes podem apresentar 
certa intolerância a comida mais 
gordurosa, pois há uma diminuição 
da excreção da bile, responsável 
pela emulsificação e absorção das 
gorduras”.

O diagnóstico da CEP pode ser fei-
to por exame de Colangiopancreatogra-
fia por ressonância magnética (CPRM). 
“Por meio dele a gente consegue obter 
imagens dos dutos biliares e do duto 
pancreático, o que pode confirmar 
a doença. Existe ainda outro exame 
chamado Colangiopancreatografia 
retrógrada endoscópica (CPRE), mas 
esse é cada vez menos usado, pois é 
um exame mais invasivo”.

tratamento
Muitos pacientes convivem bem 

com a CEP e tem os sintomas contro-
lados. “Não existe tratamento medi-
camentoso que possa alterar o curso 
da doença. Os corticosteroides e os 
imunossupressores não são eficazes. 
O ácido ursodesoxicólico pode melho-
rar um pouco os níveis das enzimas 
hepáticas, mas também não alteram o 
curso natural da CEP.  O tratamento en-
doscópico, com colocação de prótese 
biliares, pode aliviar alguns sintomas, 
diminuir a icterícia e ajudar no tratamen-
to da colangite bacteriana, mas não se 
comprovou como eficaz na cura”.

Vencendo a doença
A enfermeira Ivana Ribeiro, 

de 33 anos, descobriu a CEP em 
meados de 2014. Atualmente ela 
está afastada do emprego para se 
tratar. “Sempre tive uma fragilidade 
na saúde. Fiz vários exames de 
sangue e ultrassom que demons-
trou que o canal onde passa a bile 
no fígado estava mais estreito. 
O diagnóstico definitivo veio por 
meio de uma biopsia. Os sintomas 
eram parecidos com uma ressaca. 
Bastante náusea, dor de cabeça e 
fraqueza. Eu também sentia falta de 
ar, indisposição e muita coceira nas 
mãos e nos pés”.

Além da CEP, ela também desen-
volveu hepatite autoimune e cirrose. 
“Meu organismo passou a ter aversão 
a álcool. Se eu tomar um pouco de 
cerveja, por exemplo, já tenho como 
se fosse uma crise alérgica. Fico com 
os olhos inchados e fecha a gargan-
ta”. Ela conta que seu fígado está 
inchado e sente fisgadas em alguns 
momentos do dia, mas não é uma 
dor contínua.

Ivana diz que quando foi diag-
nosticada acabou ficando um pouco 
deprimida. “A gente lê na internet que 
a sobrevida é pequena e passam di-
versas questões na nossa cabeça. E, 
além dessa depressão, o tratamento 
é bem complicado. A medicação que 
tomo, o imunossupressor, tem uma 
lista de efeitos colaterais, incluindo 
o risco de ter leucemia e queda de 
cabelo. Às vezes parece que estou 
tomando um veneno”. 

A enfermeira conta que não foi 
fácil aceitar o tratamento. “Parecia 
que eu estava tomando uma medica-
ção que me deixava pior e debilitada. 
Como trabalho na área da saúde, 
não conseguia aceitar a questão de 
como eu ia tomar um remédio que tira 
minha imunidade e ainda trabalhar 
em um ambiente hospitalar que é 
contaminado”.

Atualmente a doença está estabi-
lizada. Além do tratamento à base de 
remédios, Ivana faz acompanhamen-
to com psiquiatra e evita qualquer tipo 
de alimento que possa sobrecarregar 
o fígado como os gordurosos, pro-
cessados e embutidos. Ela reforça 
que ainda não pode ser candidata 
ao transplante. “No meu caso, o 
comprometimento está no grau 6, o 
que é considerada baixa para realizar 
a cirurgia”, encerra.

trAnsplAnte de FÍgAdo

Os critérios utilizados para 
realizar a cirurgia é por meio da 
classificação MELD (Model for 
End-Stage Liver Disease) que 
avalia a gravidade da doença 
hepática por pontos. A partir 
de 15 pontos passa a ser can-
didato ao transplante. Porém, 
normalmente ele só ocorre com 
MELD acima de 20.

Os pacientes que necessitam de 
urgência são aqueles que apresen-
tam alta pontuação, ou seja, possuem 
tumor ou uma cirrose avançada. 
“Existem alguns casos especiais que 
é quando a pessoa apresenta prurido 
extremo ou possui pelo menos de 
duas a três colangites bacterianas 
recorrentes ou o diagnóstico de colan-
giocarcinoma menor do que 3 cm. A 
cirurgia prolonga a vida e cura alguns 
dos distúrbios considerados fatais”.

De acordo com o gastro, após o 
transplante raramente pode haver 
a reincidência da CEP. “O tipo de 
transplante indicado é o que fígado 
é transplantado em conjunto com as 
vias biliares extra-hepáticas”, finaliza.

Patologia não tem cura, mas existem tratamentos modernos que aliviam os sintomas e 
proporcionam uma melhor qualidade de vida

Acesse www.edicaodobrasil.com.br e releia todas as reportagens
anteriores sobre as patologias que acometem 1% da população
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estresse laboral afeta médicos

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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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.

Ariane Braga

o Que VAi nA lAncheirA do seu Filho?
OMS aPONTa qUE BraSIL TErá 11,3 MILhõES DE CrIaNçaS aCIMa DO PESO aTé 2025

Depois de um grande período 
de férias, as crianças, em sua 
maioria, entram ou retornam para 
a escola. No entanto, maus hábi-
tos deste período podem insistir 
em acompanhar os baixinhos: a 
alimentação. Quem nunca viu uma 
criança lanchando uma coxinha 
com refrigerante na hora do re-
creio? Os produtos industrializados 
não passam tão longe da lancheira, 
o que é altamente perigoso. Se-
gundo a Organização Mundial da 
Saúde, o Brasil terá 11,3 milhões 
de crianças acima do peso até 
2025. Globalmente, há pelo me-
nos 41 milhões de crianças entre 
0 – 5 anos obesas. E, além disso, 
dados mais recentes do Ministério 

da Saúde apontam que 20% da 
população brasileira sofre com a 
obesidade.

A educação alimentar é algo 
que vem de casa, mas muitas 
escolas integram essa questão. A 
diretora escolar e pedagoga Ro-
sangela Santos explica que sempre 
orienta os pais a optar por lanches 
mais saudáveis.

Ela conta que atua na área há 
18 anos e que tem percebido uma 
mudança na lancheira das crian-
ças nos últimos anos. “As frutas e 
sucos naturais são cada vez mais 
frequentes. A consciência dessa 
necessidade garante a qualidade 
do lanche escolar”.

Uma pesquisa da Unifesp e 
USP mostrou que a ingestão de 
frutas esteve presente em 98,8% 
das composições de lanches estu-

dadas. Já o leite e bebidas à base 
de leite estiveram presentes em 
quase 10% das composições de 
lanches e o suco compôs 8,3% dos 
lanches intermediários. No entanto, 
o refrigerante apresentou frequên-
cia de ingestão próximo a 5% no 
lanche da tarde das crianças. 

A nutricionista escolar Rachel Ra-
faela Silva esclarece que realmente 
há uma mudança de postura na hora 
da alimentação. “Entretanto, vejo 
resistência de alguns pais que ainda 
levam suco de caixinha, que não é 
uma boa opção devido aos níveis de 
açúcar e conservantes”. 

Diante disso, a nutricionista 
salienta que a melhor opção seria 
a adequação das cantinas es-
colares. “Hoje, temos legislação 
que regulamenta o lanche das 
escolas públicas e também nas 

escolas particulares, mas quando 
há fiscalização se acha todo tipo 
de alimento. É necessário uma 
vistoria maior”. 

Ela recomenda que o lanche 
escolar deva ter essencialmente 
três fontes: carboidrato, proteína 
e fruta. 

Carboidrato (energia): Pão ou 
bolo caseiro

Proteína (construtor): Queijo, 
leite, iogurte natural (sem adição 
de açúcar e outros componentes)

Fruta: Pode ser também em 
forma de suco, mas sem adição 
de açúcar.

Rachel diz ainda que é muito 
importante que os pais observem 
os rótulos dos alimentos. “A so-
ciedade não tem o hábito de ler o 
que realmente tem no produto. Por 
exemplo, o iogurte natural deve 
ter somente leite e fermento lactil, 
mais que isso não é saudável”. 

De olho na alimentação, a mãe 
do João Victor de 3 anos, Sandra 
Sampaio conta que monta o lanche 
pensando na saúde do filho. “Faço 
suco natural com polpa da fruta, 
pão de queijo, iorgute (sem lactose) 
e uma fruta. Às vezes vou interca-
lando com bolo. Faço o possível 
para ele levar alimentos saudáveis. 
Além disso, ele é intolerante a lac-
tose, dessa forma tenho que tomar 
muito cuidado”.

Ela revela que toda sexta-feira 
a escola permite que os alunos 
levem salgadinho. “Mas mesmo 
assim coloco uma fruta para ele”.

sem lancheira
Algumas escolinhas optam por 

oferecer o lanche para as crianças, 
assim como a que Rosimeire Soa-
res matriculou seus filhos, Miguel, 2 
anos e Samuel, 4 anos. “O lanche 
tem leite, suco natural, bolo, biscoito 
e, além disso, algumas vezes tem 
arroz temperado, macarronada, ve-
getais etc. Quando tem saladas de 
frutas, cada criança leva uma para 
fazer. Desta forma todos aproveitam 
e ainda aprendem sobre alimenta-
ção. O Samuel, por exemplo, só 
comia banana, hoje em dia ele já 
gosta de manga, morango, maça 

etc. O Miguel também recebe a 
mesma alimentação no ambiente 
escolar, a única coisa diferente é a 
mamadeira”.

Prepare um lanche colorido e atrativo que desperte 
curiosidade e vontade de experimentar sabores novos.

criAnçAs
X

Alimentos

Seja paciente ao oferecer alimentos saudáveis às 
crianças, que podem precisar degustar até 15 vezes o 
mesmo alimento antes de se acostumarem.

As crianças sentem o gosto amargo mais acentuado nas 
verduras e legumes, por isso, o truque está em oferecer as 
verdinhas de várias formas: refogadas, cozidas, com molho 
de soja (shoyu), etc.

lancheira do João Victor: além da educação alimentar
na escola é importante que os pais sigam as orientações

Ela diz que se uma criança não 
gosta de um alimento, sempre tem 
uma opção. “A escola sempre nos 
orienta em relação a alimentação”.

use a sua criatividade
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nat macedo

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

mBA é opção para quem
busca ascensão profissional

Governo mineiro divulga edital de 
concurso público da Polícia Civil

A mudança na carreira é 
uma das prioridades dos 
brasileiros neste ano. 
Pesquisa realizada pelo 

Google constatou que 55% dos 4 
mil participantes querem “mudar 
de emprego”. Este termo, no final 
do ano passado, foi pesquisado 
pela ferramenta de busca 12 vezes 
mais do igual período em 2016. A 
qualificação é uma alternativa re-
levante para quem está insatisfeito 
com a atual situação profissional 
e deseja dar um novo direciona-
mento na carreira. Para quem já 
tem experiência no mercado de 

trabalho, uma opção é o Master 
in Business Administration (MBA), 
uma pós-graduação com duração 
média de 18 meses e focada na 
formação gerencial de alguma 
área de interesse, como gestão de 
pessoas, finanças e projetos.

Formada há 7 anos, a adminis-
tradora Juliana de Souza Domingos 
atua como consultora interna de 
gestão integrada no Minas Tênis 
Clube e encontrou no MBA em 
Gestão Empresarial uma oportu-
nidade de se atualizar. “Já estava 
há um tempo sem estudar e queria 
voltar para o ambiente acadêmico. 
Concluí o MBA no ano passado e 
o curso me deu mais segurança 
para fazer o que eu faço, além de 
direcionar melhor o meu nível de 
especialização, já que a administra-
ção é uma formação genérica. Hoje, 
me sinto mais preparada para dar 
consultoria em gestão para outras 
empresas que estejam buscando 
crescimento, por exemplo”, avalia.

A gerente universitária do Se-
nac em Minas, Maria Isabel França, 
explica que o MBA é recomendado 
para profissionais que desejam atu-
alização, para aqueles que buscam 
um conhecimento complementar à 
sua área de formação, bem como 
aquele que deseja redirecionar 
sua carreira e precisa ampliar o 
networking. Também para pessoas 
que almejam uma progressão na 
carreira ou já foram promovidas 
e o novo cargo vai demandar 
conhecimentos específicos de 
gestão e liderança. “O MBA é in-
dicado para a pessoa que já tem 
um histórico profissional, uma vez 
que a troca de experiências de 
mercado entre professor e alunos 
é parte importante do processo de 
aprendizagem.”

O MBA em Gestão Estratégica 
de Pessoas possibilitou ao enge-
nheiro de minas Denis Cláudio 
Ferreira um melhor entendimento 
e condução de equipes. Coorde-
nador de planejamento de lavra na 
mineradora Ferrous, em Conselhei-
ro Lafaiete, lidera 35 pessoas de 
cinco áreas distintas. “O curso me 
mostrou qual é a prática do merca-
do nessa área e quais ferramentas 
podem ser utilizadas. Como a tur-
ma era composta por pessoas com 
experiências diversas, isso fez toda 
a diferença. Foram conhecimentos 
que, sozinho, mesmo já trabalhan-
do com isso, eu não teria.”

tendências 
para 2018

O Senac realiza, entre 
os dias 20 e 22 de feverei-
ro, às 10h, o Webinar gra-
tuito Mundo corporativo 
– Tendências para 2018, 
para pessoas que querem 
conhecer as principais ten-
dências no mundo dos ne-
gócios em diversas áreas. 
No dia 20, serão abordados 
os segmentos gestão em-
presarial e gestão estra-
tégica de pessoas. No dia 
21, o tema será gestão de 
projetos, gestão financeira 
e controladoria. Por fim, no 
dia 22, gestão gastronômi-
ca e hoteleira.

As inscrições anteci-
padas são feitas pelo site 
www.sympla.com.br. Infor-
mações pelo telefone 0800 
724 4440.

gerente universitária do senac
em minas maria isabel França
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to O  Governo de Minas Ge-
rais publicou o edital do 
concurso público de pro-
vas e títulos da Polícia Civil 

de Minas Gerais (PCMG), para 
o cargo de delegado de polícia 
substituto (nível inicial da carrei-
ra). O edital nº 01/18 foi publicado 
no Diário Oficial Minas Gerais. 

O concurso visa ao preenchi-
mento de 76 vagas para o cargo, 
com o objetivo de direcionamento 
para o trabalho nas unidades poli-
ciais das Delegacias Regionais de 
Polícia Civil do interior do Estado. 
As inscrições estarão abertas, 
neste ano, a partir das 9h do dia 
16 de abril e seguem até às 23h 
do dia 15 de maio, conforme as 
disposições do edital.

O chefe da Polícia Civil, de-
legado-geral João Octacílio Silva 
Neto, destaca a importância do 
concurso. “Pedimos ao governador 
e ele nos atendeu com mais esse 
pleito. Autorizou a realização do 
concurso para delegado, o que 
representa um grande ganho para 
nossa instituição e também para a 
sociedade”, afirma.

A jornada de trabalho é de 
40 horas semanais, com regime 
estatutário. O salário inicial para o 
cargo é de R$ 11.475,57. Confor-
me o edital, ficam reservadas oito 
vagas a pessoas com deficiência, o 
equivalente ao percentual de 10% 
do total de vagas oferecidas. Ain-
da segundo o documento, se não 
houver candidatos com deficiência 
aprovados ou se o número de pes-
soas com deficiência habilitadas 
for inferior ao número de vagas 
reservadas, essas poderão ser 
preenchidas por candidatos sem 
deficiência, seguindo-se a ordem 
de classificação.

Além, da aprovação no certa-
me, são requisitos para ingressar 
no cargo o título de bacharel em 
Direito, a idade mínima de 18 
anos (completados até a data 
da posse), ser brasileiro nato ou 
naturalizado, estar em dia com as 
obrigações eleitorais (em caso de 
candidato do sexo masculino, tam-
bém com as militares) e estar em 
pleno exercício dos direitos civis e 
políticos. As bancas examinadoras 
serão a Fundação Mariana Resen-
de Costa (Fumarc) e a Academia 
de Polícia Civil de Minas Gerais 
(Acadepol).

processo
As inscrições deverão ser re-

alizadas exclusivamente por meio 

dos sites: acadepol.policiacivil.
mg.gov.br e www.fumarc.com.br. 
O valor de inscrição no concurso 
é de R$ 212, recolhido por meio 
de Documento de Arrecadação 
Estadual (DAE). 

Uma vez aprovado, nomeado e 
empossado, o candidato será ime-
diatamente matriculado no Curso 
de Formação Técnico-Profissional 
promovido pela Acadepol. Neste 
período, vale ressaltar, o servidor 
terá direito somente à remunera-
ção correspondente ao primeiro 
grau do nível inicial da carreira de 
Delegado de Polícia Substituto. 
Após o curso, então, o servidor 
será designado para atuação nas 
unidades policiais das delegacias 
regionais de Polícia Civil do interior 
do Estado.

chefe da polícia civil, João octacílio neto
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VocÊ É Quem gostAriA de ser?
PESqUISa MOSTra O qUE JOVENS MUDarIaM EM SUaS VIDaS

Quem nunca idealizou a vida 
perfeita? Ganhar na loteria, ser 
famoso, viajar por todo o mundo 
ou, até mesmo, achar a lâmpada 
do Aladdin. Pensar neste assunto 
faz com que reflitamos as mudan-
ças que gostaríamos de ver em 
nossa vida. O Núcleo Brasileiro 
de Estágio (Nube) fez um levan-
tamento com jovens de 15 a 26 
anos sobre este tema. A pergunta 
foi: “Se pudesse mudar algo, o que 
seria?”. O resultado apontou desde 
necessidades básicas até fatores 
emocionais.

Cerca de 62% dos jovens tro-
cariam o endereço onde moram. 
De acordo com a gerente de treina-
mento do Nube, Yolanda Brandão, 
isso se deve ao fato da dificuldade 
de deslocamento que muitos deles 
tem para ir de casa para o trabalho, 
escola ou faculdade. “É matar um 
leão por dia. Nas grandes capitais, a 
pessoa gasta horas para ir e voltar. 
Isso gera uma frustração, porque 
torna algo que deveria ser bom em 
uma coisa custosa e cansativa”.

A psicóloga Luisa Conrado 
acrescenta que as questões am-
bientais podem ser um dificultador 
para que as pessoas busquem 
seus sonhos. “Se não houver mo-

tivação, eles vão ficando para trás. 
E isso vem do querer, do desejo. 
Os nossos limites são o que torna 
o sonho real. Às vezes, podem nos 
atrasar um pouco, mas ensina a 
termos paciência e maturidade 
para chegar aonde queremos. 
Temos que usar essas limitações 
a nosso favor”.

Um outro ponto que gera frus-
tração é a escolha do curso na fa-
culdade. 14% dos jovens disseram 
ter vontade de mudar a área esco-
lhida. Para evitar isso, a psicóloga 
explica que o ideal é saber o que se 
quer. “O autoconhecimento sempre 
vai ser a chave para toda escolha 
que fazemos na vida. Quais as 
minhas motivações? O que eu es-
pero? O que me faça feliz? A atual 
geração busca realização profissio-
nal antes da remuneração”.

O terceiro item em evidência 
na pesquisa foi em relação as ami-
zades: 13% dos jovens disseram 
querer fazer novos amigos. Luisa 
elucida que precisamos entender 
que todos mudam com o tempo. 
“Isso é natural e saudável, mas é 
algo que pode fazer com que certas 
pessoas fiquem incompatíveis com 
você. O ideal é entender suas mu-
danças e as do outro e ver se são 
conciliáveis. Se forem, ótimo. Se 
não, seja grato pelo que viveram 
e deixe ir”.

De maneira mais profunda, 6% 
dos jovens gostariam de mudar sua 
identidade e ser outra pessoa. Se-
gundo Yolanda, isso parte do ima-
ginário e do fato da adolescência 
ser fundamental para a construção 
do nosso eu. “Os vínculos que 
estabelecemos, carreira, tudo vai 
dizer quem somos. Às vezes, a 
pessoa se frustra com uma dessas 
questões e entende aquilo como 
um ataque ao que ele é. E, com 
isso, quer mudar tudo. A resposta 
é ser o que podemos e buscar 
identificar o que nos incomoda. 
Ocasionalmente não é a vida toda, 
apenas um ponto dela”.

A psicóloga atribui esse ponto 
as redes sociais. “Em uma era tec-
nológica, nós só vemos diversão e 
conquistas. O problema é que as 
redes mostram somente um aspec-
to da nossa vida e não ela como um 
todo. A vida do outro parece muito 
fácil e boa de se viver, nós esque-
cemos que o próximo também deve 
ter suas frustrações. Isso contribui 
para alimentar fantasias de uma 
vida ideal que parece simples e só 
com momentos bons”.

Mais uma vez, Luisa aponta o au-
toconhecimento como saída. “É preo-
cupante quando uma pessoa quer ser 
outra. Isso mostra uma autoestima 

dilacerada na qual ser qualquer outra 
coisa é melhor. Temos que conhecer 
os pontos fortes e os fracos da nossa 
personalidade, reconhecer o que tem 
no outro que me faz querer ser ele e 
trabalhar para o desenvolvimento de 
uma autoestima pautada na realidade 
de quem eu sou”.

Por fim, 3,69% dos jovens troca-
riam de família por não receberem o 
apoio delas para o sucesso. “A gerente 
de treinamento explica que, na maioria 
das vezes, os pais são de outra gera-
ção. E isso é um complicador. “Se a 
gente pensar, antes existiam poucos 
cursos superiores, hoje têm vários. 
Muitas vezes, para uma pessoa de 
uma geração anterior, é difícil entender 
que a profissão de design de games 
pode ser tão promissora quanto a de 
medicina, por exemplo”.

Ela acrescenta que, na maioria 
das vezes, o jovem ainda não se 
decidiu e isso faz com que os pais 
também tenham dúvidas sobre o 
curso. “Às vezes nem ele se con-
venceu de que é uma boa área para 
si. Portanto, o melhor a se fazer é 
buscar conhecer melhor o curso, a 
faculdade e o mercado. Entender se 
é algo válido e então conversar com 
os pais. Mas sempre lembrar que, 
quando um pai questiona a profissão 
que ele quer, não é dele que ele 
duvida, mas do mercado. Incerteza 
é normal e diálogo melhora tudo”.

mudar ou não mudar, 
eis a questão:

A recepcionista Mariana 
Araújo, 22, informa que gosta-
ria de mudar bastante coisa em 
sua vida. “A primeira mudança 
seria morar fora do Brasil, além 
disso, também trocaria o curso 
da faculdade. Hoje, eu faço 
fisioterapia, mas meu sonho 
mesmo era cursar medicina. 
Gostaria de ser rica, porque 
meu desejo é ter 4 filhos, mas, 
para isso, precisaria ter melho-
res condições financeiras das 
que tenho atualmente”. 

Um exemplo concreto des-
sas reviravoltas que a gente 
mesmo é capaz de fazer em 
nossas vidas é contada pela 
fotógrafa Ane Faria. “Eu estava 
com 23 anos e trabalhava há 
um ano e meio como analista 
de comunicação. Fui cobrir um 
evento de empreendedorismo 
e aquilo ficou na minha cabe-
ça, 3 meses depois eu tomei 
coragem e decidi pedir conta 
do trabalho para abrir meu 
estúdio de fotografia. E, agora, 
já se passaram 3 anos, porém 
a vontade de mudar continua 
acesa dentro de mim”, projeta. 

entender quem queremos ser é fundamental
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http://www.fumarc.com.br/
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o seu consórcio multibrasileiro

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

samba de Boteco fecha edição 2018
com sucesso de público em itabirito

Nem mesmo a chuva e o tempo 
fechado desanimaram os foliões 
itabiritenses, que compareceram no 
Samba de Boteco. No dia 2, a banda 
Tindolelê abriu as comemorações no 
D’Matta Grill. No dia 3, foi a vez do 
Pirulito da Vila fazer a festa no distrito 
de São Gonçalo do Bação. E para 
fechar a edição 2018, Joãozito e a 
Bateria fizeram uma apresentação 
no domingo no mercado municipal. 
O bandão da Bandalheira também 
marcou presença no sábado e 
domingo, tocando as melhores 
marchinhas de Carnaval. 

O quinto ano do projeto contou 
com nove eventos. Ao todo, partici-
param 19 estabelecimentos comer-
ciais na sede do município e nos 
dois distritos, além de uma edição 
especial de fechamento no mercado 
municipal. Os eventos reuniram mais 
de 25 mil pessoas e representaram 
uma movimentação de mais de R$ 
500 mil na economia de Itabirito. 

De acordo com a diretora de 
turismo, Michilene Rodrigues, o re-
sultado foi, mais uma vez, positivo. 
“O Samba de Boteco é um evento 
que já faz parte do calendário de 
eventos turísticos do município 
e este ano superou mais uma vez 
as expectativas da organização. A 
edição no mercado municipal foi 
uma experiência excelente, pois ele 
apresenta um diferencial caracte-
rístico que é a oferta gastronômica 
trabalhada pelos sete empresá-
rios que funcionam normalmente no 
local nas quartas e sábados”. 

Para o secretário de Patrimônio 
Cultural e Turismo, Ubiraney Figuei-
redo, o volume de público mostra a 
adesão da população ao projeto. 
“Durante as cinco edições, nos 

surpreendemos com o número de 
foliões que participaram. O projeto 
nasceu com o objetivo de descen-
tralizar as comemorações, levando 
movimentação econômica também 
para os bairros, mas acabou to-
mando grandes proporções. Em 5 
anos, o Samba conseguiu garantir 
um fluxo de turismo que o Julifest só 
conquistou após 10 anos”, explica. 

O sucesso é explicado pela 
qualidade das atrações e pelo 
ambiente familiar. “O Samba de 
Boteco foi um ganho grande para 
a cidade. É um evento gratuito, 
de qualidade, sem tumultos, que 
pode ser aproveitado por toda a 
família. Participo todos os anos 
e vou sempre que posso”, disse 
a itabiritense Beatriz Amorim. “O 
evento está ótimo e organizado. É 
um excelente esquenta para o Car-
naval”, completou Letícia Petrus. 

Movimentação econômica 
Além de proporcionar entreteni-

mento e qualidade para a população, 
o Samba de Boteco representa tam-
bém um saldo positivo para os bares 
que participam do evento. Para a 
proprietária do bar Casa Velha, de 
São Gonçalo do Bação, Marilene 

Carvalho, o resultado é animador. “O 
movimento é bem superior ao de um 
fim de semana normal. Participamos 
dos 5 anos”, disse. 

Silvana Damas, proprietária do 
Artesanato da Carne, localizado no 
mercado municipal, participou do 
projeto pela primeira vez e gostou do 
resultado. “É interessante participar 
do Samba, principalmente porque do-
mingo é um dia que não funcionamos. 
Por mim, a projeto pode acontecer 
aqui todos os anos”, comemorou. 

Em 2018, oito bandas, além do 
tradicional bandão da Bandalheira, 
foram responsáveis por animar o 
público. Para os músicos, o projeto 
é uma oportunidade de melhorar a 
preparação para o Carnaval. “É muito 
bom participar do Samba de Boteco, 
porque nos deixa prontos e ainda 
mais animados. Já virou uma tradição 
para nós”, afirmou o trombonista do 
bandão, Antônio Dutra, o Téia. 

Participando pela primeira 
vez da festa, o vocalista Joãozito 
elogiou o evento. “Itabirito está de 
parabéns pela iniciativa de valori-
zar a cultura do Carnaval, resga-
tando a tradição das marchinhas 
e dando espaço para vários tipos 
de músicas”, finalizou.

mais de 25 mil pessoas participaram do evento
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Juiz de Fora abre inscrições para
o Cartão Passe Fácil Estudante

Estão abertas até 28 de feve-
reiro as inscrições para o programa 
municipal “Cartão Passe Fácil 
Estudante” em Juiz de Fora. O be-
nefício concede ao aluno da rede 
municipal de ensino a gratuidade 
nos ônibus urbanos da cidade, em 
uma parceria das Secretarias de 
Educação de Transporte e Trânsito 
(Settra).

Para solicitar, o aluno deve 
estar matriculado em instituição 
de ensino para assegurar o auxílio, 
residir a mais de um quilômetro 
da escola e ter renda familiar de 
até dois salários mínimos. Os ou-
tros critérios estão estabelecidos 
no edital publicado no Diário Oficial 
do Município.

O candidato deverá procurar as 
sedes do Espaço Cidadão no Centro 
e nos bairros levando os originais e 
cópia dos seguintes documentos: 
certidão de nascimento ou car-
teira de identidade, Cadastro 
de Pessoa Física (CPF), 
certidão de casamento, 
comprovante de resi-
dência, renda fami-
liar e matrícula do 
aluno.

Os responsáveis pelos alunos 
e os estudantes maiores de 18 
anos podem procurar a escola na 
qual o candidato está matricula-
do, para solici-
tar a ficha de 
inscrição e o 
comprovante 
de matrícula, 
a fim de ter 
acesso ao 
benefício.

Os estudantes já cadastrados 
não precisam efetivar nova inscri-
ção. Após este processo, o material 
segue para análise da Supervisão 
de Transporte Escolar da Secreta-

ria Municipal de Educação, 
que irá emitir o parecer.

As agências do 
Espaço Cidadão 
funcionam de 8h 
às 18h nos se-
gu in tes  ende-
reços: Central: 
Avenida Barão do 
Rio Branco, 2.234, 

Cent ro ;  Su l : 
Rua Porto das 
Flores, 270, 
Santa Luzia; 
Norte: Rua Inês 
Garc ia ,  357 , 
Benfica; Oeste: 
Avenida Presi-

dente Costa e 
Silva, 1.800, 
São Pedro; 
N o r d e s t e : 
Rua Santa 
Terezinha, 
172, Santa 
Terezinha.

Divulgação

https://www.pjf.mg.gov.br/e_atos/e_atos_vis.php?id=58908
https://www.pjf.mg.gov.br/e_atos/e_atos_vis.php?id=58908
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
quEM SABE, SABE Advogado & Jornalista

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

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

segurança bancária das instituições. 
Com uma medida inconstitucional o Banco 
Central vai alterar as regras de segurança 
bancária das instituições que fazem em-
préstimos a Estados e municípios, afirmou o 
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A 
mudança ocorre após o Conselho de admi-
nistração da Caixa suspender as concessões 
feitas a governos regionais que tinham como 
garantia receitas tributárias ou verba recebida 
via Fundo de Participação de Estados (FPE) e 
Fundo De Participação dos Municípios (FPM). 

carnaval do barulho. Este ano, o Carnaval 
será do barulho. Mas, ao que tudo indica, sem 
bagunça, com segurança e organizado. Este 
ano não deverá faltar banheiro químico para 
os foliões, nos 4 dias de folia, de acordo com 
a Belotur, mais de 3 milhões de visitantes e 
pessoas, que vão desfilar nos blocos de rua. O 
Carnaval daqui passou a ser uma realidade e 
ganhou projeção nacional. (Fonte: Portal Uai)

c A n A l   A B e r t o

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

FernAndo pimentel
Agiu rápido

Artes VisuAis

Foco nA FicçÃo cientiFicA

ao tomar conhecimento que a Com-
panhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) 
necessita de uma recomposição na lei 
orçamentária anual, ou seja, reduzir os 
investimentos das obras do metrô de BH, o 
governador Fernando Pimentel (PT), solicitou 
uma reunião com o presidente da república. 
Ele disse que ficou preocupado com a notícia 
e garantiu que não vai aceitar a suspensão 
do serviço. Pimentel destacou também a 
ausência de mineiros na gestão atual e o 
descaso da União com o Minas Gerais.

A Fundação Clóvis Salgado abriu inscri-
ções para os cursos de produção em artes vi-
suais (360 vagas) e de formação continuada 
na mesma área (280 vagas). Os interessados 
têm até 16 de fevereiro para realizar a inscri-
ção, preenchendo formulário pelo site www.
fcs.mg.gov.br. as inscrições para qualquer um 
dos cursos têm valor de r$ 55.

Do dia 27 deste mês a 7 de março, o Cine 
Sesc Palladium apresenta a mostra “Clássica 
do Sci-fi: Uma Jornada de quatro Décadas 
pelo Fantástico Mundo dos Filmes B de Ficção 
Científica”, que traz seis obras das décadas 
de 50, 60, 70 e 80. Elas são de diretores 
consagrados, entre eles alguns mestres do 
cinema, como Mario Bava, Joseph Losey e 
John Carpenter. a entrada é gratuita.

O prefeito Odelmo Leão (PP) se 
reuniu com vereadores para apresen-
tar e tirar dúvidas sobre 14 projetos de 
lei de autoria do Executivo que serão 
enviados para apreciação da Câmara 
Municipal de Uberlândia durante as 
primeiras sessões de 2018 ainda 
neste mês de fevereiro. O encontro 
ocorreu em conformidade ao pro-
cesso de transparência adotado pela 
nova gestão municipal.

Dentre as propostas apresen-
tadas, destaca-se o projeto de lei 
que pretende reajustar em 4,5% os 
salários de todos os servidores da 
Prefeitura de Uberlândia, exceto 
agentes políticos (prefeito, vice-
-prefeito e secretários municipais). 
A recomposição proposta é supe-
rior ao Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA/
IBGE) acumulado em 2017 (2,95%) 
e está no mesmo patamar do au-
mento concedido aos servidores da 
Câmara Municipal de Uberlândia. 
Desta forma, a proposição atende 
ao princípio de isonomia entre os 
servidores de ambos os poderes, 
conforme preconiza o artigo 54 
da Lei Orgânica do Município e o 
artigo 37 da Constituição Federal.

A proposta do prefeito benefi-
ciará, na prática, profissionais da 
administração direta e indireta de 
forma retroativa a 1º de janeiro de 
2018. A medida foi avaliada em R$ 
60 milhões, segundo estudo que 
está sendo encaminhado ao Legis-
lativo junto ao projeto. O montante 
já está previsto na Lei Orçamentária 
Anual (LOA) aprovada para 2018.

“É com muita responsabilida-
de que anunciamos o projeto de 
reajuste dos salários dos servi-
dores. Mesmo diante de todas as 
dificuldades financeiras, da exis-
tência ainda de parte das dívidas 
herdadas da gestão anterior e do 
atraso de repasses obrigatórios 
por parte do Governo de Minas, 
precisamos respeitar e valorizar os 
servidores. São eles quem garan-
tem que o Executivo funcione de 
forma adequada e eficiente para 
atender toda a nossa população”, 
destacou Leão.

melhorias viárias
Dois outros projetos de lei de 

destaque que foram apresentados 
e serão encaminhados à Câmara 
objetivam pedir autorização do 
Legislativo para que o município 
possa contratar um financiamento 
de R$ 140 milhões junto a bancos 
públicos para dar início ao progra-
ma Uberlândia Integrada II – Inclu-
são Social e Urbana.

O programa consiste na realiza-
ção de ao menos 11 intervenções 
viárias em setores distintos da 
cidade com o intuito de, conforme 
explica o prefeito resolver gargalos 
no trânsito que surgiram ao longo 
dos anos devido ao crescimento 
populacional e da frota de veículos 
da cidade. “Durante todo o ano pas-
sado, elaboramos um estudo para 
identificar as prioridades. Apesar 
de todas as dificuldades financei-
ras, vamos dar prosseguimento ao 

projeto, uma vez que tais obras são 
urgentes, pois temos que atender a 
população e não podemos permitir 
que a cidade pare”, explicou.

Para se ter ideia da amplitude 
do programa, dentre as obras 
viárias que constam no programa 
estão, por exemplo, a criação de 
prolongamentos e construção de 
um trevo para resolver a questão 
da rotatória que recebe a avenida 
Getúlio Vargas, a BR-497 e a 
MGC-455, no bairro Planalto, e a 
construção de pontes, prolonga-
mento e trincheiras para melhorar 
a ligação entre o setor Sul e Oeste 
(ponte ao fim da rua da Carioca, 
duplicação da ponte Cícero Naves 
de Ávila e trincheira entre a avenida 
Nicomedes Alves dos Santos e 
avenida Vinhedos).

O prefeito também anunciou o 
encaminhamento ao Legislativo de 
dois projetos de lei que visam abrir 
crédito de R$ 8,8 milhões no orça-
mento da Secretaria Municipal de 
Educação possa abrir seis escolas 
(quatro infantis e duas de ensino 
fundamental) na cidade.

Os recursos, na prática, serão 
repassados a organizações sociais 
que já atuam junto ao município 
para que elas possam administrar 
e atuar em seis novas unidades es-
colares, das quais quatro de ensino 
infantil nos bairros Shopping Park, 
Chácaras Panorama, Residencial 
Pequis e Residencial Monte He-
bron e duas de ensino fundamental 
nos bairros Residencial Pequis e 
Residencial Monte Hebron.

Aconteceu no dia 2 de feverei-
ro a aula inaugural do programa 
Escola Móvel Sesi Senai, criado 
em 2011 por meio de uma parceria 
entre as duas instituições do siste-
ma Fiemg. A tenda foi instalada na 
entrada da cidade.

O programa visa transformar a 
realidade do cidadão e do municí-
pio que está instalado oferecendo 
cursos gratuitos de formação. 
Esmeraldas foi escolhida entre 853 
municípios. Das 572 vagas ofer-
tadas, 422 foram preenchidas no 
primeiro dia de inscrição, o que 
nunca ocorreu antes no projeto.

A aula inaugural contou com as 
presenças de várias autoridades 
locais dentre elas o prefeito de 
Esmeraldas, Márcio Belém (MDB), 
a gerente Sesi do Programa Escola 
Móvel Joana d›Arc Oliveira, a se-
cretária de Desenvolvimento Eco-
nômico Ivana Diniz, o secretário de 
Obras Bernardo Baudson, secretá-
rio de Planejamento e Gestão Túlio 
Costa, a secretária de Educação 
Patrícia Ribeiro, secretária de 
Políticas Sobre Drogas Elizabete 
Cristina, o secretário de Agricultura 
e Meio Ambiente Getúlio Edmundo, 
secretário do Trabalho e Desenvol-

vimento Social Roberto Mauro, o 
chefe de Gabinete Luciano Ribeiro 
e os vereadores, Iracema Ferreira, 
Vânia Teixeira, Jares Silva, Osval-
do Pereira e Raphael Avelar.

Durante o evento, o prefeito 
ressaltou a importância dos cursos 
para o crescimento dos alunos e 
do nosso município: “Por meio de 
uma educação de qualidade para 
nossos jovens, construímos um 
país melhor. O conhecimento foi e 
sempre será a nossa melhor arma”. 
Também agradeceu o empenho da 
secretária Ivana Diniz por trazer o 
projeto para a região.

esmeraldas recebe aula inaugural 
do programa escola móvel sesi senai

prefeito de uberlândia encaminha
à câmara projeto de reajuste salarial

odelmo leão: “É com muita responsabilidade que anunciamos o reajuste dos salários dos servidores”
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na entrega do troféu telê santana, no mineirão, o empresário do
restaurante Armazém medeiros, marcilio diniz e Valdez maranhão

os ex-jogadores do cruzeiro, cleison, marcelo ramos e ro-
berto gaúcho visitando o Boteco do maranhão em Bh
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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

http://www.fcs.mg.gov.br/
http://www.fcs.mg.gov.br/
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O Carnaval mineiro, em es-
pecial, de Belo Horizonte 
tem conquistado cada 
vez mais foliões. Segun-
do a Belotur, a cidade 

deve receber cerca de 3,6 milhões 
de foliões, 20% a mais que o ano 
passado. Além disso, o número de 
blocos também aumentou, a enti-
dade cadastrou quase 500 blocos e 
600 desfiles. Para que a festa seja 
completa, a segurança não pode 
faltar. Pensando nisso, a Cemig tem 
feito palestras para apresentar as 
normas relacionadas à rede elétrica 
visando garantir a conscientização 
da população. 

Segundo o engenheiro de se-
gurança do trabalho da Cemig, 
Demétrio Venício Aguiar, para evitar 
acidentes os foliões não devem 
atirar nada contra os fios da rede 
elétrica. “Temos uma maquete na 
qual simulamos alguns acidentes 
e fazemos testes. Testamos a 
serpentina metalizada, spray de 
espuma, confete metalizado e até 
spray de colorir cabelo. Todos cau-
saram danos à rede e, em alguns 
casos, até mesmo incêndio, choque 
e curto podendo ferir as pessoas. 
Seja em cima do trio, na janela de 

um apartamento ou em cima de 
uma árvore, se a pessoa lançar 
confetes ou outro tipo de adereço 
por meio da rede elétrica, cada 
pessoa poderá se ferir e fechar um 
curto circuito”.

Outra questão que ele reco-
menda é que não se deve colocar 
enfeites nos postes. “Isso atrapalha 
o trabalho do eletricista, caso ele 
precise subir para solucionar um 
problema”.

O engenheiro destaca ainda 
que com chuva a atenção deve 
ser redobrada. “Caso um cabo 
esteja partido, a pessoa não deve 
se aproximar nem tocar, pois ele 
pode estar energizado, mesmo com 
o nosso dispositivo de proteção, o 
ideal é chamar a Cemig”.

A indicação para afixar bem 
os enfeites nas ruas não é à toa. 
Aguiar disse que devido ao período 
de ventos fortes, eles podem se 
soltar e bater na rede, causando 
danos e até incêndios.

O cuidado também deve se 
estender às casas. O engenheiro 
alerta que as pessoas que mexem 
em aparelhos elétricos com o corpo 
molhado correm risco de tomar 
choque.

da redação

A Cemig, com a apoio da Belotur e do Governo de Mi-
nas Gerais, desenvolveu uma campanha educativa 
para o Carnaval 2018 que visa exibir estandartes 
com mensagens voltadas para o combate ao as-

sédio, a defesa da diversidade, da paz e da segurança dos 
trios e responsabilidade no trânsito.

Segundo o diretor de Relações Institucionais e Comu-
nicação da Cemig, Thiago Camargo, o objetivo principal da 
companhia é conscientizar o folião sobre a importância da 
segurança com a rede elétrica, além de fazer com que apro-
veite o Carnaval sem deixar de lado temas como a tolerância, 
combate ao assédio e o respeito à diversidade. “Ciente da 
grandiosidade da festa, a Cemig convidou 12 importantes 
blocos carnavalescos da cidade para uma parceria inédita: 
promover, por meio de músicas de Carnaval temas impor-
tantes e de grande relevância para os foliões”. 

As marchinhas foram criadas pelos próprios blocos e 
estão sendo veiculadas em mais de 300 rádios de Minas 
Gerais, inclusive já atingiram mais de 900 mil pessoas nas 
redes sociais dos grupos de Carnaval e Spotify. 

Camargo diz que os blocos foram extremamente recep-
tivos à proposta. “Divulgaram, juntamente com a Cemig, 
temas relevantes para a população, por meio de marchinhas 

e estandartes. Desta forma, os blocos contribuem para um 
Carnaval mais seguro e consciente”.

Representantes dos 12 blocos participaram do encontro e 
da campanha: Tchanzinho Zona Norte e o Bloco do Pescoção 
desenvolveram marchinha sobre o assédio. Me Beija que Eu 
Sou Pagodeiro e Angola Janga sobre diversidade. O Bloco 
da Calixto e o bloco Volta Belchior falaram sobre paz no 
Carnaval. Chama o Síndico e Havaianas Usadas cantaram 
a importância de não dirigir se beber. A segurança da rede 
elétrica e a segurança dos trios elétricos foram o tema de 
quatro grupos: Então, Brilha, Unidos do Samba Queixinho, 
Lindo Bloco do Amor e Juventude Bronzeada.

O diretor ressalta que a Cemig vem buscando se apro-
ximar do consumidor por meio de campanhas voltadas à 
realidade da população, abordan-
do temas de caráter educativo. “A 
companhia é uma das empresas 
que mais investe no desenvolvi-
mento e na promoção da cultura 
em Minas Gerais, e o objetivo é 
ampliar cada vez mais os investi-
mentos em campanhas educativas 
como esta”. 

cemig promove campanhas para
uma folia segura no carnaval 2018

trios elétricos devem ter atenção especial com a rede elétrica
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Fogos de artifício

• Devem ser manuseados somente pelos adultos, em lugar seguro 
e longe da rede elétrica. Em contato com fios elétricos, podem 
provocar curto-circuito e causar acidentes.

iluminação
• Consulte um técnico especializado para fazer as ligações elétricas e 

instalar enfeites e alegorias. 
• Se precisar de uma ligação elétrica solicite uma ligação provisória.
• Não faça ligações clandestinas (gatos). além de perigosas para quem 

as faz, podem provocar acidentes e causar danos em aparelhos elétricos. 
• é proibido afixar iluminação de festas nos postes na Cemig.

Fios partidos
• Se encontrar um fio partido, afaste as pessoas e não se aproxime. 

Chame a Cemig e os bombeiros.
• Um fio partido no chão pode estar energizado e somente a Cemig 

pode removê-lo.

Fale com a cemig: 116
- A central de atendimento
funciona 24 horas e a
ligação é gratuita.

corpo de Bombeiros: 193
polícia militar: 190

em caso de acidente 
com a rede elétrica

Ações educativas são foco 
da cemig durante a festa

os foliões não devem atirar nada contra os fios da rede elétrica
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enfeites, alegorias e palcos
• Não atire serpentinas, jatos de água, espuma ou qualquer outro 

artefato sobre a rede elétrica.
• Não utilize arame para afixar a decoração.

carros alegóricos
• antes do evento planeje o percurso, observando a existência e altura 

das redes elétrica.
• Nunca toque ou empurre a rede elétrica com objetos de qualquer natureza.

trios elétricos, palanques e camarotes
• Devem ter a altura adequada para que não se aproximem da 

rede elétrica.
• a distância mínima é de um metro e meio e deve ser respeitada 

ao transitar com esses veículos por baixo da rede elétrica.

Barracas e palcos
• Durante a montagem de palcos e barracas, não se aproxime ou 

encoste objetos nos fios da rede elétrica.
• a instalação elétrica da barraca deve ser feita por um eletricista.

• a fiação deve ser de boa qualidade e sem emendas.
• O contato de um fio energizado com a estrutura da barraca pode 

provocar choque elétrico e acidentes sérios.

encontro dos blocos de carnaval no palácio da liberdade
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