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PreJuÍzo de r$ 90 BilHÕes

Caso a pro-
p o s t a  d a 
Associação 
Bras i le i ra 

das Empresas de 
Cartão de Crédito 
e Serviços (Abecs), 
que visa substituir o 
parcelamento sem 
juros no comércio 
por outro modelo 
de crediário, seja 
aprovada o rombo 
deve chegar a R$ 90 
bilhões no resultado 
do varejo. O presi-
dente da União Na-
cional das Entidades 
de Comércio e Ser-
viço (Unecs), Pau-
lo Solmucci, prevê 
que a medida pode 
reduzir substancial-
mente as bases das 
vendas do comércio 
em todo país.
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Daqui a 5 semanas termina 
o prazo para os políticos interes-
sados em participar da eleição 
mudarem de partido. A partir 
disso, começa o jogo no que diz 
respeito à escolha dos candidatos 
a vice. Os nomes que encabe-
çam a lista são: o presidente da 
ALMG, Adalclever Lopes (MDB); 
os parlamentares federais Fábio 
Ramalho (MDB), Jaime Martins 
(PSB) e Marcos Montes (PSD); os 
prefeitos Vittorio Medioli, Alex 
de Freitas (PSDB), Vitor Penido 
(DEM), Bruno Siqueira (MDB) e 
Odelmo Leão (PP).

escolha de um bom vice 
pode ajudar a conquistar 
Palácio da liberdade

nome de Vitor Penido é sempre lembrado
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Em média o litro de gasolina em Minas Gerais está cus-
tando R$ 4,423, ficando atrás apenas do Acre e do Rio 
de Janeiro. O economista Gabriel Ivo considera que um 
dos motivos para o preço elevado é a forte tributação.

gasolina a r$ 4,423 é a
terceira mais cara do país

economiA – PáginA 4

 INFERTILIDADE FEMININA

sAÚde e VidA – PáginA 7

Distúrbios ovulatórios e o avançar da idade são as principais causas de infertilidade em mulheres. 
“Biologicamente, uma boa população de óvulos existe até por volta dos 25 e 30 anos. Depois disso, há 
uma queda considerável”, é o que afirma o ginecologista Luiz Augusto.

cursos À distÂnciA

educAÇÃo – PáginA 8

As novas tecnologias já permitem igualdade de condições para as pessoas interessadas em estudar à 
distância. E a maior vantagem está no preço das mensalidades que são, segundo o gerente de marketing 
da Catho Fernando Gaiogatto, mais em conta.

CRIMES CIBERNéTICOS ASSUSTAM O MUNDO

oPiniÃo – PáginA 2

Um dano de US$ 2,01 trilhões até 2019. é esse o dinheiro que pode ser perdido devido a crimes ciber-
néticos, prática que não para de crescer no mundo. Tentando uma preservação, a procura por seguro de 
risco cibernético cresceu 200% nos últimos meses.

rouPA influenciA no exercÍcio fÍsico
esPorte – PáginA 12

BH é DESTAqUE NO CARNAVAL

gerAl – PáginA 9
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Acesse o portal: https://www.rnp.br/servicos/seguranca/catalogo-fraudes

Para auxiliar o combate à fraude na internet, o cais possui 
uma ferramenta online que cataloga esse tipo de crime. “A 
gente recebe os dados de vários órgãos, parceiros e usuários 
finais e tudo é listado. então, se a pessoa tem dúvida de um 
link, ela pode acessar essa base e ver se ele é confiável ou não. se o con-
teúdo estiver ali, a gente não recomenda o acesso”, acrescenta rodrigo.
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ataques cibernéticos vão gerar
prejuízo de us$ 2 tri até 2019

AUMENTO DESTE TIPO DE CRIME FEz CRESCER 200% NúMERO DE EMPRESAS qUE BUSCAM  SE PROTEGER

No ano passado empresas 
de diversos países foram 
alvos de ataque cibernético. 

O vírus Petya foi disseminado em 

sistemas de aeroportos, bancos e 
até mesmo da usina nuclear desa-
tivada de Chernobyl, na Ucrânia. 
Além de lugares como Rússia, 
Noruega, Romênia, Espanha, 
Holanda, Reino Unido e Estados 
Unidos. No Brasil, o vírus afetou 

as oito unidades do Hospital de 
Câncer de Barretos espalhadas 
pelo país.

Para evitar os ataques, em-
presas do mundo inteiro estão 
aderindo a seguros para riscos 
cibernéticos. A procura por esse 

serviço aumentou 200% nos últi-
mos meses. Estima-se que esse 
tipo de crime pode gerar um preju-
ízo de US$ 2,01 trilhões até 2019. 
A soma das perdas no próximo 
triênio será quase quatro vezes 
maior em relação a 2015. 

Para entender um pouco mais 
sobre o assunto, o Edição do Bra-
sil conversou com o analista de se-
gurança do Centro de Atendimento 
a Incidentes de Segurança (CAIS), 
da Rede Nacional de Ensino e 
Pesquisa (RNP), Rodrigo Facio.

nat Macedo

outra vez o metrô
Ao longo de duas décadas, o assunto metrô de Belo Horizonte tem 

influenciado e pautado os debates públicos, especialmente em ano 
eleitoral. Só que desta vez, o tema veio requintado de um quinhão im-
portante: a inconcebível falta de orçamento para que os vagões possam 
continuar a circular nos trilhos, a partir de junho, entre Belo Horizonte e 
Contagem.  

Essa suposta falta de dinheiro é a notícia mais estapafúrdia que 
cerca de 280 mil passageiros/dia vão precisar lidar. Afinal, com o metrô 
funcionando normalmente já se convive com um péssimo transporte 
público, imagina se essa informação for levada a efeito. Aí sim, seria o 
indesejado caos instalado.

Não chegaria a ser surpresa se descobríssemos que essa barafun-
da esteja sendo manejada politicamente e com fins eleitoreiros. Basta 
rememorar que sempre, em época de eleição, o metrô entra em cena 
como símbolo central de promessas de candidatos, tanto dos que estão 
no governo, quanto dos postulantes aos cargos na capital. Tudo com 
um único objetivo: induzir as pessoas a votarem neles, pois em suas 
administrações existiria o compromisso de expansão das linhas. 

No entanto, tudo não passa de um mal engendrado discurso com 
a finalidade de angariar votos. Infelizmente, passada a eleição todas 
as obrigações são engavetadas sem a menor desfaçatez. Quando era 
governador, o tucano Eduardo Azeredo promoveu desapropriações de 
propriedades no trecho da estação da Gameleira em direção ao Barrei-
ro. Ele começou, inclusive, a colocar alguns trilhos no percurso, mas o 
tucano deixou o Executivo. Então, tudo que foi feito à época, hoje serve 
de invasão e o poder público, incluindo o Governo de Minas, a PBH e 
a União, não acrescentaram um único metro a mais para simbolizar a 
chance da continuidade da obra. Em Brasília, propala-se sobre da falta 
de interesse real das lideranças mineiras no sentido de que o metrô de 
BH se desenvolva.  

Todo o cenário aqui descrito não passa de meras citações e cons-
tatações. Enquanto isso a ameaça de paralisação, prevista para o meio 
do ano, por falta de orçamento do governo federal é uma realidade. É 
chegada a hora de conquistar uma união de forças. Para além do en-
gajamento do prefeito Alexandre Kalil (PHS) e do governador Fernando 
Pimentel (PT), indicamos um trabalho conjunto da bancada de deputados 
federais, dos senadores mineiros, da imprensa estadual e de todas as 
lideranças capazes de influenciar essa situação.

O governo federal não pode deixar de atender a essa demanda dos 
mineiros, até porque Brasília, no Governo Temer, tem atuado de costas 
para os interesses de nosso Estado. Um completo desrespeito com a 
nossa posição no cenário nacional.
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Voto impresso em papel afastará o risco de fraudes

Depois de conquistar, com tec-
nologia de ponta, o sistema de 
votação eletrônica mais avançado 
do mundo, o Brasil dá outro im-

portante passo para o exercício de plena 
cidadania. A partir de 2018, as urnas 
eletrônicas deverão imprimir em papel o 
voto como comprovante, com o objetivo 
de aumentar a transparência e diminuir 
a possibilidade de fraude nas votações.

É mais uma iniciativa de respeito ao 
voto popular, permitindo que a vontade 
do eleitor possa ser checada na hora da 
votação e, além disso, ficará disponível em 
caso de pedido de auditoria ou reconta-
gem de votos. O eleitor poderá conferir na 
urna o registro em papel que confirme se a 
intenção dele foi registrada corretamente 
na urna.  Isso não pode lhe ser negado.

Não se trata de desconfiança de um 
sistema que é modelo e tem se mostrado 
um dos mais seguros, confiáveis e rápidos 
do Planeta, mas há quem duvide de um 
sistema que não permite a checagem 
e a auditagem por todos da população. 
Já testado em 2002 em 150 municípios 
brasileiros, o voto impresso dificultará a 
possibilidade de fraudes tecnológicas, 
conforme admitem alguns especialistas 
em tecnologia e criptografia.

A medida foi determinada, agora, 
pela Lei 13.165/2015. Segundo a nova 
regra, a urna imprimirá o registro de cada 
voto, que será depositado, de forma au-
tomática e sem contato manual do eleitor, 
em local previamente lacrado. A votação 
não será concluída até que o eleitor con-
firme a correspondência entre o teor de 
seu voto e o registro impresso em papel  
exibido pela urna eletrônica.

Porém, o eleitor não receberá o 
papel com o seu voto, até para não 
incentivar práticas de compra de votos. 
Em vez disso, o comprovante poderá 
ser conferido visualmente; se os votos 
estiverem certos, o eleitor confirma a 
operação, e o papel será depositado 
automaticamente.

Ao final, o processo de contagem de 
votos continuará sendo feito eletronica-
mente, mantendo a rapidez na apuração, 
mas os comprovantes de votação estarão 
disponíveis para fins de checagem e nova 
apuração da urna em caso de suspeita de 
fraude nas eleições; o sistema atual não 
permite essa auditoria plena.

Estamos falando de evolução e aper-
feiçoamento de uma tecnologia com 
mais de 20 anos de implantação. Para 
se adequar à regra, a Justiça Eleitoral 
desenvolveu o protótipo atualizado da 
urna eletrônica que deverá ser utilizada 
nas eleições de 2018. Além da impressão 

do voto, ela terá um design renovado, 
moderno e futurístico. A implantação dos 
novos modelos será gradativa, sendo que 
35 mil de um total de 600 mil urnas virão 
com essa novidade já neste ano.

A bateria, que entra em ação quando 
falta energia elétrica, terá maior auto-
nomia; as atuais duram 12 horas, o que 
nem sempre é suficiente para manter o 
aparelho funcionando depois do horário 
de votação, quando é feita a transmissão 
de dados. Outra diferença é que elas são 
modulares, reduzindo o espaço ocupado 
em 45% nas aeronaves e diminuindo os 
gastos com transporte, especialmente em 
regiões mais longínquas.

Dessa forma, o Brasil continuará à 
frente de outros países desenvolvidos que 
também passaram a adotar a votação ele-
trônica. Com certeza, a medida é benéfica 
e bem-vinda e vai estimular a participação 
daqueles eleitores incrédulos com o nosso 
sistema eletrônico.
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o que é um ataque ciber-
nético?

É uma ação maliciosa e danosa rea-
lizada por uma pessoa mal-intencionada 
utilizando meios digitais. Trata-se de algu-
ma fraude ou ação que possa prejudicar 
ou realizar dano a um serviço de internet, 
sistema de uma empresa ou dados pes-
soais de um indivíduo.

geralmente quais são os 
dados mais roubados das 
empresas?

De uma maneira geral, são informa-
ções relacionadas a cartões de crédito 
e dados pessoais de usuários de seus 
serviços, onde os atacantes focam prin-
cipalmente em ataques relacionados aos 
ambientes de e-commerce. Em alguns 
casos, essas informações são obtidas 
através da exploração de vulnerabilidades 
dos próprios sistemas, como aconteceu 
em grandes vazamentos ocorridos no 
final do ano passado e começo deste. Em 
outros casos, os criminosos realizam um 
ataque conhecido como phishing, visando 
enganar os usuários com alguma promo-
ção falsa e tentam conseguir as informa-
ções da vítima, podendo realizar compras 
na internet utilizando dados de terceiros. 

Quem é mais atingido: o 
e-commerce ou corporações 
físicas?

São linhas diferentes. Grandes em-
presas físicas que não realizam negócios 
na internet também sofrem ataques, 
principalmente as que estão na mídia. 
Mas, hoje, o cibercrime se motiva muito 
em torno de dados financeiros e aí, ge-
ralmente, o e-commerce é um ramo de 
atividade que processa esses tipos de 

dados e alcança um público muito exten-
so. São empresas que mantém negócios 
na internet e que precisam, para manter 
seus negócios, fazer movimentações e 
guardar registros pessoais e de compras 
dos consumidores.

Acontecem também outros casos, 
como foi o vazamento de filmes e séries 
da emissora HBO no ano passado. Isso 
pode caracterizar, de certo modo, vaza-
mento de informações devido à um ata-
que cibernético. Aí cabe diferenciar os 
tipos de prejuízos. Existem aqueles com 
impacto direto, como os ocasionados 
por fraudes, compras irregulares, etc., 
e com impactos indiretos, porém signi-
ficativos, os danos causados à imagem 
da organização, perda de credibilidade, 
de anunciantes, entre outros. Todos es-
ses aspectos devem ser contabilizados 
quando falamos de prejuízos causados 
por ataques cibernéticos.

ataques cibernéticos vão 
gerar perdas us$ 2 trilhões 
até 2019. Quais podem ser 
as consequências desse cri-
me para uma organização?

Os bancos são, na maioria das vezes, 
os mais prejudicados. Cada vez mais os 
usuários utilizam dos meios eletrônicos 
para fazer transações e movimentações 
financeiras. As empresas tem investido 
pesado no ramo de segurança da informa-
ção justamente por causa desses crimes. 
É muito comum, por exemplo, o usuário 
acessar sua conta de casa e acreditar 
que só porque é seu computador pessoal 
que ele está seguro. Mas, na maioria das 
vezes, o dispositivo está comprometido 
e ele acaba passando informações pes-
soais e dados financeiros a criminosos 
que podem cometer fraudes e os mais 
variados crimes.

Houve um aumento de 
200% no número de em-
presas que buscam seguro 
contra hackers. Qual a im-
portância disso?

O seguro não visa prevenção de 
ataques cibernéticos, e sim evitar 
prejuízos caso, porventura, eles ocor-
ram. Acontece que se o usuário ao 
realizar, por exemplo, movimentações 
financeiras pela internet tiver seus 
dados expostos ou houver vazamento 
de informações contidas nos sistemas 
de empresas, a lei brasileira o ampara 
e atribui a responsabilidade, relativos 
a prejuízos decorrentes da falha de 
proteção dos dados e transações fi-
nanceiras eletrônicas, às empresas, 
exceto quando há negligência por parte 
do usuário. Então o seguro contra pre-
juízos causados por essas invasões 
é importante porque é por meio dele 
que as empresas conseguem recursos 
para, por exemplo, indenizar os usu-
ários de possíveis danos causados, 
melhorando assim a continuidade em 
seu negócio por transferir o risco para 
as seguradoras.

com as redes sociais ficou 
mais fácil roubar informa-
ções?

As redes sociais facilitam um tipo de 
ataque conhecido como engenharia social, 
o qual é muito utilizado por criminosos para 
obter o máximo de informações necessárias 
para que uma fraude seja consumada.

Algumas pessoas compartilham infor-
mações bastante pessoais, como fotos, 
hobbies, lugares que frequentam, onde 
trabalham, sem o nível de privacidade 
adequado, por acreditarem na premissa de 
que o seu ciclo social na internet é formado 
basicamente por pessoas confiáveis. Isso 
abre portas para criminosos que podem usar 
essas interações para obter informações 
pessoais e sigilosas, ou enviar links para 
preparar um ataque específico e direcionado 
com base nessas informações expostas. 
Então, nesse sentido, as redes sociais viram 
uma ponte para um ataque digital.

Por isso, é necessária muita aten-
ção por parte dos usuários: cuidado ao 
compartilhar informações sobre sua vida 
pessoal, atentar para a privacidade dos 
posts, evitar acessar endereços de internet 
ou preencher cadastros em sites que não 
conheçam ou não pareçam confiáveis, 
não clicar em links de notícias falsas (fake 

news), usar senhas diferentes em cada 
sistema de empresas na internet, seja de 
bancos ou de lojas online, entre outras. 
Essas são algumas ações que podem 
evitar golpes e ataques virtuais.

A companhia foi atacada: 
o que fazer?

Atualmente existem delegacias espe-
cializadas em crimes cibernéticos. A empre-
sa pode reportar esses ataques e colaborar 
com as investigações quando necessário.

Além disso, as empresas devem ter e 
acionar um plano de tratamento do incidente 
de segurança. É importante a realização 
de auditorias e análises forenses nos sis-
temas afetados, visando detectar e corrigir 
vulnerabilidades e falhas de segurança da 
informação que permitiram a consumação 
do ataque. É importante também que as 
empresas possam sempre considerar o in-
vestimento em estratégias de segurança da 
informação, o que pode incluir contratação de 
profissionais especializados e o estabeleci-
mento de uma equipe de tratamento de inci-
dentes de segurança (CSIRT), cujo objetivo 
é justamente prevenir e tratar problemas de 
segurança quando acontecem, o que pode 
evitar ou minimizar prejuízos causados por 
ataques cibernéticos.

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2F_ato2015-2018%2F2015%2Flei%2Fl13165.htm&data=02%7C01%7C%7C8ead299242bd419ab72d08d56a1c2177%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636531591403989757&sdata=4AZHD8fUrNXcfADBuEc9vi3hQcgdg7w3f2V5PYY%2By48%3D&reserved=0
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tércio Amaral

filosofia política
Vem do filósofo paulistano Luiz Felipe Pondé a seguinte 

frase: “Governos impopulares como do presidente Temer 
costumam conseguir aprovar medidas impopulares, como é o 
caso da Reforma da Previdência”. Pura ironia, claro!

Ódio contra os tucanos
Amigos do ex-presidente da Assembleia Dinis Pinheiro 

(PP) detectaram haver o dedo do senador Aécio Neves 
(PSDB) distanciando Pinheiro do presidente do Partido Pro-
gressista, seu amigo pessoal, o ex-governador Alberto Pinto 
Coelho. O motivo? Tem um grupo de deputados federais inte-
ressados em controlar a presidência do partido, afastando do 
comando o ex-governador. Tudo isso já de olho nas eleições, 
ou melhor, no dinheiro da sigla para ser gasto em 2018.

Cena final. O deputado federal tucano Paulo Abi-Ackel 
seria um dos mentores dessa futrica contra Dinis. Aí, o ódio 
dele contra o tucanato passou dos 99%.

Brasil envelhecido 
Em um debate na TV Cultura, o professor e cientista político 

Gaudêncio Torquato comentou: “As mulheres estão entrando 
firme no mercado de trabalho e, por isso, evitam ter muitos 
filhos. O que aumenta a quantidade de casas para acolher 
idosos, eleva o número de pets no Brasil e, naturalmente, 
a população brasileira vai envelhecendo diante da drástica 
diminuição no índice de nascimento”.

coitado do ministro
Uma das marchinhas de Carnaval que mais incomodou 

o Judiciário foi aquela em que o folião cantou: “Alô, alô seu 
Gilmar. Estou em cana, venha me soltar”.

eleição de Pimentel
No balanço geral do Partido dos Trabalhadores, a reeleição 

do governador Fernando Pimentel seria da maior importância 
para a legenda, pois seria uma referência nacional. Esse é um 
comentário constante na sede da sigla em São Paulo.

Batendo na Amm
Sem meias palavras, o líder do Governo na Assembleia, 

deputado Durval Ângelo (PT), diz que existem dificuldades 
localizadas no governo que estão sendo sanadas na medida 
do possível. Ele aproveitou para alfinetar que esses problemas 
têm dimensões maiores por conta da oposição que há 3 anos 
não desceu do palanque, mesmo depois da derrota passada.

PsdB contra Pt
Como líder do principal partido de oposição na Assembleia, 

o representante do PSDB deputado Gustavo Valadares 
promete jogar pesado para responsabilizar o governador 
Fernando Pimentel (PT) por conta dos atrasos de repasses 
dos valores arrecadados dos impostos para os municípios.

Assessores x candidatos
Opinião do filósofo Mário Sergio Cortella: “Nas eleições 

deste final de ano, o candidato esperto deveria fazer conferên-
cias diárias com assessores para saber como melhor fazer uso 
das redes sociais que, na minha opinião, será uma ferramenta 
importantíssima, capaz de influenciar no resultado final do 
pleito”, afirmou. Fica a dica, senhores candidatos.

lula sem chances?
Tentando interpretar as cenas políticas do momento, o 

jornalista Valdo Cruz considera que dificilmente na base da 
pressão, inclusive, em cima do Judiciário, o PT conseguirá 
manter a candidatura do ex-presidente Lula à Presidência 
da República.

lula ii
Já o cientista político Rudá Ricci garante ter ouvido nos 

bastidores do PT que o partido já prepara o plano B, com a pos-
sível candidatura do ex-governador da Bahia Jaques Wagner 
para o lugar de Lula, se ele for barrado. Então, segundo Rudá, 
o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad seria o plano C.

lula final...
Em Minas, há comentários indicando que a ideia de Lula 

é tentar registrar a candidatura à presidência, tendo como vice 
o empresário Josué Alencar e mais: caso ficasse impedido 
de levar à frente o seu projeto de candidato, seria substituído 
pelo próprio Alencar que, neste caso, seria o cabeça da chapa. 
A conferir...

só enganação
“As chances do ex-presidente Lula (PT) conseguir êxito em 

sua petição junto a ONU, visando anular a decisão da Justiça 
brasileira que o condenou há mais de 12 anos de reclusão, 
não passa de uma jogada política, sem a menor chance jurí-
dica”. Opinião da professora de direito internacional da USP 
Maristela Basso. Tadinho dele, sô!

deixando o governo mineiro
O governador Fernando Pimentel (PT) já tem uma lista 

quase pronta com os nomes de prováveis candidatos aos 
cargos eletivos neste ano e, por isso, eles serão obrigados a 
desincompatibilizarem até o final de abril.

Petistas desanimados 
Nos corredores da Assembleia, insinua-se que muitos dos 

deputados petistas não estão querendo disputar este pleito 
para os cargos atuais. A decisão dos parlamentares seria por 
conta de uma avaliação indicando que há poucas chances de 
sucesso no pleito. Além disso, falta dinheiro para fazer cam-
panha. Situação complicada. 

tadeu martins x miguel corrêa
Pode ser que neste início de temporada legislativo a si-

tuação se reverta, mas o deputado estadual do MDB Tadeu 
Martins terminou o ano de cara amarrada com o secretário 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Su-
perior, Miguel Corrêa. O motivo do entrevero é desconhecido.

Municípios mineiros recebem
r$ 804 milhões do fPm

No dia 9, os municípios mineiros recebe-
ram mais de R$ 804 milhões (já dedu-
zidos os 20% do Fundeb) referentes ao 

repasse do Fundo de Participação dos Municí-
pios (FPM) do 1º decêndio de fevereiro de 2018. 

A novidade deste mês é que, de acordo com os 
dados apurados, o valor repassado é 14,22% 
maior, em termos nominais, em comparação 
ao mesmo período de 2017, sem considerar os 
efeitos da inflação.

Os valores dos repasses do FPM são di-
ferentes ao longo do ano, pois dependem da 
quantidade apurada com a arrecadação de 
alguns impostos. A assessoria do departamento 
de Economia da Associação Mineira de Municí-
pios (AMM) orienta os administradores públicos 
a planejarem a gestão de gastos cientes de que 
os demais repasses do ano podem ser inferior 
ao deste mês.

Confira, no Portal das Transferências da 
AMM (portaltransferencias.amm-mg.org.br) os 
valores de cada município de Minas Gerais 
com a transferência do FPM de 9 de fevereiro 
de 2018.

Mais informações com a assessora do 
departamento de Economia da AMM, Angélica 
Ferreti, pelo telefone (31) 2125-2430.

Pimentel busca investimentos
para o Estado em Washington

Convidado para ser o orador principal 
da McCourt International Leader Speaker 
Series, em Washington, DC, o governador Fer-
nando Pimentel (PT) realizou dois encontros 
no Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), nos dias 12 e 13.

As agendas dão sequência às ações em-
preendidas pelo governo estadual de enfrenta-
mento ao desequilíbrio fiscal e à crise que atinge 
os Estados da Federação. Em Washington, o 
governador se reuniu com o presidente do BID, 
Luiz Alberto Moreno, com o vice-presidente de 
países, Alexandre Rosa, com o cônsul-sênior 
Artur Lacerda e com os diretores executivos pelo 
Brasil, Antônio Henrique da Silveira e Frederico 
G. Jayme Jr.

Nos encontros, Pimentel pleiteou R$ 1 
bilhão para investimentos em infraestrutura e 
saneamento pela Copasa, no Norte de Minas, 
por meio do BID Investe. Foi discutida ainda a 
criação de um grupo de trabalho para estru-
turar projetos na área de segurança pública 
e educação, além de alavancar investimentos 
no Estado.

Com a capacidade de endividamento limita-
da do Estado, a proposta apresentada foi a de 
viabilizar recursos para empresas e iniciativas 
que não tenham o governo como tomador.

Outra pauta do encontro com os represen-
tantes do BID foi a securitização de recursos 
para infraestrutura rodoviária. “É fundamental 
abrir estes canais de diálogo. A viagem está 
sendo muito proveitosa e acredito que teremos 
desdobramentos muito positivos para Minas 
Gerais”, afirmou o governador.

 
Palestra em georgetown

O tema central do encontro, que aconteceu 
na Universidade Georgetown, foi Federalismo 
e Política Participativa no Brasil.

O evento, que reúne líderes internacio-
nais, tem como objetivo apresentar visões de 

mundo a alunos, professores e funcionários 
do Campus. O convite ao governador foi feito 
devido “à experiência na implementação de um 
novo sistema de administração que envolve a 
sociedade no processo de tomada de decisões, 
com excelentes resultados em educação e 
segurança”.

Durante sua palestra, Pimentel falou so-
bre os desafios de governar Minas Gerais, 
abordando a questão dos déficits público e 
previdenciário. Assim, ele explicou a política 
de divisão do Estado em 17 territórios regionais 
de desenvolvimento, adotada em sua gestão.

“É uma política que nunca havia sido 
adotada pelos governos anteriores e que trata 
simplesmente de dialogar com a população. De 
criar instrumentos efetivos de diálogo com os 

mineiros, que nos permitam determinar quais 
são as prioridades de cada região do Estado, 
fazendo assim com que o dinheiro, que é insufi-
ciente, atenda àquilo que é mais prioritário para 
cada região”, explicou o governador.

Pimentel também mostrou como a políti-
ca dos Fóruns Regionais tem sido aplicada, 
levando a resultados principalmente na área 
de educação - com valorização dos professo-
res - e segurança - com queda nos índices de 
criminalidade como não havia há 10 anos em 
Minas Gerais. Por fim, o governador falou sobre 
a necessidade de uma reforma constitucional 
no Brasil. “Se não houver coordenação política 
e cooperação entre os Estados, há grandes 
dificuldades para governar o país no contexto 
atual”, afirmou.

Petista pleiteou r$ 1 bilhão para melhorias
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Prefeitos de grandes cidades são
citados para vice-governador

Terminado o Carnaval começa 
efetivamente o roteiro final 
com vistas ao fechamento 
dos nomes para a disputa ao 

Governo de Minas. Neste limiar de 
2018, não houve novidades. Os po-
líticos mencionados são os mesmos 
do ano passado: Fernando Pimentel 
(PT), Marcio Lacerda (PSB), Rodrigo 
Pacheco (MDB), Dinis Pinheiro (PP), 
Romeu Zema (Partido Novo) e João 
Batista Mares Guia (Rede Susten-
tabilidade).  

De agora até o final de março, a 
corrida ficará por conta dos interessa-
dos em mudar de siglas. Neste caso 
quem já estaria com o pé fora do PP 
seria o ex-presidente da Assembleia, 
Dinis Pinheiro. O deputado federal 
Rodrigo Pacheco ainda espera a 
chance de continuar no MDB, mas se 
a eleição fosse agora, provavelmente 
ele disputaria pelo DEM.

a importância do vice
O jogo relativo à sucessão começa a 

partir do dia 10 de abril, quando termina 
a denominada janela partidária. Depois 
disso, ninguém que for candidato no pleito 
de 2018 pode mudar mais de sigla. Por 
isso, dessa data em diante, a prioridade 
são às coligações partidárias. Neste ponto, 
entra em pauta a escolha dos nomes para 
as duas vagas no Senado e também qual 
seria o candidato ideal para ocupar o cargo 
de vice-governador.

A região metropolitana de Belo Ho-
rizonte oferece nomes de prefeitos com 
reconhecida popularidade. Portanto, eles 
teriam condições de contribuir com votos 
no pleito de governador, caso fossem con-
vidados a compor chapa na qualidade de 
vice. A lista começa com prefeito de Betim, 
Vittorio Medioli, (PHS); o prefeito de Nova 
Lima, Vitor Penido, (DEM) e o prefeito de 
Contagem, Alex de Freitas (PSDB). 

No segundo colégio eleitoral do 
Estado, que fica no Triângulo Mineiro, 
existem duas sugestões: o prefeito de 
Uberlândia, Odelmo Leão (PP) e Marcos 
Montes (PSD).

Já o terceiro colégio eleitoral, na Zona 
da Mata, tem como liderança regional mais 
expressiva o prefeito de Juiz de Fora, Bruno 
Siqueira (MDB), reeleito e, atualmente, com 
boa popularidade no município.

Afora essa realidade, existem políticos 
citados que, inclusive, fazem parte do jogo 
eleitoral por meio de grupos diferentes. 
Alguns deles personalidades conhecidas, 
como o presidente da Assembleia, Adalcle-
ver Lopes (MDB); o deputado federal Fábio 
Ramalho (MDB); o presidente da Fiemg, 
Olavo Machado; o deputado federal Jaime 
Martins (PSB); o radialista Carlos Viana; e 
o presidente da Câmara de Vereadores de 
BH, Henrique Braga (PSDB).

deputado federal Jaime martins é filiado ao PsdBruno siqueira mantém liderança no mdB
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

É nosso dever, como cidadãos, trabalhar 
para a construção de uma sociedade mais 
humana, promovendo a justiça, a paz, a so-
lidariedade, o fortalecimento dos mais fracos 
e diminuindo as desigualdades sociais. Mas, 
ainda vemos graves injustiças, opressões que 
sufocam a liberdade e impedem milhões de 
pessoas de terem uma vivência mais equita-
tiva e mais fraterna.

É certo que muita coisa mudou. É notável 
identificar milhares de pessoas se movimen-
tando, por meio de ONGs, associações e 
institutos, trabalhando em prol do desenvolvi-
mento sustentável, mais humano e igualitário. 
Porém, igualmente é certo que isso ainda 
parece ser ocorrer de modo esporádico, de 
uns poucos, que querem se dedicar a uma 
causa. Essas ações deveriam ser de todos 
nós; uma atitude de vida!

Não que essas atitudes fossem suficientes 
para a necessária transformação de nossa 

sociedade. Lamentavelmente, não são. Uma 
sociedade como a nossa, politicamente estru-
turada como uma democracia representativa, 
só se transforma por força dessa mesma 
sociedade. Apenas os agentes públicos, de-
mocraticamente eleitos pelo povo podem e 
devem tomar medidas que irão ao encontro 
das legitimas aspirações do povo. Sob este 
aspecto, o que vemos?

Apesar dos avanços, a falta de parti-
cipação comunitária impede o cidadão de 
desfrutar seus direitos fundamentais. E qual 
a nossa responsabilidade sobre isso? Será 
que não estamos criando em nossas escolas, 
faculdades, empresas, grupos de discussão, 
uma mentalidade profundamente utilitarista? 
Que deve viver apenas para ganhar, acumular, 
empreender em benefício próprio e depois, se 
sobrar algo, doar ou distribuir? Prevalecendo 
a cultura do “primeiro eu” e depois, talvez, o 
bem comum.

Será que a nossa sociedade não muda-
ria para melhor se testemunhos de justiça, 
fraternidade, caridade, amor ao próximo, 
ajuda aos necessitados fossem priorizados 
em lugar da ambição, poder, ganância, 
acúmulo e egoísmo? Será que as empresas 
não ganhariam mais, e não teriam resulta-
dos mais sustentáveis, se participassem 
socialmente, por meio de ações concretas 
de melhorias para o ser humano e para o 
meio-ambiente?

O fato é que hoje estamos voltados para 
a prática do individualismo, com uma grande 
alienação social - eu apenas vivo, porém não 
pertenço a nada – o importante é ter e não ser. 
Cada um que cuide de si. Estamos a caminho 
de um caos social.

A transformação deve ser um trabalho 
de todos. Afinal, uma sociedade é apenas o 
reflexo dos seus membros e os governantes 
(igualmente um reflexo) desta sociedade.

Minas gerais é o terceiro estado
com a gasolina mais cara no país

NO RANKING FICAMOS ATRáS APENAS DO ACRE E RIO

os riscos da atual alienação social e política

A pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apenas 
confirmou o que os mineiros sentem no bolso há 
muito tempo: a gasolina está cara. Segundo o le-
vantamento, Minas Gerais ocupa o terceiro lugar 
no ranking, com o valor médio do combustível 
de R$ 4,423 por litro, ficando atrás apenas do 
Acre (R$ 4,719) e do Rio de Janeiro (R$ 4,651).

O economista Gabriel Ivo afirma que o preço 
dos combustíveis variou nos últimos meses, por-
que houve uma mudança na política de ajustes. 
Ele conta que antes de junho de 2017, a cotação 
variava de acordo com a intervenção política que 
havia dentro da Petrobras e, a partir de agora, o 
reajuste é feito levando em consideração o preço 
internacional do petróleo. “Essa alteração foi mui-
to boa, pois isso vai ajudar a diminuir a corrupção 
dentro da estatal e deixar que o mercado regule”. 

Entretanto, Ivo reitera que o alto valor dos 
combustíveis não é fruto apenas dessa mu-
dança, mas sim da tributação em cima desses 
produtos. Existem três impostos que incidem 
sobre a gasolina: Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), 
Pis/Confins e Contribuições de Intervenção no 
Domínio Econômico (Cide). “Minas Gerais é o 
Estado que mais aumenta o ICMS e, por isso, 
o preço do combustível está alto”. 

No começo de fevereiro, a Secretaria de 
Estado da Fazenda de Minas Gerais anunciou o 
reajuste anual no ICMS, o que elevou ainda mais 
o preço dos combustíveis. A partir de agora, o mo-
torista vai pagar em média R$ 0,08 a mais por litro. 

Segundo dados da ANP, essa foi a 13ª semana 
consecutiva de aumento. “O grande problema do 
combustível no Brasil são os impostos. Pagamos 
quase 50% do valor da gasolina em tributação”. 

Outro fator apontado pelo economista é o 
fato do combustível ser um item essencial para 
a vida das pessoas, além de ser um produto que 
não tem como substituir. “Esta é uma crítica que 
estamos fazendo: como agora há paridade com 
o preço internacional, quando o barril de petróleo 
sobe, o valor da gasolina também aumenta, 
porém quando diminui não acontece nada. Ao 
invés de haver um desconto, há aumento de 
imposto e o preço permanece o mesmo”.

mudança de hábitos 
Segundo pesquisa realizada pela Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas, Administra-
tivas e Contábeis de Minas Gerais (Fundação 
Ipead), a gasolina comum foi o segundo maior 
item que contribuiu para a inflação na terceira 
quadrissemana de janeiro, perdendo apenas 
para as excursões. Elas tiveram alta de 5,57%  e 
57,67%, respectivamente.

A contadora Lorena Aguiar conta que teve 
que mudar alguns hábitos para se adaptar a 
essa nova realidade. “Antes eu ia toda semana 
para a casa da minha mãe em Santa Luzia, 
agora vou a cada 15 dias. Além disso, quando 
saio sempre avalio o que fica mais em conta, ir 
de carro ou de Uber, e estou evitando compro-
missos longe de onde moro”. 

Ela relata também que vai trabalhar todos 
os dias de carro e já sentiu a diferença no orça-
mento. “Eu gastava uns R$ 250 por mês com 
gasolina e atualmente esse valor praticamente 
dobrou. Estava abastecendo com álcool para 
aliviar o bolso, mas não vale a pena porque 
consumiu muito rápido”.

Já o assistente de engenharia Adriano Pe-
çanha resolveu trocar o carro pela moto. Ele diz 
que já está fazendo autoescola para conseguir 
a habilitação A e espera economizar dois terços 
do que está gastando hoje. “Já mudei algumas 
coisas na minha vida, sempre pegava o carro 
para ir almoçar e agora estou levando marmita 
de casa. Ademais, trajetos próximos, opto por 
ir a pé e as saídas do final de semana também 
tem que ser planejadas de acordo com o que 
vou gastar de gasolina”. 

Segundo seus cálculos, antes desses au-
mentos, ele gastava em média R$ 250 por mês 
e hoje esse valor chega a R$ 350. “Ainda estou 
vendo se vou me adaptar a moto, o investimento 
inicial é R$ 1.020 da inclusão na CNH e uma 
moto usada, que custa no máximo R$ 3.500”.

o site mercado mineiro fez uma pesquisa de preço da gasolina nos postos de Belo Horizonte, 
contagem, Betim, ibirité e nova lima. As variações do valor do combustível foram:

estabelecimentos gasolina comum gasolina aditivada

Valor mínimo R$ 4,149 R$ 4,239

Valor máximo R$ 4,699 R$ 5,899

Variação 13,26% 39,16%

Preço médio R$ 4,377 R$ 4,563
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Prestígio do prefeito
Nos últimos dias, o prefeito de Nova Lima, Vitor Penido 

(DEM), recebeu ligações de todos os pré-candidatos ao Gover-
no de Minas. Aliás, dois deles, Dinis Pinheiro (PP) e Marcio 
Lacerda (PSB) visitaram a cidade e fizeram reuniões.

Comentário final. Penido, atualmente, é presidente da 
Amig, com mais de cem municípios filiados e comanda também 
a presidência da influente Granbel.

Cena única. Por conta dessa realidade, Penido é um dos 
nomes mais cortejado neste período pré-eleitoral.   

destaque político
Gozando de boa popularidade, o prefeito de Juiz de Fora, 

Bruno Siqueira (MDB), é sondado por nomes da política 
estadual de todos os partidos. Tido como uma expressiva lide-
rança no âmbito da sigla, segundo análise de personalidades 
experientes, ele pode influenciar de maneira preponderante 
no resultado da eleição para governador, por ser prefeito do 
4º colégio eleitoral do Estado.

é verdade? 
Até agora ninguém sabe quem plantou a notícia indicando 

que o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (PP) está prestes 
a deixar a prefeitura para se candidatar a vice-governador.

Política nacional 
Sem meias palavras, a jornalista e comentarista política da 

Globo News, Cristiana Lôbo disse: “O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM) vai alinhavar o seu projeto político de 
acordo com os interesses de seu grupo político”. Ela ainda 
completou: “Ele, como se sabe, representa o esquema finan-
ceiro nacional, ou seja, o esquema dos banqueiros”. Homem 
poderoso, claro. Resta saber se ele tem voto para ser candidato 
a presidente da República.

andrea está de volta
Ex-poderosa Andrea Neves, irmã do senador Aécio Neves 

(PSDB), está de volta à cena política. Ou seja, nos contatos 
de Aécio sobre o pleito político deste ano, terá o pitaco de sua 
querida mana. Eu, hein!?

internet x eleições 
Com longa experiência em análise referente ao quadro 

político brasileiro, o cientista político José Álvaro Moisés, 
considera que este ano será ainda mais intensa a circulação 
de notícias falsas para influenciar os resultados das eleições. 
Segundo ele, os candidatos de maior prestígio irão usar até 
robô para incrementar suas campanhas e, naturalmente, tentar 
destruir o caminho dos adversários. Um horror, com certeza!

Marqueteiros ausentes?
Se a eleição fosse em fevereiro, os famosos marqueteiros 

Paulo Vasconcelos e Marcos Coimbra estariam fora do páreo. 
De acordo com informações, esse é um sinal de momento. Até 
o mês de junho, tudo pode mudar.

Perguntar não ofende
Como é de domínio público, nas duas vezes em que foi 

candidato ao Governo de Minas e, posteriormente ao Sena-
do, Antonio Anastasia (PSDB) encontrou sua estrutura de 
campanha montada. Consta que ele não sabia de onde vinha 
o dinheiro para pagar os custos, cuja tarefa era sempre do seu 
padrinho político, o senador Aécio Neves (PSDB). Agora que 
querem que ele seja candidato ao governo, vem a pergunta: 
quem se responsabilizaria pelo esquema de arrecadação para 
essa empreitada? 
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Ariane Braga

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.

fim do parcelado sem juros
pode afetar o comércio

ENTIDADE DO SETOR ESTIMA PERDA DE APROxIMADAMENTE R$ 90 BI

Nas últimas semanas uma pro-
posta que tem o intuito de substituir 
o parcelado sem juros por um 
modelo de crediário, apresentada 
pela Abecs (Associação Brasileira 
das Empresas de Cartão de Cré-
dito e Serviços) ao Banco Central, 
movimentou algumas entidades do 
comércio. Segundo informações da 
Abipag (Associação Brasileira das 
Instituições de Pagamento), consi-
derando as taxas de juros praticadas 
pelos bancos, estima-se que essa 
medida custaria aproximadamente 
R$ 90 bilhões no resultado do varejo, 
devido à redução do consumo. 

O presidente da Unecs, (União 
Nacional das Entidades de Co-
mércio e Serviço) Paulo Solmucci, 
explica que as vendas no parcelado 
sem juros têm peso significativo no 
volume total do varejo. “Por meio 
dessa modalidade, os comerciantes 
conseguem atrair clientes para seus 
estabelecimentos. Seu fim fatalmen-
te reduziria de forma considerável 
às bases de venda do comércio 
brasileiro”.

Contudo, Solmucci não acredita 
que essa proposta será aprovada. 
“Ela foi feita integramente pelas 
grandes empresas ligadas aos 
bancos. O que vemos claramente é 
que isso irá gerar um prejuízo para 
a sociedade, mas primeiro para 
o lojista que perde a condição de 
escolher como irá vender. O Banco 
Central não vai fazer uma regulação 
deste tipo sem ouvir o setor”.

Ele ainda esclarece que um dos 
argumentos para a exclusão dessa 
linha de pagamento é que o parce-
lamento poderá ser oferecido pelo 
banco. “Mas não é bem assim, pois, 
no geral, as taxas bancárias são 

mais altas e não possui uma política 
de crédito que atenda integralmente 
o consumidor e lojista”. 

Solmucci elucida que, na ver-
dade, a Abecs não está criando um 
produto novo. “Eles querem é acabar 
com uma linha que já existe e é pre-
ferência tanto das empresas quanto 
do consumidor. Vivemos num país 
que só tem cinco grandes bancos, 
ou seja, não há concorrência, será 
terrível ter apenas opções de finan-
ciamento com os bancos”.  

Ele salienta que a Unecs não 
é contra os bancos oferecerem 
crédito, apenas não querem que 
eles proíbam o lojista de oferecê-lo. 
“Na reunião que tivemos no Banco 
Central, eles disseram que esse é 
um assunto complexo e que não 
seria decidido dessa maneira. O que 
queremos é que haja transparência 
nesse diálogo, pois as vendas par-
celadas no cartão de crédito são 
muito expressivas. É algo em torno 
de R$ 700 bilhões e quem fornece 
grande parte desse crédito são os 
lojistas com capital próprio e de 
terceiros – pega o dinheiro no ban-
co com condições melhores que o 
consumidor. Não temos nada contra 
a oferta de novas linhas de crédito, 
o importante é não excluir algo que 
funciona bem e garante o movimento 
do comércio”, realça. 

Posicionamento
O economista e analista fi-

nanceiro da Fecomércio MG Juan 
Moreno ressalta que se a proposta 
for aceita, irá impactar nas vendas, 
pois as compras com cartão de 
crédito representam a maioria. 
“Não se sabe qual seria o impacto 
em Minas Gerais, pois ainda não 
foi feito um estudo sobre o tema, 
mas acreditamos que o resultado 
pode ser negativo”. Perguntado 
sobre a posição da federação, o 
economista diz que a entidade 
ainda está estudando a proposta 
e não tem um parecer.

Já a Fecomércio SP se pronun-
ciou em nota em seu portal: (…) a 
instituição crê que interferências do 
Estado em operações de negócios 
privados, por pressão de algum 
setor ou por definição governa-
mental, tendem a gerar resultados 
prejudiciais ao comércio. Ainda 
assim, caso a medida acabe por 
ser implementada, a Fecomércio 
SP defende que o recebimento das 
vendas pelo lojista seja realizado 
no dia seguinte à operação, em vez 
de cinco, após a venda, conforme 
solicitado pelo setor de cartões ao 
BC. (…).

Para falar sobre a proposta e 
se há alternativas, procuramos a 
assessoria de imprensa do Banco 
Central que, por sua vez, informou 
que a instituição não comenta o 
assunto.

Entramos em contato também 
com a Abecs que respondeu com 
a seguinte nota: “A associação 
esclarece que o BC tem consul-
tado o setor de cartões no sentido 
de obter informações para subsi-
diar futura regulação, com o ob-
jetivo de ampliar a eficiência dos 
meios eletrônicos de pagamento 

e reduzir o custo do financiamento 
ao consumo, porém com o cuida-
do de não afetar o equilíbrio do 
sistema. Em relação a notícias 
recentes que afirmam haver 
proposta do setor para eliminar 
o parcelado sem juros do cartão 
de crédito, a Abecs reitera que 
essa informação não tem qual-
quer fundamento e que jamais 
considerou essa possibilidade 
junto ao regulador. Ao contrário 
disso, entre os diversos temas 
que são debatidos com o BC, a 
associação apresentou estudos 
sobre um novo produto para o 

financiamento ao consumo, que 
ampliaria o leque de alternativas 
já existentes – provisoriamente 
denominado “crediário”. Esse 
novo produto possibilitaria prazos 
maiores de financiamento ao con-
sumidor por meio do cartão e se-
ria uma alternativa especialmente 
para os comércios menores, que 
não contam com capital de giro 
para financiar suas vendas. Por 
enquanto, não há mais detalhes 
sobre o produto, uma vez que os 
estudos e as discussões sobre o 
tema se encontram em fase inicial 
com o regulador”.

gigantes 
do varejo
Em contato com 

a assessoria das Ca-
sas Bahia e Magazi-
ne Luiza, eles tam-
bém informaram 
que não comentam 
o assunto.

  Recorrer ao banco (juros 
altos e restritivos);

  Lojista passa a dar crédito 
no carnê (que tem altos juros, já 
que é um meio arriscado).

se a proposta for aprovada, 
Solmucci explica que o consumidor 

teria as seguintes opções:

Abecs nega que proposta pontua fim do parcelado sem juros
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A todos, os nossos Parabéns!

Email: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A   C O C H E I R Aencontro

no Parrilla del mercado, o delegado marcos luciano, o consultor político 
rodrigo flausino, o delegado Alexandre silveira e o delegado-geral José farah
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A MORTE DE ARMANDO COSTA - O falecimento do 
ex-deputado Armando Costa, que teve papel importante 
no quadro político do nosso Estado, causou profundo 
pesar. Como parlamentar teve influência direta no trato 
da coisa pública, primeiro como deputado estadual e 
depois como federal. Foi presidente do MDB de Minas 
e fez um trabalho que contou com a participação de 
Anderson Adauto e do saudoso José Alencar Gomes 
da Silva. Por ironia do destino, nomeado secretário de 
Saúde de Minas, Costa rompia com o governador que 
ele lutou para eleger, devido a desconfiança de Itamar 
Franco na condução das coisas da pasta. Esse episódio 
foi marcante na vida do parlamentar pois, a partir desse 
momento, ele entrou numa grande depressão, originando 
a doença que o levou à morte.

IMPOSTO NOS COMBUSTÍVEIS - 50% do preço 
dos combustíveis em Minas são para pagar impostos. A 
informação é de Bráulio Chaves, diretor do Sindicato do 
Comércio Varejista de Derivados do Petróleo de Minas 
(Minaspetro). Ele afirmou que, desde o início de fevereiro, 
o consumidor mineiro foi chamado para pagar a conta 
do aumento de imposto sobre circulação de mercadoria, 
além da política de preços adotada pela Petrobras nos 
últimos tempos. O preço do litro de gasolina está em torno 
de R$ 4,30, sem imposto seria de R$ 2,15.

SUCESSÃO MINEIRA EMBOLADA. A decisão do 
MDB de fazer uma prévia para decidir se apoia Fernando 
Pimentel na coligação com o PT ou se vai de candida-
to próprio está jogando Rodrigo Pacheco no colo do 
DEM de Minas. No entanto, esse assunto provoca um 
grande temor entre os paulistas que estão articulando a 
candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB). Já se fala na 
candidatura de Dinis Pinheiro (PP) ao Senado e Marcio 
Lacerda (PSB) faria uma composição com Júlio Delgado 
para ser seu vice.  As pesquisas indicam que Lacerda tem 
um patrimônio político grande na região metropolitana, 
enquanto Delgado seria imbatível na Zona da Mata. O 
PSDB não vai ter candidato, a menos que o senador 
Antonio Anastasia aceite concorrer. Aécio Neves está 
tentando de tudo para convencê-lo, porém devido aos 
últimos acontecimentos, Aécio diminuiu muito sua influ-
ência na política mineira.

Ninguém ia imaginar que a sucessão mineira passaria por 
São Paulo. Geraldo Alckmin (PSDB) está conversando muito 
com Marcio Lacerda (PSB).

Luciano Huck continua animado com a última pesquisa que 
o colocou com 8% de intenções de voto. No entanto, continua 
negando sua candidatura, mas deu sinal verde para que seu 
nome continue sendo colocado nos estudos.

Excelente o documentário exibido pelo canal Curta! sobre 
a vida de Clara Nunes. Narrado na primeira pessoa, o filme 
contou de forma didática a carreira da cantora e como a sua 
vida mudou depois que ela dedicou-se ao samba.  

Alexandre Kalil (PHS) continua avaliando o sucesso do 
Carnaval de Belo Horizonte neste ano. O prefeito está animado 
e promete melhorar a estrutura para o folião no próximo ano. 

BH entrou definitivamente para o circuito dos maiores 
carnavais do país. Recente pesquisa do Google apontou o 
Carnaval de Belo Horizonte como o segundo melhor do Brasil, 
à frente de Recife e Rio de Janeiro.

domingo, dia 18 de fevereiro
Engenheiro Aloísio Belém
Madalena Bahia Cascão
Angelina Feraz

segunda-feira, dia 19
Sra. Vera Lúcia Dutra Portugal 
Ex-deputado Luiz Tadeu Leite
Ex-deputado Lael Varella

terça-feira, 20
Médico Edmundo Caldeira Brant
Afonso Melo
Henrique Guimarães Garcêz

Quarta-feira, 21
Waldir Barbosa 
Ex-vereador Sílvia Helena
Jordana Diniz Ferreira

Quinta-feira, 22
Ex-vereador Geraldo Félix
Senador zezé Perrella
Ex-senador Hélio Costa 

sexta-feira, 23 
Sra. Izabel Luiza – mulher de Nilmário Miranda
Relines Ballesteros - Bar do Primo 
Carolina Teixeira 

sábado, 24 
Dr. Otávio Meireles Junior 
Dr. Cláudio Cerqueira - Laboratório São Marcos 
Vereador Wagner Messias (Preto)
Elizete Barcelos

casório 
A mineira Camila Gripp, filha 

do neurologista Amado Gripp, de 
Divinópolis, aproveitou o feriado do 
Carnaval para se casar com o ame-
ricano Jason, no suntuoso Grande 
Hotel da Cidade do México, no último 
dia 10. Felicidade aos noivos que con-
tinuarão morando em Nova Iorque.

o pai da noiva, Amado gripp ao lado de sua mulher 
Bete sichieri, com os amigos Paulo e ieda fusaro

Parabéns fiemg 
No último dia 12, a Fiemg comemo-

rou 85 anos de atuação em defesa do 
desenvolvimento da indústria mineira. Na 
sua fundação, eram sete sindicatos e 25 
empresas associadas, hoje são 139 e 64 
mil, respectivamente.

feira 
Guaxupé será palco da 17ª Feira de Máqui-

nas, Implementos e Insumos Agrícolas, entre 
os dias 21 e 23 de fevereiro. Estarão reunidos 
cafeicultores do Sul de Minas, Cerrado Mineiro 
e da Média Mogiana do Estado de São Paulo, 
em busca de tecnologias e soluções para uma 
produção cada vez mais responsável.

Salão do 
turismo

Acontecerá em 16 de março, em Belo 
Horizonte, a 12ª edição do Salão do Turis-
mo. Realizado pela Associação Brasileira 
de Agências de Viagens de Minas Gerais 
(Abav-MG), o evento é considerado um 
dos mais importantes acontecimentos 
turísticos do Estado.

encontros
Simone e Ivan Lins farão uma apre-

sentação juntos para a série Encontros 
no KM de Vantagens Hall BH no dia 24 
de março. No repertório, canções como 
“Começar de Novo”, “Antes que seja 
tarde”, “Bilhetes”, “Daquilo que eu sei”, 
dentre outras imortais. A direção do show 
é de zélia Duncan, direção musical de 
Bia Paes Leme e cenários e figurinos de 
Simone Mina.
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Ariane Braga

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

correndo contra o tempo: fertilidade pode
ser afetada pelo adiamento da maternidade
DIAGNóSTICO AJUDA MULHER A OPTAR POR TRATAMENTOS DE REPRODUçãO ASSISTIDA

Dados da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) mostram que os 
distúrbios ovulatórios estão entre 
as causas mais comuns da inferti-
lidade feminina e a idade é o prin-
cipal motivo desse problema. Além 
disso, a organização aponta ainda 
que um a cada cinco casais tem 
ou terão problemas de fertilidade. 

O ginecologista Luiz Augusto, 
creditado pela Sociedade Brasileira 
de Reprodução Assistida (SBRA), 
explica que, diferente do sexo mas-
culino que produz espermatozoides 
durante toda a vida – cerca de 1 
milhão a cada 90 dias –, a mulher já 
nasce com a quantidade de óvulos 
que acabam na menopausa. “Biolo-
gicamente, uma boa população de 
óvulos existe até por volta dos 25 e 
30 anos, mas, a partir disso, a maio-
ria das mulheres apresenta queda”.

dos folículos antrais com tamanho 
entre 2 e 9 mm. Se a conta resultar 
um número menor que 8, podemos 
dizer que há uma baixa reserva 
ovariana e, consequentemente, um 
baixo potencial fértil. Desta forma, 
ela tem uma informação exata se 
poderá ou não esperar”, esclarece. 

Isso foi o que aconteceu com 
Amanda Santos, 30. Ela iniciou as 
tentativas para engravidar aos 26 
anos e a cada visita ao ginecolo-
gista para planejar a gravidez era 
informada que tudo estava bem. 
No entanto, Amanda conta que a 
médica não solicitou o exame para 
contagem da reserva, apenas os 
de sangue e ultrassom comum. 
“Ela sempre dizia que eu era jovem 
e era normal demorar. Se passa-
ram 3 anos e não conseguia ficar 

grávida. Decidi procurar uma clíni-
ca especializada e lá descobri que 
já estava com baixa reserva e que 
os óvulos não tinham qualidade. 
Foi terrível passar por isso durante 
3 anos. Fiquei muito frustrada”.

40 anos. “E, além disso, existem 
alguns fatores ambientais, que 
estão sendo estudados e podem 
comprometer a reserva”.  

Augusto alerta para outras 
causas como o uso de cigarro, obe-
sidade, depressão e mudanças de 
hábitos que podem contribuir para 
esse gasto de óvulos a mais. “Tem 
algumas doenças genéticas que 
faz com que o órgão se desgaste 
rapidamente, mas é uma porcenta-
gem muito pequena, cerca de 1%. A 
maioria tem a sua reserva diminuída 
devido ao adiamento voluntário, 
que vai dificultar ou impossibilitar a 
mulher de ter um filho”. 

O especialista diz ainda que 
outra opção é congelar os óvulos, 
cerca de 15 unidades, antes dos 
35 anos. “Se ele for guardado aos 

28 anos e a ela quiser engravidar 
aos 40 as chances são melhores, 
devido à qualidade”.

Ele conta que nos EUA aproxi-
madamente 15% das mulheres em 
idade reprodutiva já congelaram 
seus óvulos. “Não é algo barato, 
mas gira em torno de R$ 7 mil. Mas 
é mais viável do que arcar com um 
tratamento futuro”.   

tratamento de baixo custo
O Hospital das Clínicas (HC) 

da UFMG realiza fertilização in vitro 
(FIV) e inseminação artificial. Se-
gundo a assessoria de imprensa do 
HC, o SUS não oferece tratamentos 
de reprodução assistida. Não existe 
uma política específica do SUS para 
a oferta desses tratamentos. Alguns 

serviços públicos no Brasil ofere-
cem tratamentos gratuitamente por 
iniciativa própria, como o Hospital 
das Clínicas da UFMG e a forma 
de acesso depende de cada local. 

Eles informam ainda que para 
conseguir tratamento no Laboratório 
de Reprodução Humana Professor 
Aroldo Camargos do HC é preciso 
ter um encaminhamento para o Am-
bulatório de Reprodução Humana 
no PAM da Sagrada Família. Caso o 
paciente seja de BH, essa marcação 
é feita pela própria unidade básica 
de saúde do bairro onde mora. Agora 
se o paciente é de outra cidade ou 
Estado, essa marcação deve ser feita 
pela Secretaria de Saúde da cidade 
de origem, por meio de contato com 
a Secretaria de Saúde da Prefeitura 
de Belo Horizonte. “Na consulta no 
PAM será confirmado o diagnóstico 
de infertilidade, assim como podem 
ser resolvidos casos mais simples. 
Os que necessitarem de tratamento 
são encaminhados para cadastro na 
fila de espera”. 

Segundo eles, para a FIV o 
tempo estimado de esperar é de 
até 4 anos, o paciente é chamado 
para o tratamento gratuito, mas 
precisa comprar as medicações. Já 
para a inseminação artificial não há 
espera. “Cada paciente pode reali-
zar até 3 tentativas de fertilização 
in vitro, se não tiver obtido sucesso 
na primeira ou segunda”, informam.

distúrbio ovulatório
Ocorrem quando há uma 

quantidade reduzida de folícu-
los, uma espécie de cápsulas 
que guardam os óvulos. Isso 
leva à problemas na maturação 
das células sexuais produzidas 
nos ovários, os gametas femi-
ninos, podendo causar baixa 
frequência de ovulações ou 
sua ausência completa. A idade 
avançada é a principal vilã dos 
distúrbios na ovulação.

Estudar, conhecer o mundo e 
depois de tudo ter um filho. Essa 
é a premissa de muitas mulheres, 
mas o especialista alerta que ultra-
passar a idade média pode ser um 
fator preocupante. Ele explica que 
é preciso fazer exames periódicos 
para medir a reserva ovariana a fim 
de não ter surpresas no futuro. “A 
ultrassonografia transvaginal é o 
exame feito para medir a reserva. 
Por meio dela fazemos a contagem 

Perfil ideal para engravidar

 Idade abaixo dos 30

 Boa quantidade e qualidade    
           na reserva de óvulos

 Perfil físico: mulheres 
            mais magras

O médico explica ainda que o 
gasto desses óvulos varia de mu-
lher para mulher, ou seja, 1% delas 
irá entrar na menopausa antes dos 

Saiba mais
 Idade máxima para entrar 

no programa: 42 anos e 11 meses 
para fertilização in vitro (FIV)

 Tempo médio de espera: 3 
a 4 anos (FIV)

 Não existe prioridade, o cri-
tério é a ordem de entrada na fila

 O HC-UFMG realiza, em mé-
dia, 200 inseminações artificiais e 
200 fertilizações in vitro por ano.

 Valor da medicação varia 
entre R$ 3 mil e R$ 5 mil
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“uma boa
população de
óvulos existe
até por volta
dos 25 e
30 anos”
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• Poltronas com movimento.
• Você controla a intensidade.

• Som 7x mais potente.
• Tela 40% maior.

Confra no BH Shopping.

Mais som, mais imagem, mais emoção. Mais tudo pra você!

Hoje nos cinemas.
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loraynne Araujo

vinicolaaurora.com.br 
 facebook.com/vinicolaaurora

Todos os dias a gente vive

muitos momentos especiais.

Eles são simples, às vezes comuns.

Mas, observe com atenção,

são eles que fazem você valorizar

cada segundo da sua felicidade.

E são esses momentos que

a Aurora quer brindar com você.

#PedeAurora

BrAsileiros estÃo oPtAndo Por cursos A distÂnciA

Com o dia a dia cada 
vez mais corrido e 
o mercado de tra-
balho  exigente, os 

brasileiros estão buscan-
do alternativas para tentar 

se adaptar a essa reali-
dade. Um exemplo disso 
é que, segundo pesquisa 
realizada pela Catho, em 3 
anos, houve crescimento 
em todas as modalidades 

de ensino, sendo que o 
maior aumento foi nos 
cursos de MBA - em 2014, 
apenas 4% optavam por 
essa categoria e em 2017 
eram 28%.

cursos eAd 2014 2017
Graduação 21% 24%

Idiomas 10% 39%

Extensão / Pós-graduação 10% 38%

MBA 4% 28%

Para o gerente de marketing 
da Catho Fernando Gaiogatto, 
a possibil idade de estudar 
online e em qualquer lugar, 
excluindo a necessidade de 
locomoção para um espaço 
destinado às aulas, contribui 
para o aumento de alunos 
matriculados em cursos EAD. 
“Além do mais, 
essa modalida-
de, por não ter 
que gastar com 
uma estrutura fí-
sica para receber 
os alunos, possui 
mensa l i dades 
ma is  bara tas . 
Geralmente, os 
valores são de 
30% a 50% me-
nores”.

Outro fator 
positivo é que os 
diplomas de con-
clusão do curso 
são semelhantes 
entre o EAD e 
presencial. “As 
pessoas tem receio de que 
o mercado não aceite o cer-
tificado, mas isso não existe. 
Acredito que essa modalidade 
pode ser uma alternativa para 
a concentração da educação 

que temos no país. Hoje, os 
polos educacionais estão nas 
grandes cidades e com a EAD 
as pessoas podem estudar em 
qualquer lugar e hora”. 

A professora de pedagogia 
do Centro Universitário Es-
tácio de Belo Horizonte Ana 
Paula Cavalcanti acredita que 

esse modelo de 
ensino não traz 
prejuízo para o 
aluno em rela-
ção ao conteú-
do ministrado. 
“Tem que haver 
a congruência 
de dois fatores: 
a instituição tem 
que ter um bom 
mater ia l  d idá -
t ico, com uma 
boa área virtual 
e pro fessores 
que entendam 
como funcionam 
as aulas EAD. Já 
o aluno precisa 
ser  autossuf i -

ciente e procurar o conhecido 
para além das videoaulas. 
Sinto que quem faz um curso 
a distância corre atrás do 
conteúdo e aquele que está 
no presencial é mais passivo”.

as pessoas
tem receio
de que o
mercado

não aceite o
certificado,

mas isso
não existe

experiência com eAd 
O gerente comercial Humberto Rodrigues formou 

em história na Universidade de Uberaba (Uniube) há 
3 anos. Ele conta que escolheu esse curso porque 
sempre se interessou pela disciplina no colégio e op-
tou por fazer a distância pela flexibilidade e economia. 
“Ela é uma grande faculdade, porém o curso em si não 
é dos melhores. Daria uma nota 7 ao corpo docente 
e 5 para o conteúdo”.

Rodrigues conta que foram 4 anos de dedicação 
e disciplina. “Foram finais de semana intensos de 
muito estudo e empenho. Para quem quiser fazer 
essa modalidade de graduação, o requisito básico 
é a disciplina. Os conteúdos são passados e você 
tem prazos para entregar. Além disso, nem todos os 
cursos terão a mesma qualidade quando ofertados 
a distância”.

Questionado se faria outro curso EAD, o gerente 
comercial afirma que não. “O contato com alunos e 

professores é muito saudável. Na minha graduação, 
aproveitando o trocadilho, apesar de ser um curso a 
distância, acho que os professores ficam literalmente 
distantes. Só tive contato com a coordenadora uma 
vez, quando ela esteve em BH. No mais é tudo online, 
o que, de certa forma, torna as relações impessoais”.

O funcionário público Hebert Gomes começou a 
pós-graduação em engenharia de software logo após 
concluir o curso de engenharia eletrônica e de teleco-
municações em 2014. Ele relata que queria fazer algo 
que completasse o que havia aprendido na faculdade 
e que, principalmente, mexesse com a produção de 
software, entretanto não foi isso que aconteceu. “A 
pós focava apenas em gestão de pessoas e eu não 
queria isso”. Após 2 meses, Gomes decidiu sair. “Es-
tava pagando por algo que não aproveitava. O curso 
não foi nada do que imaginava e os professores não 
eram bons”, finaliza.

Re
pr

od
uç

ão
/I

nt
er

ne
t



G E R A L 9EDIÇÃO DO BRASIL
17 a 24 de fevereiro de 2018

da redação

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

cArnAVAl de BH é eleito o 2º melHor do PAÍs

Salvador, Belo Horizonte e 
São Paulo: sabe o que essas 
cidades têm em comum? 

Os melhores carnavais do Brasil. 
Segundo pesquisa com usuários 
do Google, a festa desses locais 
superaram as expectativas dos 
foliões e a capital mineira apa-
rece na sondagem em 2º lugar, 
ultrapassando Rio de Janeiro e 
São Paulo - tradicionais por seus 
grandes desfiles. 

Ainda sem o balanço oficial de 
público, a expectativa era de 3,5 
milhões de pessoas durante os dias 
de evento. 

 A estudante de direito Eloa 
Lysardo gostou da folia. “Achei o 
Carnaval organizado, com muito 
policiamento e maior quantidade de 
banheiros químicos. Não vi brigas 
e nem assaltos. Acredito que as 
atrações tem melhorado e, devido à 
organização, permitiu-se que todos 
pudessem desfrutar da festa com 
segurança”.      

Blocos
Não só de samba se fez o 

Carnaval de Belo Horizonte. Al-
guns grupos tocaram axé, funk, 
sertanejo, jazz e rock. Este ano, 
a prefeitura registrou 500 blocos 
e 600 desfiles ante a 380 blocos 
e 416 desfiles cadastrados no ano 
passado. 

Alguns blocos já fazem parte da 
agenda do folião há anos. A manhã 
de sábado é popularmente anima-
da pelo Então Brilha, que desfila no 
Centro da capital. De acordo com 
a assessoria de imprensa, o grupo 
levou 400 mil pessoas às ruas. O 
domingo ficou marcado pelo suces-
so dos Baianeiros, que trouxeram o 
axé de Salvador ao bairro Castelo, 
arrastando 70 mil foliões de acordo 
com os organizadores. 

Já na segunda-feira, o bloco 
Baianas Ozadas, que homena-
geou o cantor Carlinhos Brown, foi 
acompanhado por 650 mil pessoas. 
E não pensem que teve desânimo 
no último dia. O bloco Juventude 
Bronzeada arrastou 75 milhões 

de foliões ao som de hits dos anos 
80 e 90. Por fim, o Monobloco foi 
acompanhado por 300 mil pessoas 
no entorno do Mineirão.

escolas de samba
A Avenida Afonso Pena foi 

palco para o tradicional desfile 
das escolas de samba. Disputam 
o título, a Mocidade Independente 
Bem-Te-Vi, Estrela do Vale, Cida-
de Jardim, Acadêmicos de Venda 
Nova, Imperavi de Ouros e Canto 
da Alvorada.

Os enredos que animaram a 
festa momesca foram diversos. 
Teve homenagem a cidade de Sete 
Lagoas, uma crítica bem-humorada 
à situação atual do Brasil por meio 
das danças típicas, um passeio 
pelas atrações da Lagoa da Pam-
pulha. Teve também um alerta para 
a preservação indígena e os cuida-
dos com a natureza, além de uma 
homenagem ao Grupo Folclórico 
Aruanda.

Mais estrutura 
A jornalista Loraynne Araujo, 

foliã típica, resolveu ficar em BH. 
Esse foi o terceiro Carnaval no qual 
ela opta por permanecer na cidade 
ao invés de viajar. “Neste ano, os 
blocos estavam realmente muito 
cheios. As vezes era até ruim, 
porque se não tivesse pique, nem 
a música dava para ouvir”. 

Ela conta que foi em quatro 
blocos: Tchanzinho da Zona Norte, 
Então Brilha, Alô Abacaxi e o Funk 
You. “Apenas o primeiro estava 
bom, não sei se é porque chegamos 
tarde, mas o local não estava lotado. 
No restante era difícil andar”. 

Para o próximo ano, Loraynne 
ainda não sabe se vai ficar na 
capital mineira. “Nos anos ante-

riores, achei a folia melhor porque 
dava para ficar parado e ouvir a 
música do bloco. Em 2018, você 
tinha duas opções: ou encarava a 
multidão para ficar mais próximo do 
trio elétrico ou não se ouvia nada. 
Gosto bastante desse modelo 
de Carnaval democrático, porém 
muita muvuca é ruim”.

Um dos locais de grande movi-
mentação foi a Praça da Estação 
que recebeu shows durante todos 
os dias em um dos cinco palcos 
oficiais do evento. O policiamento 
e postos de atendimento médico 
foram intensificados e distribuídos 
estrategicamente para atender a 
população. 

O analista de sistemas Luiz 
Car los  Braga par t ic ipou do 
evento na segunda-feira pela 
primeira vez. Ele conta que o 
policiamento estava bom, mas 
mesmo assim não ficou ileso. 
“Estava curtindo o show quan-
do uma briga começou perto 
da minha família. A polícia e 
membros do juizado tentaram 
intervir, mas minha mulher aca-
bou sendo machucada quando 
um dos indivíduos tentou fugir. 
O posto médico nos atendeu de 
imediato e os funcionários foram 
atenciosos. Mas, para mim, é a 
última vez que frequento uma 
festa desse porte”, conta.

Outro problema relatado, 
principalmente, nas redes sociais 
foi o odor de urina que se espa-
lhou pela capital. Mesmo com 
tantos banheiros químicos, os 
foliões não tiveram vergonha e 
urinaram em todos os locais pos-
síveis, no entanto, o ato é crime 
de atentado violento ao pudor, 
com pena inferior a 2 anos. Além 
disso, a sujeira espalhada nas 
vias também não foi pouca, latas, 
papéis, garrafas e lixo orgânico 

estavam por toda Belo Horizonte, 
mesmo com a limpeza frequente 
dos garis. “Ficamos cerca de 
30 minutos na Avenida Afonso 
Pena aguardando amigos, neste 
período garis estavam limpando 
o local, cerca de 10 minutos após 

eles terminarem, o local já estava 
sujo novamente”, conta o assis-
tente de produção Diogo Lima. 

Até o fechamento dessa edição 
o balanço oficial sobre a limpeza 
e a depredação não foi divulgado 
pela PBH.

Bloco então Brilha é um dos mais tradicionais

capital também possui escolas de samba
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oposição cobra acerto de contas
do estado com municípios

A c r i a ç ã o  d e 
uma Comissão 
Extraordinária 
de Acerto de 

Contas entre o Gover-
no do Estado e os mu-
nicípios foi defendida 
pelo líder da Minoria 
na Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais 
(ALMG), deputado Gus-
tavo Valadares (PSDB), 
na Reunião Ordinária de 
Plenário.

Em seu pronuncia-
mento, o parlamentar 
disse que a defesa da 
comissão foi acertada 
em reunião realizada 
pelos deputados que in-
tegram o Bloco Verdade 
e Coerência, de opo-
sição ao governador. 
Segundo o deputado, a 
inspiração veio da Co-
missão Extraordinária 
de Acerto de Contas 
entre Minas e a União, 
que iniciou suas ativi-
dades no Parlamento 
mineiro em abril do ano 
passado.

Essa comissão ana-
lisou os prejuízos causa-
dos ao Estado pela Lei 
Kandir (Lei Complemen-
tar 87, de 1996), que 
desonerou o ICMS das 
exportações de com-
modities, resultando em 
um passivo acumulado 
do governo federal para 
com o Estado estima-
do em R$ 135 bilhões, 
como indica o relatório 
final.

O documento defen-
de que as perdas dos 
Estados sejam conside-
radas para abater a dívi-
da que cada um possui 
com a União. Na mesma 
linha, Gustavo Valadares 
defende que há um pas-
sivo crescente do Estado 
com os municípios, re-
sultado da sistemática 
retenção de repasses de 
recursos que pertencem 
às prefeituras.

obstrução 
 Um pouco antes, o deputado Arlen Santiago 

(PTB) já havia ocupado a tribuna para anunciar 
que os deputados de oposição estariam em 
“obstrução sistemática e absoluta” ao governador 
pela falta de repasses obrigatórios do Estado para 
os municípios.

“O Estado tem retido dinheiro da saúde da po-
pulação de Minas. O mesmo acontece em outros 
setores, dinheiro como o da merenda e do IPVA, 
maldades que esse governo tem feito com o povo. 
Até mesmo dinheiro de emenda de deputados 
federais cai no caixa do Governo do Estado e de 
lá não sai mais”, criticou.

“Vamos requerer ao 
presidente da Assem-
bleia, deputado Adal-
clever Lopes (PMDB), 
que crie imediatamente 
essa comissão extra-
ordinária. Esperamos 
contar com o apoio de 
membros de todos os 
blocos. Quem quiser 
assinar esse pedido 
será muito bem-vindo”, 
afirmou Gustavo Vala-
dares.

Arlen santiago: “estado tem retido dinheiro da saúde da população mineira”

Sa
ra

h 
To

rr
es

queijo do Frei Rosário a 
caminho da regulamentação
Os queijos artesanais minei-

ros fabricados com leite cru e 
maturados com fungos deram o 
primeiro passo para a criação de 
uma legislação própria no Estado. 
Um grupo de pesquisadores, a 
pedido da Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado de 
Minas Gerais (Faemg), segue em 
visita a 30 produtores seleciona-
dos em Minas. Mesmo não sendo 
produtora de queijo, a Serra da 
Piedade também foi incluída nes-
se roteiro para recolhimento das 
amostras dos fungos presentes 
no Queijo Frei Rosário, curado 
em ambiente de caverna. 

Os pesquisadores buscam 
reunir as informações que irão 
compor um parecer técnico. O documento 
será entregue ao Instituto Mineiro de Agro-
pecuária (IMA) para a elaboração da nova 
legislação sobre a cura usando fungos em 
Minas Gerais, tecnicamente chamada de 
afinação de queijo. 

O Departamento de Microbiologia da 
UFMG está realizando a análise micro-
biológica dos fungos presentes em todos 
os queijos contemplados. Esse trabalho 
irá identificar quais fungos agem sobre os 
queijos e irá atestar a segurança alimentar 
deles. As amostras irão compor o banco de 
fungos da UFMG. Ao Núcleo de Estudos e 
Pesquisa em Pastoral da Cultura da PUC 
(Nepac) coube a elaboração do inventário 
com as informações históricas e culturais 
sobre o Queijo Frei Rosário, para seu re-
gistro como patrimônio imaterial.  

Segundo a consultora técnica em 
pesquisas gastronômicas do Senac, Vani 

Pedrosa, Minas Gerais vive uma revolução 
queijeira que vai criar excelentes perspec-
tivas econômicas, tanto para os produtores, 
quanto para o estado em geral. Além disso, 
abre espaço para um novo profissional, o 
afinador de queijo, que, embora milenar na 
Europa, ainda é praticamente inexistente 
no Brasil. 

“Embora não produza o queijo, este 
profissional utiliza processos técnicos que 
agregam valor ao laticínio, seja com a ajuda 
de fungos, azeites, cervejas ou diversos 
outros produtos. Com a nova legislação, o 
Senac poderá criar cursos para formar esse 
tipo de profissional”, explica. 

Queijo do frei
Maturado com fungos provenientes 

de ambiente de caverna, numa altitude 
de 1,746 mil metros, no Santuário da 

Piedade, em Caeté, o Queijo 
do Frei Rosário também é um 
dos produtos contemplados 
pela pesquisa. Sua fabricação 
teve início em 1950 e foi inter-
rompida com a morte do frei no 
ano de 2002. O queijo, porém, 
voltou a ser fabricado em 2012 
e, graças o projeto Primórdios 
da Cozinha Mineira, ganhou o 
mercado pela iniciativa do Se-
nac que visa resgatar a cultura 
gastronômica dos antepassa-
dos dos mineiros e retorná-la 
para população como produto 
de origem, gerador de renda e 
desenvolvimento regional.

A visibi l idade alcançada 
pelo Queijo do Frei Rosário, 

por meio de matérias na imprensa e 
participações em eventos, fez com que 
os queijos com fungos despertassem o 
interesse do público e atingissem um 
novo patamar, culminando na realiza-
ção da pesquisa e consequente criação 
da lei que permitirá o comércio legal e 
seguro do produto. 

“A nossa tradição queijeira é pratica-
mente toda vinda de Portugal e da Itália. 
O uso de fungos é um raro exemplo da 
influência francesa, neste caso, trazida 
a Minas pelo Frei Rosário, que fez seus 
estudos eclesiásticos na Região de Lion, 
famosa pelo uso de fungos na fabricação 
de laticínios”, observa o consultor res-
ponsável pelo parecer técnico, Elmer de 
Almeida, que dá uma noção do potencial 
mercadológico desse produto: “Se a 
França é a terra dos mil queijos, Minas 
é a terra dos dois mil”, compara.

consultora técnica do senac, Vani Pedrosa
e o especialista em fungos João luiz rosa
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https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/comissoes/extraordinaria/interna.html?idCom=1103&leg=18
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/comissoes/extraordinaria/interna.html?idCom=1103&leg=18
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/comissoes/extraordinaria/interna.html?idCom=1103&leg=18
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/comissoes/extraordinaria/interna.html?idCom=1103&leg=18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp87.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp87.htm
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Um grande evento na Praça 
Sete, em Belo Horizonte, com o 
tema Mulheres na Luta por Direitos, 
unificando diferentes frentes pe-
los direitos femininos vai marcar 
o Dia Internacional da Mulher. A 
organização e o formato das ativi-
dades foram definidos na segunda 
reunião preparatória realizada na 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG). 

O encontro foi conduzido pela 
presidente da Comissão Extraor-
dinária das Mulheres, deputada 
Marília Campos (PT), acompanha-
da pela deputada Geisa Teixeira 
(PT) contou com a participação 
de diversos coletivos de mulheres 
e movimentos sociais do Estado.

Também estiveram presentes 
representantes da deputada Ione 
Pinheiro (DEM), de órgãos do Es-
tado e da Prefeitura de BH, além da 
Associação Mineira de Municípios 
(AMM), da Defensoria Pública, da 
Delegacia de Mulheres e da Polícia 
Militar, entre outros.

Marília apresentou a proposta 
da atividade unificada na Praça 
Sete, ao longo do dia 8 de março, 

com um grande ato de encerra-
mento, às 18h. Cada um dos mo-
vimentos e coletivos de mulheres 
terá horário pré-definido, entre 10 e 
18h, para a sua programação espe-
cífica: debates, enquetes, rodas de 
conversa, oficinas, apresentações 
culturais e afins.

Entre as temáticas considera-
das essenciais para a pauta unifi-
cada tiveram destaque o combate à 
proposta de reforma previdenciária 
e à violência contra a mulher, assim 
como a luta pela democracia e por 
maior participação feminina na 
política. Antes do ato unificado, os 
coletivos realizarão suas atividades 
próprias, em diferentes pontos da 
capital, mas todos vão marchar 
para a Praça Sete e, no fim do dia, 
participar do ato público.

Na reunião, também foram 
tratadas questões relacionadas 
à comunicação, como a escolha 
da identidade visual, o foco na 
elaboração de peças para redes 
sociais e a definição da hashtag 
#MulheresnaLutaporDireitos.

Entre os dias 6 e 8 de março, 
mais de 1.500 mulheres do Movi-

mento dos Atingidos por Barragens 
(MAB) e da Frente Brasil Popular 
(FBP) vão acampar na Assem-
bleia, onde realizarão oficinas e 
debates. Na noite do dia 7, a partir 
das 19h, no Hall das Bandeiras da 
ALMG, haverá a “Noite Cultural 
das Mulheres em Luta”, com várias 
apresentações artísticas. No dia 
8, parte do grupo acampado se 
unirá à mobilização na Praça Sete. 
Também foram criadas duas comis-
sões, com representantes de todos 
os coletivos, para a divisão das 
tarefas. A primeira será incumbida 
de organizar a ocupação da Praça 
Sete. A outra se encarregará de 
harmonizar as agendas e horários 
dos movimentos para a respectiva 
apresentação na praça.

Marília Campos voltou a desta-
car a necessidade da aprovação, 
em 2º turno, do Projeto de Reso-
lução (PRE) 49/17, de autoria da 
Mesa da Assembleia, que cria a 
Comissão Permanente de Defesa 
dos Direitos da Mulher. Ela insistiu 
para que as mulheres compareçam 
ao plenário sempre que a matéria 
estiver em pauta.

Considerado uma das melho-
res e mais tradicionais festas da 
região, o Carnafolia de Congo-
nhas, atraiu durante 5 dias cerca 
de 60 mil foliões, segundo dados 
da Defesa Civil da Prefeitura Mu-
nicipal de Congonhas. O Palco 
Marechal e o Quarteirão do Samba 
receberam mais de 40 atrações, 
entre blocos carnavalescos e sho-
ws. Participaram artistas locais e 
também um dos destaques do axé, 
o ex-vocalista do Terra Samba, 
Reinaldinho. O Carnaval Infantil, 
que é um destaque, atraiu a crian-
çada e os adultos, mostrando que 
não existe idade para se divertir.

Quem não pode comparecer 
à folia, acompanhou a cobertura 
do evento, feita em tempo real 
pelo portal e pela página oficial 
da Prefeitura de Congonhas no 
Facebook. Os foliões aderiram à 

hashtag #CarnafoliaCongonhas, 
utilizada nas redes sociais, con-
tribuindo para a interatividade 
digital. Além disso, um telão po-
sicionado à Praça JK transportou 
o público para o antigo Carnaval 
de Congonhas, com imagens das 
tradicionais escolas de samba 
Jacuba, Mocidade, Matriz e Praia.

Para Rafaela Caroline Reis, 
que desfilou em dois blocos, o 
Carnaval foi muito bom. “A orga-
nização estava legal. Observei 
a presença de fiscalização da 
prefeitura. O que mais me chamou 
atenção foi a programação do 
Quarteirão do Samba porque mi-
nha família, tanto adultos quanto 
as crianças, aproveitou bastante. 
Foi divertido e, o mais importante, 
em paz”, destaca.

A tranquilidade e a boa orga-
nização também foram apontadas 

pelo folião Joselito Silva. Segundo 
ele, o Carnaval estava bom para 
as crianças. “Tinha muita seguran-
ça e não vi confusão. As músicas 
estavam boas”. O Carnaval de 
Congonhas, organizado pelo 
Governo Municipal, por meio de 
diversas secretarias como a de 
Cultura, Obras e Comunicação 
e Eventos, com apoio da Fum-
cult, contou com infraestrutura 
completa, garantindo conforto e 
segurança ao público.

 Além do policiamento re-
forçado, a festa teve o apoio da 
Guarda Municipal e de seguranças 
e brigadistas contratados pela 
prefeitura. O público teve acesso 
a atendimento médico em dois 
postos instalados especialmente 
para o Carnafolia. A festa também 
gerou renda para o comércio e os 
moradores.

dia da mulher terá evento 
unificado na Praça sete

deputada marília campos apresentou a proposta da atividade

Carnafolia de Congonhas 
atrai cerca de 60 mil foliões
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carnaval é considerado um dos melhores do interior mineiro
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Há mais de oito décadas 
fazendo Minas crescer. No 
último dia 12, a Federação 
das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais (Fiemg) 

completou 85 anos de uma trajetória 
iniciada em 1933, quando um grupo de 
industriais mineiros arregaçou as man-
gas para criar a primeira entidade de 
classe com abrangência estadual em 
defesa do desenvolvimento do setor.

Os empresários, liderados por Amé-
rico René Giannetti, Alvimar Carneiro 
de Rezende e Euvaldo Lodi, além de 
sete sindicatos patronais, 25 empresas 
e um objetivo – “Promover o desenvol-
vimento e a prosperidade de todas as 
atividades industriais, atuando em prol 
de seus interesses e, também, dos in-
teresses do país” – foram os responsá-
veis pela fundação da entidade, que até 
hoje atua no fomento à competitividade 
da indústria mineira.

Desde que surgiu há 85 anos, o 
Sistema Fiemg promove o debate de 
grandes temas nacionais, sobretudo os 
que têm impacto sobre o desempenho 
da indústria e das economias mineira 
e brasileira. A atuação da entidade 
perpassa temáticas que interferem 
positivamente na vida de cada cidadão 
e no desenvolvimento industrial do 
país, como a aprovação da reforma 
Trabalhista em 2017 e o atual engaja-
mento para a aprovação da reforma da 
Previdência neste ano, como exemplos 
mais recentes.

Ao longo de sua história a Fiemg 
participou da transformação e evolução 
da economia mineira. E cresceu com 
Minas, para apoiar os seus Sindicatos 
de Indústria – os sete sindicatos da 
época de sua fundação são hoje 139 – 
e suas empresas associadas saltaram 
das 25 de 1933 para mais de 64 mil em 
todo o Estado.

A todas essas empresas, a Fiemg 
e seus sindicatos oferecem uma gama 
de serviços técnicos e operacionais 
para o desenvolvimento empresarial 
em diversas áreas como Educação; 
Inovação e Tecnologia; Economia Cria-
tiva; Negócios Internacionais; Atração 
de Investimentos; Competitividade 
Industrial; Sustentabilidade; Seguran-
ça e Saúde no Trabalho e Qualidade 
de Vida.

A história da Fiemg é marcada por 
grandes desafios e por conquistas 
igualmente importantes para Minas 
Gerais.

fiemg completa 85 anos em defesa do 
desenvolvimento da indústria mineira

américo rené giannetti

Alvimar carneiro de rezende

euvaldo lodi
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Os robôs de Lego estarão 
em ação na fase regio-
nal de Minas Gerais do 
Torneio Internacional 

de Robótica FLL (First Lego 
League) que acontece em Belo 
Horizonte, no campus do UniBH 
Buritis, entre os dias 23 e 24 de 
fevereiro. Desde 2013, o Sesi 
é o operador oficial do Torneio 
de Robótica em parceria com 
a instituição norte-americana 
FIRST (For Inspiration and 
Recognition of Science and 
Technology) e o Grupo LEGO 
Education (Dinamarca).

Durante os dois dias, 
49 equipes com alunos de 
escolas públicas, particulares 
e times independentes entre 
9 e 16 anos de todo o Estado 
e de outras partes do país dis-
putarão o título da competição 
e, de quebra, uma vaga na 
disputa nacional, que acontece 
em março em Curitiba, Paraná. 

As disputas desta tempo-
rada têm como tema Hydro 
Dynamics ou, simplesmente, a 

Água – e maneiras inteligentes 
de utilização de um dos bens 
mais preciosos do planeta. 

Os alunos serão avaliados 
em quatro categorias: projeto 
de pesquisa sobre o tema da 
atual temporada; desafio do 
robô; Design e Core Values. 
No Projeto de Pesquisa, cada 
equipe precisa identificar um 
problema relacionado ao uso 
da água, como, por exemplo, 
na produção de alimentos ou 
energia. 

A partir daí, o time deve 
apresentar uma solução ino-
vadora a ser desenvolvida. 
No Desafio do Robô, um dos 
pontos altos da competição, os 
estudantes colocam os robôs 
de Lego para cumprir determi-
nadas missões na mesa. Nesta 
temporada, há atividades como 
remover um cano quebrado, 
virar tampas de bueiro e mover 
bombas de água. 

Os robôs que cumprem 
essas missões, projetados e 
construídos pelos próprios alu-

nos, também são avaliados na 
categoria Design do Robô. Os 
juízes levam em consideração, 
dentre  outras coisas, o número 
e tipos de sensores utilizados, 
total de peças e acessórios, 
além da estratégia e progra-
mação. 

Por fim, na categoria Core 
Values, os estudantes precisam 
mostrar que sabem trabalhar 
em equipe, lembrando sempre 
do conceito de coopertition – 
cooperação + competição. 

“Os estudantes têm a 
possibi l idade, de maneira 
lúdica, de trabalhar com temas 
que são importantes para a 
formação de cada um. Isto é, 
o Torneio estimula aspectos 
como habilidades de liderança, 
trabalho em equipe e comu-
nicação, além de questões 
pedagógicas imprescindíveis 
como a física, química e a ma-
temática,” ressaltou a analista 
da gerência de educação do 
Sistema FIEMG, Anete Maria 
de Oliveira.

Sesi realiza Torneio Internacional
de Robótica em Belo Horizonte

informações:  https://www7.fiemg.com.br/sesi/produto/robos-animais---teste

competição organizada pelo sesi com crianças e adolescentes
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https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2017&n=49&t=PRE
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https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2017&n=49&t=PRE
https://www7.fiemg.com.br/sesi/produto/robos-animais---teste
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PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119

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

técnico covarde e valentão. O Atlético Mi-
neiro foi rápido ao demitir o técnico de futebol 
Osvaldo Oliveira. “Você acha que está falando 
com quem?”, disse o técnico ao jornalista Léo 
Gomide. Me pergunto, o que esse técnico 
arrogante e repugnante acha que é? Proibir 
o jornalista da Rádio Inconfidência de entrar 
no CT foi um ataque à imprensa, causando 
repúdio das entidades da classe.  

dPVAt seguro bilionário. Desde que foi 
criado, em 1974, por empresários do ramo 
de seguros, o DPVAT faturou mais de R$ 220 
bilhões (não atualizados).

liga dos campeões. O supercraque Ney-
mar foi uma figura apagada, para não dizer um 
coadjuvante de Cristiano Ronaldo, na vitória de 
3 a 1 do  Real Madri sobre o PSG. 

Justiça leva calote. Empresas, partidos e 
pessoas físicas em todo país devem cerca de 
R$ 1,1 bilhão à Justiça Eleitoral. Na lista estão 
mais de 14,6 mil devedores identificados pelo 
jornal O Globo. Eles estão inscritos na Dívida 
Ativa da União (DAU) por causa de multas 
e irregularidades cometidas em campanha. 
Um total R$ 139,5 milhões, ou mais de 10% 
do passivo, segundo o jornal, estão inscritos 
em nome de uma só empresa: a Google Brasil 
Internet. (fonte: O Globo)

inadimplente não pode ser pressionado. 
Segundo dados da consultoria Serasa Experian, 
o país fechou 2017 com 60,4 milhões de consu-
midores inadimplentes. Esse número representa 
aumento de 1,34% ante o ano anterior, quando 
59,6 milhões de brasileiros estavam nessa condi-
ção. Diante desse quadro, não são raras às vezes 
em que pessoas são cobradas de forma indevida 
ou constrangedora, desrespeitando o Código de 
Defesa do Consumidor (CDC).

c A n A l   A B e r t o

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

indÚstriA AutomoBilÍsticA em AltA

BiometriA de BeBÊs

feBre AmArelA

As fabricantes de veículos instaladas no 
Brasil terminaram janeiro com a produção 
de 261,8 mil unidades, alta de 24,6% em 
relação ao mesmo mês do ano passado e 
de 1,5% se comparado com dezembro, se-
gundo balanço divulgado pela Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea). (Fonte: Gauchazh)

Uma portaria do Ministério da Saúde 
torna obrigatória a identificação biomé-
trica de todos os recém-nascidos brasilei-
ros, juntamente com a identificação da 
mãe. O ministério atendeu a um pedido 
feito pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). Com as novas regras, as imagens 
deverão constar na Declaração de Nasci-
dos Vivos (DNV) e serão armazenados no 
cartório no qual a criança for registrada 
para utilização na Base de Dados da 
Identificação Civil Nacional. (Fonte: CNJ)

Um grupo de cientistas brasileiros de-
tectou o material genético do vírus da febre 
amarela por meio da urina e sêmen de um 
paciente com a doença. De acordo com os 
autores da pesquisa, a descoberta poderá 
ser útil para aprimorar o diagnóstico. A nova 
pesquisa teve seus resultados publicados na 
Infetious Diseases do Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em 
inglês) do governo dos EUA. (Fonte: CNJ)

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

Buscar o que sobra depois entre-
gar onde falta. Em linhas gerais é isso 
que o Mesa Brasil Sesc, programa de 
segurança alimentar e nutricional, faz. 
Atualmente já são três unidades em 
Minas Gerais. Elas estão localizadas 
em Montes Claros, Uberlândia e na 
capital, atendendo 57 municípios em 
suas áreas de abrangência. 

Agora, mais uma boa notícia. 
O Sesc em Minas abrirá, na região 
central de Juiz de Fora, na zona da 
Mata Mineira, mais uma unidade do 
Mesa Brasil Sesc. As atividades no 
município começam no dia 19 de 
fevereiro.

A nova unidade visa ampliar 
e trazer mais capilaridade no 
atendimento, beneficiando cada 

vez mais a população do estado. 
De um lado, o programa contribui 
para a diminuição do desperdício 
e, de outro, reduz a condição de 
insegurança alimentar de crianças, 
jovens, adultos e idosos.

As doações arrecadadas são 
entregues a entidades sociais que 
atendem pessoas em vulnerabilida-
de social. Essas instituições devem 
ser cadastradas previamente para 
receber as doações. Em sua maioria, 
são centros de educação infantil, ins-
tituições de longa permanência para 
idosos, comunidades terapêuticas e 
de assistência social. A nova unidade 
segue a diretriz de interiorização das 
atividades do Sesc, integrado ao Sis-
tema Fecomércio MG, Sesc e Senac. 

Os resultados alcançados 
pelo Mesa Brasil Sesc no estado 
são cada vez melhores. Em 2017, 
foram distribuídos 3.262.121 
quilos de alimentos. Com isso, 
foi possível beneficiar 318.247 
pessoas. No mesmo período, 928 
instituições sociais, na capital e no 
interior, já foram favorecidas pelas 
ações do programa de segurança 
alimentar do Sesc, tanto pelas 
doações quanto pelas 366 ações 
educativas, que tiveram 3.195 
participantes de diversas faixas 
etárias. Vale ressaltar que todo 
esse trabalho é fruto do esforço 
dos 198 voluntários efetivos do 
programa e das 261 empresas 
doadoras parceiras.

Foi realizado o primeiro 
encontro do Fórum dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente de Itabirito 
em 2018. A reunião teve 

como tema Violência doméstica 
e familiar contra criança e adoles-
cente – construindo alternativas 
e reuniu representantes do poder 
público, organização da sociedade 
civil, Polícia Civil, Conselho Tu-
telar, Comissariado da Infância e 
Juventude, Judiciário e Ministério 
Público, compondo toda a Rede 
de Atendimento do Sistema de 
Garantia de Direitos que atuam no 
município referente a crianças e 
adolescentes.

Foram discutidos assuntos 
como violações de direito, os diver-
sos tipos de violência, negligência, 
abandono, maus-tratos, medidas e 
programas de proteção e medidas 
protetivas. Para Kléber de Souza, 
voluntário da ONG Pró-Bem e res-
ponsável pela palestra, a discussão 
é importante para melhoria dos ser-
viços. “A violência, de uma forma 
geral, é um assunto que demanda 
ações em conjunto. E o objetivo 
do fórum é justamente reunir as 
pessoas que atuam na rede para 
buscar soluções efetivas”, disse.

Para os participantes, as con-
versas têm dado resultado. “Os 
encontros são muito positivos. É um 

aprendizado que tem ajudado muito 
as entidades que estão participando. 
As discussões são úteis e esclarece-
doras”, afirmou a coordenadora da 
Fanpaz, Maria Luísa Rosa.

fórum 
O Fórum dos Direitos da Criança 

e do Adolescente foi criado em agosto 
de 2017 com o objetivo de promo-
ver a integração entre os diversos 
segmentos que atuam na rede de 
atendimento às crianças e adoles-
centes, otimizando e fortalecendo 
os serviços prestados. Os encontros 
são realizados mensalmente, nas 
primeiras quartas-feiras de cada mês.

fórum dos direitos da criança e do
adolescente acontece em itabirito

foram discutidos assuntos como violações de direito
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Sérgio Moreira

o seu consórcio multibrasileiro

Sabemos que o futebol é o 
esporte da paixão brasileira e 
vem crescendo a cada dia em 
outros países, como China, 
Japão e Estados Unidos, além 
das potências das equipes da 
Europa, França, Alemanha, 
Inglaterra, Portugal, Espanha 
e Itália. Essa semana vamos 
explanar sobre a importância do 
apoio ao esporte olímpico, ou 
como era chamado nos áureos 
tempos: esporte especializado.

Os Jogos Olímpicos de Tó-
quio em 2020 contarão com 
cinco novas modalidades es-
portivas: beisebol (e softbol, 
versão feminina do esporte), 
surfe, skate, caratê e escalada. 
Segundo os objetivos do Comitê 
Olímpico Internacional (COI), a 
inclusão dessas modalidades é 
atrair a atenção dos jovens para 
os esportes olímpicos. 

Nos jogos realizados no Rio 
de Janeiro em 2016 as modalida-
des eram: atletismo, badminton, 
basquete, boxe, canoagem sla-
lom, canoagem, ciclismo bmx, 
ciclismo mountain bike, ciclismo 
de estrada, ciclismo de pista, 
esgrima, futebol, ginástica artís-
tica, ginástica rítmica, ginástica 
de trampolim, golfe, handebol, 
hipismo adestramento, hipis-
mo concurso, hipismo saltos, 
hóquei sobre grama, judô, le-
vantamento de peso, luta livre, 
luta greco-romana, maratona 
aquática, nado sincronizado, 
natação, pentatlo moderno, 
polo aquático, remo, rugby de 7, 
saltos ornamentais, taekwondo, 
tênis de mesa, tênis tiro com 
arco, tiro esportivo, triatlo, vela 
e vôlei de praia.

Em Minas Gerais, é ne-
cessário o apoio do governo 
estadual e dos municípios com 
as equipes e clubes para a 
formação dos atletas e forta-
lecimento do esporte. No vôlei 
feminino, temos no Estado, 
apenas o Minas Tênis Clube 
e o Praia Clube (Uberlândia) 
com equipes disputado a Liga 
Nacional, o Mackenzie que por 

muitos anos foi participante das 
competições nacionais, há anos 
não está nas disputas.

Já o vôlei masculino, tem 
o Minas Tênis Clube, Juiz de 
Fora e Montes Claros, e o Sada 
Cruzeiro (clube com o apoio da 
empresa Sada).

No futsal temos somente o 
Minas Tênis Clube. Já tivemos 
o Recreativo, Olímpico com 
equipes fortes nas disputas, 
mas infelizmente não partici-
pam das competições nacio-
nais, somente estadual, como 
o Praia Clube (Uberlândia).

No basquete a situação 
ainda é mais grave, somente o 
Minas Tênis Clube participa da 
Liga Nacional de Basquete. Já 
tivemos equipes fortes, como 
o Ginástico, Olímpico, Barro-
ca, Círculo Militar e Mackenzie, 
hoje eles só participam de al-
gumas competições estaduais.

Na natação apenas o Minas 
Tênis Clube e, às vezes, o Praia 
Clube (Uberlândia) participam 
de competições nacionais. O 
Tênis somente tem equipes no 
Minas Tênis Clube e no PIC, 
enquanto o judô conta só com 
o Minas Tênis Clube.

Como viram, o Minas Tênis 
Clube é um exemplo de clube 
recreativo, é um dos maiores do 
país nas competições, pois tem 
uma equipe de profissionais de 
marketing que fazem contatos 
com empresas para estampa-
rem, nas camisetas dos atletas 
nas quadras, o nome das or-
ganizações que patrocinam os 
esportes.

No atletismo a labuta ain-
da é maior, a UFMG tem uma 
fantástica infraestrutura, com 
pista supermoderna, todos os 
equipamentos para os atletas 
nas diversas modalidades do 
atletismo, no Centro Esportivo 
Universitário (CEU), na região 
da Pampulha, ao lado do Cam-
pus da UFMG, onde a equipe 
de atletismo da Grã-Bretanha 
treinou durante as Olimpíadas 
do Rio 2016. Em Viçosa e La-

vras, as universidades federais 
também contam com equipes 
em algumas modalidades es-
portivas, como levantamento 
de peso e atletismo.

       Minas tem 853 municí-
pios, somos mais de 22 milhões 
de habitantes, sabemos que a 
situação das cidades com falta 
de recursos não está fácil, mas 
é necessário uma formação de 
equipe de profissionais para or-
ganizar planejamento para cap-
tar recursos por meio de patro-
cínios, assim podendo contratar 
técnicos, atletas, preparadores 
físicos, fisioterapeutas, massa-
gistas e outros profissionais. 

Os empresários precisam 
saber da importância deles 
no investimento no marketing es-
portivo por meio da Lei de Incen-
tivo ao Esporte. Essa é maneira 
direta de pagar seus impostos 
com apoio às equipes esportivas, 
ao invés de pagar tributos diretos 
ao governo, como o Imposto de 
Renda. Basta ter um bom setor 
de contabilidade para saber 
como ajudar as equipes e investir 
no esporte, que é a maneira mais 
direta de tirar crianças e jovens 
das ruas, dar oportunidade de 
práticas esportivas e movimentar 
milhares de pessoas para acom-
panhar as equipes esportivas em 
suas dezenas de competições, 
além de estampar o nome das 
empresas agregada ao esporte.

Em Belo Horizonte, os clu-
bes reclamam que a prefeitura 
cobra o IPTU dos clubes, antes 
não era cobrado e há alguns 
anos voltou a ser. Os diretores 
dos clubes recreativos recla-
mam da cobrança do IPTU, 
porque este recurso poderia ser 
investido na criação de equipes 
e participar das competições 
pelo Estado e Brasil, levando 
o nome de Minas Gerais pelo 
país e mundo. Fica a dica para 
o prefeito Alexandre Kalil (PHS): 
reunir com os dirigentes dos 
clubes e mostrar o plano de 
isenção do IPTU e o investimen-
to ao esporte.

esportes precisam de apoio

Domingo de Carnaval foi dia 
dos minastenistas botarem o bloco 
na rua. Embalados pela cantora Ali-
ne Calixto e banda, eles cantaram 
sucessos dos carnavais de Belo 
Horizonte, dançaram aos sons das 
velhas marchinhas, além brinca-
rem embalados pelos hits musicais 
do momento, no Bloco do Minas.

O trio saiu da portaria do 
Minas II, em direção à Praça da 

Bandeira, no bairro Mangabei-
ras. A concentração do bloco foi 
às 10h, quando minastenistas e 
amigos do clube, vestidos com 
a camisa do grupo e munidos 
de canecas, esquentaram os 
tamboris no open bar de chope, 
especialmente montado na en-
trada do Minas II.

O percurso foi percorrido com 
muita animação e harmonia entre 

os participantes, que chegaram 
até a Praça da Bandeira e domi-
naram o espaço. 

A saída do Bloco do Minas 
contou com o apoio da Belotour. 
Da praça, o bloco retornou para 
a entrada do clube. Às 14h a 
festa continuou no Gramado da 
Unidade II, em evento exclusivo 
para os sócios, com show de Leo 
Franklin e banda.

Em iniciativa inédita, Minas
Tênis coloca bloco na rua

Percurso foi percorrido com animação e harmonia entre os participantes

M
TC

escolher a roupa ideal para praticar
exercício físico faz toda a diferença

“Look de

malhar não é

mais aquela

blusa velha

que a pessoa

tem em casa.

O mercado

cresceu

e todos

estamos nos

adaptando

a ele”tecido e o corte da peça devem ser bem escolhidos

o yoga: necessita de roupas mais soltas, mas sem a 
modelagem muito ampla. é importante que ela prenda 
em pontos estratégicos, como na canela para que o tecido 
não escorregue na pele e deixe a pessoa limitada na hora 
dos movimentos.

A musculação: peças mais justas. Recortes amplos tam-
bém podem atrapalhar. é necessário encontrar um meio 
termo entre a peça justa e larga demais. Nesse grupo, há 
quase sempre uma preferência por roupas que mostrem 
o corpo, como o top.

Não é novidade que a moda 
está presente no nosso 
dia a dia. Estamos cons-
tantemente pensando na 

roupa ideal para o trabalho, happy 
hour com os amigos, festa no fim 
de semana e, até mesmo, o modelo 
para ir à academia. Quando se tra-
ta da malhação, o tecido e corte do 
look auxiliam bastante na hora de 
fazer o exercício sem comprometer 
os movimentos.

De acordo com a estilista da 
Evidence Ballet - marca brasi-
leira de roupas e acessórios de 
dança e esporte - Lilian Marrul, 
a maioria das pessoas acreditam 
que para fazer exercício físico é 
preciso um look soltinho e con-

fortável, mas ela explica que, 
dependendo da modalidade, isso 
pode atrapalhar.

Ela acrescenta que o corte da 
peça é a chave para o conforto. 
“Um decote cavado, aquele modelo 
mais tombadinho no ombro, uma 
roupa apertada ou que comprime 
o abdômen pode ser prejudicial”.

Foi o que aconteceu com a 
estudante Yasmin da Costa. “Eu 
estava no banco de musculação, 
onde eu seguro duas barras e 
puxo simultaneamente mais duas 
com o pé. Minha legging era de 
cós alto e minha camisa largui-
nha e curta. Com o movimento, a 
camisa agarrou em um dos ferros 
e ficou presa. Acabei rasgando a 
peça. O tecido era bem fino, então 
quando puxei acabou abrindo a 
costura. Como estava com um 

top por baixo, terminei o exercício, 
mas agora opto por roupas cola-
das no corpo, cujo material seja 
confortável e fresco”.

Assim como Yasmin, outras 
pessoas erram na escolha da 
peça por buscarem tecidos mais 
confortáveis. “Às vezes escolhe-
mos aquele que não deixa a pele 
respirar, como o poliéster, que é 
muito usado, mas não é favorável 
a atividade física. Isso pode fazer 
com que a roupa pinique e fique 
quente. A dica seria um tecido com 
maior porcentagem de algodão ou 
poliamida”, explica a estilista.

Lilian elucida que a demanda 
de pessoas procurando o look ideal 
para o exercício cresceu tanto que 
já é uma preocupação das marcas. 
“Todas estão buscando tecidos 
leves, cortes suaves e que tem 

benefícios, como proteção UV, 
que é importante para quando a 
pessoa pratica corrida e atividades 
externas”.

Uma outra questão pensada 
é que hoje muitas pessoas usam 
o look da academia para o dia a 
dia. “Algumas preferem esse tipo 
de roupa. Depois do exercício vão 
resolver algum assunto ou até mes-
mo ir para o trabalho, etc. Por isso, 
existe uma preocupação maior com 
a estética, o que tem feito muitos 
estilistas migrarem para a área 
fitness e de dança”.

Ela acrescenta que, cada vez 
mais, os profissionais estão se 
especializando na área. “O look 
de malhar não é mais aquela blusa 
velha que a pessoa tem em casa. O 
mercado cresceu e todos estamos 
nos adaptando a ele”. 
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