
No Brasil, de acordo com dados do Sinasc, 546,5 mil crianças nas-
cidas, em 2015, são filhos de mães adolescentes entre 10 a 19 anos. Isso 

representa 18% dos 3 milhões de nascidos vivos no país. 
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Informações Sociais 
(Rais), houve um cres-
cimento de 58,8% no 
número de pessoas 
idosas no mercado de 
trabalho. Em 2010, 
eram 361,4 mil traba-
lhadores e, em 2015, 
esse índice  aumentou 
para 574,1 mil.

cresce exPectAtivA 
de contrAtAção de 
idosos no brAsil
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PÁSCOA
MAIS DOCE

Segundo dados da Abicab, o Brasil é o país que tem o 
maior volume de vendas no período que antecede a Páscoa. A 
expectativa é de que o setor tenha um crescimento de 5 a 20% 
no faturamento ante 2017. Além disso, foram geradas cerca 
de 23 mil vagas de trabalho temporário em indústrias e lojas 
especializadas.

O 1º vice-presidente da Câmara dos De-
putados, Fábio Ramalho (MDB), conseguiu 
R$ 15 milhões que serão aplicados no sistema 

de segurança do Triângulo Mineiro e Alto Para-
naíba, atendendo 70 cidades. Em entrevista, ele 
diz que outros projetos estão em andamento.

triângulo mineiro terá 
r$ 15 mi para segurança

DEU POSITIVO, E AGORA?

O termo sororidade foi criado a fim de 
descontruir a ideia de que todas as mulheres 
são rivais. “É uma mulher falando para outra 
não há nada de errado com você, você é linda 
como é. Se aceite, pois eu te aceito”, afirma a 
psicóloga Luisa Conrado.

Com objetivo de buscar mais transparência para que a popu-
lação saiba onde estão sendo gastos os recursos do município, o 
controlador-geral da Prefeitura de Contagem, Weber Dias Oliveira, 
comandou mais uma reunião de prestação de contas referente 
ao 3 º quadrimestre de 2017. A intenção é manter os números 
acessíveis ao público, além de alinhar a realidade local à lei de 
responsabilidade fiscal.

O Disque 100 registrou 17,5 mil notificações de violência sexual 
contra crianças e adolescentes em 2016. Sendo que cerca de 67,7% 
das vítimas são meninas. Os dados mostram que a faixa etária 
mais atingida é de 0 a 11 anos.

A exposição Arte e Favela - Memórias 
Urbanas tem como finalidade levar uma 
parte do trabalho realizado nas ruas para 
dentro de um museu. A mostra ficará no 
Inimá de Paula até o dia 1° de abril.

grafite: a arte das ruas no museu

8 DE MARçO
Vamos celebrar a
união feminina?

contagem vem a público para
debater prestação de contas

Meninas de 0 a 11 anos 
são as principais vítimas 
de violência sexualD
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daniel Amaro

Pelo fim dos privilégios
Membros dos Ministérios Públicos estaduais e federais, além de 

centenas de milhares de juízes de todas a instâncias e integrantes do 
Poder Judiciário em geral, incluindo os ilustres ministros das Cortes 
Superiores, precisam esclarecer por que recebem salários tão altos. O 
valor é superior ao montante pago aos executivos das multinacionais 
– profissionais da iniciativa privada mais bem remunerados do nosso 
país. Contudo, ainda se negam a abrir mão de receber o denominado 
auxílio-moradia.

Além disso, depois do recomeço do processo democrático no Brasil 
em 1982, essa é a primeira vez que o povo, por meio de representantes da 
sociedade, levanta a voz contra privilégios no âmago do Poder Judiciário. 
Neste episódio, cabe o destaque para a atuação da grande imprensa 
exatamente por conta do temor de se fazer alusão a uma realidade que 
vai contra os interesses dos poderosos homens da caneta. Outrossim, 
quem tem acesso às informações privilegiadas junto ao Congresso e ao 
Palácio do Planalto sabem de outro fato: os funcionários públicos de um 
modo acintoso, capitaneados pelos barnabés do Judiciário, estão atuando 
nos bastidores visando não mudar o regime da Previdência Social, pois 
existe uma enorme casta abocanhando aposentadorias nababescas. 
Ou seja, o noticiado déficit previdenciário continuará a depender destes 
feudais senhores. Para eles, é importante sucumbir com privilégios desde 
que não sejam nos seus respectivos meandros.

O debate está aberto: como se sabe, a discussão tem o objetivo de 
analisar e de encontrar uma saída honrosa para o auxílio-moradia dos 
parlamentares cuja fresta da discussão leva a entender que se trata de 
um ato inadequado. 

É uma contenda filosófica. Se os políticos não podem ser 
aquinhoados, que os demais servidores públicos também sejam 
impedidos de terem acesso a esse tipo de benefício. Isso pelo fato de 
todos estarem a serviço do cidadão comum, que os remuneram por meio 
de pagamento de impostos recolhidos pelas três instâncias: Federação, 
Estado e Municípios.

É quase que unânime, todos os beneficiados com valores acima 
de R$ 30 mil por mês, como os aqui aludidos, consideram precisar de 
mais dinheiro para manter suas respectivas famílias com dignidade. 
Resta saber se a renda per capita do brasileiro permite uma situação 
além deste quadro nomeado. Basta olhar para o nosso cenário: ainda 
existe um grande contingente de trabalhadores em nosso país vivendo 
ou tentando viver com o salário mínimo, não possuindo R$ 1 mil no mês.

Enfim, o assunto está na mesa. Que a justiça seja feita, inclusive no 
âmbito de sua própria jurisdição. Com certeza, o auxílio-moradia não é 
a única mordomia que merece ser extirpada. Também existe a farra das 
passagens de avião, nomeações de parentes, verbas indenizatórias, 
auxílio- alimentação, entre outros penduricalhos. Os trabalhadores estão 
cansados de pagar o luxo dos poderosos. Basta!

o valor da verdade na era do fake news

Já dizia o filósofo e escritor italiano 
Umberto Eco: “O drama da internet 
é que ela promoveu o idiota da 
aldeia a portador da verdade”. 

Segundo ele, os ‘idiotas da aldeia’ tinham 
o direito à palavra em um bar após uma 
taça de vinho, mas sem prejudicar a 
coletividade. Com o advento das redes 
sociais, no entanto, hoje eles “têm o 
mesmo direito à palavra de um Prêmio 
Nobel”. A teoria de Eco é comprovada 
por um levantamento realizado pelo 
Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas 
de Acesso à Informação da USP, na 
semana que antecedeu a votação do 
impeachment da ex-presidente Dilma 
Rousseff na Câmara dos Deputados, em 
abril de 2016. 

A diligência, que investigou mais 
de 8 mil reportagens publicadas em 
jornais, revistas, sites e blogs no período, 
concluiu que três das cinco notícias mais 
compartilhadas no Facebook eram falsas. 
Juntos, os textos tiveram mais de 200 mil 
compartilhamentos, o que nos leva a crer 
que mais de 1 milhão de pessoas 
tenham sido impactadas por notícias 
falsas em menos de uma semana.

A má notícia (e essa não é 
falsa) é que a onda de inverdades 
não se restringiu ao processo de 
impeachment de Dilma Rousseff 
— ela está presente em nosso dia 
a dia e hoje influencia discussões nas 
mais diferentes áreas, da política ao 
esporte, passando pela economia e 
a cobertura ambiental. 

Vivemos a era do “fake news”, 
onde blogs com interesses escusos 
deturparam o princípio básico do 

jornalismo, que é a imparcialidade, para 
manipular a opinião pública de acordo 
com os interesses de determinados 
grupos. Nos últimos anos, essa se tornou 
uma atividade altamente lucrativa — 
talvez até mais rentável que o jornalismo 
de verdade. Prova disso é que atualmente 
existe uma verdadeira indústria que 
movimenta bilhões de dólares por ano 
através dos fake facts.

Mas nem só de blogs sujos vive o 
fake news. Em um momento de debates 
polarizados, de “nós contra eles”, muitos 
profissionais da área têm misturado 
jornalismo com ativismo, levando a 
desinformação até mesmo aos veículos 
que gozam de credibilidade junto ao 
seu público. O que pouca gente se dá 
conta é que notícias falsas ou coberturas 
jornalísticas tendenciosas podem afetar 
não somente a política, como também 
pessoas e empresas, destruindo a 
reputação e gerando prejuízos bilionários 
às corporações.

O jornalismo, não como empresa, mas 
como instituição, precisa criar um escudo 
para se proteger dessas práticas obscuras e 
não ser predada pelo fake news. É cada vez 
mais necessário zelar pela história, valores 
e princípios dos veículos tradicionais — e 
sobretudo pela credibilidade conquistada 
por eles ao longo de décadas. Muitos 
desses meios de comunicação contam 
atualmente com checadores profissionais 
de informações, uma arma eficiente na 
busca pela diferenciação.

 Outros apostam em parcerias com 
empresas especializadas em checagem 
de notícias, um negócio novo, mas que 
se tornou altamente relevante nos dias 
de hoje. Até mesmo companhias como 
Facebook, Google e Twitter — que não 
produzem conteúdo, apenas os distribuem 
entre seus usuários — vêm investindo 
fortemente em ferramentas de checagem, 
buscando aumentar a credibilidade de 
seus serviços.

Mas a busca pela verdade, é preciso 
dizer, não é uma tarefa exclusiva dos 
veículos de comunicação. Do lado do leitor, 
também é preciso cuidado para interpretar 
as notícias, avaliar a credibilidade de quem 
as veicula e, principalmente, não colaborar 
para a difusão de conteúdos falsos, uma 
tarefa que acaba dificultada pelo cunho 

ideológico dos principais virais. A luta 
contra o fake news precisa ser encarada 
como uma via de mão dupla. Se por 
um lado é preciso criar uma relação de 
confiança com o leitor, esse, por sua vez, 

precisa valorizar as fontes confiáveis. Em 
tempos de pós-verdade, somente o bom 
jornalismo pode fazer a diferença para a 
sociedade. Essa é a informação que vale.

67,7% das notificações de violência
sexual são contra meninas

O Brasil registrou 17,5 
mil notificações de 
violência sexual con-
tra crianças e ado-
lescentes em 2016, 

segundo levantamento do Disque 
100. Cerca de 67,7% das vítimas 
são meninas. Os dados também 
mostraram que a faixa etária 
mais atingida é de 0 a 11 anos. Já 
o perfil do agressor apontou ho-
mens como os principais autores. 
Para tentar entender os principais 
sinais, as consequências e o papel 
da família nessa situação, o edição 
do brasil conversou com Jean Von 
Hohendorff, mestre e doutor em 
psicologia da IMED e coordenador 
do grupo de pesquisa VIA Redes 
(Violência, Infância, Adolescência 
e Atuação das Redes de Proteção 
e de Atendimento).

o que é considerado violência sexual?
São todas as formas de envolvimento de uma criança 

ou adolescente em uma situação de cunho sexual, sem 
necessariamente ter contato físico. Por exemplo, existem 
casos em que o agressor ou agressora mostra para a 
criança conteúdo pornográfico ou exibe o órgão genital com 
a intenção de obter prazer, fala coisas, solicita que a criança 
fique nua e mexa no seu próprio corpo. Outros agressores 
podem se masturbar na frente da criança.

Quais os sinais de que a criança ou ado-
lescente está sofrendo violência sexual? 

Normalmente a vítima pode apresentar um comportamento 
retraído e um medo exagerado de adultos, principalmente 
daquele que está cometendo a violência. É natural que a 
criança tenha algum tipo de rejeição a esse indivíduo e não 
queira ficar perto e nem sozinha com ele.

Ela pode ter sinais de depressão e parar de fazer atividades 
que gostava. A ansiedade também é frequente, pois a criança 
fica em alerta e acredita que a qualquer momento pode 
acontecer novamente a violência sexual. Outro sinal é que 
ela pode voltar a ter comportamentos infantis que já haviam 
sido abandonados, como chupar dedo e fazer xixi na cama.

Alguns medos também são, aparentemente, inexplicáveis. 
Por exemplo, a novela “O Outro Lado do Paraíso” mostrou 
que a personagem Laura tinha medo de tartarugas, pois a 
violência que ela sofreu acontecia próximo a um tanque com 
esses animais. A criança acaba associando esses estímulos.

Outro comportamento é um decréscimo no rendimento 
escolar, não necessariamente nas notas, mas no sentido de 
não acompanhar as aulas, pois não consegue se concentrar. 
Todas essas mudanças bruscas e repentinas podem indicar 
que algo está errado.

Quais as consequências na vida de quem 
sofreu violência sexual?

Nós temos as físicas, decorrentes do próprio ato 
quando há contato físico, como dilaceração anal ou vaginal 
e possíveis DSTs. Essas são as menos frequentes de se 
perceber, pois quando a vítima é atendida, geralmente já 
faz muito tempo que a violência vem acontecendo. Também 
temos as implicações emocionais como medo, ansiedade, 
tristeza e, às vezes, raiva em relação ao ocorrido. As 
cognitivas são falta de atenção e baixa autoestima. Já as 
comportamentais, a criança pode se tornar apática e ter 
comportamentos desviantes.

existe um perfil de quem é o indivíduo 
que comete violência sexual?

A criança se aproxima de pessoas que são carinhosas, 
afetuosas e que dão atenção. É comum que o agressor ou 
agressora faça uso de comportamentos de gentileza para 
conquistá-la. Nós precisamos desmistificar a questão de 
que quem comete a violência é alguém estranho. Cerca 
de 90% da violência sexual contra criança e adolescente é 
intrafamiliar, ou seja, alguém que tem laços familiares com 
o menor. A maioria dos agressores são do sexo masculino 
como o pai ou padrasto.

Mas isso não quer dizer que as mulheres também 
não cometam violência sexual. Os números são menores 
e ainda há um grande tabu em relação à violência 
sexual contra garotos. Existem impeditivos para que 
esse menino conte que sofre violência sexual, pois se 
fizer isso, a identidade de gênero e orientação sexual 
dele serão colocadas a prova. A tendência é de que 
esse garoto entenda que foi uma iniciação sexual e a 
sociedade enxerga como um garanhão. Então, os casos 
notificados ainda não são coerentes com a realidade.

Por que algumas crianças não contam que 
têm sido vítimas de violência sexual?

Sendo uma pessoa de dentro da própria casa ou do 
círculo de convivência da criança é natural que ela não 
consiga falar sobre isso ou tenha medo das ameaças do  
agressor ou agressora. Também tem a questão de que 
conversar sobre assuntos relacionados a sexualidade 
ainda é um tabu. Se a criança fala alguma coisa 
relacionada a isso, a tendência é que ela seja reprimida. 
Então, ela entende que é um assunto que não deve ser 
falado. Geralmente demora de 3 a 4 anos para a vítima 
conseguir revelar.

como a família deve agir quando a 
criança ou adolescente contar o que está 
acontecendo?

A primeira coisa é acreditar, afinal é pouco provável 
que uma criança consiga forjar um relato de violência 
sexual. Ela não tem como contar algo que nunca viveu. 
Mas, infelizmente, existem casos em que a família não 
acredita, pois o agressor ou agressora é alguém de 
confiança e, aparentemente, acima de qualquer suspeita. 
Eles precisam entender a situação, ouvir a criança e 
levar esse relato até o conselho tutelar, onde casos de 
violação de direitos de crianças e adolescentes devem 
ser notificados.

existe tratamento para esse trauma? É 
possível superar e ter uma vida normal?

O fato da criança ter sido vítima de violência sexual 
não quer dizer que ela vai ficar marcada para sempre. 
Se tiver a intervenção e o tratamento adequado pode 
ter uma vida normal, mesmo depois do que aconteceu. 
Mas é importante saber que não vai ser um profissional 
de apenas uma área que vai dar conta de solucionar o 
problema. A violência sexual envolve psicologia, serviço 
social, pedagogia e direito. E todos esses serviços têm 
que atuar de forma coordenada.

como é possível proteger as crianças?
A criança tem que saber que ela pode contar qualquer 

coisa para os pais e cuidadores. É importante estar de olho 
e orientar os filhos que qualquer pessoa, seja estranha ou 
conhecida, que pedir para que eles façam algo no qual se 
sintam desconfortáveis ou achem que não devam fazer, 
seja contado para alguém que confiem, mesmo que essa 
pessoa peça segredo.

As pessoas não precisam ter certeza de que está 
acontecendo qualquer tipo de violência contra uma criança 
ou adolescente para reportar ao conselho tutelar. O ECA 
diz que é obrigatória a notificação em casos de suspeita 
ou confirmação. Muitas ocorrências permanecem em 
segredo por omissão de profissionais e da sociedade em 
geral. Esse relato tem o papel de proteger a vítima, que 
depois é encaminhada para os atendimentos necessários, 
dentre eles os de saúde.

e n t e n d A   A   d i f e r e n ç A

Pedofilia

Consta na Classificação Internacional de Doen-
ças e Problemas Relacionados à Saúde (CID) e diz 
respeito aos transtornos de personalidade causados 
pela preferência sexual por crianças e adolescentes. 
O pedófilo não necessariamente pratica o ato de 
abusar sexualmente de meninos ou meninas. O 
Código Penal e o ECA não preveem redução de pena 
ou da gravidade do delito se for comprovado que o 
abusador é pedófilo

violência sexual

A violência sexual praticada contra crianças e 
adolescentes é uma violação dos direitos sexuais por-
que abusa e/ou explora do corpo e da sexualidade de 
garotas e garotos. Ela pode ocorrer de duas formas: 
abuso sexual e exploração sexual

Abuso sexual

Nem todo pedófilo é abusador, nem todo abusa-
dor é pedófilo. Abusador é quem comete a violência 
sexual, independentemente de qualquer transtorno 
de personalidade, se aproveitando da relação fami-
liar, de proximidade social ou da vantagem etária e 
econômica

exploração
sexual

É a forma de crime sexual contra crianças e 
adolescentes conseguido por meio de pagamento 
ou troca. A exploração sexual pode envolver, além 
do próprio agressor, o aliciador, intermediário que 
se beneficia comercialmente do abuso. A exploração 
sexual pode acontecer de quatro formas: em redes 
de prostituição, de tráfico de pessoas, pornografia e 
turismo sexual

Fonte: Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes

mestre e doutor
em psicologia jean
von Hohendorff
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"É natural que a criança tenha
algum tipo de rejeição a esse
indivíduo e não queira ficar

perto e nem sozinha com ele"
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V I G Í L I A S

da redação

confiança nas forças de segurança mineiras

Ao decretar intervenção no Rio de 
Janeiro, o governo federal deu 
maior evidência a uma questão 
que preocupa a todos nós: a 

segurança pública. Ainda que eu tenha 
dúvidas quanto à eficácia dessa ação e que 
entenda que exercer papel de polícia não é 
atribuição das Forças Armadas, é inegável 
que essa decisão afetará não somente os 
milhões de cidadãos fluminenses, mas toda 
a federação.

Por isso, as forças de segurança de 
Minas Gerais começaram, no dia seguinte 
à decisão federal, a ajustar o planejamen-
to para os próximos tempos. Convoquei, 
naquele momento, uma reunião da cúpula 
das nossas polícias, com a presença dos 
comandantes de batalhões da PM das 19 
regiões do Estado. É nosso dever avaliar 

os possíveis efeitos de medida tão drástica 
sobre a população.

Embora seja pequeno, não podemos 
desconsiderar o risco de que, em um primei-
ro momento, a ação do Exército no Rio leve 
criminosos a fugir para outros Estados. Caso 
esse cenário se concretize, estaremos prontos 
para agir e garantir a devida tranquilidade aos 
mineiros e às mineiras, principalmente aos que 
vivem na divisa com o Estado vizinho.

Digo, com orgulho, que Minas Gerais 
tem forças de segurança com capacidade 
e competência para combater a criminalida-
de. Apesar da grave crise fiscal que viven-
ciamos, conseguimos reverter os índices 
de criminalidade em todo o Estado com 
investimentos em equipamentos e efetivo, 
planejamento e inteligência e presença 
ostensiva nas ruas.

De janeiro a novembro de 2017, houve 
redução de 12,75% nos crimes violentos. 
Quando divulgarmos o balanço do ano, os 
dados mostrarão que estamos no cami-
nho certo. Aliás, nenhum grande Estado 
brasileiro teve um Carnaval tão pacífico 
quanto Minas Gerais - em comparação com 
2017, os crimes violentos caíram 37% e os 
roubos, 40%.

Avançamos, mas queremos mais. 
Levar as bases móveis de Belo Horizonte 
para o interior e colocar sistemas de vigi-
lância, por meio de câmeras e escâneres 
de imagem, nas divisas mineiras para 
controlar quem e o quê entra e sai do 
nosso Estado. Polícia qualificada, equi-
pamentos e inteligência para um Estado 
mais seguro: esse é o nosso compromis-
so com você.

campanha nanica 
Por enquanto, a pré-campanha do empresário Romeu 

Zema ao governo de Minas não tem indícios de vitalidade. Se 
continuar nessa trilha, sua postulação não passaria de uma 
candidatura considerada, pelos especialistas, nanica. Coisa 
da política mineira. 

Prefeitos com Pimentel
Aproximadamente 145 prefeitos das mais diversas regiões 

do Estado estiveram, nos últimos dias, em contato com o 
governador Fernando Pimentel (PT), seja de forma direta ou 
indireta por meio do primeiro escalão. É a política de 2018 em 
prática, é claro.

ex-governador em ação
Foi uma semana de intensa movimentação por parte de 

amigos e pessoas próximas ao ex-governador Alberto Pinto 
Coelho que, recentemente, assinou a ficha de desfiliação 
do Partido Progressista. Jornalistas que estiveram com ele 
passam a acreditar na possibilidade do retorno do ex-chefe do 
executivo à disputa eleitoral deste ano. A conferir...

 

sem prestígio
Segundo avaliam os mais diversos marqueteiros de pres-

tígio nacional, se a eleição presidencial fosse realizada em 
março, os três nomes badalados para o pleito Rodrigo Maia 
(DEM), Temer (MDB) e Henrique Meirelles, não passariam, 
juntos, de 8% na preferência dos eleitores. Marqueteiros 
cáusticos, gente.

Partidos dos ricos
Alguns pequenos partidos de Minas que nutriam expec-

tativa de ter problemas financeiros, agora podem sair dessa 
lista. Entre eles, o partido Podemos, cujo novo presidente é o 
empresário e prefeito de Betim, Vittorio Medioli, e o Partido 
Progressista, que está sob a liderança do também empresário 
e deputado federal Renzo Braz. 

Policias são vitimas
Em comentários levados ao ar por meio da TV Câmara, 

o deputado federal Aluísio Mendes (PODE), do Maranhão, 
considerou oportuna as decisões de Brasília visando buscar 
um novo caminho para conter a violência no país. Ele ainda 
alertou: não é apenas a população que está encurralada. “Basta 
ver que o Brasil é campeão mundial em mortes de policiais”, 
vaticinou o parlamentar. 

tucano sem prestígio
A possível candidatura do presidente da Câmara de Belo 

Horizonte, vereador Henrique Braga (PSDB), ao Senado ainda 
não surtiu o efeito esperado por ele. Fontes de alta plumagem 
dos tucanos mineiros garantem que o PSDB estadual tem 
outras prioridades. Mas, como Braga é tido como um político 
independente, por certo ele não irá desistir de pleitear esse 
espaço. Ou seja, vai bater de frente até o período de conven-
ção, preveem alguns membros do partido.  

fabinho, Kalil e maia
A recente e inesperada visita do presidente da Câmara 

Federal, Rodrigo Maia (DEM), juntamente com o ministro da 
Educação Mendonça Filho, ao prefeito de Belo Horizonte, 
Alexandre Kalil (PHS), teria sido articulado pelo primeiro vice-
-presidente da Câmara, deputado Fabio Ramalho (MDB). O 
pessoal do Paládio da Liberdade ficou fulo da vida.

briga no mdb
Nos corredores da Assembleia ainda existem comentários 

indicando que o suplente de deputado João Alberto Paixão 
Lage, amigo pessoal do vice-governador Antônio Andrade, 
teria sido o pivô dos desentendimentos que culminaram com 
uma briga no MDB, levando Andrade a romper com a bancada 
estadual do partido e se distanciar do Palácio da Liberdade.

Perrella sem futuro?
“Ainda ocupando o cargo de senador, o presidente do 

Conselho Deliberativo do Cruzeiro, Zezé Perrella (MDB), se 
não quiser ficar no esquema político, deveria ser candidato 
a deputado estadual”. Essa é avaliação do meandro político, 
porém seria esquisito um cidadão deixar de ser senador para 
tornar-se parlamentar no legislativo mineiro. Mas, como em 
política tudo é possível, não resta outra alternativa a não ser 
esperar a chegada do período de convenções dos partidos.

deputado em apuros
Na região das vertentes mineiras, o deputado Luiz Fer-

nando Faria (PP) é considerado como uma espécie de rei 
dos votos. Mas neste pleito de 2018, ele está em apuros, pois 
a sua votação, inclusive em São João del-Rei, é apadrinhada 
pelo senador Aécio Neves (PSDB). Afinal, o tucano pode ser 
candidato federal, situação que pode complicar Faria.      

PP sem espaço
Na avaliação do jornalista Gerson Camarotti, o Partido 

Progressista, a nível nacional, tem perdido muito espaço junto 
ao governo federal.  “Por conta dessa realidade, a cúpula da 
sigla promete uma reação”, prevê o comunicador. 

violência x turismo
Cálculos dos órgãos oficiais apontam para um decréscimo 

no número de turistas no Rio de Janeiro por conta da violência. 
Tanto que, em um ano, as demissões no segmento passaram 
da casa dos 150 mil trabalhadores. Ave Maria, gente!

Pt está vivo
Ao comentar temas referentes aos políticos, o cientista 

político Marcos Coimbra, da Vox Populi, disse ter uma pes-
quisa indicando que, apesar de todos os problemas, o Partido 
dos Trabalhadores ainda goza de prestígio junto a 20% dos 
eleitores brasileiros. Isso tudo?

indefinição em brasília
Bem informado sobre os acontecimentos dos bastidores 

de Brasília, o jornalista Valdo Cruz comentou: “No momento, 
o Planalto tem duas candidaturas possíveis, a do ministro Hen-
rique Meirelles e do próprio presidente Temer (MDB). Então, 
quem tiver melhor nas pesquisas de opinião, pode receber a 
preferência”, prevê.

fábio ramalho pauta segurança
pública no interior de minas

Em novembro do ano passado, a bancada 
mineira do Congresso Nacional já estava mobi-
lizada com o aumento da violência no Estado, 
inclusive no interior. Diante disso, na ocasião, 
houve uma reunião com o ministro da Justiça, 
Torquato Jardim, a pedido do vice-presidente da 
Casa, o deputado Fábio Ramalho (MDB/MG), 
na qual o ministro confirmou a liberação de 
R$ 50 milhões para reforçar a segurança pública 
em Minas Gerais. Desse total, R$ 15 milhões 
serão investidos no Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba, beneficiando mais de 70 cidades.

Ramalho conta que a verba será utilizada 
para interligar a área de inteligência das polícias. 
“Elas serão conectadas para viabilizar uma 
eficiente comunicação em prol da segurança”.

Em relação a violência, que assola as mais 
variadas regiões do país, o deputado salienta 
que é assegurado ao brasileiro o direito a segu-
rança e que é preciso fazer novas legislações. 
“Sobretudo, é necessário alocar recursos para 
investir em tecnologia para apoiar o trabalho 
das polícias”.

Para ele, todas as pautas que visam discutir 
esse assunto são importantes e imediatas. “O 
desarmamento, por exemplo, é uma questão a 
ser debatida. Precisamos de outra legislação 
que dê a possibilidade para o homem do campo 
o direito de ter uma arma em sua casa, pois 
sabemos o quanto é perigoso. Mas ressalto que 
sou contra as pessoas andarem armadas nas 
ruas”, esclarece.

Por fim, dentre os projetos que estão em 
andamento sobre o tema, Ramalho conta que 
participou de uma reunião com o presidente do 
Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), o presi-
dente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e 

o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Alexandre de Moraes em defesa da criação 
do Sistema Integrado de Segurança Pública 
que será votado em regime de urgência nas 
duas Casas.

Em Uberaba, segundo a assessoria 
de imprensa da prefeitura, a cidade irá 
receber de R$ 3 a R$ 5 milhões para 
ser investido na Guarda Municipal. “Te-
remos concurso público para os agentes 
da guarda municipal e haverá compra de 
equipamento e treinamento do pessoal”.

Sobretudo, é
necessário alocar

recursos para investir
em tecnologia para
apoiar o trabalho

das polícias

Atuação do deputado foi fundamental para viabilizar recurso
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Nova Lima faz programação especial
em comemoração ao Dia das Mulheres
Em celebração ao Dia Internacional das 

Mulheres, a Prefeitura de Nova Lima vai pro-
mover, a partir do dia 7 de março, uma série 
de atividades direcionadas ao público femini-
no. Palestras, debates, oficinas, workshops, 
apresentações musicais e artísticas são 
apenas algumas das atrações que integram 
a programação especial. 

O empoderamento feminino domina a te-
mática dos eventos, assim como a participação 
da mulher contemporânea em áreas como 
empreendedorismo, inovação e tecnologia. 
Outro tema de grande relevância é o combate 
à violência contra a mulher, um dos destaques 
da programação. Os eventos serão realizados 
até o dia 11 de março em vários locais da 
cidade. Um show do cantor Alceu Valença e 
Orquestra Ouro Preto encerra as comemo-
rações, no domingo, dia 11. A apresentação, 
gratuita, será realizada em parceria com a 
AngloGold Ashanti.

“Colocar em discussão pautas como a 
prevenção diante da violência e o estupro, 
além de promover o empoderamento feminino 
por meio de políticas efetivas é imprescindível 
para minimizar a vulnerabilidade da mulher 
brasileira”, ressaltou o prefeito de Nova Lima, 

Vitor Penido (DEM). Ainda segundo o prefeito, 
o poder público tem papel relevante na criação 
de ações para a equiparação de direitos entre 
os sexos.

A programação será aberta na quarta-
-feira, dia 7 de março, às 19h, com a palestra 
sobre prevenção à violência e ao estupro, 
ministrada pela investigadora da Polícia Civil 
Karina Gomes Santos, no Centro de Atividades 
Comunitárias do bairro Jardim Canadá (Rua 
Groelândia, 619, Jardim Canadá). A partir das 
19h30, será a vez do escritor e professor da 
UFOP José Luiz Foureaux de Souza Junior, 
com a palestra Falando sobre Clarice Lis-
pector, na sala Multiuso do Teatro Municipal 
Manoel Franzen de Lima (Praça Bernardino 
de Lima, s/nº, Centro). A exposição Mulheres 
Negras Nova-limenses, dos artistas Milton 
Duarte e Madalena Duarte, será aberta a partir 
das 20h, no Centro de Atividades Culturais 
do bairro Cabeceiras (Rua Tamandaré, 448, 
Cabeceiras), e no mesmo horário, palestras 
com temas sobre o valor da mulher, a saúde 
e a participação das mulheres no mercado de 
trabalho serão apresentadas na Igreja Sara 
Nossa Terra (Av. Presidente Kennedy, nº 107, 
Cabeceiras).

vitor Penido: “o poder público tem papel
relevante na criação de ações para a

equiparação de direitos entre os sexos”
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https://maps.google.com/?q=Rua+Groel%C3%A2ndia,+619,+Jardim+Canad%C3%A1&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Groel%C3%A2ndia,+619,+Jardim+Canad%C3%A1&entry=gmail&source=g


E C O N O M I A4 EDIÇÃO DO BRASIL
3 a 10 de março de 2018

V I G Í L I A S DOBRADAS

FOTO - JORNALISMO
CONGRESSOS - EVENTOS SOCIAIS

Fotógrafo Profissional

ELOY LANNA

TELEFONES:
3450-0980 / 99603-4396

Prof. Antônio bAlbino

ADVOGADOS ASSOCIADOS

Criminal
Cível
Trabalhista
Família

31 3295-3748

Av. Barão Homem de Melo, 4500 - Sala 1411 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30494-270

loraynne Araujo

SICP A NE AD LA ÍD S

E TI IC C
AO

S

Psicanal í t ico

Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG

“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

1 – Sinopse – O modelo organizacional do 
consórcio de saúde, por meio de um conjunto 
de municípios, forma um tipo de instituição 
que, se caso não possuir uma gestão azeita-
da, involuntariamente, preconizará uma pre-
disposição para o afloramento de “conflitos”, 
como é natural em determinadas situações 
políticas! As deficientes gestões, a ausência 
de “ações políticas” etc juntas à esse comple-
xo e “confuso” funcionamento de instituição, 
constituíram-se na principal causa dos fracas-
sos e falências das mesmas no país. Por outro 
lado, para municípios menores, esse mesmo 
sistema, já se provou positivo como uma fer-
ramenta estratégica e importante! Com uma 
boa gestão, a implementação nos municípios 
maiores seria sucesso absoluto! Basta possuir 
um eficiente planejamento estratégico! Um 
“ponto fraco” dos planejadores de um “con-
sórcio” é que, entre outros, eles desconhecem 
as complexidades organizacionais desse tipo 
de instituição, que possuem “nuances orga-
nizacionais diferenciadas”! Preocuparam-se 
tão somente em elaborar um “Estatuto” igual 
a outros do setor público, ignorando novos 
conceitos da moderna gestão.

2 – Dificuldades do funcionamento - 
Além das muitas aplicabilidades da gestão 
hospitalar, o consórcio de saúde contempla 
uma desafiadora “logística de controle” em 
suas ações de socorro, tais como:  I – controle 
da equipes de  funcionários paramédicos; II 
– controle dos “pontos de apoio” nos municí-

pios; III – controle psicológico dos respectivos 
condutores de ambulâncias; IV – controle do 
serviço de telecomunicação; V – controle 
de aparelhos e equipamentos  médicos; VI 
– controle do almoxarifado  etc. Tudo isso, 
agregados informalmente à uma complexa 
organização semelhante à “estrutura matricial” 
porém, de forma desorganizada! Na pratica, 
esse tipo de estrutura funciona com junção 
de uma estrutura linear/funcional em posição 
vertical, com a estrutura dos municípios/recep-
tores de serviços em posição horizontal. Ainda 
com um veloz fluxo informal dos respectivos 
prefeitos, determinadas situações se tornam 
mais difíceis de serem contornadas!

3 – O que é uma estrutura matricial? 
– A “estrutura matricial” nasceu por volta de 
1960 a 1965, numa verdadeira corrida de 
realizações cientificas aeroespaciais, espe-
cificamente, nos Programas Apolo e Saturno 
da NASA. Junto à esses programas, surgiram 
novas técnicas de “gestão”, propriamente 
na área de controle de projetos. Em 1964, o 
cientista John Mee, foi o pioneiro a realizar 
estudos organizacionais para a Divisão Aero-
espacial da Universal Products Company. Em 
1972, Delbeque e Filley, por meio da “análise 
de sistemas”, deram maior dimensão a ideia 
de Mee, num projeto que foi imediatamente 
utilizado no Programa Satélite Meteorológico 
também da NASA. Na sequência, outros auto-
res como B. Shin, realizou em 1974 um estudo 
conceitual para a Universidade de Georgia 

relacionando a “matricial” com variáveis mer-
cadológicas. E Jax Galbraith, foi o primeiro a 
destacar a importância da mesma no contexto 
do planejamento estratégico.

4 – Planejamento estratégico do con-
sórcio de saúde – de acordo com as diretri-
zes estatutárias e, após a verificação das po-
tencialidades geopolítica, econômica, logística 
etc dos municípios, elabora-se o planejamento 
estratégico do consórcio, tendo como projeto 
nº 1, a identidade do mesmo, por meio do 
desenvolvimento de uma Carta de Princípios;

II – esta carta estabelecerá em nível 
institucional a transparência, a filosofia e os 
objetivos gerais desse consórcio de saúde por 
meio de sua visão, missão, valores, crenças, 
princípios e objetivos permanentes;

5 - Estrutura Matricial – A estrutura or-
ganizacional será desenhada, interpondo a 
estrutura linear estatutária em nível vertical.  
E a relação dos municípios receptores dos 
serviços do consórcio irão ficar em posição/ 
horizontal;

6 – Consideração Final – A “organização 
matricial” se adequa satisfatoriamente como 
ferramenta de gestão para o funcionamento 
de um Consórcio Intermunicipal de Saúde, 
propriamente, para o Samur! Finalmente, 
define-se os projetos e metas bem como o con-
trole e acompanhamento de resultados obtidos.

gestão de consórcio intermunicipal de 
saúde: modelo “matricial” para o samur

mercado de trabalho abre as 
portas para a terceira idade
Experiência é a principal característica desses profissionais

Segundo dados do Relatório Mundial de 
Saúde e Envelhecimento, da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), no país, 
estima-se que a população idosa somará 

cerca de 65 milhões (30%) em 2050. Ou seja, em 
2046, para cada 100 jovens, haverá 258 idosos. 
Além disso, a expectativa de vida aumentou mais 
de 30 anos: passando de 40,7 em 1945 para 75,5 
anos em 2015. E, com isso, em 2050, projeta-se 
que as pessoas vivam até os 80,7 anos.

Pensando nisso e avaliando as qualidades 
que um profissional mais maduro pode oferecer, 
o mercado de trabalho está contratando pessoas 
com mais experiência e há perspectiva de que, nos 
próximos 30 anos, os idosos sejam mais atuantes.

De acordo com os dados da Relação Anual 
de Informações Sociais (Rais), o número de pes-
soas entre 50 e 64 anos no mercado formal de 
trabalho cresceu quase 30% entre 2010 e 2015. 
Em 2010, segundo o Ministério do Trabalho, ha-
via 5,89 milhões de trabalhadores com carteira 
assinada nessa faixa etária. Já em 2015, esse 
índice aumentou para 7,66 milhões. Além disso, 
houve aumento na faixa acima de 65 anos. Em 
2010, 361,4 mil trabalhadores ocupavam vagas 
formais de trabalho, já em 2015, esse grupo 
cresceu para 574,1 mil, um avanço de 58,8%. 

Marcos Henriques de Mendonça, executive 
feach da Leaders – HR Consultants, afirma que 
isso acontece por causa de um mercado cada 
vez mais instável no qual as corporações preci-
sam se adaptar com rapidez. “Nessa busca por 
resultados, relativiza-se a idade da pessoa. O 
que mais se procura é a qualidade de um pro-
fissional em trazer, em menor espaço de tempo, 
o retorno necessário para empresa”.

Mendonça reitera que alguns paradigmas 
estão sendo mudados em vários segmentos. 
“Antigamente, acreditava-se que um profissio-
nal experiente era aquele que tinha entre 40 e 
50 anos. Hoje, quem ocupa esses cargos são 
pessoas com mais de 55 anos”. 

Ele diz ainda que o setor que mais absorve 
profissionais maduro é o industrial “A experiên-
cia para operações e gestões de projetos são 
características muito valorizadas nesse ramo”.

empreendedorismo 
O aposentado Fernando Benevites, 68, sem-

pre foi ativo e trabalhou em funções bem diversi-
ficadas, como metalúrgico, vendedor e até tentou 
ter o próprio negócio. “Abri uma empresa com 
os meus amigos na década de 80, então passei 

por todas aquelas crises econômicas e políticas 
daquele período e o negócio não foi para frente”. 

Essa experiência marcou a sua vida e, após 
30 anos, ele está fazendo um curso na área 
de empreendedorismo. “Observo que há uma 
tendência de emancipação da terceira idade, 
já que vivemos mais tempo e com qualidade 
de vida. Os jovens estão chegando no mercado 
de trabalho com uma carga de conhecimento 

conheça o instituto de Pesquisas e 
Projetos empreendedores (iPP)

O Instituto de Pesquisas e Projetos 
Empreendedores (IPP) é um projeto 
desenvolvido por Eliane Gomes. Ela 
conta que a ideia nasceu após notar uma 
demanda da população mais madura em 
continuar se especializando. “Estamos 
desperdiçando a bagagem intelectual de 
alguém que poderia contribuir muito com 
o mercado de trabalho. Com a aposen-
tadoria, as pessoas às vezes, se sentem 

inúteis e esse projeto tem como objetivo 
mostrar novas possibilidades, despertar e 
reconstruir habilidades, além de desenvol-
ver competências”. 

O curso tem duração de duas semanas, 
sendo a primeira destinada a parte teórica e 
a segunda voltada para as questões práti-
cas. Após a conclusão, o aluno receberá um 
certificado. A formação é gratuita e destinada 
para pessoas acima de 60 anos.

muito grande e temos que tentar competir 
com isso”. 

Benevites está na última semana do curso, 
porém ainda não sabe o que pretende fazer após 
a conclusão. “Quero voltar para o mercado, mas 
não sei em que posição. Acredito que se eu tives-
se feito essa especialização antes de ter aberto a 
empresa, ela não teria fechado e eu com certeza 
estaria com uma aposentadoria melhor”.

você sabia? 
No caso de o trabalhador estar aposentado e querer continuar

no mercado, a legislação assegura todos os direitos
dos demais trabalhadores, como férias, 13º e salário-família,

exceto auxílio-acidente e auxílio-doença.

Para mais informações, ligue para 3643-7265 ou no site institutoippe.org.br
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Política em sabará
Por enquanto, o prefeito de Sabará, Wander Borges (PSB), 

continua no muro quando o assunto é a sucessão estadual. Ele 
tem boa ligação com o atual governo, mas continua também 
com bons laços com o grupo do senador Aécio Neves (PSDB). 
Ele terá de definir essa situação nos próximos meses, pois, pela 
importância do colégio eleitoral de lá, a pressão será pesada. 

marina desacreditada
Nos debates nacionais relacionados à eleição presidencial 

que se aproxima, uma coisa é clara: por enquanto, ninguém 
acredita no sucesso da candidatura da ex-senadora Mariana 
Silva (Rede). Ela, de acordo com o jargão político, estaria 
“desidratada” eleitoralmente. Cruz credo! 

intervenção militar
Velho militante político, ex-deputado federal, o advogado 

paulistano Airton Soares mandou recado para Michel Temer 
(MDB). “O presidente atacou de frente o esquema para imple-
mentação da intervenção militar na segurança do Rio, mas ele 
deve saber que isso não lhe dará sustentação política suficiente 
para eventuais projetos políticos”, antecipa. 

empurra-empurra
Com relação ao tema segurança nacional, a jornalista 

Cristiana Lôbo atacou. “Esse assunto é tão delicado que, nos 
bastidores do governo federal, percebe-se claramente uma 
verdadeira onda de empurra-empurra ao invés de se discutir 
abertamente uma solução para o assunto”. 

Apoio da mídia
“De nada adianta os movimentos sociais se organizarem 

para lutar por causas das mais diversas se eles não tiverem 
o apoio da grande mídia nacional. Eles precisam desse tipo 
de abertura no noticiário para poder galgar patamares mais 
expressivos, pois só as redes sociais não serão suficientes”, 
opinião do sociólogo Fernando Antonio da Costa Vieira. 

sem dinheiro 
Mesmo sendo beneficiado diretamente da construção do 

aeroporto de Betim, cuja obra promete ficar pronta no final do 
próximo ano, o Instituto Inhotim, localizado em Brumadinho, 
não teria condições financeiras para fazer parte do consórcio 
empreendedor do projeto. 

importando marqueteiros?
Uma informação que precisa ser checada: de acordo 

com o filósofo Luiz Felipe Pondé, um grupo de marqueteiros 
norte-americanos, que cuidaram da eleição do presidente Do-
nald Trump, já estariam instalados no Brasil com a finalidade 
de participar do pleito de 2018. Eu, hein!?

medo de Anastasia
Embora diga que não, tem muito tucano de alta plumagem 

preocupado com o possível envolvimento do nome do senador 
Antonio Anastasia (PSDB) com um esquema não muito lícito 
na construção da Cidade Administrativa.

dinis e Pimentel?
Distanciado do grupo do PSDB mineiro, o pré-candidato a 

governador Dinis Pinheiro teria chance em um eventual se-
gundo turno de aproximar mais do atual governador Fernando 
Pimentel (PT), do que de um possível candidato apoiado pelo 
senador Aécio Neves (PSDB). Quem sabe?

esPeciAlistA em gestão e PlAnejAmento
abbalbino@yahoo.com.br
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fabricantes estimam faturar até 20% 
a mais em relação a Páscoa de 2017

mercado gourmet
De acordo com o Sebrae, a produção de ovos caseiros cresceu muito 

nos últimos anos e se tornou uma opção de renda extra para quem quer 
empreender. Segundo análise de mercado da entidade, a fabricação 
de produtos de chocolate caseiro oferece muitas oportunidades para o 
pequeno empreendedor que, para ter sucesso e estar diferenciado no 
mercado, deverá saber trabalhar com os recursos disponíveis e com 
criatividade na elaboração e comercialização.

Criatividade é o que não falta para a confeiteira Gabriela Arcanjo que, 
há 3 anos, criou a GaMaria Chocolates. Ela conta que nos últimos 2 anos, 
houve um aumento expressivo nas encomendas. “A cada ano sobe o 
número de pedidos. As pessoas tem buscado muito os ovos artesanais”. 

Gabriela diz que vende, em média, 200 unidades na Páscoa e des-
taca o ovo de colher está entre os mais pedidos. “Ele ganhou espaço no 
mercado. Neste ano, estamos trabalhando somente com dois tamanhos 
para o ovo trufado e o de colher – médio (aproximadamente 500g) e 
grande (cerca de 800g). Os preços variam de R$ 43 a R$ 65”.

A fim de atrair e conquistar os clientes, ela reforça que trabalha com 
ótimos materiais e busca uma qualidade diferenciada. “Como novidade, 
neste ano, o cliente montará seu próprio ovo, escolhendo tipo do chocolate 
e a decoração final, tornando o produto único e do gosto dele”.

Com o fim do Carnaval, os 
mercados, lojas e empre-
endedores começaram a 
apresentar seus produtos 
para a Páscoa que, neste 

ano, será comemorada no dia 1º 
de abril. A indústria de chocolates 
a tem como a mais promissora do 
setor e segundo dados da Associa-
ção Brasileira da Indústria de Cho-
colates, Cacau, Amendoim, Balas 
e Derivados (Abicab), o Brasil é o 
país que tem o maior volume de 
vendas no período, mesmo com 
a retração de 38% que ocorreu 
em 2017 – quando a produção foi 
de 9 mil toneladas. No entanto, as 
expectativas são positivas para 
comércio com a retomada da 
economia. 

Na segunda quinzena de janeiro 
o Salão de Páscoa 2018, organizado 
pela Abicab mostrou que os fabrican-
tes estão focados e esperam faturar 
neste ano de 5% a 20% a mais em 
relação a 2017. Mais de 130 produ-
tos foram apresentados durante a 
feira que reuniu oito representantes 
de grandes indústrias de todo o país. 

Os preços também devem atrair os 
mais variados perfis de consumidor, 
pois os valores irão variar de R$ 1,20 
a R$ 1.100.

números do setor
Ainda de acordo com a asso-

ciação, foram geradas cerca de 23 
mil vagas de trabalho temporário 
em indústrias e lojas especializa-
das em todo o Brasil para atender 
a demanda de ovos e produtos de 
chocolate neste período.

Por motivos de estratégia de 
mercado, a Nestlé, uma das grandes 
empresas, afirmou que não divulga o 
resultado de vendas, contudo desta-
cou que contratará 3 mil pessoas em 
todo o Brasil para vagas temporárias 
da campanha de Páscoa.

Já a Cacau Show informa que 
abriram 6.800 vagas. A assessoria 
de imprensa diz que a empresa prevê 
aumento de 20% nas vendas com 
a produção de 9,5 mil toneladas de 
chocolate nos 40 produtos do portfólio 
da marca.

O Grupo CRM, detentor das 
marcas Kopenhagen e Chocolates 
Brasil Cacau, prevê crescimento de 
até 10% nas vendas deste ano e 

produzirão até 3,5 milhões de ovos. 
Segundo a assessoria de imprensa, 
para a atender a demanda, o grupo 
abriu 1.000 vagas temporários, sendo 
400 para a fábrica, em Extrema MG, 
e 600 para as lojas de todo o país.

A indústria nacional do setor representa em valor de venda
R$ 25 bilhões, gerando mais de 42 mil empregos diretos.

veja mais fotos no instagram @gamariachocolates
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Sabe aquela frase: faça 
você mesmo. Pois bem, isso 
pode funcionar se você ti-
ver um pouco de aptidão na 
cozinha. Quem está com o 
orçamento apertado para essa 
data, é possível gastar pouco 
e deixar quase toda a família 
feliz. Essa repórter foi as com-
pras para listar o quanto uma 
pessoa gastaria para fazer oito 
ovos pequenos, com ovinhos 
dentro e embalagem.

itens QuAntidAde Preço
forma 100g 1 unidade r$ 6,00

suporte 10 unidades r$ 1,69

barra de chocolate 1Kg r$ 29,90

Papel chumbo 1 pacote r$ 3,59

fitilho 1 rolo r$ 0,99

folhas de papel celofane 6 unidades r$ 9,98

Pacote ovinho de chocolate 1 pacote 340g r$ 4,99

totAl r$ 57,14
conclusão: Devido o preço de alguns itens como a embalagem do ovo, optei por comprar papel celofane que 

é mais em conta. Se o orçamento estiver no vermelho, fica mais barato fazer os ovos em casa.
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Páscoa será comemorada no dia 1º de abril
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resultado do enem é música para 
ouvidos dos professores do efic do sesi

bruna muraro
Violino- Bacharelado na 
Unicamp (Campinas-SP)

Amanda barbalho
Violino Bacharelado na UFMG

lucas dutra
Viola Bacharelado na UFMG

ludson sales
Viola Bacharelado na UFMG 

leandra cristine oliveira costa
Violoncelo Bacharelado

na UEMG

Alunos da Escola de Forma-
ção de Instrumentistas de Cordas 
do Sesiminas (EFIC) comemoram 
bons resultados no Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) e o 
sucesso na busca de vagas em 
cursos de música em universida-
des federais. Após a pontuação no 
Enem, foram aprovados e classifi-
cados no vestibular, que contempla 
prova específica, de instrumento e 
teoria musical.

Segundo a gerente do Cen-
tro de Cultura SESI, Karla Bittar 
Silveira, o comprometimento, 
a dedicação e a disciplina dos 
alunos somados à eficiência do 
corpo docente são peças-chave 
para o sucesso. “Esse resultado se 
deve, em grande parte, ao fato de 
termos um time de professores 
capacitados, com olhar atento e 
personalizado para o talento de 
cada um dos nossos alunos”, diz. 

Para a instrutora de música Lu-
ciene Villani, é grande a satisfação 
de acompanhar a transformação 
na vida de crianças e jovens por 
meio da música. “O que vivencia-
mos diariamente nos leva a ter 

certeza de que educação e cultura 
são valores que podem levar o 
nosso país a sair dessa crise, 
principalmente a moral”, diz. 

Entre os destaques deste ano 
está Ludson Sales, 22, primeiro lu-
gar no curso de Viola de Orquestra 
da Universidade Federal de Minas 
gerais (UFMG). Morador do Taqua-
ril, na zona Leste de Belo Horizonte, 
ele fez a prova do vestibular com 
os instrumentos comprados com 
as bolsas do SESI. “A música era 
um hobby e virou minha profissão. 
Espero me tornar um músico de 
qualidade e tocar em uma orquestra 
de alto nível”, diz. 

Segundo Luciene, outros alu-
nos, espalhados pelo mundo, 
mostram como a escola tem se 
tornado referência no cenário 
musical. “São muitos destaques, 
como a Ana Carolina, premiada 
no grupo de música de câmara, 
cursando contrabaixo na Universi-
dade de Genebra, que diariamente 
nos relata que parece que vive 
um sonho. Essas histórias nos 
chegam sempre e nos enchem de 
orgulho”, diz.

Primeiro semestre 
de 2018:

SESI classifica equipes para etapa
nacional do Torneio de Robótica

PremiAção PrinciPAl

Champion’s Award 
3 - lugar: Francodroid  
2 - lugar:Tróia 
1-  lugar: Robots 

Outras premiações
Desafio Robô: Stan Geek 
Desempenho do Robô:  
2 - lugar: Stan Geek 
1- lugar: Robots 

Design de Robô
2 - lugar: Delta  
1 - lugar: Stan Geek

Core Value  
 
Categoria Inspiração  
2 - lugar Lendários  
1- lugar Atombot 

Categoria Trabalho
em equipe 
2 -Tacuma Robots 
1 - Big Moutain 
Categoria Gracious Profes-
sionalism 
 
2 - lugar: Iron League  
1 - lugar: Robotics Angels

Programação 
 
2 - lugar: Turma do Bob  
1 - lugar: Spectrum

Estratégia e inovação 
 
2 - lugar: Etep Robotics 
1 - lugar: Lego Bros

Projeto de pesquisa 
2 lugar: Athena 
1 lugar: Legosos e Furiosos

Solução inovadora 
2 - lugar: Itaquibots  
1- lugar: Lego Vorazes

Apresentação  
2 - lugar: 5 Gears  
1-  lugar: G.I.Ants

Concurso Crachá  
2 - lugar: Star Bots  
1 - lugar: Superação 

Concurso Testeira 
2 - lugar: Brainstorm  
1 - lugar: Lego Bros

Durante 2 dias, Belo 
Horizonte foi a capital da 
robótica ao sediar a fase 
regional de Minas Gerais 
do Torneio Internacional de 
Robótica FLL (First Lego 
League) que aconteceu no 
campus do UniBH Buritis, 
nos dias 23 e 24 de feverei-
ro.  A etapa mineira, vencida 
pela equipe Robots, de Rio 
das Ostras - RJ, classificou 
também as equipes Tróia 
(2º lugar geral), de Linhares-
-ES; Francodroid (3º lugar geral), 
Rio de Janeiro; Atombot (vencedor 
da categoria Core Values), do SESI 
de São João del-Rei; Iron League 
(categoria Gracious Professiona-
lism), de São Luiz-MA; Legosos e 
Furiosos (vencedor da categoria 
projeto de pesquisa), do SESI de 
Uberlândia, além do vencedor em 
programação, a equipe Spectrum, 
da Escola SESI de Itajubá. 

Durante o torneio, 49 equipes 
com alunos de escolas públicas, 
particulares e times independen-
tes entre 9 e 16 anos de todo o 
Estado e das regiões Norte, Sul, 
Sudeste e Centro-oeste dispu-
taram o título da competição. 
As disputas desta temporada 
tiveram como tema Hydro Dyna-
mics ou, simplesmente, a água – e 
maneiras inteligentes de utilização 
de um dos bens mais preciosos 
do planeta.

Os alunos foram avaliados 
em quatro categorias: projeto de 
pesquisa sobre o tema da atual 
temporada; desafio do robô; de-
sign e core values. No projeto de 

pesquisa, cada equipe precisou 
identificar um problema relacio-
nado ao uso da água, como, por 
exemplo, na produção de alimen-
tos ou energia. A partir daí, os times 
apresentaram soluções inovado-
ras que foram desenvolvidas para 
competição. No desafio do robô, 
um dos pontos altos do evento, os 
estudantes colocam os robôs de 
Lego para cumprir determinadas 
missões na mesa. Nesta tempo-
rada, atividades como remover 
cano quebrados, virar tampas de 
bueiros e mover bombas de água 
foram alguns dos vários desafios 
enfrentados pelos robôs.

Os robôs que cumpriram es-
sas missões, projetados e cons-
truídos pelos próprios alunos, 
também foram avaliados na ca-
tegoria design do robô. Os juízes 
levaram em consideração, dentre 
outras coisas, o número e tipos de 
sensores utilizados, total de peças 
e acessórios, além da estratégia 
e programação. Por fim, na cate-
goria core values, os estudantes 
precisaram mostrar que sabem 

trabalhar em equipe, lem-
brando sempre do conceito 
de coopertition – cooperação 
+ competição.

“Os estudantes têm a 
possibilidade, 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 matemá-
tica,” ressaltou a analista da gerência 
de educação do Sistema Fiemg, 
Anete Maria de Oliveira.

Para a gerente de Educação 
Básica do Sistema Fiemg, Maria 
Conceição Caldeira, o evento leva 
aos alunos muito mais do que ape-
nas o ensina da robótica. “O torneio 
dá oportunidade para todos os es-
tudantes de vivenciarem situações 
de aprendizado e de cooperação 
de uma forma muita intensa, que 
vai além de apenas o ensino de 
dentro de sala de aula”.

O superintendente de educa-
ção do Sistema Fiemg, Cláudio 
Marcassa, destacou o caráter de 
cidadania do torneio. “O intuito 
da ação é já despertar no aluno 
iniciativas para fazer contribuições 
para a sociedade e ele ter a opor-
tunidade de se desenvolver até 
chegarmos, se possível, a cientis-
tas, grandes engenheiros etc. Mas, 
primeiramente e além disso, se 
formar esse aluno como cidadão 
e alguém que esteja preocupado 
com a comunidade,” ressaltou.

durante torneio, 49 equipes
disputaram o título da competição
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http://www.firstlegoleague.org/
http://www.firstlegoleague.org/
http://www.firstlegoleague.org/
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D A   C O C H E I R A

TÁ DIFÍCIL - O senador Aécio Neves (PSDB) que faz 
aniversário no próximo dia 10, talvez esteja esperando essa 
passagem para ver se uma boa fase se inaugura na sua 
vida. Depois dos últimos acontecimentos e de ficar distante 
de Minas Gerais, o senador tenta reverter o quadro que lhe 
valeu uma derrota política aqui, como candidato a Presidência 
da República. Há poucos dias, Aécio foi ao Norte de Minas se 
reunir com prefeitos, como relator de um projeto que aumenta 
o numero de cidades integrantes da chamada área mineira da 
Sudene. Aécio tem reclamado com amigos íntimos a posição 
do senador Antonio Anastasia (PSDB) que se recusa ser can-
didato a governador do Estado, único nome capaz de reunir 
seus antigos aliados e disputar uma campanha com Fernando 
Pimentel (PT). Dinis Pinheiro, Marcio Lacerda (PSB), Alberto 
Pinto Coelho, correligionários de outras jornadas estão em 
sentido contrário ao de Aécio e dispostos a caminhar sozinhos. 
Dinis e Lacerda já se entenderam e Alberto Pinto Coelho vai 
com eles para o que der e vier. Aécio tenta emplacar um nome 
do MDB, o deputado Pacheco que ingressaria no DEM para 
disputar o governo de Minas.

DIREITOS – Mais uma vez o governo de Minas teve que 
recorrer a justiça para garantir recursos do fundo de participa-
ção, no valor de R$ 6 bilhões, já que o governo federal alegou 
que Minas estava em atraso na anuência na negociação da 
dívida do Estado com a União. A decisão foi da ministra Rosa 
Weber e, assim, até o sequestro de R$ 121 milhões que já 
teria sido retirado do caixa de Minas teve que retornar aos 
nossos cofres.

CHUVAS - Mais uma vez, pequenos temporais trazem 
problemas graves para Belo Horizonte. Faltou planejamento do 
crescimento vegetativo da cidade e foram construídas galerias 
de córregos em avenidas sanitárias, muito aquém. Resultado: 
as galerias não suportam o volume de água e inundam tudo, 
levando carros e invadindo casas comerciais.

Ao contrário da Caixa Econômica Federal, que administra 
as loterias federais e o fundo de garantia e o sistema habitacio-
nal, o Banco do Brasil deu uma grande virada e sob o comando 
de Paulo Caffarelli apresentou o maior lucro trimestral de sua 
história: R$ 3,1 bilhões.

O general Heleno, hoje na reserva, disse a poucos dias 
numa entrevista a Revista Isto É, que o governo deveria usar 
o rádio, televisão, jornais e redes sociais para avisar aos ban-
didos: “Quem estiver portando armas exclusivas das Forças 
Armadas será combatido imediatamente sem avisar”. 

Em celebração ao Dia Internacional das Mulheres, a Pre-
feitura de Nova Lima vai promover, a partir do dia 7 de março, 
uma série de atividades direcionadas ao público feminino. Pa-
lestras, debates, oficinas, workshops, apresentações musicais 
e artísticas. Outro tema de grande relevância é o combate à 
violência contra a mulher, um dos destaques da programação. 

Atlas da Violência 2017 - estudo realizado pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) - aponta dois municípios 
mineiros entre os dez mais pacíficos do Brasil: Araxá, no Terri-
tório Triângulo Sul, é o quinto colocado, enquanto Conselheiro 
Lafaiete, no Território Vertentes, aparece na nona colocação.

domingo, dia 04 de março 
Jornalista Renata Moutinho Vilela
Célio Magno Lemos de Paula
Otávio Soares Castor

segunda-feira, 05
Ex-deputado Danilo de Castro.
Sra. Elizabeth Atheniense
(mulher de Aristóteles Atheniense)
Vicente Faria - Contagem
Ex-deputado Djalma Diniz 

terça-feira, 06
Ruizinho Guimarães 
Sueli Carmini de Carvalho – Rádio Itatiaia 
Nilse Mansur

Quarta-feira, 07
Simone Alvarenga de Carvalho 
Anderson de Almeida
D´Ângelo Antônio Cicarini

Quinta-feira, 08
Dia Internacional da Mulher 
Sra. Maria de Lourdes Barreto
(mulher de Geraldo Magela Barreto)
Eugênio Klein Dutra

sexta-feira, 09
William Magal
Leonardo Silveira 
Marco Aurélio Pedrosa

sábado, 10 
Senador Aécio Neves
Jornalista Tereza Goulart
Marco Aurélio Jarjour Carneiro

nilo simão e sua mulher ursânia, em evento social
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A nova sede do consulado 
italiano na capital mineira foi 
inaugurada na Savassi. A ceri-
mônia oficial marcou o fortaleci-
mento das relações entre Minas 
Gerais e a Itália, e contou com 
a presença do ministro italiano 
das Relações Exteriores e o da 
Cooperação Internacional, Ange-
lino Alfano, o primeiro no cargo a 
visitar o Estado. Ainda marcaram 
presença o governador Fernan-
do Pimentel (PT), o embaixador 
da Itália no Brasil, Antônio Ber-
nardini, e a cônsul da Itália em 
Minas Gerais, Aurora Russi.

consulado italiano
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Aeródromo inhotim
O prefeito de Betim, Vittorio 

Medioli (Podemos), lançou o 
projeto do Aeródromo Inhotim, 
na semana passada, e disse 
que as obras serão feitas pela 
iniciativa privada, previstas para 

terem início em abril deste ano. 
Com investimento estipulado 
em R$ 160 milhões, o empre-
endimento ficará a 4 km do 
centro de Betim e a menos de 
30 de BH. A previsão é que o 

local receba voos de aviação 
executiva, fretados e regionais. 
Além destes, a expectativa é 
que a estrutura permita voos de 
emergência para o transporte 
de pacientes.

lançamento
A cientista social Natália Menhem lança o 

seu primeiro livro, “Descontinuidades”, no Dia In-
ternacional da Mulher. Ele marca uma nova fase 
para a diretora de marketing da ThoughtWorks 
Brasil que, por meio da poesia, se permitiu um 
esvaziamento profundo, um questionamento 
constante e um transbordar de si para o mundo, 
como ela relata. O lançamento acontece em 08 
de março, às 19h, na Livraria Quixote, em BH.

D
iv

ul
ga

çã
o

elephant Parade
A partir do dia 15 de março, o Pátio 

Savassi, em BH, será um dos palcos da 
famosa exposição Elephant Parade, uma 
das maiores do mundo. Até 15 de maio 
serão feitas pinturas, ao vivo, em escul-
turas de elefantes por artistas locais que 
transformam o ambiente urbano em uma 
verdadeira galeria a céu aberto. Ao final, os 
elefantes serão leiloados e parte do valor 
arrecadado será destinada à filantropia 
local. No total, mais de 30 elefantes serão 
espalhados pela cidade.

eleitor
Esta semana foi inaugurado, no nú-

cleo de cidadania da Câmara Municipal 
de BH, um Posto de Atendimento ao 
Eleitor do TRE-MG. Além do recadas-
tramento biométrico, serão oferecidos 
todos os demais serviços ao eleitor: 
alistamento, transferência, segunda 
via, atualização dos dados, emissão de 
certidões, regularização etc.
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loraynne Araujo

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

18% das crianças nascidas no
país são de mães adolescentes

Apesar das informações estarem 
por toda a parte, as mulheres ainda con-
tinuam engravidando na adolescência. 
Segundo dados levantados pelo Siste-
ma de Informação sobre Nascidos Vivos 
(Sinasc), em 2015, 546,5 mil crianças 
nasceram de mães com faixa etária de 
10 a 19 anos. Esse valor representa 
18% dos 3 milhões de nascidos vivos 
no país. 

A região com mais filhos de mães 
adolescentes é o Nordeste, que concen-
tra 180 mil nascidos, ou 32% do total. 
Em seguida, vem o Sudeste, com 179,2 
mil (32%); o Norte, com 81,4 mil (14%); 
o Sul (62.475 – 11%); e Centro-Oeste 
(43.342 – 8%). Em Minas Gerais, so-
mente no ano passado, 32.450 crianças 
nasceram de mães adolescentes e no 
acumulado de 2014 até 2017 foram 
153.772. 

O professor da UFMG, ginecologista 
e obstetra Augusto Henriques Brandão 
esclarece que não existe uma idade 
adequada para engravidar, porém antes 
dos 16 anos existe um risco maior de 
mortalidade materna. “Há dois princi-

pais problemas que atingem as mães 
nessa idade: a pré-eclâmpsia, que pode 
acometer a gestante após a vigésima 
semana e é caracterizada por hiper-
tensão arterial, nefrite e perturbações 
hepáticas; e a prematuridade do parto”.

O médico elucida que a gravidez na 
adolescência é uma questão de saúde 
pública que sempre atingiu a popula-
ção brasileira e continuará sendo um 
problema. “Houve melhora no acesso 
aos métodos contraceptivos de maneira 
geral, mas, apesar de tudo isso, a falta 
de informação, ausência de orientação 
e a estrutura social ainda não mudou. 
Muitas vezes a mulher nem sabe que 
tem acesso ao método ou nunca passou 
por uma consulta de acolhimento com 
um médico que poderia dar esse tipo 
de orientação”.

Brandão afirma que o trabalho dos 
profissionais da saúde visa a prevenção 
primária da gravidez. “As unidades 
básicas de saúde oferecem diversas for-
mas de prevenção, desde camisinhas, 
anticoncepcionais, remédios injetáveis 
e DIU”. E para aquelas adolescentes 
que engravidaram, o trabalho deve 
ser visando evitar a segunda gestação 
que, nessa faixa etária, geralmente, 
acontece após um ano do primeiro filho. 
“Quando ela estiver amamentando, tem 
que ser orientada sobre planejamento 
familiar. Essa é uma questão que não 
deveríamos negligenciar, porque essa 
paciente já teve contato com o sistema 
de saúde, então isso passa a ser uma 
responsabilidade compartilhada das 
redes básicas de saúde e hospitalar”. 

Questão psicológica 
A coach familiar, especializada em 

psicologia e desenvolvimento huma-
no, Valéria Ribeiro explica que uma 
adolescente que engravida perde a 
vivência de uma etapa importante, pois 
ela ganha uma responsabilidade com o 
filho. “Muitas delas acabam deixando a 
escola, passam a não ter muitos sonhos 
para a vida e, normalmente, há uma 
probabilidade grande de ter o segundo 
filho logo que o primeiro nasce. Isso 
é prejudicial, porque elas serão mães 
muito jovens e sem preparação”.

E quando isso ocorre, na maioria 

das vezes, quem assume o papel de 
pais da criança são os avós. “A gravidez 
precoce também pode gerar conflito 
interior, pela insegurança financeira e 
as dificuldades em educar a criança, 
por isso, as adolescentes necessitam 
de cuidado, atenção e apoio dos pais. 
Porém, em alguns casos, os avós 
acabam cuidando do neto de maneira 
excessiva e isso é ruim, pois cria a 
sensação de que alguém vai assumir a 
responsabilidade por algo que ela faça”. 

Valeria reitera que a melhor pre-
venção é uma boa educação sexual 
dentro do seio familiar. “É importante 
informar sobre os riscos e complicações 
da gravidez na adolescência e todas as 
mudanças que acontecem a partir do 
momento em que engravida. O diálogo 
em família é essencial e deve haver 
uma conversa aberta e transparente 
para que as jovens tenham toda a 
informação ao seu alcance e possam 
ter atitudes responsáveis e não ter sur-
presas indesejadas”, finaliza.

dois lados da 
mesma moeda 

A balconista Roberta Santana teve 
seu filho quando tinha 18 anos. Ela con-
ta que a descoberta da gravidez mudou 
a sua vida. “Parei de sair e comprar 
coisas para mim. Hoje tudo o que faço 
é para Pietro”.

Ela relembra que o enxoval da 
criança foi comprado quase que exclusi-
vamente por ela e pelo pai. “Ganhamos 
algumas coisas, como roupinhas e 
brinquedos, mas o grosso foi a gente 
mesmo. Na primeira semana que ele 
nasceu, a minha mãe veio ajudar, mas 
depois foi embora e, hoje, eu e Jonathan 
cuidamos dele”.  

Atualmente ganhando um salário 
mínimo por mês, Roberta tem que se 
desdobrar para pagar as contas de 
casa, como luz, aluguel e alimentação, 
além de prover o necessário para o filho. 
“Se deixar faltar o leite que Pietro gosta 
é uma briga feia”.     

Outra mulher que engravidou na 
adolescência foi Esther Gonçalves, es-
tudante de psicologia, quando tinha 15 
anos. “A princípio fiquei meio desespe-
rada, mas sempre amei criança e tinha 
vontade de ser mãe, só não esperava 
ser tão cedo. Minha família foi incrível 
comigo, acolheu a mim e ao Fred de 
braços abertos. Porém, por morar em 
uma cidade pequena, muitas pessoas 
falaram mal ou se aproximaram só pra 
saber o que estava acontecendo e co-
mentar coisas negativas”. 

Na questão de saúde, a gravidez 
de Esther foi tranquila, o que ficou 
comprometido foi o seu desempenho 
escolar. “Eu tinha mudado de escola 
pela primeira vez e engravidei no meio 
do ano. O novo colégio tinha um sis-
tema de notas diferente e eu peguei 
várias recuperações. Quando descobri 
a gravidez, desorientei e guardei essa 
informação por 2 meses e, por isso, não 
conseguia fazer mais nada”.

Em Minas Gerais,
somente no ano
passado, 32.450

crianças nasceram
de mães

adolescentes e
no acumulado

de 2014 até 2017
foram 153.772

Atualmente, a estudante mudou 
para Belo Horizonte para finalizar a 
faculdade. “Trouxe Fred comigo, então 
deixei a ajuda para trás e assumi a total 
responsabilidade sobre ele, como levar 
para aula, fazer almoço e arrumar casa. 
Nesse caso, tem uma privação maior”.

A fisioterapeuta Vanessa Mesquita 
também foi mãe aos 15 anos. “Na épo-
ca, não se comentava nada sobre essas 
coisas. Meu namorado tinha a mesma 
idade que eu, éramos crianças”.

Hoje, com 38 anos e seu filho com 
23, Vanessa relata que, assim que ele 
ficou adolescente, conversou sobre 
sexo. “Eu o chamei no quarto e expliquei 
tudo sobre isso. Peguei uma banana e 
mostrei como se colocava camisinha, 
dentre outras coisas”.

“A princípio fiquei
meio desesperada,
mas sempre amei

criança e tinha vontade
de ser mãe, só não

esperava ser tão cedo”
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Pensando na gastro-
nomia como forma de 
transformação social, 
o Servas lançou, em 

2015, o Cozinha Inteligente em 
parceria com o Sesc e Senac. 
O curso de auxiliar de cozinha, 
com ênfase no aproveitamento 
integral de alimentos e gestão 
correta dos resíduos produzi-
dos no ambiente de trabalho, 
está em sua quarta edição este 
ano e ainda finalizou um módulo 
extra para os participantes do 
Circuito Gastronômico de fave-
las de 2017.

O projeto tem o objetivo de 
ofertar a pessoas que não tem 
condições de se capacitar a 
oportunidade de se tornarem 
profissionais da culinária. “É 
um curso completo. Os alunos 
terminam sabendo cozinhar, 
sabendo de todos os proces-
sos existentes dentro de uma 
cozinha e com um diferencial 
para concorrer no mercado de 
trabalho, tornando-se um profis-
sional mais consciente”, explica 
o diretor de investimento social 
do Servas, Rodrigo Rodrigues.

Aluna da edição passada, 
Janine Rocha é um exemplo 
do que afirma o diretor do Ser-
vas. Uma das mais aplicadas, 
ganhou uma bolsa de estudos 
para cursar gastronomia em 
uma universidade de Belo Ho-

rizonte e, atualmente, trabalha 
em um restaurante temático da 
capital. “Foi fundamental para 
eu chegar onde estou hoje. 
Faria o curso todo outra vez se 
pudesse. Mudei minha postura 
na cozinha, sabendo o que 
posso aproveitar e o que devo 
descartar”, comenta.

A aula inaugural deste ano 
ocorreu no Centro Mineiro 
de Referência em Resíduos 
(CMRR), no bairro Espla-
nada, mesmo local onde o 
curso acontece. O chef Le-
onardo Paixão, parceiro do 
Servas em outras ações, foi 
o convidado especial para 
dar boas-vindas aos alunos e 
falar um pouco de sua experi-
ência na cozinha.

Ao todo, serão ministrados 
quatro módulos de aulas teó-
ricas e práticas com duração 
de quatro horas/aula por dia. 
O primeiro será Gestão de 
Resíduos e Meio Ambiente. 
E em sequência serão Técni-
cas de Auxiliar de Cozinha e 
Gastronomia, Aproveitamento 
Integral de Alimentos, e o último 
deles, que foi incluído em 2016, 
Empreendedorismo e Transição 
de Carreira. Esse módulo foi 
elaborado para preparar os alu-
nos para o mercado de trabalho 
e instruir aqueles que desejam 
montar seu próprio negócio.

circuito
Logo no início de 2018, o 

Servas ofereceu um módulo 
extra para os participantes 
do Circuito Gastronômico de 
Favelas do ano passado. Du-
rante uma semana, cerca de 
20 profissionais da cozinha se 
especializaram em aproveita-
mento integral de alimentos e 
gestão de resíduos. No encer-
ramento, fizeram um tour pelo 
Mercado Central, orientados 
pelo Chef Edson Puiati, para 
conhecer as variedades de 
produtos comerc ia l izados 
no quarto maior mercado do 
mundo. E ainda prepararam 
um arroz pilaf de frango sus-
tentável, sob a orientação 
de Puiati, na Cozinha Escola 
Mineiraria.

A presidente do Servas, 
Carolina Pimentel, destacou 
a importância da gastronomia 
como instrumento de inserção 
social e para movimentar a 
economia. “Vivemos em um dos 
estados mais ricos quando o 
assunto é gastronomia. Então, 
por que não investir nela para 
promover a cidadania e ofe-
recer ao mercado de trabalho 
profissionais diferenciados?”, 
indagou a presidente da insti-
tuição, feliz com o sucesso do 
Cozinha Inteligente.

Presidente: Mário José Correia Santos - 1º vice-presidente:
Edson José Pereira - 2º vice-presidente: Marcos Silva Luciano - 1º Diretor-Secretário: 

José Antonio de Moraes - 2º diretora-secretária: Marilene Rosa Barbosa da Silva - 1º 
diretor-financeiro: Marco Antonio Abreu Chedid - 2º diretor-financeiro: Aurelino Lucas 
de Oliveira - 1º diretor-patrimonial:

Arlindo Coutinho Junior - 2º Diretor-Patrimonial: Vicente Ferreira Guilherme - 1º 
Diretor-Jurídico: Gustavo Botelho Neto - 2º Diretor-Jurídico: João Lopes - Diretor de 
Assuntos do Interior: Walter do Rosário Souza Felisberto - Diretora de Assuntos Sociais e 
de Aposentados: Eloina Luzia Rodrigues dos Santos - Diretor de Assuntos Institucionais: 
Weber Americano.

conselho consultivo: Elaine Matozinhos Ribeiro Gonçalves - Geraldo Alziro Ramos 
- Hermelino Moura Pereira - Jairo Lellis Filho – Lúcio Messias Machado - Márcio Barroso 
Domingues - Nelson Henrique Queiroz Garofolo - Oliveira Santiago Maciel - Sinara 
Valadares Samour

conselho fiscal: Antônio Aleixo Carqueno - José Plínio Cardoso - Marco Antônio 
Teixeira - Paulo Claudino Avelar - Rosilene Alves de Souza - Fernando Dias Mariano (su-
plente) - João Batista da Cruz (suplente) e Luiz Carlos Ferreira (suplente).

diA 8 de mArço reforçA A união entre As mulHeres

“Companheira me ajuda, que 
eu não posso andar só, eu so-
zinha ando bem, mas com você 
ando melhor”. Este é um trecho 
da ciranda feminista, música que 
marca inúmeros manifestos do 
movimento e que retrata a soro-
ridade: termo que vem ganhando 
força e simboliza a união entre as 
mulheres e desconstrói a ideia de 
que todas são rivais. 

A assistente social da área de 
políticas públicas para mulheres An-
drea Chelles explica que essa riva-
lidade é proveniente de uma cultura 
machista. “Existe uma objetificação 
muito grande do sexo feminino e 
essa lógica faz com que as mulheres 
crie uma competição entre si”.

De acordo com a psicóloga 
Luisa Conrado, a ideia da sorori-
dade muda esse fundamento. “A 
luta feminina está se fortalecendo 
como coletividade. Antes, éramos 
pautadas na rivalidade, hoje esta-
mos entendendo que não somos 
inimigas. Jogamos no mesmo time 
e devemos cuidar umas das outras 
e nos ajudar”.

Luisa acrescenta que a união 
entre as mulheres ajuda no empo-
deramento feminino. “Os padrões 
muitas vezes são irreais e se não 
nos encaixamos, nos sentimos 
diferentes e rejeitadas. A sorori-
dade é uma mulher falando para 
outra ‘não há nada de errado com 
você, ‘você é linda como é’. ‘Se 
aceite, pois eu te aceito’. Isso nos 
humaniza a enxergar o ponto de 
vista da outra”.

Andrea afirma que o enten-
dimento do que é a sororidade 
tem feito o feminismo se am-
pliar. “Hoje, nós temos inúmeras 
vertentes, mas não podemos 
esquecer que a luta é única. 
Com o amadurecimento dessa 
ideia de união, nós conseguimos 
entender que todos esses olhares 
do feminismo são em relação a 
mulher. Todas sofremos diversos 
tipos de violência na sociedade. E 
essa união vai fortalecer para que 
consigamos enfrentar essas dife-
renças e, principalmente, para que 
haja maior equidade de gênero”.

Para que o movimento se torne 
ainda maior, Luisa alerta para a ne-
cessidade de diálogo. “Precisamos 
entender o porquê daquela mulher 
reproduzir uma ideia de machismo. 
Infelizmente, pelo senso comum, 

muitas pessoas banalizam a causa. 
Por isso, é importante informar as 
mulheres de que o feminismo é 
uma luta por direitos iguais”.

Ela explica que o exemplo 
ajuda muito, inclusive para diminuir 
situações em que reproduzimos o 
machismo enraizado, em nossa 

cultura, sem nem perceber. É 
importante apontar isso para as 
mulheres a fim de estabelecer 
outra maneira de pensar”.

mão amiga
A estudante Camila Domingues viveu uma 

situação em que foi ajudada por uma mulher que 
nem a conhecia. “Eu estava em um ponto de ônibus 
a noite e um cara veio puxar papo comigo. Fiquei 
desconfortável, mas ele não saía de perto. No pon-
to, tinha outra mulher e ela percebeu que não me 
sentia segura. Então, ela veio até mim, me abraçou 
como se me conhecesse. Conversamos e acabou 
que eu entrei no ônibus e ela ficou no ponto, mas 
quando me despedi, ela disse: ‘espero que chegue 
em casa em segurança’. Agradeci. Seria tão bom 
se todas fôssemos assim”.

Após esse episódio, Camila começou a pensar 
sobre o assunto. “Nunca me atentei sobre a forma 
que somos tratadas na sociedade. Achava normal. 
Depois desse dia, comecei a ler sobre o feminismo e 
a entender o conceito de sororidade. Somente uma 
mulher entende o que a outra passa no dia a dia”.

Camila ainda deixa uma mensagem para as 
mulheres. “A luta feminina é diária e difícil. Mas 
temos que nos manter unidas para conseguirmos 
nosso espaço e o respeito que temos direito e que 
merecemos. No Dia Internacional da Mulher lembre-
-se disso: nós por nós”, conclui.

PRATICANDO A SORORIDADE NO DIA A DIA

não fique na defensiva com outras mulheres, evite o clima de competição

não julgue uma mulher pela
forma como ela se veste

reconheça as competências e

capacidade que a outra tem

não utilize termos que possam chatear
ou denegrir outra mulher

busque sempre cooperar com outras mulheres

não reproduza os estereótipos impostossororidade prega a empatia e o companheirismo entre mulheres
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servas inicia curso
de cozinha inteligente

carolina Pimentel com participantes do último curso
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nova diretoria 
da AdePol-mg

Foi realizada na 
sede da Asso-
ciação dos Dele-
gados da Polícia 
Civ i l  de Minas 

Gerais (Adepol-MG), a 
posse formal da nova 
diretoria eleita para o 
tr iênio 2018/2020. Na 
ocasião, foram oficial-
mente empossados o 
presidente, os vices, os 
diretores e os membros 

dos Conselhos Fiscal e 
Consultivo. 

O presidente reeleito, 
Dr. Mário José Correia 
Santos, agradeceu os 
componentes da diretoria 
anterior que muito o auxi-
liaram na tarefa de gerir 
a associação e aos novos 
diretores e conselheiros, 
solicitou apoio neste e 
nos próximos anos da 
gestão.

A Dra. Elaine Matozi-
nhos, conselheira-consultiva, 
em pronunciamento falou do 
compromisso e dos objeti-
vos da nova diretoria. “Não 
mediremos esforços para a 
defesa dos direitos dos De-
legados de Polícia, da Polícia 
Civil e da sociedade mineira. 
Melhoria na segurança públi-
ca é a nossa meta”, finalizou. 
Este ano a Adepol-MG com-
pleta 60 anos de fundação.

diretoria:

(Ao centro) presidente reeleito, dr. mário josé correia santos

Ga
br

ie
la

 S
uz

uk
i/

Ad
ep

ol
-M

G



C U L T U R A 9EDIÇÃO DO BRASIL
3 a 10 de março de 2018

nat macedo

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.

“memórias urbanas” traz arte  
das ruas para dentro do museu
Com o objetivo de valorizar 

a arte urbana, o museu Inimá de 
Paula recebe a exposição Arte 
e Favela - Memórias Urbanas. A 
exibição, apresenta 35 telas feitas 
por sete artistas convidados pelo 
projeto de mesmo nome. São 
eles: Ataide Miranda, ED-Mun, 
Gud Assis, John Viana, Nilo Zack 
e Scalabrini Kaos e Hely Costa, 
que também é coordenador da 
iniciativa.

Em conversa com o Edição do 
Brasil, Costa conta sobre a expo-
sição. “A ideia é levar um pouco 
do trabalho realizado na rua para 
dentro de um museu. A chamada 
street art tem ganhado espaço na 

sociedade. Muitas pessoas que 
passam pelas artes na rua se iden-
tificam, porque é algo que mostra 
o dia a dia”.

O artista explica que as obras 
trabalham o grafite. “É algo con-
temporâneo e que tem valor. No 
mundo todo esse tipo de arte vem 
crescendo. Na mídia, podemos ob-
servar que existe um entendimento 
melhor das pessoas sobre ele. E, 
hoje, não dá para fugir mais: está 
em todos os lugares urbanos”.

Para Costa, a mostra ser exi-
bida em um museu é de extrema 
importância. “Uma das coisas mais 
legais é que o museu vende as 
peças. Então, além das pessoas 
poderem levar essa arte para casa, 
gera ainda um rendimento bacana 
para o artistas”.

Assim como o nome diz a ex-
posição ajuda a manter o grafite na 
memória dos visitantes. “A pessoa 
leva a história até porque o grafite 
não fica sempre no mesmo lugar. 
Às vezes, pintam o muro ou tem 
alguma construção e ele é tirado”. 

O coordenador acredita que o 
fácil acesso ao local pode ajudar a 
atrair o público. “O museu fica no 
Centro de BH. A entrada é gratuita 
e qualquer um pode ir visitar, então, 

apesar de ser um espaço fechado, 
acaba sendo democrático. A arte 
está ali para todos”.

o projeto
Os artistas das obras expostas 

no Inimá, têm, além do grafite, mais 
uma coisa em comum: todos eles já 
contribuíram de alguma forma para 
o projeto Arte e Favela. “O programa 
nasceu em 2003, na região Nor-
deste de Belo Horizonte, no bairro 
Goiânia. A primeira proposta foi fa-
zer algo para a juventude local que 
tivesse a ver com arte e cultura”.

Ele recorda que a proposta foi 
se expandindo para outras comuni-
dades e que para dar continuidade a 
esse crescimento, eles começaram 
a buscar jovens com perfil de líder. 
“Fomos para vários lugares como as 
favelas da Serra e do Alto Vera Cruz. 
Hoje, fazemos alguns trabalhos com 
oficinas e palestras para encontrar 
pessoas que pode dar sucessão a 
esse projeto nos locais onde moram”.

Costa elucida que a arte é 
usada como ponte para alcançar 
os jovens. “O grafite e a cultura hip 
hop em geral já é uma identidade 
da cultura periférica, com isso, a 
gente se aproxima deles e acaba 
falando de outras coisas. Assuntos 
da comunidade, ajuda para ingres-
sar ao mercado de trabalho, empo-
deramento para que eles saibam 
que são importantes também etc”.

Por fim, o grafite e a arte são 
ensinados em oficinas e expostos 
em áreas urbanas. “Temos o Arte e 
Favela nos becos, que é uma expo-
sição que acontecem nas vielas das 
favelas. Inclusive, já fizemos grafites 
em centros culturais e em regiões 
movimentadas como viadutos”.

o museu inimá de Pula
fica na rua da bahia, 1201 

centro, belo Horizonte

Hely costa: “uma das coisas mais legais é que o museu vende as peças”

“É algo contemporâneo e que
tem valor. No mundo todo esse

tipo de arte vem crescendo”

obras ficarão expostas até dia 1° de abril
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UMA CONVERSA ABERTA
E DEMOCRÁTICA.
A cada semana um convidado dialogando com um time
formado por jornalistas e pessoas representativas dos mais
diversos campos do pensamento e da vida social.

Apresentação:
Florestan Fernandes Júnior

Segundas às 22h15 na Rede Minas,
Terças às 21h na Rádio Inconfidência FM 100,9 e
Domingos às 22h na AM 880

SAIBA MAIS EM REDEMINAS.TV/VOZATIVA

Juca Kfouri

/maisvozativa

Prestação mostra cumprimento
de metas fiscais em contagem

Desde a publicação da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal – Lei Complementar n° 101/2000, 
dar transparência aos gastos promovidos pela 
administração pública deixou de ser simplesmente 
uma exposição de números e relatórios, pois a lei 
norteou os gestores sobre os procedimentos a 
serem seguidos, além de viabilizar a participação 
popular como uma das melhores formas de exer-
cer a cidadania. Pensando nisso, a Prefeitura de 
Contagem, por meio da Controladoria-Geral do 
Município, promoveu na no dia 26, no plenário da 
Câmara, prestação de contas do 3º quadrimestre 
de 2017.

Segundo o controlador-geral do município, 
Weber Dias Oliveira, a legislação exige a apre-
sentação da arrecadação e dos gastos do poder 
Executivo. “Essa administração tem usado os 
recursos com responsabilidade atendendo tanto a 
lei de responsabilidade fiscal, quanto a lei comple-
mentar 141. Temos feito o que deve ser feito, ou 
seja, tratar as contas públicas de maneira aberta, 
em um governo aberto, com o máximo de trans-
parência para que a população saiba onde estão 
sendo usados os recursos”, explicou.  

Os números apresentados pelo auditor-geral, 
André Virgílio da Costa Hilário, pela diretora de 
Auditoria de Desempenho da Controladoria, Vânia 
Márcia de Assis, e pelo assessor de Planejamento 
da Secretaria de Saúde, Newton Lemos, mostram 
que o município tem cumprido rigorosamente as 
metas fiscais e orçamentarias. 

Para exemplificar, a prefeitura investiu 28,99% 
da receita na Saúde, ou seja, gastou quase o dobro 

do previsto pela Constituição Federal, que é de 
15%. Esse investimento mostra um compromisso 
da gestão que, em 2017, expandiu a oferta dos 
serviços como o materno-infantil, ampliação dos 
procedimentos hospitalares, odontológicos, au-
mento do número de equipes de Saúde da Família, 
entre outros.  

Em 2017 foram aplicados 26,94% do orçamen-
to em educação básica, isso sem contar o que é 
gasto com a Fundação de Ensino de Contagem 
(Funec), quase 2% a mais do que estabelecido 
pela constituição em seu artigo 212. Esse investi-
mento possibilitou a construção, reforma e pintura 
de escolas, aquisição do kit escolar, entre outras 
ações que beneficiam o cidadão.  

O presidente e o vice da Comissão de Finan-
ças, Orçamento e Tomada de Contas da Câmara 
Municipal, vereadores José Carlos Gomes e Daniel 
do Irineu, respectivamente, compuseram a mesa. 
O presidente destacou os números apresentados. 
“Fico satisfeito com essa prestação, porque passa-
mos a ter o conhecimento e o entendimento daquilo 
que a prefeitura está executando com relação as 
despesas e receitas”, disse.   

Gomes também solicitou, junto à prefeitura, 
documentos para a análise. “Existem números 
que foram apresentados que são mais complexos 
e nós, da comissão, temos que nos aprofundar. 
Vamos avaliar e fiscalizar, pois esse é o nosso 
papel”, disse. 

Os cidadãos podem acessar as prestações 
de contas da Prefeitura de Contagem no Portal 
da Transparência.

senac: programação gratuita 
de palestras e workshops

O protagonismo feminino cresce 
a cada dia e vem sendo demonstrado 
das mais diversas maneiras. A última 
Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD) revelou que 2,4 
milhões de mulheres passaram a 
exercer a função de chefe de família 
no país. E o empreendedorismo foi 
uma das formas encontradas para 
se realizar profissionalmente e me-
lhorar a renda familiar.  De acordo 
com pesquisa do Sebrae-MG, divul-
gada no ano passado, as mineiras 
representam 46,8% dos microem-
preendedores individuais no Estado, 
chegando a 344,5 mil. Com intuito de 
estimular ainda mais a qualificação 
técnica e gerar oportunidades de 
negócio, durante o mês da mulher, 
o Senac oferece uma programação 
de palestras e workshops gratui-
tos direcionada a esse público. As 
atividades acontecem a partir de 5 
de março, nas unidades do Estado, 
incluindo Belo Horizonte e Contagem.

Neste ano, as ações estão fo-
cadas no consumo colaborativo, 
conceito que tem gerado novos 
modelos econômicos, criando opor-
tunidades de trabalho, viabilizando 
negócios e proporcionando ganhos 
para empresários driblarem a crise 
financeira. A gerente de produtos em 
Moda e Beleza do Senac, Patrícia 

Carvalhais, explica que essa é uma 
forma de consumo a partir de uma 
nova ótica, que traz para o comércio 
novas soluções de gestão e vendas.

“Se uma costureira investir so-
zinha em todas as máquinas ne-
cessárias – overloque, galoneira, 
entre outras – ela terá dificuldade 
em abrir o seu negócio. Mas se 
encontrar outras profissionais que já 
tenham os demais equipamentos, o 
negócio torna-se mais viável. É este 
também o modelo de coworking, no 
qual várias pessoas compartilham o 
mesmo espaço de trabalho visando a 
economia. E, ainda, lojas que abrem 
espaço para que outras marcas ven-
dam seus produtos no mesmo local. 
As pessoas continuam consumindo, 
mas essas novas soluções geram 

uma melhoria para toda a cadeia, 
da produção à venda”, explicou 
Patrícia. Segundo ela, este ano, a 
programação do Senac tem o objetivo 
de aguçar o olhar da mulher para as 
oportunidades geradas pela proposta 
da colaboração.

Na unidade do Centro, em Belo 
Horizonte, por exemplo, o público 
poderá participar do workshop Cus-
tomização de Roupas: Desgaste de 
Jeans, no dia 8 de março. Na unidade 
Venda Nova, haverá a palestra Co-
mercialização de produtos pela in-
ternet: como cobrar e receber, no dia 
9. E na Faculdade Senac – Campus 
Contagem, a dica é a palestra Mu-
lher Empreendedora: Estratégias de 
como Montar um Negócio, no dia 8.

Toda a programação é gratuita e 
tem vagas limitadas. Em Belo Hori-
zonte, as atividades acontecem nas 
unidades do Senac no Centro (Rua 
Tupinambás, 1038) e Venda Nova 
(Avenida Liége, 213, bairro Jardim 
dos Comerciários). Em Contagem, 
haverá ações na Faculdade Senac 
(Rua Paineiras, 1300, Eldorado).

Outras informações, assim como 
a programação completa do evento, 
estão disponíveis pelo mg.senac.
br ou 0800 724 4440. As inscrições 
devem ser feitas antecipadamente 
pelo cursos.mg.senac.br.

Belo Horizonte

data: 05/03
Horário: 07h às 10h
Atividade: palestra - Mercado de 
Trabalho para o Técnico em Estética
local: Escola Estadual Olegário Maciel 
- Av. Olegário Maciel, 422 - Centro
 
data: 05/03 e 06/03
Horário: 08h às 11h
Atividade: palestra - Dicas de Automa-
quiagem para o Ambiente Profissional
local: Escola Estadual Olegário Maciel 
- Av. Olegário Maciel, 422 - Centro
 
 
data: 08/03
Horário: 08h às 11h e 14h às 17h
Atividade: workshop -  Técnicas de 
Limpeza de Pele
local: Senac em BH - Rua dos Tupi-
nambás, 1.038 - Centro
 
Horário: 14h às 17h
Atividade: workshop - Massagem 
Relaxante Antiestresse
local: Senac em BH - Rua dos Tupi-
nambás, 1.038 - Centro
 
Horário: 13h
Atividade: workshop - Customização 
de Roupas: desgaste de jeans
local: Senac em BH - Rua dos Tupi-
nambás, 1.038 - Centro

Horário: 13h
Atividade: workshop - Nécessaire 
Sustentável
local: Senac em BH - Rua dos Tupi-
nambás, 1.038 - Centro
 
Horário: 16h
Atividade: palestra - Consumo Cola-
borativo é Coisa de Mãe
local: Senac em BH - Rua dos Tupi-
nambás, 1.038 - Centro
 
Horário: 19h
Atividade: workshop - Nécessaire 
Sustentável
local: Senac em BH - Rua dos Tupi-
nambás, 1.038 - Centro
 
data: 09/03
Horário: 9h
Atividade: workshop - Meu Papel 
como Colaborador para o Consumo 
Colaborativo nas Organizações
local: Senac em BH - Rua dos Tupi-
nambás, 1.038 - Centro
 
Horário: manhã
Atividade: workshop - Automaquia-
gem Diurna e Noturna: um toque 
de beleza
local: Senac em BH - Rua dos Tupi-
nambás, 1.038 - Centro

belo Horizonte - venda nova
 
data: 09/03
Horário: 19h
Atividade: palestra - Comercialização de Produtos pela Internet: 
como cobrar e receber
local: Senac em Venda Nova - Avenida Liége, 213 -  Jrd. dos Comerciários
 
data: 12/03
Horário: 8h e 14h
Atividade: workshop - Use e Abuse da sua Nécessaire
local: Senac em Venda Nova - Avenida Liége, 213 -  Jardim dos 
Comerciários 
 
contagem
 
data: 08/03
Horário: 9h
Atividade: bazar (consumo colaborativo)
local: Faculdade Senac - Campus Contagem - Rua das Paineiras, 
1.300 -  Eldorado
 
Horário: 10h
Atividade: palestra - Mulher Empreendedora: estratégias de 
como montar um negócio
local: Faculdade Senac - Campus Contagem - Rua das Paineiras, 
1.300 -  Eldorado
 
Horário: 19h
Atividade: palestra - Mulher Empreendedora: estratégias de 
como montar um negócio
local: Faculdade Senac - Campus Contagem - Rua das Paineiras, 
1.300 -  Eldorado

Centro Venda Nova
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Prefeitura de Lagoa Santa 
faz balanço do ano de 2017

O ano de 2017 foi um ano difícil e, 
ao mesmo tempo, gratificante. Ainda 
que com recursos escassos, mas com 
muito esforço, trabalho e dedicação, a 
Prefeitura de Lagoa Santa avançou, 
agora é hora de colocar em prática 
um planejamento sério para esse ano. 
2017 terminou com todas as contas da 
prefeitura 100% em dia, pagamento 
dos servidores municipais, fornecedo-
res, repasse às entidades e instituições 
parceiras e acertos trabalhistas de 
encerramentos de contratos. 

saúde
Em 2017, os repasses previstos 

dos governos estadual e federal para 
custeio do Hospital Lindouro Avelar, 
da ordem de quase R$ 5 milhões, 
simplesmente não aconteceram e o 
município teve que arcar sozinho com 
todas as despesas da saúde e com o 
funcionamento do hospital. 

Além disso, foi inaugurado o 
ambulatório do hospital e novos 
equipamentos de urgência e emer-
gência, bem como uma nova rouparia 
para a área de internação, aparelhos 
para exames de eletrocardiograma, 
ambulância e novos computadores.

Foi equacionado a questão da 
oferta de medicamentos em quase 
100% e melhoramos significati-
vamente o tempo de espera para 
realização de exames, em especial 
aqueles de alto custo como tomo-
grafias infantis, cintilografia óssea, 
ressonância magnética, eco doppler 
e exames oftalmológicos.

A campanha de vacinação contra a 
febre amarela imunizou 17.302 pessoas 
e atingiu a meta estabelecida. Além dis-
so, os agentes comunitários de Saúde 
passaram a receber de acordo com o 
piso salarial nacional. E mutirões de 
cirurgias eletivas, nas áreas de gineco-
logia, oftalmologia, ortopedia e cirurgia 
geral foram realizados ao longo do ano.

educação 
Na Educação, obras de novas es-

truturas escolares foram licitadas e foi 
direcionados mais de R$ 20 milhões 
do cofre municipal para investimento 
em novas escolas e salas de aula. 
O transporte escolar foi totalmente 
reestruturado e nove novos ônibus 
escolares adquiridos para garantir 
conforto e segurança dos alunos.

Em 2017, a eleição direta para 
a direção das escolas municipais 
garantiu o retorno da democracia no 
ambiente escolar. Foram investidos 
na divulgação e na estruturação do 
trabalho do Núcleo de Alfabetização 
e Letramento.

 

Plano diretor 
Uma nova perspectiva de cres-

cimento do nosso município se 
estabelece de forma ordenada, 
planejada e sustentável. E com ela 
há muito trabalho pela frente para 
transformar a cidade. O trabalho 
conjunto estabelecido entre a prefei-
tura e a Câmara municipal em 2017 
viabilizou a aprovação da revisão do 
plano diretor participativo, que abre 
as portas para uma nova fase de 
crescimento e prosperidade com a 
geração de novos postos de trabalho 
e renda para a população.

inclusão
Promover o avanço e a inclusão 

social foi o foco da equipe do Desen-
volvimento Social que, em 2017, am-
pliou a oferta de cursos de formação 
e capacitação profissional. Os equi-
pamentos assistenciais trabalharam 
para atender as pessoas em situação 
de vulnerabilidade social e proporcio-
nar dignidade e vínculo social.

turismo e cultura 
No Turismo e na cultura o ano 

foi de agitação. O destaque foi para 
a Festa de Agosto que será lembrada 
pela organização, segurança e con-
forto e pelo maior público presente 
em um evento em Lagoa Santa. A 
edição do VIII Festival da Canção va-
lorizou a música autoral e os artistas 
locais e regionais.

O VIII Festival de Cultura Re-
gional valorizou a cultura local e 
regional. O evento durou 10 dias, 
e pela primeira vez, a programação 
foi descentralizada e itinerante para 
atender toda a cidade.

esporte
No Esporte, a prefeitura repassou 

R$ 74.890,00 para a Liga de Esportes 
para a realização dos torneios de 
futebol amador. Além disso, o Lagoa 
Santa Esporte Clube representou o 
município na Copa Itatiaia 2017.  A 
cidade participou dos jogos escolares 
de Minas nas categorias: handebol 
masculino, voleibol feminino, futsal 
masculino, peteca masculino e 
xadrez masculino. Projetos como o 
da Ginástica Olímpica e o Vôlei em 
Rede do Instituto Compartilhar foram 
destaques.

Estas são apenas algumas 
realizações da prefeitura que logo 
no início do ano concedeu reajuste 
salarial aos servidores municipais 
de 100% do INPC referentes a 
2016. Além disso, em parceria com 
a Fundep/ UFMG, uma revisão e 
atualização do plano de cargos, 
carreiras e vencimentos e do esta-
tuto dos servidores estão em anda-
mento para realização do Concurso 
Público no 1º semestre de 2018, 
conforme previsão legal.

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

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

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

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

SOLuÇÕES EM TECNOLOGiA
pARA EDuCAÇÃO

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

E A REDuÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR

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

VÍDEO CONFERÊNCiAS

EquipAMENTOS DE iNFORMÁTiCA COM 
CERTiFiCAÇÃO iSO 9001/2008

KiTS ESCOLARES, uNiFORMES
E BRiquEDOS pEDAGÓGiCOS

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

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

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

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

Prefeitura de juiz de fora apresenta
números do exercício financeiro de 2017

A Prefeitura de Juiz de Fora 
(PJF), por meio da Subsecretaria 
do Sistema de Controle Interno 
(SSSCI) da Secretaria da Fazen-
da (SF), apresentou no dia 27, no 
plenário da Câmara Municipal, as 
execuções orçamentária e finan-
ceira do município, relativas ao 
exercício de 2017, e das metas 
de arrecadação estabelecidas na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), conforme determina a Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
Foi apresentada ainda a execução 
do exercício de 2016 para permitir 
comparação das informações.

Fizeram parte da exposição 
as receitas correntes e de capital. 
As primeiras, provenientes de re-
cursos próprios e transferências, 
alcançaram 88% da meta prevista, 
equivalente a R$ 1,4 bilhão. Nas 
demais (operações de crédito e 
convênios) foram arrecadados 
23% da previsão, ou sejam, R$ 
65,6 milhões, o que se deve à 
não efetivação de algumas ope-
rações de créditos e convênios. 
Especificamente sobre receitas 
próprias, os números indicam que 
a arrecadação foi de 84% em rela-
ção ao previsto, correspondendo 
a R$ 686 milhões. Neste quesito 
destacam-se os recebimentos da 
Dívida Ativa (DA), dos impostos 

de Renda Retido na Fonte (IRRF) 
e Predial Territorial Urbano (IPTU) 
e Taxa de Coleta de Resíduos 
Sólidos (TCRS). A DA ultrapassou 
75% do esperado como meta de 
arrecadação do exercício, equiva-
lente a R$ 16 milhões, relacionados 
aos valores arrecadados pelas leis 
de anistia de 2017 e a de reaber-
tura de prazos de pagamento de 
parcelamentos de 2015.

Já no IPTU/TCRS a arrecada-
ção alcançou R$ 193 milhões, o 
que corresponde a 97% do valor 
previsto para 2017. O IRRF obteve 
R$ 56 milhões, ultrapassando 8% 
da previsão. As receitas próprias de 
2017, se comparadas aos valores 
de 2016, apresentaram variação, 
a preço corrente, de 6%, o que 
corresponde a R$ 686 milhões em 
2017 e R$ 645 milhões em 2016. 
Atualizando estes valores com 
base no Índice de Preço do Con-
sumidor Amplo (IPCA), o resultado 
da variação é de 2%. Dentre elas, 
a arrecadação da DA cresceu 35% 
em relação ao exercício de 2016, 
passando de R$ 26,8 milhões 
para R$ R$ 36,4 milhões. Esse 
acréscimo se deve à arrecadação 
gerada pela Lei da Anistia de 2017. 
Já a variação do IPTU foi de 10%, 
também comparada às receitas 
de 2016.

Entre as receitas transferidas, 
cuja arrecadação alcançou 92% do 
valor previsto, foram computadas 
as legais, constitucionais e volun-
tárias. Dentre elas destacam-se as 
do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb), que alcançou 
R$ 127,8 milhões, ultrapassando o 
valor previsto para o ano em 1%.

As receitas transferidas em 
2017, numa comparação com o 
exercício de 2016, apresentaram 
variação menor, a preço corren-
te, o que corresponde a R$ 756 
milhões em 2016 e R$ 755,6 em 
2017. Atualizando estes valores 

com base no IPCA o resultado da 
variação é um decréscimo de -4%. 
Porém, pode-se destacar o ICMS, 
com variação de 6%, passando 
de R$ 149,6 milhões para R$ 158 
milhões. Outro destaque é para o 
IPVA, com variação de 4%, de R$ 
60,9 milhões para R$ 63,3 milhões.

O total das receitas próprias e 
transferidas de 2017 comparado ao 
exercício de 2016, apresentou um 
acréscimo de 3%. Ao indexá-lo a 
preço de dezembro de 2017, com 
base no índice inflacionário (IPCA), 
o resultado da variação é de um 
decréscimo de -1%. 

Foram arrecadados, como 
receitas de capital, em 2017, R$ 

65,6 milhões, destacando-se as 
operações de crédito decorren-
tes de depósitos judiciais e as 
destinadas ao Sistema de Esgo-
tamento Sanitário do Eixo do Rio 
Paraibuna (R$ 3 milhões) e às 
obras de infraestrutura, aquisição 
de equipamentos e ampliação e 
reforma de edifícios públicos (R$ 
2,8 milhões). Já as transferências 
de capital foram referentes aos 
convênios com a União, com o 
Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes (Dnit) 
para Estruturação Viária (R$ 16 
milhões), e a Secretaria de Estado 
de Transporte e Obras Públicas 
(Setop) Infraestrutura Viária (R$ 
5 milhões). 

As despesas chegaram a 92% 
do previsto para 2017, com execu-
ção de R$ 1,5 bilhão, com variação 
de 9% em comparação ao ano 
anterior. Entre elas destacam-se 
as de pessoal e encargos (R$ 677 
milhões) e outros serviços de ter-
ceiros, incluindo as que envolvem 
repasses para as unidades de 
Pronto Atendimento (UPA), no valor 
de R$ 41 milhões, os destinados 
às creches assistenciais, R$ 13 
milhões, e locação de mão de obra, 
R$ 49,6 milhões.

Já nas despesas de capital 
foram executados R$ 48,8 milhões, 

com destaque para obras como 
a continuação da recuperação 
ambiental do Rio Paraibuna, com 
investimento de R$ 12,5 milhões; 
a infraestrutura urbana viária, com 
R$ 7,3 milhões (pavimentação 
asfáltica, construção do “Viadu-
to Tupinambás”, eliminação de 
interferências rodoferroviárias, 
reformada galeria de drenagem no 
Bairro Cascatinha, muros de divisa 
da MRS) e Teatro Paschoal Carlos 
Magno, R$ 3,2 milhões.

O resumo da despesa total 
em áreas como saúde e educa-
ção também foi apresentado. Na 
primeira foram aplicados cerca 
de R$ 202,4 milhões, ou seja, 
26,32% da arrecadação dos 
impostos em 2017, percentual 
superior ao estabelecido pela 
Constituição Federal, que é de 
15%. Na educação, recursos de 
R$ 216,7 milhões foram utiliza-
dos, correspondente a 28,18% 
da arrecadação de impostos. 
Em relação ao gasto total com 
pessoal, o gasto foi de 50,90% 
da Receita Corrente Líquida, ou 
sejam, R$ 678 milhões, quando 
o limite prudencial estabelecido 
pela LRF é de 57%. Desse valor 
total, 49,18% correspondem ao 
gasto total de pessoal do Poder 
Executivo e 1,72% do Legislativo.

foram arrecadados, em 2017, r$ 65,6 milhões
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sesc Palladium
renova programação

Reconhecido como um dos mais 
importantes centros culturais 
de Minas Gerais, o Sesc Palla-
dium, em Belo Horizonte, reno-

va sua programação e passa a adotar 
eixos temáticos semestrais. O objetivo 
é aprofundar a abordagem sobre os as-
suntos em pauta, oferecendo ao público 
um recorte mais amplo e uma progra-
mação mais diversificada e transversal 
sobre assuntos propostos.  

O primeiro eixo deste ano vai abor-
dar a ‘Língua Portuguesa’ em suas diver-
sas possibilidades. A programação vai 
de 27 de fevereiro a 8 de julho de 2018. 

A exposição ‘Palavra Viva’ abriu 
oficialmente os trabalhos do período. 
A mostra, inédita, pode ser vista até 22 
de abril. São 34 obras em diferentes 
suportes como serigrafias, carimbos e 
colagem, monotipia, fineart, escultu-
ras, vídeos e instalações, dos artistas 
Augusto de Campos, Walter Silveira, 
Arnaldo Antunes, Lenora de Barros, Ma-
rilá Dardot, Ricardo Aleixo, Almandrade, 
Fábio Morais, Guilherme Mansur, Paulo 
Bruscky e Tadeu Jungle. Os trabalhos 
estarão expostos desde a fachada do 
Sesc Palladium (Avenida Augusto de 
Lima, 420) até a Galeria de Arte GTO, 
passando pelos Foyers da Av. Augusto 
de Lima e da Rua Rio de Janeiro. Todas 
as obras têm a palavra como principal 
ativador poético dos trabalhos.

A língua portuguesa, a poesia visual 
e a relação entre a palavra e a imagem 
são os eixos condutores da curadoria 
desta exposição, assinada por Daniel 
Rangel. A entrada é gratuita.  

Em março, a força da palavra na história 
da canção brasileira ganha destaque na 
programação, com o 1º Festival IMuNe – 
Instante da Música Negra, de 1º a 29 de 
março, semanalmente, às 20h, no Teatro de 
Bolso. O projeto Salve o Compositor! faz par-
te dessa ação com apresentações de Sérgio 
Pererê (1º de março) e Bia Nogueira (8 de 
março). O IMuNe ainda recebe Guilherme 
Ventura e Maíra Baldaia, com participação 
especial de Azulla (14 de março) e Nathália 
Avelar e Rodrigo Negão, com participação 
de Raphael Sales (21 de março). 

Para encerramento do IMuNe, Chico 
César sobe ao palco do Grande Teatro, 
em 29 de março, às 21h, para uma 
apresentação especial. O músico apre-
sentará o show ‘Preto Perto’.  Ainda na 
música, outro destaque é o lançamento 
do CD ‘Caipira’, de Mônica Salmaso. 
Será em 15 de março, às 21h, no Grande 
Teatro. Informações completas sobre 
toda a programação do Eixo da Língua 
Portuguesa, acesse: sescmg.com.br.

destaque é o lançamento do cd
‘caipira’, de mônica salmaso

Pa
ul

o 
Ra

po
po

rt

Coronel Fabriciano apresenta Sistema
Aprende Brasil em escolas do município

Foi um dia letivo diferente para cerca de 5.500 alunos da rede 
municipal de Coronel Fabriciano. No dia 24, denominado dia “D”, 
pela Secretaria de Governança Educacional foi apresentado o 
primeiro módulo dos kits do Sistema Aprende Brasil da Editora 
Positivo, novo modelo de aprendizagem adotado pela prefeitura. 
Além dos estudantes, os pais também puderam conhecer os 
materiais que serão distribuídos por bimestre até o fim do ano. 
As escolas usaram a criatividade e realizaram várias atividades 
como: teatro, dança, palestras fantoches, música e cartazes para 
apresentação do sistema.

Metodologia
O Aprende Brasil consiste em um modelo que oferece livros 

didáticos integrados para a educação infantil e para o ensino 
fundamental, organizados, em sua maioria, em quatro volumes 
anuais. Os livros possuem como características: integração entre 
as disciplinas; materiais de apoio que enriquecem o trabalho em 
sala de aula; projeto gráfico adequado à faixa etária, com espaços 
para o registro das atividades escolares; interação com ambiente 
digital; conteúdo ricamente ilustrado com a utilização de diferen-
tes formas textuais, imagens e mapas; livro do professor com 
exercícios resolvidos, orientações metodológicas e conteúdos 
complementares para auxiliar na preparação das aulas; dentre 
outros. Outra novidade no conteúdo da grade escolar foi a intro-
dução das aulas de inglês.

Família
O sistema possui uma plataforma do Aprende Brasil para as 

famílias dos alunos. Aproximando os pais do processo de apren-
dizagem dos filhos. Os responsáveis por meio de um aplicativo 
poderão se comunicar e acompanhar suas crianças. “Estamos 
otimistas com este novo material. Minha filha não quer mais faltar a 
escola e está bem motivada com estes livros que foram feitos com 
carinho e atendem muito bem”, disse Vanderlúcio dos Santos, que 
participou junto com a filha da apresentação na Escola Municipal 
Argeu Brandão, no bairro Manoel Maia.

A dona de casa Sirlei Caetano, acompanha sempre o processo 
de aprendizagem do filho e acredita na integração entre escola 
e família. “Meu filho está crescendo e faço questão de está junto 
dele. Venho em todas as reuniões, acompanho as atividades 
escolares e agora pretendo ficar mais perto ainda com o novo 
sistema”, explicou.

O prefeito Dr. Marcos Vinicius (PSDB), acompanhou a apre-
sentação em algumas escolas municipais e reforçou a importância 
do novo modelo de ensino. “Estou alegre, é um marco histórico 
e estamos começando um novo caminho para a educação da 
nossa cidade. Estamos dando a oportunidade para que nossos 
filhos tenham o acesso ao mesmo nível de ensino que está sendo 
praticado nas melhores escolas do Brasil”, concluiu.

Já o secretário de Governança Educacional, Carlos Alberto 
Serra Negra, pediu que os pais tenham zelo pelo material que 
está sendo distribuído. “É um material de qualidade e também 
muito caro. Pedimos que os pais nos ajudem na conservação 
desses livros e também incentivem os filhos a estudarem com 
mais dedicação”, disse.

Para a diretora da Escola Municipal Senador Zé Alencar, Te-
rezinha Pereira, o sistema é um avanço. “A comunidade escolar 
está feliz com Aprende Brasil. O município trouxe o que há de 
melhor para os nossos alunos e nosso ensino enriqueceu”, elogiou.

Prefeito dr marcos acompanhou a apresentação
em algumas escolas da rede municipal
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Os jovens joga-
dores minastenista 
terão a oportuni-
dade de competir 
em casa, diante 
de fami l iares e 
amigos. Serão 24 
atletas disputando 
na Chave Principal 
do torneio e sete 
na Chave Qualifi-
catória. A disputa 
promete ser em 
alto nível, já que 
os primeiros colo-
cados do Ranking 
Nacional, em di-
versas categorias, 
estarão presentes.

A Confedera-
ção Brasileira de 
Tênis (CBT) e o 
Comitê Brasileiro 
de Clubes (CBC) 
são os responsá-
veis pela organi-
zação do torneio, 
em parceria com 
o Minas. A compe-
tição interclubes 
faz parte de um 
novo circuito, 
in ic iado em 
2017 e que 
segu i rá  po r 
quatro anos. No 
último ano, o Mi-
nas participou de 
algumas etapas e, 
em 2018, o time 
minastenista terá 
rep resen tan tes 
em todas as seis 
etapas.

desembArgAdor do tjmg e bAcHArel em
comunicAção sociAl – ws-paiva@hotmail.com 

Wanderley Paiva

o seu consórcio multibrasileiro

Nosso tradicional Campeonato 
Mineiro de 2018, ao contrário das 
últimas edições, ficou marcado no 
último dia 18 de fevereiro no clás-
sico entre América x Atlético por 
polêmicas envolvendo um perso-
nagem que tem como objetivo ser 
sempre coadjuvante, mas que de 
forma assustadora, injusta e cruel 
tem ganhado papel de destaque 
nos estádios do Brasil. Estou me 
referindo ao árbitro de futebol. 
Após a partida, dirigentes do Amé-
rica F. C. indignados com a atuação 
do assistente FIFA, Guilherme Dias 
Camilo, usaram dos microfones de 
rádio e TV presentes na sala de im-
prensa do estádio Independência e 
não mediram palavras para criticar 
o bandeirinha. Aliás, o próprio Pre-
sidente do América, Marcus Salum 
confirmou ter xingado Guilherme 
Camilo no túnel de acesso aos 
vestiários e exigiu punição severa 
ao assistente. 

Pois bem. 
Neste contexto de pura emo-

ção, nervos à flor da pele e um 
desejo maciço de alcançar o 
objetivo traçado ao longo de uma 
desgastante temporada, eis que 
surge uma figura muito importante, 
que tem a responsabilidade de 
conduzir o espetáculo futebolísti-
co, mediar os conflitos existentes 
e o mais relevante: legitimar o 
resultado da partida, pautado nas 
regras do jogo. Os “juízes” e “ban-
deirinhas”, assim popularmente 
chamados exercem uma atividade 
de altíssima responsabilidade, 
que foi recentemente reconhecida 
como profissão, mas que na prática 
revela-se amadora em meio a um 
esporte altamente profissional e 
rentável que é o futebol.   

Jornalistas, cronistas, dirigen-
tes, treinador, jogadores e milhares 
de torcedores apaixonados, en-
grossaram o coro de duras críticas 
e indignação contra as decisões do 
assistente Guilherme Camilo que 
validou um gol do Atlético, alegan-
do que a bola havia ultrapassado 
toda a linha de meta (ou linha do 
gol), porém, em lance muito similar, 
a favor do América, não consignou 
o gol por entender que a bola não 
teria entrado por completo na meta 
atleticana.

Ora, com a devida vênia, após 
rever as imagens pela TV, por 
ângulos distintos, não há como 
afirmar com absoluta certeza que 
o assistente tenha se equivocado. 
Ademais, trata-se do melhor as-
sistente brasileiro na atualidade, 
sendo premiado no ano passado 
durante cerimônia realizada na 
sede da CBF. Poucas vezes pre-
senciei um erro deste bandeirinha, 
ao contrário, só ouço elogios a seu 
respeito. 

Outro fato que me causou 
espécie diz respeito aos padrões 

de edição das imagens que che-
gam até o telespectador. Quando 
ocorre um lance de difícil definição, 
as TVs tem por hábito utilizarem 
de sua tecnologia para dirimir a 
dúvida suscitada. Porém, vendo 
as imagens dos lances polêmicos 
daquela partida, percebe-se que as 
edições, a meu sentir, não trazem 
a segurança devida para afirmar, 
repito, com a devida convicção, 
que a bola tenha ou não ultrapas-
sado a totalidade da linha de gol. 
Neste caso, não entendo razoável 
crucificar o bandeirinha e imputar 
ao mesmo toda a responsabilidade 
pelo resultado final da partida, até 
porque, a equipe de arbitragem 
não dispunha do recurso tecnológi-
co do árbitro de vídeo nem mesmo 
do sistema de chip implantado na 
bola, com sensores eletrônicos em 
cada um dos gols. 

Neste contexto, não podemos 
esquecer e considerar que aquele 
cidadão designado para conduzir a 
partida de futebol é um ser humano 
falível, como qualquer outro, seja 
médico, engenheiro, advogado, 
magistrado, ministro e até o presi-
dente da república, capaz de tomar 
mais de 120 decisões por jogo (em 
frações de segundo), diante de 22 
jogadores, técnicos, 50, 60, 80 mil 
torcedores ao seu redor; estar em 
diversas partes do campo; assina-
lar impedimentos ajustados e de 
grande complexidade, que sequer 
as lentes poderosas das câmeras 
de TV são capazes de sanar a 
controvérsia apresentada naquele 
determinando lance do jogo. 

O mais espantoso disso tudo 
é que a sociedade esportiva mi-
litante no futebol quer exigir dos 
“homens de preto”, a chamada 
arbitragem perfeita. Neste caso, 
permissa vênia, mesmo com o 
advento do árbitro de vídeo e todo 
o aparato tecnológico, impossível 
de acontecer. Sempre haverá es-
paço para as divergências, sendo 
salutar mantermos o alto nível das 
discussões, sem extrapolar os limi-
tes legais do respeito ao próximo e 
da boa convivência. 

Nossa sociedade vive uma 
crise de identidade. A economia vai 
de mal a pior, a violência aumenta 
assustadoramente, os políticos 
cada vez mais sem credibilidade, 
a saúde em situação alarmante e 
a educação nunca foi prioridade. 
Diante deste universo de grandes 
mazelas torna-se fácil apontar 
defeitos e culpados. Aliás, o nosso 
grande problema está justamente 
nesta postura comodista de criticar, 
apontar defeitos e responsáveis, 
mas pouco fazer para criar solu-
ções eficientes, capazes de mudar 
conceitos, comportamentos e que-
brar paradigmas. 

Exigir dos árbitros o acerto 
permanente nas decisões tomadas 

na condução das partidas é, no 
mínimo, injusto e desumano. Por 
que quando um goleiro falha de 
forma bisonha ou um jogador perde 
um gol feito, somos tão tolerantes e 
aceitamentos tranquilamente suas 
desculpas? Por que quando um 
técnico erra ao escalar sua equipe 
e perde o jogo, não é execrado e 
tem sua honra questionada? Por 
que um jogador que procura a 
todo custo burlar as regras do jogo, 
simulando reiteradas vezes ter so-
frido uma falta é aplaudido quando 
consegue enganar o árbitro? Por 
que alguns dirigentes esbravejam 
diante de câmeras e microfones 
quando o árbitro comete um erro 
contra sua equipe e se calam 
quando o erro lhes favorece? São 
perguntas que não querem calar. 

A ideia não é esconder os er-
ros dos árbitros, até porque, eles 
existem. São reais! Mas a culpa, 
por incrível que possa parecer, não 
é só do árbitro. 

As regras do futebol, em de-
terminados tópicos são claras em 
dizer: “se na opinião do árbitro...” 
Ora, a partir do momento que a de-
cisão passa a ser tomada levando 
em consideração a interpretação 
do árbitro, não podemos exigir que 
todos tenham a mesma leitura das 
jogadas. Concordo que, em alguns 
casos, falta critério aos árbitros, 
mas estes esbarram na subjetivi-
dade que a regra lhes faculta em 
certas situações de jogo. Cada uma 
fará seu juízo de valor, obviamente 
alicerçado nas regras do jogo. 

Porém, nunca teremos decisões 
unânimes nestes casos. Ao meu avi-
so, entendo que a presença da tec-
nologia pode auxiliar os árbitros na 
tomada de decisão. Principalmente 
em lances que não demandam 
interpretação. Ou seja, situações 
pontuais, como por exemplo, a 
bola que ultrapassa a linha de gol; 
Lembrando que o técnico e operador 
das imagens é um ser humano e 
também pode um dia falhar.  

O tema é controverso e nem 
os experts no assunto chegam 
num consenso. Porém, o que me 
preocupa é a dimensão que se 
tem dado aos erros de arbitragem. 
Se buscarmos as estatísticas, 
seguramente, o índice de acertos 
é significativamente superior aos 
equívocos. Eles existem e vão 
continuar a existir, até porque, o 
futebol não é uma ciência exata.  

Em verdade, as diferenças 
entre o campo e a tecnologia 
evidenciam a dificuldade de quem 
tem a missão de apitar uma partida 
de futebol. E a nossa cultura de se 
preocupar em apontar os defeitos 
e ignorar as soluções, mantém as 
coisas como estão. Enquanto isso, 
os árbitros vão pra campo desafiar 
a paixão e a razão, sem o direito 
de se equivocar.

Arbitragem: dilema entre os erros e acertos

O América apresentou oficial-
mente sua décima contratação 
para a temporada 2018. Trata-se 
do volante Wesley, 30 anos, que 
assinou contrato com o Clube até o 
fim da temporada. Ele foi apresen-
tado por Marcus Salum, Presidente 
do Conselho de Administração do 
Clube, e recebeu a camisa das 
mãos do sócio Onda Verde Ander-
son Drumond.

Salum fez questão de elogiar a 
postura de Wesley ao negociar com 
o América. O dirigente destacou a 
qualidade do volante e destacou a 
vontade que o jogador demonstrou 
em assinar com o Coelho.

“A vinda do Wesley tem algo 
de diferente para mim. Pelo meu 
histórico no América, trouxe 
muitos jogadores deste porte do 
Wesley, na mesma situação e 
que brilharam com a camisa do 
América, como Boiadeiro e Tu-
panzinho. São jogadores que já 
estiveram no topo e precisam se 
reencontrar. No caso do Wesley, 
fui o primeiro a conversar com 

ele e percebi que ele tinha algo 
de diferente. Ele queria mais do 
que eu jogar no América. É um 
jogador de nível de seleção bra-
sileira. Espero que chegue, faça 
sucesso e fique um bom tempo 
para aproveitarmos seu futebol”, 
afirma Salum.

Após vestir a camisa ame-
ricana, Wesley comentou sobre 
os motivos que o trouxeram ao 
Clube. Com passagens por outras 
grandes equipes, como Santos-SP, 
Palmeiras-SP e São Paulo-SP, o 
jogador vê no Coelho uma boa 
oportunidade de voltar a atuar em 
grande nível.

“Falamos muito de recupe-
ração, mas se não fizermos por 
onde nada acontece. Tive outras 
situações, mas quando o Salum me 
ligou e pelas referências que tive, 
escolhi o América. Sei da minha 
capacidade, o que posso render. 
Já passei por muitas coisas, mas 
em alguns momentos da nossa 
vida temos que saber o que é bom 
e ruim. Tive boas referências do 

Clube e vou fazer de tudo para 
brilhar novamente e fazer uma 
temporada maravilhosa”, afirma 
o jogador.

O volante destacou também a 
qualidade do grupo americano e 
acredita que o Clube tem a pos-
sibilidade de fazer uma grande 
temporada em 2018.

“Participar de um projeto des-
tes é fundamental. Temos um 
grupo de qualidade, uma mescla de 
jogadores experientes com outros 
mais novos que estão com muita 
disposição para conquista coisas 
grandes. Estamos todos cientes 
do que fazer para permanecer na 
Série A. Em campo, são onze con-
tra onze, não tem mistério. Acredito 
em uma temporada vitoriosa”, 
completa Wesley.

Já regularizado no Boletim 
Informativo Diário da Confedera-
ção Brasileira de Futebol (CBF), 
Wesley tem condições de jogo e 
só depende da comissão técnica 
para estrear pelo América. Fonte: 
Site América.

tenistas de todo o brasil disputam o 
brasileiro interclubes no minas country

O Minas  Count ry  será 
o palco de um grande 
torneio nacional, neste 
mês. O Clube vai sediar 

o Campeonato Brasileiro Inter-
clubes, um dos mais importantes 
do calendário, a partir do dia 12 
até o dia 24, no Centro de Exce-
lência do Tênis. As disputas se-
rão para atletas das categorias 
Infantil (12 a 14 anos) e Juvenil 
(16 a 18 anos). O torneio vale 
como última etapa do circuito do 
Campeonato Brasileiro Interclu-
bes de 2017 e será a com maior 
número de inscritos. Ao todo, 
serão quase 400 tenistas em 
ação, em 411 jogos de simples 
e 81 de duplas.

O Brasileiro Interclubes será o 
primeiro torneio do ano com pontu-
ação GA (máxima) para o ranking 
nacional. Assim, a expectativa é de 
uma grande competição, envolven-
do tenistas de todo o Brasil. “Re-
ceber um torneio dessa amplitude 
é importante para a exposição e 
divulgação da imagem do Clube 
diante dos tenistas brasileiros. 
Nossa equipe entra na disputa 
para brigar pelos primeiros lugares 
na classificação geral do circuito. 
Eles terão a oportunidade de en-
frentar os melhores jogadores do 
Brasil e isso nos dará parâmetros 
para a melhoria dos nossos atle-
tas”, afirmou Henrique Quintino, 
técnico principal da base do Tênis.

“Receber um
torneio dessa
amplitude é

importante para
a exposição e

divulgação
da imagem

do Clube
diante dos

tenistas brasileiros

Anfitriã do brasileiro, equipe minastenista briga por lugar no pódio

lucas Abreu será um dos representantes do minas
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Wesley prevê grande ano pelo América

Wesley nova esperança americana

A
m

ér
ic

a


