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4.023 QUEIXAS NOS PROCONS

e entidades prestadoras de serviços no
Estado. Só em Belo Horizonte foram
918 queixas, o que nos coloca em pri-

meiro lugar no ranking. Os problemas
mais comuns são cobrança indevida,
falhas de contrato e oferta enganosa,

Aécio vive momento
de confinamento
na política mineira

Tecnologia vai tomar um a cada
três postos de trabalho até 2025
Uma análise realizada
por empresas especializadas indicam que, até 2025,
um em cada três postos de

e a lista segue atingindo
os setores de serviços e
comércio.

Internet

Coach beneficia a vida das pessoas
“O coaching é uma ferramenta que existe para
ajudar o indivíduo a se tornar melhor. O coach não faz
mágica, o simples fato de

contratá-lo não te fará um
ser humano de sucesso”,
afirma Andréa Lages, diretora Global da International
Coaching Community. Ela

esclarece mais sobre a profissão que causou polêmica
na novela O Outro Lado do
Paraíso.

OPINIÃO – PÁgina 2

Cresce a procura pelo curso de mandarim

Senador vê o PSDB se dissolver

O aumento do intercâmbio comercial entre Brasil
e China está provocando o

AGROPECUÁRIA SALVOU O PIB 2017

interesse de muitos brasileiros pelo curso de mandarim.
Abriu-se um espaço no mer-

cado de trabalho que ainda
não existia para pessoas que
falam a língua.

EDUCAÇÃO e cultura – PÁgina 8

No bojo do crescimento de 1% da economia no ano passado, a agropecuária foi o
principal segmento responsável pelo resultado positivo no PIB. Estima-se que sem o
agronegócio, o avanço teria sido de apenas 0,3%.

Juiz de Fora inaugura
teatro com 400 lugares

ECONOMIA – PÁgina 4

CONHEÇA O BUNGGE DANCE

O teatro Paschoal Carlos Magno, que custou R$ 6
milhões, foi inaugurado no início de março, por meio do
convênio entre a prefeitura e a Codemig. O prefeito Bruno Siqueira (MDB) agradeceu ao governador Fernando
Pimentel (PT) pela sensibilidade em autorizar uma obra
parada há 40 anos.

A prática de exercício mistura movimentos aéreos com dança e utiliza equipamentos do Bungee
Jumping. A modalidade tem ganhado cada vez mais
adeptos, principalmente aqueles que não curtem
academia.

Divulgação/Arquivo

trabalho serão substituídos
pela tecnologia inteligente.
O processo começou com
a indústria automobilística

GERAL – PÁgina 9

Um político com mandato e
de futuro incerto: esse pode ser
o resumo da atual situação do
senador Aécio Neves. Por ironia do
destino, ele foi rejeitado por todos
os pré-candidatos ao Governo de
Minas, inclusive, pelo seu afilhado
político Antonio Anastasia.

POLÍTICA – PÁgina 3

além de informação sem autorização
ou incorreta referente a dados pessoais.
Economia – PÁgina 5

PMJF

A

penas em janeiro foram registradas 4.023 reclamações de
consumidores contra empresas

CIDADES – PÁgina 11

ESPORTE – PÁgina 12

Angelo Oswaldo, Vera Mello
Reis e Bruno Siqueira
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Você realmente sabe
o que faz um coach?
Novela “O Outro Lado do Paraíso” distorceu a resposta dessa pergunta

E

Loraynne Araujo

m cenas divulgadas em meados de fevereiro na novela
“O Outro Lado do Paraíso”,
a personagem Laura (Bella
Piero) conseguiu relembrar, por meio
de sessões de coach, dos abusos
que sofria na infância do seu padrasto

Vinícius (Flavio Tolezani). Esse acontecimento gerou muita polêmica, tanto
que o Conselho Federal de Psicologia
e Sociedade Latino Americana de
Coaching publicou notas criticando
a forma como a técnica foi utilizada.
Para entender melhor o trabalho
de um coach, o Edição do Brasil
conversou com Andrea Lages, diretora Global da International Coaching

Community (ICC). Ela é a primeira
brasileira a dar cursos para Certificação Internacional em Coaching,
além de ser a única a participar como
trainer e co-criadora de cursos de
Pós-graduação em Coaching Executivo para universidade europeias,
como Derby University (Reino Unido)
e ISCTE-IUL/INDEB Business School
(Portugal).

Mas, então quais são as
principais funções de um
coach?

Por que o uso do coach na
novela não era o correto?
Para começar, não era coaching. Era
uma ação de merchandising procurando
promover uma empresa do segmento e,
por não se atentar ao ofício em si, cometeu
erros básicos e profundos.
O coach não aborda traumas, não faz
hipnose e não acha que pode resolver
ou descobrir questões mais profundas e
internas de um ser humano. Da mesma
forma, ele não está preparado para tratar
problemas de saúde mental ou física - os
profissionais de saúde é quem devem ser
procurados para isso.
Se há uma coisa que dedico atenção
especial nos treinamentos para, certificação
em coaching, é ajudar os meus alunos a
perceber e respeitar a linha que delimita o
que nós fazemos (coaching) e o que não
fazemos.
O coaching é uma ferramenta poderosa
que existe para ajudar as pessoas a se tornarem melhores. Isso não pressupõe que
podem solucionar qualquer questão ou problema, até porque ninguém pode fazer isso.
No caso do coaching, os resultados
dependem exclusivamente do compromisso e ações que o cliente toma. O coach é
um facilitador importante do processo e,
em muitos casos, uma pessoa necessária.
Algumas pessoas falam todo mundo
precisa de um coach. Eu prefiro dizer todo
mundo merece um coach.

O coach ajuda o cliente a ser o melhor
naquilo que se propõe. Ele não faz mágica,
o simples fato de contratá-lo não te fará uma
pessoa de sucesso. O êxito depende das
atitudes que você tomar, conscientemente,
em prol daquilo que deseja conquistar.
No processo de coaching, o coach ajuda
a ter consciência daquilo que de fato importa e alinhar, não somente as suas metas,
mas a maneira de conquistá-las aos seus
valores pessoais.

Quais são as técnicas empregadas?
O coach precisa estar habilitado para
realizar perguntas que são impulsionadoras
ou “poderosas” para que o cliente encontre
as suas próprias respostas. E não somente descobrindo os valores que, de fato,
nos motivam (os quais nem sempre são
aqueles que sabemos e percebemos conscientemente), mas também questionando
hábitos, sejam eles de pensamento ou de
atitude, que nos colocaram e nos mantém
na situação em que estamos, caso ela não
seja a que queremos.
Precisamos ter um nível de presença,
atenção e escuta extremamente elevados.
Me permito dizer que essa é a parte mais
desafiadora para a maioria dos profissionais que conheço.
O coach também apoia o cliente no
estabelecimento e cumprimento de um
plano de ação, consistente e congruente,
em direção aos seus objetivos e a vida
que quer ter.

Algumas pessoas falam
todo mundo precisa
de um coach. Eu prefiro
dizer todo mundo
merece um coach

Andrea Lages é diretora Global da International Coaching Community

“Temos que
estar alertas e
preparados
a nos adaptar
e mudar de
maneira
congruente”

Por que as pessoas têm
a necessidade de um coach, principalmente na
carreira?
Hoje em dia, não somente carreiras,
mas empresas mudam muito rapidamente. Eu já tive corporações como clientes
que, em um intervalo inferior a 5 anos,
se tornaram três empresas diferentes (na
mesma área de atuação, mas com nomes
e identidades completamente independentes). Se isso ocorre com uma grande
corporação, imagina o que acontece com os
profissionais que se veem constantemente
desafiados a provar a sua qualidade e valor.
Já foi o tempo em que profissionais
conquistavam uma posição e se “acomodavam”. A partir do momento que se acomoda,
começa a decair, em muitos casos, não
somente profissionalmente. Temos que
estar alertas e preparados a nos adaptar e
mudar de maneira congruente.
Deixo claro que esse fato não tem
que ser necessariamente estressante,
embora muitas vezes seja. Tem que ser
desafiador e motivante, e um coach pode
ajudar nisso.

Qualquer profissional
pode ser um coach?
Não. O coach precisa ser uma pessoa
que tenha a capacidade, a aptidão e, principalmente, a humildade para poder se
desenvolver, estudar, praticar e preparar
para empregar essa técnica.
Ressalto a humildade, porque conheço
centenas de profissionais que teriam potencial e currículo incríveis para se tornar
um bom coach, mas por quererem brilhar
mais do que seus clientes, jamais teriam
sucesso, afinal temos que trabalhar nos
bastidores.
A partir do momento em que a pessoa,
coach, achar que seu nome tem que aparecer nas luzes da ribalta, ela jamais será
uma boa profissional. Bons coaches são
reconhecidos pelos seus clientes e não por
anúncios pagos.

Por que essa técnica se
popularizou tanto?
As pessoas viram uma oportunidade e
potencial. Muita gente focou somente no
potencial financeiro e de negócio, a maioria
mudou apenas o nome comercial da empresa e de seus cartões de visita achando
que isso é suficiente para se tornar um bom
coach. Obviamente não é.
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esacreditados e perdidos
como uma nau sem rumo
em tempestade sem fim,
apesar disso os comunistas/
petralhas não desistem. Não
há dia nem hora para que o condenado
a 12 anos e um mês de prisão solte
sua verborragia eivada de mentiras e
demência ideológica na tentativa de
manter vivo o projeto criminoso de poder
que quase levou o país a uma completa
bancarrota.
Sob o seu comando, o Estado e as
empresas estatais passaram por uma
“limpeza” de seus cofres para patrocinar
o que seria a dominação completa da
América Latina, segundo o desejo do ídolo
Fidel Castro e sua ilha que ele levou à
desgraça total.
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Aqui e ali ouvem-se choro e ranger de
dentes dos psicopatas diante do fracasso.
Certamente, sempre tentarão criar condições para reerguer a cabeça atolada na
lama. Tome-se por base o estrago promovido na Venezuela por Maduro, demenciado
como seu antecessor Hugo Chaves. Os dois
conseguiram praticamente destruir o país
que tem a maior reserva mundial de petróleo
e, recentemente, provocar um exílio de milhares de pessoas para os países próximos,
incluindo o Brasil. Fugiram a pé. Carregaram
móveis e até colchões nas costas. Cada
um com sua família em busca de um lugar
onde possam trabalhar e viver sem a canga
comunista a pesar em suas consciências.
No Brasil, figuras grotescas como a senadora Gleisi Hoffmann (PT) e o senador
“lindinho” Lindbergh Farias (PT) têm sido

acolhidos por suas ideias destemperadas
pela CNBP dominada pelo pensamento do
Papa argentino que beija a mão de Maduro
sem nenhum constrangimento.
A pergunta que não quer calar: “Conseguirá o Brasil se livrar desses fanáticos?” Muito difícil que eles desistam, pois
continuarão obcecados pela ideologia que,
como o nazismo, mais matou adversários
e inocentes – vide o que aconteceu na
Rússia sob o comando de Joseph Stalin.
Por mais que sejam criadas condições
para o Brasil sair da crise econômica provocada por eles, haverá sempre um Lularápio
ou uma Dilma (PT) para manter a busca
pelo poder total comunista, utilizando-se
dos mais torpes recursos incluindo o
aparelhamento de tribunais e veículos de
comunicação. Triste destino o nosso!!!
Duvulgação

Calculadamente, muitos anos antes de Cristo, a medicina começou a
ser exercida como uma ciência capaz de reduzir as dores e o sofrimento
das pessoas. Naquele tempo, era feita uma junção de conhecimento
científico e o emprego de ervas capazes de fabricar medicamentos para
a cura dos pacientes – isso lá pelos lados do Velho Continente, mais
precisamente no Egito, segundo os registros históricos.
Desde então, e até meados do século XVII, essa nobre profissão era
exercida de maneira sábia, com o objetivo de contribuir para evolução e
preservação da humanidade, no qual a medicina não tinha como princípio
básico o enriquecimento rápido e desordenado dos seus praticantes. Se
fosse mantida essa cadência de sequência dos fatos, não estaríamos
nesta realidade infinitamente mais adversa.
É nítido perante os mineiros que, atualmente, há um crescimento
excessivo dentro da estrutura da medicina, sem se adotar preceitos
rigorosos de preservação, proporcionado à classe um preocupante e
alto número de erros médicos.
Dados disponíveis no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) apontam que as denúncias foram de 1.740 para 2.253 em
apenas 3 anos. Ainda de acordo com o TJMG, a média diária é de 10
ações no âmbito das diversas instâncias judiciais. Os processos versam
sobre itens efetivamente complicados, como erros em cirurgias, lesões,
medicamentos receitados inadequadamente, entre tantas lamúrias. Em
consequência desses episódios, a justiça precisa ser acionada para
corrigir essas falhas e, em muitos dos casos, as sentenças obrigam o
pagamentos de indenizações, inclusive, forçando que sejam observados
os danos morais.
A priori, registra-se uma certeza: quem mais sofre com essa falta de
profissionalismo, praticadas por alguns homens de jaleco branco, são
os cidadãos menos favorecidos. Na maioria das vezes, essa parcela da
população não aciona o Poder Judiciário por desconhecimento de causa
ou em função de sua completa carência de condição financeira.
Paralelamente à atuação da justiça, faz-se necessário uma cobrança
direta ao Conselho Regional de Medicina (CRM), a quem cabe fiscalizar
a profissão. Assim como nos demais ofícios, sugere-se mais difusão relacionada às incursões e possíveis punições provenientes do órgão contra
os reconhecidos “maus associados”. Analisar as situações e ficar em cima
do muro, sem dar satisfação à sociedade, pode significar um silêncio
instigador de uma interpretação dúbia aos olhos dos pacientes comuns.
Ademais, instituições como o CRM, em última análise, deveriam existir
para oferecer guarida à população. Todavia, percebe-se, não só em Minas,
mas no Brasil e em grande parte do mundo uma casta corporativa, com
o zelo de proteger os médicos.
Se estamos passando o Brasil a limpo na política e no segmento
Judiciário é preciso incluir também as atividades médicas nesse elenco
de transparência.

Professor-titular da ECA/USP e presidente da Associação
Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje)
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O pesadelo vivido
por Aécio Neves

Qual será o nome?
Aumentam os boatos nos bastidores da ALMG em relação
a um nome que pode aparecer na disputa, como vice, com
o governador Fernando Pimentel (PT), representando o
MDB. No entanto, foi descartada a possibilidade do nome do
deputado federal Rodrigo Pacheco (MDB), o presidente da
ALMG Adalclever Lopes (MDB) também é lembrado, mas
existe a possibilidade da sua opção pelo Senado. Porém,
semana passada, começou a circular o nome do prefeito de
Juiz de Fora Bruno Siqueira (MDB) para ocupar o posto no
pleito, pois Bruno teria a chance de dar uma apaziguada nas
diferentes alas que têm dividido o partido. É o que comenta
um antigo membro da sigla.
Cena única. Mas perante a imprensa, o prefeito juiz-forano
nada comenta sobre o tema.

Medo da Praça 7
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen
Lúcia declarou, durante reunião do presidente Michel Temer
(MDB), no Palácio do Planalto, que tem medo de andar à noite
na Praça Sete, em Belo Horizonte. Segundo ela, há mais de
20 anos, costumava tomar o ônibus que descia por volta das
23h naquela praça sem o menor problema. “Hoje tenho medo
de repetir esse gesto”, disse.

Política em Uberlândia

Outros nomes complicados
Um político para obter mais sucesso neste
pleito de 2018 não pode ter seu nome envolvido
em escândalos. A respeito deste assunto, os
petistas mineiros saem na frente. Dizem eles:
o governador Pimentel é candidato a reeleição,
pois existe apenas denúncia contra ele, sem comprovação e condenação. Portanto, é ficha limpa.

Zema recebeu sua primeira bordoada
À medida que os debates sobre a campanha
para governador vão acontecendo, agita-se,
paralelamente, alguns temas nos bastidores.
Por exemplo, depois que começou a pontuar
positivamente nas pesquisas, o pré-candidato
Marcio Lacerda está sendo criticado por muitos
deputados de ser um político que não cumpre
acordo, inclusive, quando estava no comando
da Prefeitura de Belo Horizonte e não nutria de
boa convivência com os vereadores.
Com objetivo de conquistar o comando do
Palácio da Liberdade, o pré-candidato Romeu
Zema, bastou pisar na arena, para que fosse
alvejado com uma saraivada de críticas. Uma
diz respeito ao âmbito internacional: Zema, segundo acusação, teria tentado adquirir de modo
irregular a sua cidadania italiana, tanto que ele
foi barrado pela justiça do país.
Não chega a ser censura, porém o deputado
Rodrigo Pacheco (MDB), caso seja levado a
encabeçar uma chapa para disputar o executivo
estadual, terá de conviver com a desconfiança
de muitos políticos tradicionais. Primeiro, por
ser jovem. Segundo, por não ter bom relacionamento com grupos regionais. “Durante 2 anos,
Pacheco deixou de realizar viagens ao interior
para conhecer as realidades regionais. Parece
ser um político de cúpula e que não gosta de
atuar no varejo e grotões”, reclama um deputado
estadual do partido.
Ainda respondendo a vários processos,
tanto na justiça comum quanto na trabalhista,
o ex-prefeito de Montes Claros, Ruy Muniz
(PSB) divulga no Norte de Minas ser candidato
a senador, mas ele é outro político cujo desgaste
também passa dos dois dígitos.

Divulgação

O período é de negar apoio aos caciques
políticos mineiros. Lidera a lista, o então poderoso senador Aécio Neves (PSDB), atualmente,
rejeitado pelo próprio afilhado, o senador Antonio Anastasia (PSDB). Trata-se de uma cena
inédita na sucessão mineira, pois todos sabem
que Anastasia seria o único capaz de unir os
grupos de oposição.
Anastasia, certamente, tem conhecimento
do completo desgaste de Aécio, por conta
de denúncias vindas de Brasília. O tucano foi
indiciado em várias acusações, inclusive uma
procedente do empresário Joesley Batista.
“Anastasia não quer enfrentar o desgaste do
PSDB em Minas se colocando como candidato
a governador. No entanto, ele vê com bons olhos
a possibilidade de se tornar vice de Geraldo
Alckmin na disputa presidencial. Ou seja, ele
almeja algo mais tranquilo, inclusive sem o compromisso de buscar dinheiro para campanha”,
analisa um tucano de alta plumagem.

O clima contra Neves ficou ainda mais pesado depois que lideranças mineiras tomaram
conhecimento de sua atuação em dois episódios
de repercussão regional: sua influência junto ao
senador Ciro Nogueira que, na qualidade de
presidente Nacional do Partido Progressista,
fez intervenção no PP mineiro forçando a saída
do ex-governador Alberto Pinto Coelho da presidência. E sua interferência junto ao presidente
nacional do PSD, Gilberto Kassab, cujo pano
de fundo foi retardar o máximo possível um
entendimento entre os pessedistas e o grupo do
pré-candidato a governador, o ex-prefeito Marcio
Lacerda (PSB).

V I G Í LI A S

Divulgação
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Anastasia quer evitar desgastes

Em Uberlândia, capital do Triângulo Mineiro, o buchicho do
momento é sobre a possibilidade da primeira-dama do município Ana Paula Junqueira (PP) aceitar o desafio de tornar-se
candidata a deputada federal.

Política em MOC
Na capital do Norte de Minas, Montes Claros, o tema do
momento se refere a intenção do atual prefeito Humberto
Souto (PPS) em incentivar a candidatura do ex-prefeito Athos
Avelino (Rede) como deputado estadual, e de Gil Pereira (PP)
que, depois de décadas como parlamentar estadual, poderia
concorrer a uma vaga no Congresso Nacional. A conferir...

Política na Zona da Mata
O ainda deputado federal, o fazendeiro Luiz Fernando Faria (PP), pretende abandonar o cargo para concorrer na ALMG
com um único objetivo: permanecer com foro privilegiado, já
que responde a processos no Supremo Tribunal Federal (STF).
Essa é a avaliação no meio político.

Política em BH
Pergunta do meio político: Se por acaso o prefeito Alexandre Kalil (PHS) aceitasse a tentação para tornar-se candidato
ao governo do Estado, quais seriam as suas realizações na
PBH que poderiam ser exibidas ao público?

Lobby x Corrupção
“As pessoas nunca devem confundir o lobby, com este
famigerado esquema de corrupção explícito. Sou a favor da
regulamentação da profissão de lobista, ela é tão nobre como
as demais. Só que no Brasil, as pessoas fazem negócios
escusos. Aí, é outra história”. Opinião do historiador Marco
Antonio Villa.

Lobistas II

Entidades lançam campanha contra “paraquedistas”
O levantamento apresentado na reunião
mostra que na eleição de 2014, o eleitorado
de Montes Claros era de 254.838 pessoas
e compareceram 211.467. Para deputado
federal, 527 candidatos foram votados no
município e os candidatos da cidade tiveram
96.599 votos. Como foram 18.081 votos brancos e 14.739 votos nulos, isso implica que
82.592 eleitores votaram em 517 candidatos
ou legendas nas eleições de 2014. Isso daria
para eleger um deputado federal. Para deputado estadual, foram 16 candidatos do Norte
de Minas que obtiveram os 123.848 votos em
Montes Claros.

da CDL, reforçou o apoio dessa campanha e
que poderão surgir novas lideranças políticas,
a exemplo do que ocorreu em São Paulo, com
o atual prefeito João Doria (PSDB).
O presidente da ACI, Newton Figueiredo,
reforçou a importância da campanha que passa
pela sensibilização da população, fortalecimento
do Norte de Minas e, por fim, união das entidades de classe em torno de um projeto maior.
O diretor técnico da Amams, Raphael Castro
relembrou a importância de todas as entidades
se unirem em torno de um projeto maior. O
advogado Luiz Gustavo explicou que a OAB vai
abraçar a causa com todas entidades.

Amams

As entidades de classes apoiaram o lançamento de uma campanha pela valorização do
voto e contra os “paraquedistas”, os políticos que
não pertencem à nossa região, e que só aparecem em tempos de eleição no Norte de Minas,
como forma de fortalecer a força política regional.
O evento ocorreu na sede da Associação dos
Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams).
Também estiveram presentes a Associação
Comercial e Industrial, CDL, Maçonaria e OAB.
No dia 13 de março será realizada outra reunião
com maior participação de entidades. Os dados
apresentados na reunião mostram que somente
na cidade de Montes Claros, na eleição de 2014,
os “paraquedistas” levaram 82.582 votos para
deputado federal.
O presidente da Amams, José Reis, mostrou
que uma campanha similar a essa permitiu que o
Norte de Minas elegesse 10 deputados estaduais e
cinco deputados federais. Por isso, entende que é
importante para a região se fortalecer politicamente
e que é fundamental a participação das entidades
de classes. O ex-presidente da ACI, Edilson Carlos
Torquarto salientou que, infelizmente, muitos paraquedistas têm corrompido as lideranças da região,
provocando um impacto grande. Ele entende que a
campanha é importante, porque a eleição de 2018
será diferente, com poucos recursos e a fiscalização das redes sociais.
O coordenador estadual do Grande Oriente
do Brasil, Olímpio Antônio Maia observou que a
maçonaria já tem combatido os paraquedistas.
“Isso se evidenciou quando em 2016 foi lançada
a campanha contra os candidatos ficha suja.
Ronaldo Mota Dias, secretário-executivo
da Amams, informou que a região precisa ter
candidatos a serem apresentados como opção
e com condições de ser eleito. Vicente Leal,

Segurança sem riscos
No início da semana passada, o jornalista Gerson Camarotti afirmou: “A medida provisória criando o Ministério da Segurança Pública são favas contadas”. Ele fez esse comentário
depois de ouvir líderes de todos os partidos políticos, inclusive
os representantes da oposição.

PF x Ministério Público
Com autoridade de reitor da Faculdade Zumbi de São
Paulo, o mestre José Vicente, na TV Cultura, atacou: “Não
adianta escamotear. Existe sim, uma briga pesada enraizada
entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. A qualquer hora, esse caldeirão vai estourar”.

PF mais poderosa
Para o filósofo Luiz Felipe Pondé, não haveria problema
algum se o Congresso Nacional autorizasse a autonomia da
Polícia Federal. Cuidado, sr. filósofo. Esse assunto é complicado, sô!

Seguro caro
Uma informação divulgada por diversas entidades em
Brasília começa a circular na internet indicando que o Brasil
tem o seguro, em geral, mais caro do mundo. Será?

Presidente corrupto
José Reis: “É importante para a região se fortalecer politicamente”

Cassio Matias

Alex de Freitas participa de palestra de Alckmin
O prefeito de Contagem, Alex de Freitas
(PSDB), participou de palestra proferida pelo
governador de São Paulo, Geraldo Alckmin
(PSDB), no dia 5. O evento, denominado “Conexão Empresarial”, aconteceu em Nova Lima
e reuniu várias lideranças políticas e o empresariado de vários setores econômicos no Estado.
Na ocasião, foram abordados temas atuais
como as mudanças no cenário político brasileiro,
empreendedorismo, desenvolvimento econômico
e desburocratização de processos públicos.
“Quero dizer da minha alegria pela origem
mineira. O meu avô nasceu em Cruzília, localizada no Sul do Estado. É sempre uma alegria
poder voltar às origens e dizer que temos muito
em comum, porque até o século XVIII, São Paulo e Minas eram a mesma unidade federativa.
Não tem política e desenvolvimento sem Minas,
esse Estado que é síntese do Brasil. Temos
valores muito próximos”, relatou o governador
paulista.

O ex-deputado e advogado paulistano Airton Soares,
ao comentar sobre a importância do lobby, lembrou que em
nações desenvolvidas, esses profissionais ajudam muito no
avanço dos negócios e das próprias ações públicas, inclusive
nos Estados Unidos.

Alckmim e o prefeito de Contagem

Questionado sobre a recuperação da indústria, Alckmin foi solene. “Estamos no processo
da retomada da atividade econômica, porém ele
não pode ser cíclico, mas sustentável e estruturante. Para isso precisamos de um conjunto
de políticas macroeconômicas, começando pela
política fiscal. A responsabilidade fiscal também
é social, porque se um governo quebra, não
existe educação, saúde e não vai ter emprego.
Tudo em razão dessa questão. Temos grandes
desafios”, enfatizou.
Para Alex de Freitas, esse foi um momento
ímpar. “Fico lisonjeado em participar dessa reunião como representante de Contagem. A nossa
gestão está em busca de um futuro melhor com
base no pressuposto da reconstrução dos setores industrial e comercial, visando resgatar a
economia local e autoestima da população da
cidade. Por outro lado, foi uma grande satisfação reencontrar um administrador de muito
potencial como Alckmin”, informou.

Sem meias palavras, a jornalista Cristiana Lôbo disse,
na semana passada, que Michel Temer está “tatuado” como
cidadão ligado à corrupção. Corajosa essa comunicadora, não
é mesmo gente!?

Candidatura nanica
Quando esteve em Belo Horizonte, o pré-candidato a
presidente João Vicente, filho do ex-presidente da República
João Goulart não conseguiu reunir mais do que 50 pessoas.
Isso incluindo a cúpula do Partido Pátria Livre, em Minas. Ou
seja, um partido nanico, sustentando uma candidatura que
será nanica.

PTB x PT
Mesmo sem uma palavra final em relação ao pleito estadual, o presidente do PTB mineiro, deputado Dilzon Melo
atalha: “Com certeza o nosso partido irá apoiar um candidato
que venha de oposição ao PT. Chega desse povo no governo”,
comentou.

Contagem x BH
Por enquanto, ainda não encontraram alguém que pudesse
servir de intermediador, de um diálogo, entre os prefeitos de
Contagem e Belo Horizonte, respectivamente, Alex de Freitas
(PSDB) e Alexandre Kalil (PHS). Ambos estão sem falar há
quase um ano. Ave Maria, gente!
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VIGÍLI AS DOBRADAS
Financiamento do BNDES
Experiência não falta ao ex-deputado e empresário Emerson Kapaz ao observar que a decisão do governo federal, de
autorizar o BNDES a financiar obras de presídios nos Estados
brasileiros, é uma boa ação. No entanto, o projeto merece ser
vigiado de perto para não acontecer maracutaia.
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PIB cresce 1% em 2017
após dois anos de recuo

“Paralelamente à criação do Ministério da Segurança Pública,
é preciso criar legislações para que o projeto ofereça um modelo
de segurança ao povo brasileiro. Com essas atuais leis, tudo
não vai passar de boa intenção”, diz o jornalista Merval Pereira.

Ainda sobre segurança
Ao fazer comentários ainda sobre o recém-criado Ministério
da Segurança Pública, o presidente da OAB de São Paulo,
Marcos Costa, disse: “As ações de segurança que visam conter
a violência, são essências, mas na sequência é preciso montar
um esquema de ação social, envolvendo especialmente saúde
e educação, como forma de garantir o sucesso da empreitada”.

Anastasia solidário
Deputados do Partido Progressista (PP) estão forçando o
presidente da sigla, ex-governador Alberto Pinto Coelho a
abandonar o cargo no partido. No entanto, dizem que uma das
primeiras ligações que ele recebeu de solidariedade foi do senador
Antonio Anastasia. O mesmo não aconteceu da parte de Aécio
Neves que, possivelmente, está por trás dessa trama.

Mimos ou corrupção?
Quando o deputado aceita um convite para assistir a uma
corrida de Fórmula I, recebe de bom grado. Quando é um convite
para um grande show, não é corrupção? Indagam os jornalistas
da crônica política de Brasília. Quem se habilita responder?

Ministro contra ministro
Está feito o desafio da jornalista Natuza Nery. Ela quer
saber quem se habilita em empunhar a bandeira de paz para
apartar a briga entre os ministros Gilmar Mendes e Luiz Barroso. Alguém aí topa?

Ano de eleição
Este ano tem eleição na Fiemg, Faemg e, ainda por cima,
na Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH).

Presidente isolado
Na opinião de pensadores de Brasília, as medidas tomadas
pelo governo federal sobre à intervenção militar do Rio tem o
objetivo de tirar o governo do isolamento. Isso tudo tem sido
feito para que Temer (MDB) não seja comparado a Sarney que,
quando era presidente, não achava nomes sequer para ocupar
alguns ministérios, tamanho era seu desprestígio nacional.

D
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Segurança nacional
Nat Macedo

ados do IBGE apontaram que, após
dois anos de retração, o Produto
Interno Bruto (PIB) cresceu 1% em
2017 comparado a 2016. O economista da Fecomércio MG Guilherme
Almeida informa que, mesmo parecendo pequena, a expansão de 1% foi muito importante.
“Tivemos uma evolução do PIB em todos os
semestres. Além disso, estamos saindo de um
ciclo recessivo muito profundo, nos últimos 2
anos o recuo foi de 7,2% no acumulado. Então
esse aumento é significativo”.
Ao todo, a economia fomentou R$ 6,6 trilhões em valores correntes. A agropecuária foi
a principal atividade a alavancar o resultado,
sendo responsável por 13% do total. Estima-se
que sem o agronegócio, o crescimento teria sido
de apenas 0,3%.
Almeida explica que há duas óticas para
avaliar os resultados. “A primeira é a partir do
desempenho dos setores positivos: primário,
secundário e terciário. No caso do primário, a
agropecuária respondeu por 60% de todo o PIB,
decorrente da supersafra que bateu recorde
histórico de colheitas e acabou alavancando a
atividade da economia. O setor de serviços também foi importante, o comércio expandiu 1,8%”.
Na segunda ótica de avaliação, o economista destaca a demanda. “Com a retração, muitas
pessoas tiveram sua renda comprometida ou
até mesmo cessada pelo desemprego. Isso
gerou um impacto grande no mercado que é
demandante. Agregado a isso e a desaceleração
da inflação, queda dos juros e do desemprego,
mesmo que pequena, as famílias voltaram a
consumir e isso é importante para o aquecimento da economia”.
Os indicadores positivos tranquilizam também no que se refere a recessão econômica.
“Tecnicamente saímos da crise no último trimestre de 2016. Mas quando olhamos para a
macroeconomia, ainda podemos observar certo
descompasso e o desemprego é um deles.
Contudo, o IBGE já apontou uma diminuição
das taxas e vagas estão sendo geradas, mesmo
que a qualidade ainda não seja ideal, até porque muitos foram para a informalidade. Porém,
esses índices ajudarão ainda mais na melhoria
dos indicadores”.

Desempenho dos setores e retomada no consumo foram principais motivos para esse fomento

2018

Atenção

O crescimento trouxe um alívio para
este ano. “Quando vemos a estatística
por trás do resultado, entendemos que,
mesmo que os setores não cresçam em
2018, teremos um carregamento positivo
do PIB de 2017 para este ano. E aí podemos ter um crescimento na casa de 0,3%.
Contudo, é visível que podemos esperar
uma continuidade da trajetória positiva”.
Com a inflação seguindo abaixo da
meta, o consumo continua crescendo.
“Isso traduz em uma menor pressão sobre
o nível dos preços. Outro ponto importante
é que a Selic reduziu em 75%, mínima
histórica e acreditamos que, com a continuidade dos juros abaixo dos patamares,
o crédito tende a expandir auxiliando ainda
mais a alavancar o consumo”.

O economista destaca dois pontos
que merecem atenção para este ano. “As
reformas propostas pelo governo e as eleições podem gerar incerteza no mercado.
Mas, não acredito que esses dois fatores
irão travar o crescimento da economia, o
máximo que pode acontecer é influenciar
na velocidade dele”.
Outro mote é o desempenho do indicador da formação bruta de capital fixo, que é
um componente do PIB. “Nada mais é que
investimentos produtivos, que apresentou
o quarto ano consecutivo de recuo e requer
atenção, porque é um crescimento baseado
e sustentado pelo consumo familiar. O fato de
em 2014 muitas famílias terem se endividado
agravou o cenário, é importante o estímulo
e retomada desse ponto de investimento”.

Candidato desconhecido

Responsável pela intervenção militar na Segurança do Rio, o
general Walter Braga Netto apresenta uma postura firme contra
policiais corruptos, que devem se juntar aos bandidos e irem
todos para a cadeia. Essa atitude merece o apoio de toda comunidade do Estado, especialmente das autoridades do Judiciário.
Foi o que disse o apresentador de TV e jornalista Marcelo Tas.

Empresário, coach de vida e carreira e autor

O crescimento qualitativo da mão
de obra e consciência feminina
Nos últimos 50 anos, as mulheres têm
travado uma grande luta e obtido bons resultados na busca por igualdade no mercado
de trabalho, com uma significativa mudança
cultural em curso, sob a ótica de direitos
adquiridos. O empoderamento feminino
está, felizmente, minimizando preconceitos
coletivos e dando espaço para o gênero se
afirmar. Segundo dados mais recentes da
Relação Anual de Informações Sociais (Rais),
do Ministério do Trabalho, a participação
feminina em diferentes ocupações, passou
de 40,85%, para 44%, nos últimos 9 anos.
No próximo Dia Internacional da Mulher,
comemorado em 8 de março, vale lembrar
que ainda falta muito para que elas sejam
vistas com a merecida igualdade. Claro que
houve substancial melhora, mas parte do
mercado ainda enxerga a profissional com
muitas restrições, principalmente aquelas
que já são mães e querem ter outros filhos.
Enquanto a consciência coletiva é moldada, de forma lenta, a mulher pode encontrar
em si mesma a solução. A resposta pode estar no autoconhecimento. É sempre possível
agregar os desafios pessoais ao profissional
e ser multitarefa, mas convém lembrar que
ter a habilidade de fazer múltiplas atividades,
simultaneamente, não significa excelência.
Sob este aspecto é preciso treinamento,
autoconfiança, e compartilhamento de responsabilidades, afinal, as tarefas familiares
não são obrigações exclusivas delas.
Não acredito também ser humanamente
possível dar conta de tudo e penso que é
preciso abrir mão de algumas coisas para
poder ser feliz. Reservar um tempinho até

Criminal
Cível
Trabalhista
Família

31 3295-3748

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

“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud

Na minha atuação como coach de vida
e carreira, proponho sempre uma reflexão
sobre o que se deseja alcançar, as técnicas
necessárias e a colaboração possível
para este objetivo. É preciso conhecer e
respeitar cada fase, sem estabelecer metas
intangíveis. A chave é escolher o que almeja
que seja feito por você mesma e delegar o
restante, por pelo menos uma parte do tempo.
Dividindo a vida em fatias, é possível aproveitar o sabor de todas as partes que realmente
importam. Escolher do que abrir mão é tão
importante quanto escolher o que priorizar.
Seja qual for a opção, o fato é que a
mulher vem conquistando um lugar que
sempre pertenceu a ela. Mesmo que o desafio seja grande, o empoderamento será
permanente.

E LO Y LANNA
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ADVOGADOS ASSOCIADOS

mesmo para não fazer nada é importante
para poder dar conta daquilo que se escolheu para cada fase da vida e daquilo que
considera importante para o crescimento e
realização pessoal.
Como um aparte necessário, cito dados
da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua (Pnad), de 2016, que revela
que enquanto 89,8% das mulheres realizavam atividades domésticas, esta proporção
era de 71,9% entre os homens.
O tempo dedicado a esses serviços também mostrou diferença entre os sexos. A média
de horas dedicadas ao serviço doméstico no
Brasil era de 16,7 horas por semana, mas
as mulheres trabalhavam o dobro do que os
homens em casa, 20,9 horas semanais, em média, contra apenas 11,1 horas para os homens.

Divulgação

Policiais corruptos

Léo Alves

SOCIED
A

Quando participou do programa Mundo Político, da TV
Assembleia, o deputado Antônio Jorge (PPS) elogiou as
qualidades do pré-candidato a governador Rodrigo Pacheco
(MDB), mas acrescentou: “Digo isso por informações de terceiros, pois não o conheço suficientemente bem para saber qual
é o seu projeto político”.

Fotógrafo Profissional

Psicanalítico

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

FOTO - JORNALISMO
CONGRESSOS - EVENTOS SOCIAIS

TELEFONES:
3450-0980 / 99603-4396
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Série #SeuDireito

MG computa 4 mil reclamações nos
Procons nos primeiros 30 dias do ano
Direito do consumidor é ferido em diversas situações do dia a dia
4.023 reclamações só em janeiro e,
Belo Horizonte, contabilizou 918.
Dentre as queixas descritas
pelos consumidores insatisfeitos,
a cobrança indevida ou problemas
com contestação (1626); falhas de
contrato e oferta enganosa (706)
e informação sem autorização ou
incorreta de dados pessoais (539)
ocupam os três primeiros lugares.
Pixabay

Em comemoração ao Dia do
Consumidor, 15 de março, iremos
fazer uma série de matérias que
irá explorar o Código de Defesa
do Consumidor e listar dicas de
especialistas, a fim de garantir uma
informação clara sobre o tema.

Sabe-se que o desrespeito ao direito do consumidor pode custar caro
para o empresário, pois a imagem
é tudo em um negócio e, agora, o
consumidor tem estado mais consciente. Segundo dados da Secretaria
Nacional do Consumidor (Senacon)
do Ministério da Justiça, Procons,
Defensorias, Ministérios Públicos
de Minas Gerais, foram computadas

Ranking de reclamações
Cidade

Nº de
reclamações

BH

918

Juiz de Fora

566

Uberlândia

184

Contagem

166

Betim

82

Montes Claros

53

Ipatinga

45

Nova Lima

24

Legal ou
ilegal?

Diariamente passamos por situações que se tornaram comuns na relação consumidor versus empresário. Para evitar cair em “pegadinhas” disfarçadas de abuso, conversamos com a advogada do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) Claudia Almeida.

Pizza de dois sabores
A prática da cobrança pelo valor
maior é de praxe em muitas pizzarias, no
entanto, a advogada da entidade explica
que, no entendimento do Idec, a cobrança
justa seria a média do total.

Serviço de garçom
Muita gente não se sente à vontade
em pagar os 10% de serviços incluídos
na conta do restaurante. Segundo
Claudia, esse pagamento é facultativo
e após a lei 13.419/17 o valor deve ser
repassado aos garçons, ação que não
era realizada antigamente, pois o dinheiro ficava retido com o empregador.

Couvert artístico

Exigência de consumação mínima para
poder usar as cadeiras na praia é ilegal

A advogada esclarece que o pagamento de couvert deve ser avisado com
antecedência para os clientes, deixando
a critério dele se irá ou não permanecer
no local sabendo da exigência. Contudo,
para o Idec, essa cobrança não é legal.

Perda de comanda

Problema

Exemplo

Quantidade

Cobrança/ Contestação

Serviço não contratado, cobrança após cancelamento, negativação indevida ou renegociação etc

1.626

Contrato/oferta

Alteração de plano ou venda enganosa

706

Informação

Dados pessoais coletados sem autorização ou incorretos

539

Vício de qualidade

Funcionamento inadequado, falta de acesso a informação
ou dificuldade de alterar

489

Atendimento SAC

Dificuldade no contato, despreparo e falta de informação

405

Entrega de produto

Não entrega, entrega incompleta ou atraso

242

Saúde e segurança

Risco de dano físico ou mal estar

16

De acordo com os artigos 39 e 51 do
Código de Defesa do Consumidor (CDC),
multar o cliente por extravio do bilhete é
proibido e abusivo. “A responsabilidade
pelo controle de consumo é do estabelecimento. Eles devem ter outros meios,

além da comanda, para verificar o que
foi consumido”, diz.

Telefonia, internet,
TV por assinatura

Roubo de itens em
estacionamento privado

Uma prática pouco usual e, até
mesmo, desconhecida por boa parte
dos brasileiros é a possibilidade de
suspender serviços de telefonia,
internet e TV por assinatura, se não
houver ninguém em casa. “Vai sair de
férias, viajar a trabalho, ou por outro
motivo é possível solicitar a suspensão do serviço pelo prazo máximo de
até 120 dias (o mínimo é de 30 dias).
Desta forma, a empresa corta temporariamente os serviços prestados
e o consumidor deixa de pagar pelo
que não vai usar no período”, conta
a advogada.

Mesmo que os estacionamentos
informem que a responsabilidade não é
deles, a advogada elucida que, a partir
do momento que o carro fica no estacionamento, a sua guarda é de responsabilidade da empresa. Ela diz que no CDC
não tem um artigo específico. “Já pelo
Código Civil, quando alguém fica com
algum objeto de outra pessoa, o item
se torna responsabilidade do indivíduo
ou empresa. Então, qualquer dano deve
ser ressarcido”.

Valor mínimo para
comprar no cartão de
crédito ou débito
Na prática não faz sentido ter um
valor mínimo, explica a advogada. “O
Idec entende que essa estipulação é
ilegal, pois o gasto que se tem é pelo
valor que se recebe. No entanto, o que
diz respeito a forma de pagamento, o
comerciante pode se negar a receber
em cartão ou cheque, desde que isso
esteja bem visível para o consumidor.
A única forma que não se pode negar,
por lei, é o dinheiro em espécie”.

Consumação mínima
Quem nunca foi a praia e viu uma
plaquinha nas mesas do quiosque:
“consumação mínima R$ 200”? Esse
é uma exemplo clássico de abuso e,
também, de venda casada exposta
pelo artigo 39, I do CDC. “Para o
Idec, essa é uma prática ilegal, pois
o estabelecimento não pode obrigar
o cliente a consumir um valor mínimo
para garantir a sua permanência
em uma mesa. O consumidor deve
prestigiar locais que não façam esse
tipo de cobrança e que respeitem seus
direitos”.w

Não deixe pra lá
Se o consumidor enfrentar algumas das situações descritas acima, ele pode falar com o prestador de serviços que a
prática é ilegal e resolver a questão. Mas, se não houver entendimento, a advogada orienta que o cliente procure o Procon
da sua cidade local para fazer a reclamação.

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

vinicolaaurora.com.br
facebook.com/vinicolaaurora

Fonte: Senacon

Ariane Braga
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Setra/BH

COMPETÊNCIA
O atual
presidente
do SetraBH
e empresário,
Joel
Paschoalin

CANDIDATURAS - Os nomes que vão disputar o Governo de Minas começam a delinear neste primeiro semestre. Rodrigo Pacheco
(MDB) vai ser candidato e pode ter o apoio do PSDB, porque é o
nome escolhido por Aécio. Pacheco, inclusive, será o candidato do
PP e do PHS. O prefeito Alexandre Kalil não vai se lançar à luta pelo
Palácio da Liberdade. Luiz Tibé (Avante) também já se comprometeu
com a candidatura de Pacheco. Já Marcio Lacerda (PSB) deve ser o
candidato a governador, tendo Dinis Pinheiro na chapa pelo Senado.
O governador Fernando Pimentel já é candidato do PT.

Miriam Lott
Romeu Queiróz Gomes
Dr. Elmar Lacerda da Silva
Jornalista Lélio Fabiano dos Santos

DA COCHEIRA

Jair Bolsonaro, depois de filiar-se ao PSL, disse que quer
uma forte bancada que vai lutar pelo endurecimento das leis
penais. Seria uma grande bancada da “metralhadora”.
A comissão do Senado rejeita a legalização do jogo, mas
o assunto vai ser decidido pelo Plenário. Pelo visto, só a Caixa
Econômica Federal poderá bancar o jogo neste país.
Falando em jogo, a Loteria Mineira, que tem 84 anos de
fundação, está impedida de relançar sua loteria de Tiras. Só a
Caixa pode fazê-lo.
A jornalista Maizé Trindade lança no dia 22 de março, às
19h, na Rua Estevão Pinto 211, Serra, o livro “Travessia: fragmentos de um naufrágio”. Em linguagem que mistura o lirismo de
um Fernando Pessoa às nuances da literatura roseana, Maizé,
vai expondo seus sustos e medos, desde o momento em que
recebe a notícia de que tem um câncer de estômago, passando
pela cirurgia na qual lhe retiram todo o órgão e o voltar à vida.

Jornalista Nilza Helena - mulher de Ronan Ramos
Expedito Gomes Ferreira - Contagem
Radialista Vânia Carvalho

Terça-feira, 13
Jornalista Mônica Miranda – Rádio Itatiaia
Jornalista e escritor Manoel Higino dos Santos
Ex-deputado Luiz Vicente Calichio

Quarta-feira, 14
Otoniel Geraldo Batista
Jornalista Paulo Celso
Sra. Léia Márcia Ribeiro de Pinho - mulher de Ivair Nogueira

Quinta-feira, 15
Sra. Vânia da Cunha Pereira Valadares - mulher de Ziza Valadares
Dr. Geraldo Magela Gomes
Victor Nogueira - filho de Ivair Nogueira e Léia

Sexta-feira, 16
Dr. Marco Antônio Teixeira
Wander Borges, prefeito de Sabará
Etiene Guimarães

Sábado, 17
Ronaldes Gonçalves Marques - Nova Lima
Dr. Antônio Olavo

A todos, os nossos Parabéns!
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Itabirito apresenta projetos
para receber recursos do FIA
Na segunda reunião do Fórum do Direito das Crianças e
Adolescentes, realizada no dia
7 de março, foram apresentados os projetos aprovados para
receber os recursos do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente (FIA) em 2018.
No total, foram distribuídos R$
1.131.490,00 para seis instituições executarem nove projetos.
Os trabalhos aprovados participaram do chamamento público
2017, seguindo determinações
do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, e se
enquadram em três programas:
orientação e apoio sociofamiliar;
apoio socioeducativo em meio
ambiente e programa de capacitação e formação profissional
continuadas dos operadores do
sistema de garantia dos direitos
da criança e do adolescente. A
verba será paga em 12 parcelas,
começando já no mês de março.
A avaliação foi realizada
por uma comissão formada por
membros do Conselho Municipal
da Criança e do Adolescente
(CMDCA). “Este ano, tivemos
mudanças em todo processo
para avaliação e liberação de recursos por meio do FIA, segundo
a legislação vigente. O processo
foi realizado com total transparência e parceria com nosso
jurídico consultivo. Este é um
recurso que deve ser destinado
ao financiamento de programas
e serviços complementares vi-

“Este ano,
tivemos
mudanças
em todo
processo
para
avaliação
e liberação
de recursos”

sando a promoção, proteção,
defesa e atendimento dos direitos
da criança e adolescente”, enfatizou a secretária de Assistência
Social, Jussara Vieira.
De acordo com a coordenadora de projetos da Associação
Adolescer para a Vida (Casa do
Adolescente), Ana Luísa Magalhães, as mudanças na avaliação
foram positivas. “Acredito que foi
uma evolução do CMDCA sistematizar e apresentar os critérios
de avaliação. Desta forma, podemos ter um norte melhor para
escrever o projeto, sabendo o que
vai ser avaliado. O recurso do
FIA é nossa maior fonte de renda
e, apesar de não atender toda a
demanda da instituição, garante
a continuidade dos atendimentos
nos próximos 12 meses”, disse.
A lista com todos os projetos
aprovados, assim como o cadastro de todas as entidades registradas que atuam na proteção
dos direitos das crianças e dos
adolescentes de Itabirito, está disponível no site da prefeitura e na
secretaria executiva do CMDCA.
A reunião também teve como
tema o combate e a prevenção
ao trabalho infantil. Um vídeo
explicativo sobre as formas de
exploração, produzido pelo Ministério Público do Trabalho, foi divulgado para os participantes. Em
um próximo encontro, o assunto
será abordado de forma mais
aprofundada com a presença da
promotora Vanessa Campolina.
PMI

FALANDO EM SUPREMO, é triste saber que o ministro Gilmar
Mendes gastou R$ 2,490,80 mil para viajar ao Ceará, ano passado,
para participar do casamento de sua enteada. A notícia foi dada
pelo “Valor Econômico” e de acordo com o próprio supremo, seus
ministros não são obrigados a justificarem despesas de viagem.
Gilmar mora numa casa cedida pela Corte, enquanto possui dois
outros imóveis em Brasília.

Domingo, dia 11 de março

Segunda-feira, 12

Pimentel (PT) parabeniza as mulheres e reafirma o compromisso com uma sociedade mais justa, além de reforçar a
necessidade de todos encararem o combate ao preconceito, à
discriminação e à cultura machista que ainda predominam.
PRESSÃO - A ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo
Tribunal Federal, recebe a cada momento mais pressão para que
volte a colocar em debate a prisão de condenados em segunda
instância. Já existe uma bancada favorável a rediscussão do tema,
com os ministros Celso de Mello, Dias Tóffoli, Edson Fachin, Gilmar
Mendes e Ricardo Lewandowski. É bom lembrar que parte dos
ministros do supremo foi nomeada pelos presidentes Lula (PT) e
Dilma (PT) e que, neste momento, as visitas recebidas por eles, de
advogados e parlamentares que apelam por Lula, pode pesar na
balança da decisão de cada um. Que vai ser interessante, vai. Dois
tribunais superiores decidem uma coisa e o supremo tem outro
entendimento, porque a pessoa envolvida é um ex-presidente da
República.

A NI V E RS A RI A NT E S

Avaliação foi realizada por uma comissão formada por membros do CMDCA
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Sociedade de excessos

Síndrome do Pensamento Acelerado
atinge mais de 80% dos brasileiros

N

ão é novidade que a
gente se tornou refém do
imediatismo. As pessoas têm estado cada vez
mais estressadas, devido à grande correria do dia a dia. O ritmo
frenético da modernidade trouxe
consequências para a nossa saúde
mental. Uma delas é a Síndrome
do Pensamento Acelerado (SPA),
patologia que atinge mais de 80%
da população.
Segundo a psicóloga especialista
em terapia cognitivo comportamental
Ellen Senra, a SPA ainda é pouco
conhecida e faz a pessoa estar constantemente insatisfeita. “A síndrome
não foi identificada em alguns manuais de transtorno mental. Ela
ocorre quando a pessoa possui
o pensamento em várias coisas
ao mesmo tempo, criando
problemas que muitas vezes
não existe e desencadeando
inúmeros sintomas”.
De acordo com a psicóloga, o corpo pode responder
mentalmente, mas também
fisicamente quando acometido
pela SPA. “O pensamento em
exagero pode trazer um cansaço
extremo. A insônia também é comum, a pessoa pode até adormecer,
mas não chega ao estágio R.E.M do
sono, que é quando ela realmente
descansa”.

É o que irá fazer a estagiária em
comunicação Beatriz França. Ela
conta que leu sobre a síndrome na
internet e percebeu que é acometida
por muitos sinais. “Penso em tudo e,
ao mesmo tempo, em nada. Não dá
para organizar o que está na minha
mente. Tenho apostado em listas e
tentado ao máximo segui-las, mas é
um desafio”.
Já a design Daniele Vieira diz que
foi diagnosticada com a síndrome há
algum tempo. “Sempre fui muito ansiosa, não consigo esperar nada, falo
muito rápido e, às vezes, os pensamentos ficam desconexos porque parece que minha fala não acompanha
o meu cérebro. Isso começou a me
atrapalhar e meus pais me levaram
ao psiquiatra e fonoaudiólogo”.
Ela ressalta que a ajuda médica
tem sido importante. “Se eu deixo
de ir, as dores de cabeça voltam a
ser frequentes e eu começo a ficar
confusa. Às vezes, estou lendo um
livro, mas o celular chama a minha
atenção e quando vejo já estou
brincando com o meu gato. Não
consigo concentrar em
uma coisa só”.

Cuide-se!
Fabiana aponta alguns hábitos que devem ser levados em consideração a fim de evitar a síndrome.
“O principal é tentar fazer uma atividade por vez para que se consiga focar na execução daquela tarefa
e chegar a conclusão da atividade. Em casa, ouça uma música tranquila para relaxar. Ter um animal
de estimação também auxilia bastante na tranquilidade”.
A especialista esclarece que é necessário dar atenção especial ao sono. “Largar celulares e aparelhos eletrônicos pelo menos meia hora antes de ir dormir. O corpo precisa entender que chegou a hora
do descanso. A qualidade do sono é fundamental para que a pessoa consiga ficar bem no outro dia”.

O Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Educação
Continuada disponibilizou um teste que pode sinalizar a SPA.
Responda abaixo:
Você se sente cansado com frequência?
Fica irritado com frequência?
Fica tenso e nervoso quando contrariado?
Se sente ansioso e sofre por antecipação quando
prevê dificuldades futuras?
Percebe que tem dificuldade de se concentrar?
Toma algum medicamento para dormir?
Costuma cobrar demais de si mesmo?
Sente dores no corpo, dor de cabeça, gripes ou resfriados frequentes?
Se sente depressivo?
Quando você não se sente bem, prefere não dar atenção aos sintomas
e deixa para tomar providências quando a situação se agrava?

JE

di

to

ria

l

Pessoa que tem a síndrome pensa em
inúmeras coisas ao mesmo tempo

Divulgação

Adolescente:
Entre 12 e 17 anos, as mulheres estão
na fase da puberdade e começam a aflorar
os hormônios. É o momento em que ocorre a menstruação. Após o primeiro ciclo
menstrual, é necessário que a adolescente
consulte um ginecologista para a primeira
consulta de rotina e os exames clínicos
necessários.
“É imprescindível esclarecer a importância do preservativo como prevenção
de doenças sexualmente transmissíveis,
além da orientação sobre vacinas e possíveis métodos contraceptivos”, frisa o
especialista.

Adulta:

Ginecologista Jorge Kunzle

Os exames mais comuns
na fase adulta feminina são
mamografia, análises de
doenças sexualmente
transmissíveis e
USG Transvaginal

Dos 18 aos 49 anos, o corpo da mulher
já está completamente desenvolvido e a
introdução de medicamentos contínuos,
dependendo do caso, já é prescrita. O
anticoncepcional é indicado de acordo com
a necessidade da paciente - a automedicação é contraindicada e a decisão para uso
do medicamento deve ser acompanhada
por um especialista no assunto.
Os exames mais comuns que devem
ser feitos nesta etapa da vida feminina são
mamografia, USG transvaginal, exames
de doenças sexualmente transmissíveis
(DST).

Idosa:
Acima dos 50 anos, a mulher já entra
em uma fase corporal madura, quando
ocorrem mudanças específicas no corpo. É
comum o desenvolvimento da menopausa,
onde a mulher pode ter sintomas frequentes como: fogachos, sudorese, palpitações,
enxaqueca, depressão, diminuição do libido e dor no ato da relação sexual.
Segundo o médico, cabe ao ginecologista analisar caso a caso e identificar
o tratamento adequado de forma individualizada.

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

Espaço Livre
Em Mariana

O

Minas Tênis promoverá em Mariana o projeto
“Minas na Rua”, no dia 17 de março. Além de
lazer, esporte e muito entretenimento, o evento
contará com o show do cantor mineiro Wilson
Sideral. A programação está marcada de 9h às 14h, no
Centro Olímpico da cidade.

Wilson
Sideral
presença
confirmada

Sebrae em SP
Divulgação

Após o primeiro
ciclo menstrual,
é necessário que a
adolescente consulte
um ginecologista

os responsáveis observem e
acompanhem a evolução da
menina para entender, junto
ao pediatra, quando é a hora
de tratá-la ginecologicamente”,
explica.
Para aproveitar o Dia Internacional da Mulher (8 de
março), listamos os principais
problemas que podem surgir
em cada fase do corpo feminino
e os cuidados necessários em
cada uma delas. Confira!

NÃO

Resultado: Se você respondeu SIM para mais de 5 perguntas, você pode sofrer de SPA.

Mulher de fases: o que acontece com o
corpo feminino em seus estágios de vida?
A mulher passa por várias
mudanças físicas, hormonais
e ginecológicas durante a vida.
Da primeira menstruação até a
menopausa, muitas doenças
podem atingir o organismo
feminino caso não tenha um
acompanhamento regular de
um ginecologista. Segundo o
ginecologista Jorge Kunzle,
os cuidados devem começar
desde a primeira menstruação. “É muito importante que

SIM

Divulgação

Nat Macedo

Ela acrescenta que outros sinais
também são percebidos. “A pessoa
pode ficar irritadiça, ter perda de memória e dificuldade de concentração.
Além disso, na maioria das vezes, ela
não consegue finalizar uma atividade
porque está sempre pensando em
várias coisas. Ela não foca em uma
só. Fisicamente, a SPA pode trazer
dores de cabeça, queda de cabelo,
dores musculares e gastrite nervosa”.
A psicoterapeuta especialista
em neuropsicologia Fabiana de
Laurentis elucida que, devido a
todos esses sintomas, a síndrome
é confundida com déficit de atenção
e hiperatividade. “É importante frisar
que estes são quadros neurológicos,
enquanto que a SPA é um problema
comportamental”.
Ela adiciona que, quando a
pessoa perceber que está entrando
nesse ciclo, é importante buscar
ajuda. “Os sintomas podem chegar
a uma proporção que ela sozinha
não dá conta. Portanto, o indicado é
buscar um auxílio psicológico”.

Por meio do projeto Origem Minas, do Sebrae, em parceria com a Faemg, mineiros participarão da Sirha 2018, que
acontecerá entre os dias 14 e 16 de
março, no São Paulo Expo. O Sebrae
vai montar o Espaço Terroir, destinado a exposições, degustações e
vendas de produtos do agronegócio
mineiro, além do Lounge do Conhecimento, onde serão realizadas palestras, aulas-show, harmonização
com produtos de outras localidades,
Legítimo queijo da região da Canastra será uma
painéis com debates, origem e cerdas divulgações de destaque do espaço Terroir
tificações diversas.

Lançamento
A jornalista, filósofa e educadora
Maizé Trindade lança
no próximo dia 22,
no Vila 211, em BH,
o livro “Travessia:
fragmentos de um
naufrágio”. A obra
narra os medos, as
dificuldades, o desespero e a coragem ao
enfrentar um câncer
de estômago até a
reabilitação e retorno à vida normal.

Divulgação

“A pessoa pode
ficar irritadiça,
ter perda de
memória e
dificuldade de
concentração”

Moda
A modelo
Fernanda Motta apresentou,
no último dia
06, a coleção
outono/inverno 2018 do
BH Shopping.
O lançamento
contou com a
presença de
vários influenciadores digitais.
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China está se tornando, a cada dia,
um grande parceiro
comercial do Brasil.
Uma prova disso é que, em
2017, a balança entre as
duas nações gerou saldo comercial positivo: US$ 17.655
milhões, valor 60% maior do
que o ano anterior. Isso fez
com que o país asiático se

Ademais, Luís afirma que as dificuldades de se aprender mandarim
é semelhante a de qualquer outro
idioma. “São necessários dedicação
e disciplina. Por ser uma língua que
não usa o alfabeto romano, como
as demais línguas ocidentais, alguns acham que é muito mais difícil
aprender. Mas isso não é verdade.
A gramática é simples. Os verbos,
por exemplo, não têm conjugação, o
que facilita muito o aprendizado. Naturalmente, é necessário aprender o
significado dos caracteres, mas isso
não é tão caótico como aparenta.
Eles obedecem um certa lógica que
facilita muito a sua memorização. É
um processo quase mnemônico”.
O estudante Lucas Chagas está
aprendendo mandarim. Ele conta que
a oportunidade de conhecer o idioma
surgiu quando ingressou no mestrado
na Universidade de Pernambuco

um número crescente de
profissionais que dominem
a língua, seja para trabalhar
nas empresas chinesas que
se instalam no Brasil, atuar
nas brasileiras que vão para
a China ou para participar
desses projetos. Profissionais de todas as áreas e que
falam mandarim tem uma
enorme vantagem”, explica o professor do Instituto
Confúcio, na Unesp, Luís
Antonio Paulino.

Médias salariais mais altas
Idioma

Salário médio

Alemão

R$ 3.158

Chinês
Espanhol
Inglês

R$ 2.639
R$ 2.381
R$ 2.266

1º) Inglês

3º) Mandarim

5º) Árabe

7º) Japonês

2º) Espanhol

4º) Alemão

6º) Francês

8º) Português

Inglês ainda é o idioma universal
Apesar do mandarim ser uma
das línguas mais falada do mundo,
o inglês é ainda o idioma universal.
“Diferente do que se especulava há
quase 10 anos, não se tem mais
a expectativa de que o mandarim
seja uma língua universalmente
falada de modo a reger o mundo
globalizado, especialmente o dos
negócios. O inglês permanece
firme no papel de universalizar o
diálogo entre diferentes países.
As multinacionais de origem chi-

Número de vagas

Inglês
Espanhol
Francês
Italiano
Alemão
Japonês
Chinês

Atualmente ele está no nível
intermediário e espera junho
deste ano para fazer um intercâmbio na China. “Se as minhas
notas estiverem boas, vou para
lá”, brinca.

Línguas mais faladas:

Idiomas mais requisitados
Idioma

(UPE), que tem convênio com um
instituto que oferece aulas gratuitas.
“Estou achando bem difícil. É muito
diferente, pois tem que aprender a
falar e escrever. Tem que estudar
bastante, mas estou gostando”.

12.805
1.945
806
244
157
143
134

nesa exigem em seus processos
seletivos, de vagas gerenciais,
o idioma considerando que isso
facilita e otimiza a interação. Mas
o mandarim jamais será determinante na exclusão de um processo
se comparado à língua inglesa”,
explica o psicólogo, life coach e
professor da Faculdade FADISP,
Luiz Francisco Júnior.
Ele acrescenta que, como no
caso de qualquer outra língua,
o que pode tornar o mandarim

imprescindível é sua solicitação
prévia por parte do contratante.
“Por se tratar de um idioma diferente do português, exige maior
dedicação em função da grafia
e da fonética que podem ser
classificadas como desafiantes.
Assim sendo, estar num nível
intermediário ou avançado, ainda
que não de fluência, pode ser um
grande diferencial em processos
seletivos, até mesmo nos que não
têm essa exigência”.

O curso de mandarim tem uma duração média de 4 anos e o investimento mensal é de aproximadamente R$ 140
por mês. Em Belo Horizonte, ele pode ser encontrado na Wizard, Huawen Centro de Cultura e Língua Chinesa, Escola de
Mandarim - Xue Ju e Luziana Lanna Idiomas.

No YouTube há o canal Xiao Mandarim que disponibiliza aulas de mandarim online e gratuitas
Acesse: https://www.youtube.com/channel/UC5FM9qiDsd1hYl5RXOSG6pQ

Fonte: Adzuna
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Arena Mineirão recebe Raça
Negra e Harmonia das Antigas

Teatro Paschoal Carlos Magno
é inaugurado em Juiz de Fora
Divulgação

No dia 17 de março, mineiros poderão se jogar no samba e no pagode
O grande encontro entre ícones
do samba e do pagode está confirmado no Mineirão. No dia 17 de
março, sábado, às 18h, a Arena Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caran,
1001, BH) receberá o Harmonia do
Samba, que apresentará o repertório das antigas, e o Raça Negra.
Dois espaços cobertos foram
planejados para que o público
possa escolher. O Front Stage, a
R$ 140 (meia), com open bar de
vodka, cerveja, suco, refrigerante
e água, e o setor Arena, a R$ 60
(meia). Os ingressos podem ser
adquiridos pelo site www.nenety.
com.br ou na loja da Nenety Eventos, no Shopping 5ª Avenida (Rua
Alagoas, 1314, Loja 16, Piso C,
Savassi, Belo Horizonte/MG).

Após quase 40 anos, o teatro Paschoal Carlos Magno foi
inaugurado pela Prefeitura de
Juiz de Fora no dia 2 de março
para mais de 400 convidados.
O descerramento da placa foi
feito pelo prefeito Bruno Siqueira
(MDB), acompanhado do se-

cretário de Estado de Cultura,
Angelo Oswaldo, representando
o governador de Minas, Fernando Pimentel (PT). Também
participaram da solenidade o
presidente da Codemig, Marco
Antônio Castello Branco, os deputados federais Marcus Pesta-

na (PSDB) e Margarida Salomão
(PT) e os deputados estaduais
Noraldino Junior (PSC), Isauro
Calais (PMN), Missionário Márcio Santiago (PTB), bem como
Leonardo de Paula, representando todos os funcionários que
trabalharam na obra.

Raça Negra
O Raça Negra foi a primeira
banda de samba a tocar numa
rádio FM, com a música “Caroline”.
Na década de 1990, entrou para
o Guinness Book com a canção
“É tarde demais” devido à impressionante marca de mais de 600
execuções em rádios num só dia.
Mas todo este sucesso teve uma
pitada de ousadia: a incursão de
instrumentos incomuns ao seguimento, como naipes de metais.
Luiz Carlos sempre teve a batuta
nas mãos para reger os passos
do Raça Negra e é um ícone entre os
nomes que surgiram posteriormente.
Impossível falar em alguém que canta, toca e vive de samba que não tenha bebido da fonte do Raça Negra.
Com mais de 34 anos de carreira,
trazem na bagagem 12 vinis, 28
CDs, 4 DVDs e mais 36 milhões de
discos vendidos.

Harmonia das Antigas
Responsável por sucessos
imortalizados na voz do vocalista
Xanddy como “Nova Dança”,
“Menina Quebra” (como era conhecida), “Vem Neném”, “Elevador”,
“Uva” entre outras, o grupo Harmonia do Samba está na estrada
desde 1993. A performance do vocalista ao rebolar de maneira incomum chamava bastante atenção.
Ao todo são 12 CDs lançados
e outros projetos, como Harmonia
Light, no qual a banda ensaiou

Mais de 400 pessoas participaram da
cerimônia de inauguração do teatro

músicas de MPB e outras de cunho
romântico, investindo no pagode
mais para o público dos apaixonados, além dos famosos Ensaios de
Verão que no ano de 2011 foram
eleitos como os melhores ensaios

Fonte: Blog Una

Loraynne Araujo

tornasse o maior mercado de
produtos brasileiros.
Devido a esses fatores
econômicos, abriu-se um
espaço no mercado de trabalho que ainda não existia
para pessoas que falam
mandarim e a procura por
esse curso também aumentou. “Além da questão financeira, a cooperação bilateral
tem crescido em outras áreas, como ensino, pesquisa e
cultura. Tudo isso demanda

Ilustração

Aumenta a procura pelo curso de
mandarim nas escolas de idiomas

Angelo Oswaldo, Vera Mello Reis e Bruno Siqueira

da Bahia, com o Harmonia cantando hits antigos, novos e sucessos
de outras bandas, que já contaram
com participações especiais como
Ivete Sangalo, Saulo Fernandes e
Gilberto Gil, entre outros.

Serviço
Raça Negra e Harmonia das Antigas

Bruno Siqueira e o secretário de Estado de Cultura,
Angelo Oswaldo, acompanhados do presidente
da Codemig e deputados federais e estaduais,
fizeram o descerramento da placa de inauguração

Apresentação do programa social Gente em Primeiro Lugar

Bruno Siqueira destacou que o teatro será
palco para novas histórias e sonhos

O investimento foi de R$ 6 milhões

Data: 17 de março de 2018, sábado
Horário: 18h
Local: Arena Mineirão (local coberto) - Av. Antônio Abrahão
Caran, 1001 - São José, Belo Horizonte – MG
Ingressos:
Arena: R$ 60 - meia
Front Stage (open bar de vodka, cerveja, suco, refrigerante e
água): R$ 140 - meia
Classificação etária:
Arena: 14 anos
Front Stage: 18 anos
Mais informações e vendas: www.nenety.com.br e loja Nenety
Eventos – Rua Alagoas, 1314, Loja 16, Piso C, Shopping 5ª
Avenida, Savassi, Belo Horizonte/MG
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Um a cada três postos de trabalho
perderão espaço para tecnologia até 2025
Daniel Amaro

desenvolver novas habilidades
para também poder se encaixar
em outras atividades”.
Ainda segundo a especialista, ao longo dos anos, inúmeros
postos de trabalho foram extintos por conta da tecnologia.
“Hoje em dia é comum ver empresas de ônibus que não têm
mais o cargo de cobrador. Muitos
bancários também foram substituídos por caixas eletrônicos”.
Ela orienta que para se adaptar
no mercado de trabalho, cabe ao
profissional se capacitar, buscar
especialização e estar sempre
atento ao perfil necessário para
se encaixar em uma nova oportunidade.

Divugação

É inegável que a tecnologia
está cada vez mais presente no
cotidiano de milhões de pessoas, atingindo também o mercado
de trabalho, que vem passando
por grandes mudanças. É fato
que algumas profissões já foram extintas e outras estão em
risco, por conta da substituição
da mão de obra humana por
robôs ou máquinas que fazem
o mesmo serviço. Na indústria
automobilística, por exemplo,
a tecnologia está presente há
décadas, auxiliando na linha de
montagem e tornando o trabalho

ainda mais rápido. De acordo
com uma análise feita pela
consultoria Ernst & Young (EY),
até 2025, um a cada três postos
de trabalho operacionais devem
ser substituídos por tecnologia
inteligente.
Rosana Silveira, coach e
consultora de Recursos Humanos, destaca que muitas profissões serão redirecionadas. “Eu
acredito que toda transformação
vem para avançar. O profissional
de hoje não pode ficar concentrado em apenas uma única área
de conhecimento. Precisa ser
multifacetado e estar preparado para encarar as mudanças
de sua função. Eles precisam

Empregos que podem deixar de existir em 2025
Operador de telemarketing
Reparador de relógios
Agente de crédito
Trabalhadores rurais
Corretor de imóveis

Elaborador de obrigações fiscais
Subscritor de seguros
Árbitro
Operador de caixa
Digitador de dados

Apesar da extinção de algumas ocupações ao longo dos próximos anos, a tecnologia também abre um leque de
novas oportunidades no mercado de trabalho. O estudo da EY também aponta sete campos de atuação que podem ter
destaque no mercado em 2025. A maior demanda será por profissionais que lidem diretamente com tecnologia de ponta.

Empregos que serão populares em 2025
Professional triber

Especialista em unir pessoas de diferentes culturas em torno de um projeto
comum. Essa função tem a habilidade de integrar os indivíduos para que
tenham a melhor performance e harmonia em equipe.

Professor freelancer

O ensino passa a ser pontual, atendendo às necessidades específicas de
cada aluno. Sem falar no incremento do ensino à distância, por meio de
tecnologias de videoconferência.

Fazendeiros urbanos

Aumento da conscientização do consumo e produção autônoma de alimentos orgânicos em áreas urbanas.

Cuidadores

A diminuição da natalidade e o aumento da idade laboral dos indivíduos
vão impulsionar a função dos cuidadores.

Instaladores domésticos especialistas em tecnologia (Smart House)

Maior procura por especialistas em casas inteligentes e aumento da demanda por casas automatizadas.

Designer de impressão 3D

Maior procura por aplicações em 3D. As impressoras facilitam a transformação da ideia em matéria.

Designer de realidade virtual

Aumento do acesso ao ambiente de realidade virtual, por meio de especialistas na criação desses ambientes.

Adaptações
Apesar da extinção de algumas ocupações, avanço da tecnologia
também faz criar novas oportunidades no mercado de trabalho

A professora de língua espanhola Simone Brandão se dedica inteiramente a ministrar aulas online. Ela
explica que um dos benefícios do emprego é trabalhar de casa e organizar os próprios horários. “Não vejo
tanta diferença para o presencial. Tenho a minha rotina diária de preparar as aulas, atividades e responder
as dúvidas dos alunos. Basta ter um computador em com conexão à internet e dominar suas ferramentas
digitais”. Ela acrescenta que os alunos ainda têm a vantagem de poder fazer as aulas onde e quando quiserem.

Sacramentina Laura Pagani celebra 90 anos
“Simplicidade. Deus sempre
escolhe as pessoas mais simples
para nos revelar também a sua
simplicidade. Foi assim com Maria
de Nazaré, com o índio Juan, em
Guadalupe; com Bernadete, em
Lourdes; com os três pastorzinhos, em Fátima” (padre Aloísio
Mota, redentorista). E por que não
acrescentar Maria Rosa Pagani, da
aldeia Malpaga, Bérgamo? Uma
aldeã que, aos 25 anos, pôs a mão
no arado, ou melhor, atravessou
o Atlântico, e sem olhar para trás
deixou sua pátria e a família para
doar sua vida aos operários pobres
da periferia de Belo Horizonte e
Contagem.
Batizada de Maria Rosa,
após os votos, ela passou a
ser conhecida como irmã Laura
Pagani. Religiosa sacramentina,
italiana, co-fundadora, presidente
e diretora da Obra Social Madre
Gertrudes, Laura celebrou no dia
03 de março seus 90 anos e 65
anos de serviços prestados ao
Brasil. “Mulher admirável, não só
pelo que fez e continua fazendo
à igreja, ao instituto e à sociedade”, narra a professora Sílvia
Maria de Contaldo, em seu livro:

“É Bom Viver na Casa do Senhor – A Travessia da Irmã Laura
Pagani”. Ela é docente da PUC/
MG e coordenadora de estágios
da Licenciatura e Filosofia da
Faculdade Jesuíta de Filosofia.
Com missa festiva na quadra esportiva da Escola Madre
Gertrudes, presidida pelo padre
Mário Mangili e concelebrada
pelos colegas Dário e Hilário, as
sacramentinas realizaram o evento
solene, com representantes das
comunidades dos bairros Madre
Gertrudes, Indústrias e Vila Magnesita, em Belo Horizonte e Vila
São Paulo, em Contagem - áreas
de atuação da Obra Social Madre
Gertrudes.
Após as homenagens, foi oferecido um coquetel no salão de
eventos da instituição. Também foi
lançado o livro da professora Sílvia
Contaldo e apresentada a mensagem dirigida a aniversariante,
gravada pelo arcebispo de BH Dom
Walmor de Oliveira. Presentes o
vice-prefeito de BH, Paulo Lamac
(Rede), o vereador Pedro Barbosa,
o diretor da Fiat Automóveis, Valentino Rizzioli, religiosas, amigos
e convidados.

Divulgação

Há 65 anos, religiosa presta serviços a Contagem e BH

Chegada das Irmãs Sacramentinas a capital
(da esquerda para a direita, Ir. Laura é a 2ª ao pé da escada)
Incansável e determinada, desde o início de suas atividades na
periferia da capital e Contagem, “Ir.
Laura não poupou esforços, seja na
lida diária da obra, seja percorrendo
gabinetes públicos para angariar
donativos e algum tipo de auxílio,
qualquer que fosse”, acrescenta
Sílvia. Foi atrás de empresários,

OPORTUNIDADE

TERNO

SOB MEDIDA

Super 120
a partir de
R$ 1.400,00
Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de
atendimento em sua casa ou no
seu escritório e iremos até você.
Av. Contorno, 7187 - Lj. 3
Lourdes - Belo Horizonte - MG
Telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:
jotabaptista.wix.com/jbatista

engajou-se nos movimentos comunitários, associações de moradores
– fundou com suas coirmãs e o líder
comunitário e amigo Antônio, o bairro Madre Gertrudes. A religiosa era
também conhecida como a “freira
da Kombi”, veículo dirigido por ela
durante mais de 50 anos para o
transporte de freiras e logística.

Missionária, educadora e cidadã
Nos anos 50, as sacramentinas criaram a “Casa das Meninas”
(para onde foi a Ir. Laura), acampando a “Associação Mineira de
Proteção à Criança”. Foi a primeira casa definitiva das irmãs sacramentinas de Bérgamo no Brasil, instituição que tinha por missão
acolher órfãs dos 3 aos 18 anos.
Era meta das sacramentinas implantar no Brasil uma propriedade da instituição, em um terreno onde hoje está o bairro Madre
Gertrudes.
Em novembro de 1953, a convite do então arcebispo de
Belo Horizonte, Dom Antônio dos Santos Cabral, cinco religiosas
chegavam de Bérgamo – as irmãs Isidora, Elvira, Laura, Graça
e Giovanna - e a missão começava a crescer. Ir. Laura Pagani
naturalizou-se brasileira, aos 35 anos, em 12 de dezembro de 1966.
Ir. Laura continua presidindo e dirigindo a Obra Social Madre
Gertrudes, com a escola hoje contando com 300 alunos, 25 professores e 15 funcionários. Depois de vários projetos com programas
de socialização infanto-juvenis, mantém atualmente o projeto
Maternal 2 que beneficia crianças de 2 a 5 anos até o pré-escolar,
em convênio com a PBH.
Por seus feitos, foi condecorada com o título de Cidadã Honorária, pela Câmara Municipal de BH, no dia 10 de março de 2000.
Em 13 de agosto seguinte foi homenageada ainda com o título de
Cidadã Honorária da Comuna de Malpaga, Itália, em comemoração
ao Jubileu de Ouro.
Recebeu também da Câmara Municipal de Contagem, em 24
de outubro de 2003, o Diploma Educacional Carlos Drummond de
Andrade, pelas “relevantes e inestimáveis realizações no âmbito
educativo de Contagem”, diz o teor da honraria.

C I D A D E S
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Pedro Leopoldo economizou
mais de R$ 10 mi em 2017

Em uma ação inédita no município,
quase 250 pacientes que aguardavam por
cirurgias de catarata voltaram a enxergar
com nitidez graças ao Programa Catarata
Zero.
Viabilizada por meio de recursos municipais e também de recursos federais
transferidos ao município e parados desde
meados de 2010, a ação só foi possível
devido ao empenho da Secretaria Municipal
de Saúde desde janeiro de 2017.
De acordo com o secretário Fabrício
Simões, a fila de cirurgias de catarata será
zerada. Desde novembro, estão sendo realizadas até 100 cirurgias/dia. “Apesar de o
recurso estar alocado em Pedro Leopoldo,
residentes de Confins, Matozinhos, Santana
do Riacho e Vespasiano também têm sido
beneficiados”, ressaltou.
O prefeito Cristiano Marião (PSD) destacou o trabalho dos servidores da Secretaria
Municipal de Saúde e reiterou o compromisso da administração com o bem estar
da população. “Saúde é uma das nossas
prioridades”, afirmou.
O Hospital de Campanha conquistou
o maior projeto de saúde. Por meio de
uma parceria entre a prefeitura e a Força
Aérea Brasileira, cerca de 3 mil pessoas
foram atendidas em diversas especialidades médicas em 4 dias, reduzindo de
forma considerável a fila por consultas
especializadas.

PMCF

Cidade mais segura
2017 foi marcado por avanços na
segurança. A começar pela instituição da
Secretaria Municipal de Segurança Pública, que reúne, em uma única estrutura, a
Guarda Municipal, a TransPL e a Defesa
Civil Municipal. Além disso, dois Pelotões
da PM retornaram para o Centro da cidade.
Os agentes de segurança foram capacitados junto à Guarda Municipal de
Contagem, referência no policiamento em
toda a região metropolitana, e passaram
a desempenhar atividades operacionais
específicas: patrulhamento em bicicleta,
patrulhamento florestal, patrulhamento de
trânsito e atividades de missões especiais
(operação de choque, blitz, abordagens).
Os agentes de segurança receberam
novo fardamento, coletes à prova de balas
e capacetes policiais. Além disso, a corporação recebeu uma moto e bicicletas. A administração municipal busca viabilizar ainda
a compra das chamadas armas de choque.
GM, TransPL e Defesa Civil têm atuado
em sinergia com a PM e entregando aquilo
que a população mais deseja: uma cidade
mais segura.

Ao contrário de
grande parte das
prefeituras do
Estado, a cidade
assegurou
pagamentos em
dia, inclusive
a antecipação
do 13º salário

Prefeito Dr. Marcos Vinicius: “Vamos gerar economia de quase R$ 1 milhão por ano”

Prefeito Cristiano
Marião destacou
o trabalho dos
servidores da
Secretaria Municipal
de Saúde e reinterou
o compromisso
da administração
com o bem estar
da população

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio das Secretarias
de Governança de Obras e Serviços Urbanos, e Planejamento e
Meio Ambiente, inicia no dia 12,
as obras de reforma do antigo
prédio da fundação, onde será
o novo Centro Administrativo da
Prefeitura. O prédio vai abrigar 4
secretarias, 2 almoxarifados e 1
auditório, garantindo economia
para os cofres públicos. O prefeito Dr. Marcos Vinicius (PSDB)
anunciou que o local também
será uma das bases do Samu
Regional, ainda em implantação.
O lançamento da obra foi
realizado na Rua Rubi, 63, Bom
Jesus. O prefeito destacou a
economia que será gerada com
as obras. “Entendemos que precisamos de gestão e eficiência em
nosso governo, por isso optamos
por recuperar esse imóvel que é
bem localizado e tem ótima estrutura. Melhoraremos a logística
das secretarias e vamos gerar
economia de quase R$ 1 milhão
em alugueis por ano”, afirma.
A reforma será feita com
recursos próprios da administração municipal, na ordem de
R$ 1.414.109,73 (um milhão,
quatrocentos e quatorze mil,

cento e nove reais e setenta e
três centavos) em investimentos.
Dentre as modificações que
serão realizadas, estão novas
instalações elétricas, melhorias
que garantirão total acessibilidade, reforma da rede hidro sanitária e toda a instalação necessária
para a prevenção e combate a
incêndio e pânico. O secretário
de Governança Urbana, Planejamento e Meio Ambiente, Douglas Prado, diz que o projeto é
composto por dois blocos e será
executado em aproximadamente
10 meses. “As secretarias terão
entradas independentes e toda
a acessibilidade necessária para
funcionamento e atendimento ao
cidadão”.
O prédio receberá as secretarias de Governança Educacional,
Assistência Social, Cidadania do
Futuro, Secretaria Municipal de
Saúde, almoxarifados e auditório.
O presidente da Câmara
de Vereadores, Luciano Lugão
(PROS), participou do evento
e fala sobre a iniciativa. “O Legislativo está feliz com a administração e o cumprimento das
metas. Tirar as secretarias do
aluguel demonstra uma gestão
com responsabilidade”.

Mauro Bomfim lança obra
histórica e biográfica em BH
Nesta quarta-feira, dia 15 de
março, na Livraria Ouvidor da
Savassi, Rua Fernandes Tourinho
com Avenida Getúlio Vargas, o
advogado e escritor Mauro Bomfim
lança a obra “Tarumirim, um pedaço de céu”, uma narrativa histórica
e biográfica sobre a ocupação do
território do médio Rio Doce desde
1827.
O livro é um lançamento da
Editora Ramalhete, de Belo Horizonte, com mais de 450 páginas e
anexos fotográficos retratando uma
grande parte esquecida da história
de ocupação dos territórios do
Leste de Minas, na região do antigo
Cuieté e do Rio Caratinga, que a
Coroa Portuguesa decretou como
áreas proibidas e a guerra aos
índios botocudos, da nação dos
krenaks, para evitar o contrabando
de pedras preciosas para a Bahia.

Raposas políticas
O advogado Mauro Bomfim
é neto e filho de políticos da região de Caratinga. Aos 13 anos
já participava das campanhas
políticas da região e, a partir
de 1976, vivenciou os principais
momentos das lutas aguerridas
entre as correntes do PSD e UDN,
abrigadas na Arena 1 e Arena 2.
Em sua obra, ele retrata o perfil de
grandes raposas políticas da época, como os ex-deputados Jaeder
Albergaria, Sebastião Anastácio
de Paula, Raimundo Albergaria,
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Fabriciano inicia obras de reforma
do novo Centro Administrativo

Internet

Para assegurar compromissos e responsabilidades em um cenário turbulento,
onde em Pedro Leopoldo a queda de
arrecadação superou o montante de R$ 9
milhões, a prefeitura agiu de forma racional:
promoveu economia em contratos junto a
seus fornecedores, reduziu o número de
servidores contratados e adequou despesas
às receitas, visando organizar as finanças
do município, atingindo uma economia anual
consolidada de mais de R$ 10 milhões.
As ações iniciais de economia possibilitaram não apenas manter, ampliar e
aperfeiçoar os serviços básicos da cidade.
Ao contrário de grande parte das prefeituras do Estado, Pedro Leopoldo assegurou
pagamentos em dia, a antecipação do 13º
salário e o pagamento de um abono de
natureza indenizatória para compensar pelo
menos parte das perdas dos servidores
efetivos causadas pela inflação entre os
anos de 2016 e 2017.

EDIÇÃO DO BRASIL

José Augusto Ferreira Neto, José
Laviola, Dênio Moreira. E, claro, de
grandes nomes da política mineira
que percorriam os municípios do
Rio Doce e do Rio Caratinga nas
famosas dobradinhas de deputado federal-deputado estadual,
entre eles Murilo Badaró, Ibrahim
Abi-Ackel, Cyro Maciel, Jairo Magalhães, Humberto Souto e outros.
Além disso, o livro traz lances
impactantes de lendários personagens como o capitão Plautino
Soares, coronel Pico Ferraz,
capitão Pedro e outros desbravadores e pioneiros daqueles
rincões do Leste que, somente
a partir de 1902, passaram a ter

um pouco de civilização com os
trilhos da antiga Estrada de Ferro
Vitória Minas.
Mergulhando profundamente
nos arquivos públicos, o advogado
traz em sua obra, além de um impressionante relato histórico da instalação dos antigos destacamentos
e aldeamentos indígenas da região, uma narrativa autobiográfica,
abrindo seu baú de memórias em
30 anos de atividades constantes
no rádio, na imprensa escrita, na
crônica forense, parlamentar e
na advocacia, convidando o leitor
a vivenciar casos saborosos de
tempos idos e vividos e uma prosa
salpicada de humor.
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Governo de Minas inaugura
teatro histórico em Juiz de Fora

QUEM SABE, SABE

Manoel Marques

O

Governo de Minas Gerais inaugurou no dia
2, o Teatro Paschoal
Carlos Magno, em Juiz
de Fora, no Território da
Mata. O espaço, cujas obras foram
interrompidas ainda na década de
1980 e retomadas apenas em 2015,
foi concluído graças a um convênio
entre o Governo de Minas Gerais
e a Prefeitura de Juiz de Fora. O
investimento realizado por meio
da Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais (Codemig) foi de R$ 6 milhões.
Representando o governador
Fernando Pimentel (PT) na ocasião,
o secretário de Estado de Cultura, Angelo Oswaldo destacou a relevância
de o Estado realizar investimentos na
área da cultura.
“É importante que essa casa se
abra para acolher a todos. Trago um
abraço fraterno do governador. Em
um momento tão difícil, de crise e
sem recursos, no início do governo,
com a criação dos Fóruns Regionais,
a população foi consultada e a resposta foi que se queria a construção
do teatro. Estamos felizes com esse
resultado. Não se faz desenvolvimento social sem investir na cultura.
Temos a certeza de que políticas
públicas como essa serão referência”, afirmou.
O prefeito de Juiz de Fora, Bruno
Siqueira (MDB), ressaltou a sensibilidade do Governo do Estado em
destinar os recursos para tirar a
obra do papel quase 40 anos após
ter sido idealizada. “A sensibilidade
de Pimentel com a cultura garantiu a
liberação dos recursos para o teatro,
cuja importância foi confirmada pela
classe artística da cidade. A compreensão do governador em relação ao
que essa obra representa foi fundamental para a realização da noite de
hoje”, confirmou o prefeito.

Várias autoridades participaram da inauguração
Angelo Oswaldo e Bruno Siqueira
prestaram homenagem a Vera Mello
Reis, viúva do ex-prefeito de Juiz de
Fora Francisco de Mello Reis, que
idealizou a construção do teatro. A
inauguração do espaço artístico contou
ainda com apresentação da Orquestra
Sílvio Gomes e das crianças do Programa Gente em Primeiro Lugar.
Durante o evento, o secretário
de Estado de Educação Wieland Silberschneider leu o texto do despacho
governamental que define como prioridade a licitação da obra de reforma e
restauração da Escola Estadual Delfim
Moreira, em Juiz de Fora.

Teatro
A construção do Teatro Paschoal
Carlos Magno começou em 26 de
fevereiro de 1981. A proposta de
conceber um teatro municipal em Juiz
de Fora surgiu durante uma apresentação teatral, que contava com a
presença, na plateia, do autor, diretor
e produtor Paschoal Carlos Magno.
Diante do público, Paschoal fez um
apelo ao então prefeito Francisco de
Mello Reis, que presenteasse a cidade com mais um espaço apropriado
para manifestações artísticas.
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A Prefeitura de Juiz de Fora iniciou a construção, no entanto, problemas estruturais levaram a quase 40
anos de interrupção da obra, agora
concluída com o apoio do Governo de
Minas Gerais e da Codemig. O empreendimento conta com um teatro
para 400 pessoas, além de galeria
de arte, anfiteatro, café e espaço para
reuniões e ensaios.

Presenças
Também compareceram à inauguração do Teatro Paschoal Carlos
Magno, o diretor-presidente da
Codemig, Marco Antônio Castello
Branco, os secretários de Estado de
Transportes e Obras Públicas, Murilo
Valadares; de Direitos Humanos,
Participação Social e Cidadania,
Gabriel dos Santos Rocha. Os deputados federais Margarida Salomão
(PT) e Marcus Pestana (PSDB), e os
deputados estaduais Isauro Calais
(MDB), Noraldino Júnior (PSC) e
Missionário Márcio Santiago (PR),
o reitor da Universidade Federal de
Juiz de Fora, Marcus Vinícius David,
secretários municiais, vereadores e
lideranças culturais também estiveram presentes.

Cine Sesc trata de questões
sociais no mês de março

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

C

Carta aberta ao trade turístico

omo todos sabem, sem o árduo trabalho dos
agentes de viagens com certeza muitos dos
roteiros turísticos (nacionais e internacionais)
não existiriam (...). Acontece que os agentes
(...), estão sofrendo represálias, e porque não dizer,
traídos por várias companhias aéreas, as quais,
sorrateiramente e de maneira desleal, acabam adotando práticas que alijam os agentes de viagens do
mercado, pois disponibilizam a venda de passagens
– por valores inferiores ao de mercado – e, o que é
pior, muitas vezes concedendo descontos absurdos.
O exemplo mais recente disso veio através das Latam.
Ela publicou em seu canal eletrônico um anuncio com o
seguinte teor: “Olá ... Só no site latam.com e nas lojas
Latam Travel, você compra suas passagens com vantagens. E para você aproveitar muito mais benefícios,
oferecemos um desconto exclusivo para comprar em
Michel Tuma Ness, presidente da Fenactur
nossos canais: voe para Belém (BEL) com até 20% de
desconto, saindo de qualquer cidade do Brasil. Para voar de 9/3/18 a 10/05/18”.
Desse modo, caracterizada a prática desleal e a flagrante afronta aos princípios comerciais
que devem nortear as relações comerciais, particularmente aquelas que devem prevalecer entre
os chamados “parceiros de negócios”, aliado ao fato de que, no mínimo, deve prevalecer ética
e respeito concorrencial é que nos causa espécie em saber que uma companhia aérea internacional do quilate da Latam, a qual se arvora no direito de adotar práticas comerciais, mediante
anuncio em seu sítio eletrônico, conclamando aos consumidores para que adquiram passagens
áreas diretamente naquele canal eletrônico, em flagrante desrespeito e prejuízo ao trabalho que
é feito por mais de 25.000 agentes de viagens espalhados pelo território nacional é que leva a
Fenactur, como Entidade Sindical Nacional, legítima representante das Agencias e Agentes de
Viagens Nacionais, a se posicionar, deixando claro que não compactua com tamanha atrocidade,
para não dizer outra coisa.
Diante de tamanha afronta só nos resta conclamar a todos os agentes de viagens para que
deixem de vender passagens da Latam, afinal de conta existem outras companhias aéreas que
cobrem os mesmos os destinos ofertados por ela. Vamos reunir forças e demonstrar, não só a
importância do trabalho dos agentes de viagens, mas, também, a necessidade de respeito à
lealdade concorrencial e a tão propalada “parceria comercial”. Nesse contexto, a Fenactur, como
entidade nacional que congrega 25 (vinte e cinco) sindicatos de turismo, espalhados por todo o
território nacional, os quais, por sua vez, representam todos os agentes e agências de viagens
brasileiros, não poderia deixar de se pronunciar e tampouco condescender com tamanha ofensa
ao livre exercício da atividade empresarial dessa grandiosa classe econômica, impondo-se, em
consequência a adoção de medidas extremas (como a ora sugerida), até que a mencionada Cia
Aérea reveja o seu posicionamento e adote mecanismos que não mais prejudiquem os agentes
e agencias de viagens.
Fica aqui, portanto, a nossa indignação com tão vergonhosa intenção de beneficiamento
indevido, em detrimento dos demais setores da economia nacional.
São Paulo, 05 de Março de 2018.
Michel Tuma Ness - Presidente da Fenactur.

CANAL ABERTO
Cine Sesc

Assuntos de interesse nacional estarão em cartaz no Sesc e exibições são gratuitas
Março é o mês internacionalmente dedicado às mulheres e à reflexão
sobre a discriminação racial. A partir
desse gancho o Cine Sesc vai tratar
de um assunto cada vez mais importante e abordado em todos os lugares:
a representatividade social. A proposta
é conectar o público a temas atuais no
Brasil e no mundo. Durante o período
haverá sessões especiais em Juiz de
Fora, Paracatu e Pouso Alegre. E, o
melhor, tudo com o acesso gratuito.
Quatro longas nacionais de quatro estados diferentes – três deles
dirigidos por mulheres – tratam de
assuntos importantes como a desigualdade social, transgeneridade, os
incêndios nas favelas de São Paulo,
além da situação carcerária e política. Abordagens que aprofundam a
análise sobre o complexo contexto do
Brasil, com suas mazelas crônicas e
aparentemente infindáveis.
Os filmes são: Catadores de
histórias (Brasília, 2016); Central
(Rio Grande do Sul, 2016); Cores e
flores para Tita (Bahia. 2016); Limpam
com fogo (São Paulo, 2016). Esses
trabalhos representam um recorte da
1ª Mostra Sesc de Cinema, realizada
em 2017.

Cena do documentário ‘Central’ retrata a situação crítica
da prisão considerada a pior do país, em Porto Alegre
As sessões no Sesc Juiz de Fora
são sempre às quartas-feiras, às 19h. No
Sesc Paracatu, sempre às quintas-feiras,
às 19h. Já no Sesc Pouso Alegre, às
sextas-feiras, também às 19h. Para
conferir a programação em cada um
dos municípios acesse: sescmg.com.br
O Cine Sesc é uma iniciativa que
promove a circulação, difusão e o
acesso a produções cinematográficas
nacionais e internacionais. Realizado
em espaços de cinema não convencionais, o projeto é um dos maiores
circuitos de exibição de filmes no país.

As obras são apresentadas nas
salas de audiovisual das unidades
do Sesc, incentivando a fruição e o
bate-papo em torno do cinema brasileiro e internacional, comercial ou
independente, em um eixo educativo,
artístico e cultural.
Nessa perspectiva, a ação propõe
um recorte temático, com filmes que
abordam assuntos sociais relevantes.
Para se ter ideia de sua abrangência,
apenas em 2017, o Cine Sesc alcançou um público de, aproximadamente,
100 mil pessoas em Minas Gerais.

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

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

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

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

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

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

Advogado & Jornalista

Fenactur

EDIÇÃO DO BRASIL

MEI também é alternativa. Além da opção de abrir
uma empresa tradicional é
possível optar pela modalidade de Microempreendedor Individual (MEI), com
receita bruta anual de até
R$ 81 mil.
Irmãos ganham exposição em BH. O trabalho dos
irmãos e artistas mineiros
Nello Nuno e Eliana Rangel
ganha destaque na exposição “Construções Afetivas”,
que estreia nas geladeiras

da casa Fiat de Cultura, na
Praça da Liberdade. A mostra fica em cartaz até 6 de
maio, com entrada gratuita.
Golpe da carta. A Receita Federal alerta para um
novo golpe: o contribuinte
recebe, por carta, uma intimação para regularização de dados cadastrais. A
correspondência indica um
endereço eletrônico falso
para que a correção seja
feita. A orientação é que,
caso receba esse tipo de

correspondência, ela seja
destruída.
Caixa de Assistência dos
Advogados (CAA). O presidente da CAA, Sergio Murilo
Braga, vem desenvolvendo
um excelente trabalho a
frente da instituição. Talvez,
o advogado inscrito na OAB-MG não conheça e nem
usufrua das vantagens que
a CAA oferece. Os benefícios sociais contemplam
advogados que passam por
dificuldades momentâneas.

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.
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Bungee Dance: nova modalidade
de exercício tem atraído brasileiros
Acessível

Divulgação/Arquivo

A professora diz que
para praticar a atividade
a pessoa precisa estar
bem de saúde e não
ter problema no joelho
ou hérnia de disco, por
exemplo. Maria Eduarda
destaca que uma aula
que dura em torno de 1
hora, as pessoas podem
queimar de 400 a 800
calorias, além de tonificar o abdômen. “Em
especial, tem atraído
mulheres plus size, pois
elas se sentem mais à
vontade com a modalidade. O público é bem
diversificado, inclusive
acima de 60 anos”.

Maria Eduarda, no workshop, em New York

A profissional afirma que
tem viajado pelo país capacitando profissionais para ministrar
aulas. “Já fui para quase todos
os Estados, mas ainda não fui
em Minas. Tenho concentrado
em São Paulo, Rio de Janeiro
e Rio Grande do Sul. Mas já há
uma procura do pessoal de Belo
Horizonte. Agora, estou montando uma equipe de profissionais
para expandir o curso em outras
localidades para suprir essa
demanda”.
Além de ministrar o curso
para outros profissionais e dar
aula em estúdio, Maria Eduarda
tem uma fábrica de equipamentos. “Há uma procura grande
desse método e o mercado tem
sinalizado isso a todo momento”.

Anna Fadul/Divulgação

tenham atividades semelhantes
e outras vertentes”.
Maria Eduarda explica que,
Muita gente costuma fugir da
na verdade, é uma aula de dança que utiliza um equipamento
academia depois de um tempo,
do Bungee Jumping. “Os alunos
por achar as atividades repetitivas
e monótonas. Mas imagine um
ficam dependurados em cadeiras
exercício que mistura movimentos
semelhantes às de Rapel com as
aéreos com dança? Esse é o Buncordas elásticas”.
gee Dance ou Bungee Workout.
Ela conta que a modalidade
surgiu na Tailândia, no entanto, o
A professora Maria Eduarda
Rangel se formou
nível de lá é muito
na modalidade, ainavançado, por isso
da nova no Brasil,
ela sentiu a necesO público é bem sidade
de adaptar o
na Tailândia e fez
outros cursos em ciexercício. “Primeiro
diversificado,
dades, como New
níveis difereninclusive temos criei
York. “Criei a Origites. O 1 é indicado
nal Bungee a partir
adeptos acima para quem nunca fez
acrobacias, já que o
da necessidade de
de 60 anos
adaptar os movialuno fica de cabeça
mentos de workout
para baixo, e a anpara a dança e para
coragem (elástico)
fica preso na frente (barriga). No
o público brasileiro. No entanto,
2, a ancoragem é presa atrás, com
não encontramos a oferta dessa
aula em Belo Horizonte. Acredito
uma gama maior de movimentos e
que quase todos os Estados já
opções”.

Ariane Braga

Equilíbrio em foco
A fisioterapeuta e bailarina
Juliana Stagliorio é professora de
Bungee Dance na Bahia. Ela conta
que a modalidade é um sucesso
desde 2016. “É um treino excepcional de equilíbrio que está totalmente agregado a força muscular,
flexibilidade e melhora na questão
cardíaca e respiratória. Ideal para
quem quer fazer alguma atividade,
mas detesta academia”.
Ela revela que também foi para
New York para se especializar e,
após as aulas, adaptou o estilo que
era mais carregado de coreografias para um modelo mais fitness,
que pode ser usado também na
fisioterapia.
Juliana explica que 90% das
pessoas vão em busca do estilo
fitness. “Trabalhamos com sequências simples e repetitivas que
o aluno não precise ter noção
de dança ou circo para praticar.
Vamos evoluindo de acordo com
a turma”.
As turmas são formadas por
até seis pessoas no estúdio de
Juliana que tem aulas de até 1
hora de duração. Em relação ao
preço, ela diz que o valor para
aulas 2 vezes por semana, custa
R$ 195, mas dependendo do bairro
em São Paulo, por exemplo, chega
a R$ 300.

Juliana Stagliorio mostra alguns movimentos
Sabe se já existe o Bungee Dance em Belo Horizonte
ou em outra cidade de Minas? Conta para gente:
redacao@jornaledicaodobrasil.com.br

Luiz Carlos Gomes

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

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

• Férias
• Feriados

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Presidente da Associação Mineira de Cronista
Esportivos (AMCE) – amce@amce.org.br

Falta juventude no futebol
O mundo se transforma de
forma radical. Nada mais resiste
muito tempo. Qualquer novidade
lançada no mercado, em qualquer
segmento, envelhece rapidamente, muitas vezes bem antes de
conquistar espaço maior. É fácil
observar este fenômeno. Você
compra um equipamento, um carro, uma roupa ou qualquer outra
coisa e rapidamente a novidade
fica defasada.
O mercado funciona cada vez
mais com este objetivo. Lançar
novos produtos a cada dia. Nem
que seja mudando a cor ou formato. Na área da tecnologia então é
assustador.
Acabou aquele tempo romântico de conservar bens duráveis
ou não duráveis durante anos a
fio, ou até acabar, como os mais
velhos costumavam falar. Pode até
ser cruel, mas na verdade quase
tudo hoje em dia é descartável.
Se demorar muito, a moda fica
fora de moda.
No futebol por mais incrível que
possa parecer, a regra é diferente.
Existe uma resistência ou medo
incrível de inovar, de lançar novidades. Veja o caso dos treinadores.
Os clubes insistem em viver dentro
de um círculo vicioso, contratam
sempre os mesmos nomes, figurinhas carimbadas, que pouco ou
nada acrescentam.
Quando surge a oportunidade
ou necessidade de lançar um
jovem treinador a pressão e a
desconfiança tomam conta. O cara
só fica se der resultado positivo
rapidamente. Caso contrário a
volta ao velho e experiente trei-

nador é inevitável. Serve como
escudo para esconder erros mais
profundos.
Deveria ser o inverso. Priorizar
um treinador mais rodado, mais experiente para comandar os jovens
da base, com a missão de dar formação forte para a garotada, deixando todos bem preparados para
subir e dar sequência a carreira.
A mesma coisa com relação
aos jogadores. Os dirigentes falam
em alto e bom som que o projeto prioritário é investir na base.
Formar talentos. Suprir as necessidades do time principal. Como
discurso é uma maravilha, mas na
prática raro acontecer.
Os clubes mantém centenas
de jovens treinando e jogando
durante anos. Gasta uma dinheirama danada. Perdem um tempo
enorme. No fim de cada ciclo o
aproveitamento é mínimo. Às vezes nem isso.
Aí começa o problema. Para
tentar suprir a deficiência, partem
para contratação a peso de ouro
de algum jogador famoso, com
passagem por diversos times
importantes, com idade avançada
para um atleta de alto rendimento,
descartados pelo mercado externo
e com dificuldades físicas.
Difícil dar certo. Rapidamente
vem a decepção, a ira da torcida,
a tentativa de enganar todo mundo
com desculpas esfarrapadas e o
pior, fica um prejuízo financeiro
imenso.
Grande parte das dívidas dos
clubes podem ser creditadas a esta
política errada, desenvolvida mais
com o coração do que com a razão.

o seu consórcio multibrasileiro

Não é coisa de agora. É uma
cultura praticada faz tempo. Parece
uma tentativa irresponsável de
apagar um erro cometendo outro
erro igual ou parecido.
Uma pena que seja assim.
Bom seria uma mudança de atitude. Alguns clubes, até por falta de
dinheiro ou crédito já começam a
trabalhar de forma diferente. Vem
dando chance aos jovens. Dando
moral como se diz no meio. Mas
ainda não é uma regra normal.
Serve apenas para quebrar galho.
O futebol mudou. Todo mundo
sabe. Prevalece agora o vigor
físico, a velocidade, a vontade de
mostrar serviço, ganhar fama e
dinheiro. Predicados e desejos que
os jovens tem de sobra.
Evidente que não dá para
montar um time ou um elenco
só com jovens. É preciso saber
dosar. Mas não dá para engolir
determinados times apostando só
em jogadores maduros, com dificuldades visíveis de dar conta do
recado, em detrimento de vários
garotos bons de bola passando
o tempo no come e dorme ou
esquentando banco.
Longe da ideia de desmerecer
ou descartar os mais velhos, eles já
cumpriram a missão, uns mais, outros menos, mas todos deram sua
contribuição e merecem respeito e
gratidão, mas tudo tem um tempo
logico e biológico. O mundo se
transforma a cada segundo, a vida
é cada vez mais rápida e dinâmica
e o futebol precisa acompanhar
esta incrível evolução.
Pelo que sentimos e observamos, ele carece de juventude.

