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BrAsileiros consomem mAis
de 5 kg de Agrotóxico Por Ano

O ranking mundial de consumo de agrotó-
xico é liderado pelo brasil, com a marca 
de 1 milhão de toneladas, o que equivale 

ao consumo de 5,2 kg de veneno agrícola por 
habitante ao ano, segundo publicação do inca. 
essa alta incidência de produtos químicos pode 
gerar vários danos à saúde, como câncer, alergias 
alimentares, alteração no sistema nervoso, entre 
outros. sAÚde e VidA – PÁginA 7
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Em evento para 

anunciar a liberação de 

verba para a construção 

da Avenida Maraca-

nã, em Contagem, o 

prefeito Alex de Freitas 

(PSDB) recebeu polí-

ticos importantes do 

Estado, um deles foi 

Aécio Neves (PSDB).  O 

ministro das Cidades, 

Alexandre Baldy, tam-

bém esteve presente.

Contagem recebe R$ 305 milhões 
de Brasília para viabilizar obra

Janela partidária provoca 
movimentação na política

A janela partidária permite aos políticos a mu-
dança de partido até o dia 5 de abril. Dessa forma, 
a movimentação por parte dos pré-candidatos ao 
governo de Minas é intensa e vários nomes de peso 
já trocaram de legenda, inclusive Dinis (foto) se filiou 
ao Solidariedade.
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Sabe aquela loja na qual você vai e o vendedor diz que para comprar um produto é preciso 
adquirir outro? Isso é venda casada! Apesar de bastante difundida como algo ilegal, o consu-
midor ainda não percebe que está sendo enganado.

Série #SeuDireito

Prática de venda casada
é habitual no comércio

O caso da morte da pequena Emanuelly, de apenas 5 anos, chocou o Brasil. A sus-
peita é de que a criança foi morta pelos pais. Em sua defesa, a mãe alega que sofria 
de depressão pós-parto desde 2012. O tema é sério e precisa ser melhor discutido.

Uma média de 3 a cada 10 trabalhadores confessam que vendem o vale refeição ou alimen-
tação para incrementar a renda. É o que aponta a pesquisa do SPC Brasil e CNDL. No entanto, 
essa prática é ilícita e pode custar o emprego do infrator.

Depressão pós-parto gera
riscos para mãe e filho

trabalhadores que vendem vale 
refeição podem ser penalizados

apesar de estudarem mais, 
mulheres ganham menos

cemig dá dicas de como 
agir durante tempestades

educAçÃo
e culturA
Página 8
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ministro e prefeito durante a assinatura

Ge
ra

ld
o 

Ta
de

u



O P I N I Ã O2 EDIÇÃO DO BRASIL
17 a 24 de março de 2018

No início do mês o 
caso de uma mu-
lher, 24, que foi pre-
sa após espancar 
e matar a filha de 

cinco anos, em Itapetininga (SP), 
revoltou o país. Débora Rolim é 
mãe de outras duas crianças, 
porém, depois do nascimento de 
Emanuelly – a vítima do filicídio -, 
foi acometida por um quadro de 
depressão pós-parto e, por isso, 
perdeu a guarda da criança. Na 
época, ela entrou na Justiça e, 
posteriormente, comprovou que 
tinha condição de cuidar da filha, 
conseguindo recuperar o direito 
sobre a menina.

Mas será que a depressão 
pós-parto é grave a ponto de 
a mãe ter de ser afastada 
do filho? Poderia o 
problema deixar con-
sequências na rela-
ção? Para entender 
um pouco sobre o 
tema, o Edição do 
Brasil conversou 
com o psiquiatra, 
especialista em psi-
cologia social, Sér-
gio Lima.

EDITORIAL

Eujácio Antônio Silva (Editor-responsável)

Avenida Francisco sá, nº 360 • Bairro Prado • Belo Horizonte • mg • ceP 30411-145

editado sob a
responsabilidade
de mantiqueira
editorial ltda.

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

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

Equipe: 
Revisão: Diego Santiago

Jornalistas: Ariane Braga, Daniel Amaro e Loraynne Araujo

Repórter fotográfico: Neilton Sávio

Diagramador e designer: Cristiano Iderlandes

Estagiária: Nat Macedo

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

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

www.edicaodobrasil.com.br

rodrigo FlAusino

depressão pós-parto: quadro
causa falta de afeto pelo bebê

A mãe ataca a criança por um desejo de atacar a si mesma

nat macedo
o caso de em itapetininga ganhou 
repercussão nacional. em 2012, dé-
bora Rolim havia perdido a guarda da 
criança, após um quadro de depressão 
pós-parto. Qual o sentimento de uma 
mãe que sofre de depressão sobre o 
filho?

A mãe pode em muitos casos ficar 
violenta com a criança, porém é ne-
cessário entender que se trata de um 
quadro psicótico onde ela não compre-
ende bem a realidade. Isso mostra a 
gravidade da depressão pós-parto. Em 
situações como essa é preciso internar 
a paciente, pois ela pode querer agredir 
a criança e, no pior dos casos, matar. 
Muitas vezes, isso acontece porque ela 
acredita que terceiros querem fazer isso. 
Falta racionalidade. 

estando ou não com o problema, como 
explicar quando uma mãe mata o fi-

lho? É possível que ela não ame 
sua criança?

Há certa idealização 
de amor da sociedade 
e a mãe é um protótipo 
disso. No caso da de-
pressão pós-parto não 
é que a mãe não ame o 
filho, é que ela está per-

turbada emocionalmente. 
A manifestação dela será 

agressiva, mas não signifi-
ca que falta sentimento. 

Algumas mães que 

têm o problema já procuraram 
ajuda por terem um sentimento 
de culpa muito grande. Ela 
entende que a criança 
é parte do seu corpo 
e a ataca por um 
desejo de atacar a 
si mesma. 

É muito pe-
rigosa essa lei-
tura de que a 
mãe não ama. 
Na depressão 
pós-parto, ela 
não responde por 
si. Já na socieda-
de, como um todo, 
existem mães negli-
genciadoras, narcisis-
tas e que não entendem a 
esfera do cuidado. Acaba que 
essa função é desviada aos avós ou 
outras pessoas, porque é necessário 
muita dedicação para criá-lo. É preciso 
uma entrega da pessoa a condição ao 
qual ela própria criou.

mas, afinal o que é essa depressão 
pós-parto?

É um estado depressivo associado a 
gravidez. Há um aumento de hormônios 
para manter a gestação e, se a mulher 
não tiver uma produção elevada, acaba 
perdendo o feto. Após o nascimento, 
esse ciclo de produção acaba e, com 
isso, a pessoa tem uma alteração rápida 
hormonal, o que pode torná-la suscetível 
ao problema, principalmente aquelas 
que já são, geneticamente, vulneráveis 
a quadros depressivos. 

o que pode causar esse quadro?

A questão da mãe viver situações 
estressantes durante a gestação e 
também quando a mulher não vive em 
um ambiente familiar protetor. Alguns 
antropólogos apontam para o fato de 
que, hoje, muitas mães ficam desampa-
radas. Na história, sempre houve quem 
cuidasse da mulher, era um ciclo, um 
resguardo e todo um preparo antes do 
nascimento da criança. Isso facilitava 
essa adaptação à nova realidade, mas, 
com o passar do tempo, esse ritual foi 
deixando de acontecer. Isso acaba ex-
pondo a mulher a depressão. 

a depressão pode ser voltada a apenas 
um filho? ou a mãe será acometida em 
todas as gestações?

Uma mãe com depressão pós-parto 
e que vive em um ambiente agressivo e 
sem suporte social provavelmente conti-
nuará na mesma situação se engravidar 
de novo. As chances vão aumentar de 
uma gravidez a outra.

como tratar o problema?

Frequentemente com uma interna-
ção e medicações para melhorar o qua-
dro. Associado a isso, às vezes, algumas 
medicações antipsicóticas. É diferente 
de uma depressão comum na qual é 
indicado antidepressivo e remédios para 
acalmar. Nesse caso o tratamento é feito 
com um antipsicótico, medicações usa-

das em problemas como esquizofrenia, 
a fim de que a pessoa volte a realidade. 
Essas ações são feitas para a proteção 
do bebê e da própria mãe.

Que consequências a depressão 
pós-parto pode gerar consequências 
na relação mãe e filho?

Apesar de o bebê não ter percep-
ções claras do que está acontecendo, 
acredita-se que o sofrimento, negativi-
dade e rejeição da mãe são absorvidos 
de alguma forma por ele. No futuro isso 
pode gerar um quadro de depressão na 
criança, além de problemas emocionais 
em geral. Por isso é importante que o 
diagnóstico e tratamento sejam feitos de 
maneira rápida, a fim de que o período 
sintomático seja o menor possível.

“Os sintomas
psiquiátricos

são na esfera do comportamento 
e a sociedade tende a analisá-los 

como preguiça e coisas do gênero. O 
discurso de que uma mãe,

acometida com a depressão
pós-parto, ‘precisa de um tanque de

roupa para lavar’ precisa acabar.
Boa parte da população ainda

vai sofrer algum quadro
psiquiátrico”.

Para especialista a sociedade precisa repensar o preconceito
acerca dos pacientes acometidos pela depressão
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escravidão no mundo 

No mundo inteiro, denúncias começam a surgir provando que 
fugitivos de guerra continuam sendo aliciados por mercená-
rios, que os fazem reféns, entregando-os a interessados em 
explorar mão de obra barata. Por vezes, esses desafortuna-
dos são submetidos efetivamente à escravidão. Lamentavel-

mente, essa barbárie ocorre em plena era da globalização. 
Uma recente pesquisa difundida pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) contemplou um cenário desolador sobre o assunto. Os 
dados asseguram que o abjeto trabalho escravo movimenta US$ 150 
bilhões no mundo, sagrando-se mais lucrativas do que o tráfego de dro-
gas, cuja prática ilícita, de acordo com informações da ONU, estima-se 
um movimento anual de US$ 65 bilhões em todo o mundo.

Aqui na terras desbravadas por Pedro Álvares Cabral, a escravidão foi 
abolida, formalmente, há bem mais de cem anos, mediante a assinatura 
da Lei Áurea. Sendo assim, desde de então, existem duas realidades: 
a lei alusiva ao tema e a sua respectiva prática, cuja verdade é bem 
equidistante do protagonizado pela Princesa Isabel, em 1888.

Por anos a fio, fazendeiros abastados, produtores rurais e os senhores 
feudais não desobedeceram a determinação da Corte Real Brasileira, 
no entanto, também nada fizeram para uma vida mais digna de traba-
lhadores. Veio o advento da carteira de trabalho na era Getúlio Vargas, 
quando o assunto exploração diminuiu. Porém, essa prática de forçar o 
ser humano a laborar sem remuneração ou um salário pífio continuou por 
anos a fio no país, expandindo-se das atividades rurais para setores, como 
garimpo, chegando, posteriormente, aos centros urbanos. Isso se deve 
as empresas pertencentes a proprietários inescrupulosos que usam da 
prerrogativa de suas superioridades para determinar uma remuneração 
ínfima aos subordinados, permitindo a barganha de horas trabalhadas 
por comida, remédios e roupas. É o que se denomina nos meios jurídicos, 
como trabalho análogo à escravidão. 

Além das cenas dantescas de trabalhadores em canaviais no interior 
de São Paulo, determinadas seitas religiosas também escravizam as 
pessoas, especialmente as que nutrem a esperança de alcançar um 
milagre. Na verdade, tudo não passa de uma armadilha com a finalidade 
de conseguir expandir suas atividades, mesmo que à custa dos mais 
humildes, como é o caso de Priscila dos Santos Castelli. 

Hoje, Priscila tem 39 anos e mora em São José do Rio Preto. Ela, 
durante muito tempo, atuava sob as ordens de dirigentes da seita Jesus: a 
Verdade que Marca. Segundo seu relato, ela fez de tudo, inclusive vender 
trufas nos sinais, sem receber um tostão, apenas à espera de uma Graça 
Divina. O que prova que a escravidão lembra a erva daninha, tamanha a 
facilidade com que se alastra pelos diferentes rincões do mundo. 

A justiça precisa ser implacável contra esses modernos exploradores 
da força do trabalho humano.

estar na política renegando-a é mau-caratismo
João Doria (PSDB), um dos maiores 

embustes que o tucanato conseguiu pro-
duzir nos últimos anos, acaba de lançar 
sua candidatura ao governo do Estado de 
São Paulo. Depois de ser eleito em primei-
ro turno para “prefeitar” na maior cidade 
do país e numa das maiores metrópoles 
do mundo, o prefeito “trabalhador”, “gari”, 
“pedreiro”, obra de um marketing pessoal, 
até tentou ser candidato a presidente da 
República, mas como tudo no PSDB tem 
dono, viu que não teria chances contra 
o projeto insípido e inodoro de Geraldo 
Alckmin. Numa manobra ridícula, che-
gou a combinar com correligionários um 
“abaixo-assinado” onde os tucanos pau-
listas clamavam por sua candidatura ao 
governo. Deprimente. 

Doria é obra do descrédito com a 
política. O mesmo descrédito que, guar-
dadas as devidas proporções, mandou 
para a Câmara de Belo Horizonte uns 
três patetas que hoje 
posam de moralizado-
res, sabichões, donos 
da razão, sendo que, de 
concreto, não produzem 
nada além de discursos 
idiotas, cenas ridícu-
las, cortina de fumaça; 
quando muito, mais do 
mesmo, rococós para 
seduzir deslumbrados. 
Transformam a maioria 
das sessões que partici-
pam no máximo num cir-
co ou jardim de infância. 

Há tempo venho dizendo que não exis-
te política fora da política e qualquer um 
que se meta no debate público renegando 
a política como atividade, das duas, uma: 
ou é oportunista, ou mau caráter. Doria é o 
maior exemplo do primeiro caso. Aqui em 
BH, no exemplo que citei, o oportunismo 
mais rasteiro também se faz presente. 
Basta pegar o perfil de cada um dos novos 
moralizadores da Câmara. (Se bem que 
aqui, acho que tem mais a ver com bobice 
e vontade de aparecer do que qualquer 
outra coisa). Sigamos.

Vir com essa historinha de “em-
presários que vão investir em novos 
líderes para formar a nova política” 
simplesmente porque querem o bem 
do Brasil é a maior piada que já ouvi na 
vida. Empresário visa o lucro. Politica-
mente, na melhor das hipóteses, estão 
querendo é a tomada do poder para – 
não se enganem! – defenderem os seus 

interesses e, nesse caso, exercerem 
influência na vida de todos. Vou além, 
ante a proibição da doação de pessoas 
jurídicas para candidatos, essa coisa de 

se criar institutos para 
formação de “líderes” 
(líder precisa ser for-
mado?), para investir 
em candidatos,  ar-
cando inclusive com 
custos de campanha, 
é nada mais,  nada 
menos, uma forma de 
burlar a lei e colocar 
recursos empresariais 
a serviço da eleição de 
um ou outro. Chega a 
ser quase lavagem de 
dinheiro. Alô, Ministé-

rio Público Eleitoral!!!   
Estamos a pouquíssimo tempo da 

eleição e diante de um debate burro, des-
qualificado, obra da idiotice generalizante 
que se implantou no Brasil – sobretudo 
nas redes sociais – desde junho de 2013. 
(Como disse Umberto Eco: “as redes 
sociais deram voz aos imbecis”.) A nível 
legislativo corremos o risco de ver triunfar 
a profecia de Ulysses Guimarães: teremos 
um congresso pior; a nível executivo, 
valha-nos Deus! Estamos sem rumo. Da 
esquerda à direita ninguém propõe absolu-
tamente nada que não seja frases prontas 
e jogadas para as respectivas plateias. 
Estar na política renegando a política é im-
possível e perigoso. Mas estar na política, 
renegando-a e sendo fruto e exercício do 
que de mais baixo e asqueroso ela produz, 
é mau-caratismo e demagogia. E isso, lá 
em São Paulo e aqui em BH, é o que tem 
acontecido.

“Estamos a
pouquíssimo tempo
da eleição e diante

de um debate burro,
desqualificado,
obra da idiotice

generalizante que
se implantou

no Brasil”
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V I G Í L I A S

cuidando de quem mais precisa

Fred, o engodo 
No mundo do futebol, a fantasia sempre fala mais alto. Mas 

a realidade traz à luz alguns casos que merecem atenção por 
parte de patrocinadores e, especialmente, torcedores. O exem-
plo questionado, neste caso, é o do megajogador do Cruzeiro, 
Fred. O ilustre craque marcou um único gol na primeira fase 
do campeonato mineiro, mesmo sendo dono de um contrato 
de R$ 10 milhões. Esse é enganação, com certeza.

esperto deputado
Tido como um político muito próximo à Alberto Pinto 

Coelho (PPS), o deputado Gil Pereira (PP) não compareceu 
ao ato de assinatura do ex-governador quando ele se filiou ao 
PPS mineiro. Diante dessa realidade, observadores estão de 
olho para saber se agora, sem poder, Alberto ainda poderá 
contar com tão propalada amizade de Gil, considerado no 
Norte de Minas, onde foi vereador, um político demasiadamente 
pragmático. Coisas da política mineira.

magalhães e Pimentel 
No recente encontro do Partido da Democracia Cristã 

aconteceu, de maneira informal, o lançamento da candidatura 
do governador Fernando Pimentel (PT) à reeleição que, por 
sinal, foi aplaudido por cerca de 400 pessoas. Na oportunidade, 
os que estavam no local festejaram quando foi mencionado 
o nome do vereador Wellington Magalhães (PTN) como 
pré-candidato a deputado estadual.

mdB joga pesado
Alguns membros do MDB mineiro estão jogando pesado 

em relação à uma possível aliança com o PT. Em troca de 
apoio à reeleição do governador Fernando Pimentel (PT), os 
mdebistas almejam a aliança mediante à espaço para cargos 
importantes, como uma vaga no Senado, indicação de alguém 
do partido para ser candidato a vice-governador e a garantia de 
que as bases dos 14 deputados estaduais serão preservadas. 

imunidade x impunidade
O filósofo e escritor Mário Sergio Cortella comentou a 

respeito do eterno debate sobre imunidade parlamentar: “É 
chegada a vez do Judiciário também ser questionado. Como 
diz a presidente do Supremo, Cármen Lúcia, imunidade não 
quer dizer impunidade. Então, sou a favor. Errou, tem de pagar. 
Tanto faz, se é político ou qualquer outro tipo de autoridade”, 
sentencia.

Política nacional 
Segundo informa a imprensa nacional, os próprios pais do 

presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM), estariam 
descrentes quanto a chance de sua candidatura à Presidência 
da República. Ou seja, ir em frente, mesmo depois do período 
de convenções partidárias. Coitado do deputado Maia, gente.

sacrifício do maia
Ainda em relação ao tema sucessão presidencial, comenta 

a jornalista Natuza Nery: “Se a candidatura do deputado Ro-
drigo Maia não decolar até o mês de maio, ele será sacrificado 
pelo seu partido, o Democratas, agora sob o comando do novo 
presidente, o prefeito de Salvador, ACM Neto”. É esperar para 
conferir, claro.

ciro x maia
Outro jornalista bem informado sobre temas políticos 

nacionais, Gerson Camarotti entende que, quando chega a 
época das convenções partidárias, pode acontecer uma união 
entre os pré-candidatos, Rodrigo Maia (DEM) e Ciro Gomes 
(PDT), cujo roteiro seria “quem estiver melhor nas pesquisas, 
vai para a cabeça de chapa”. Será jornalista?

mulheres negras...
Ao circular por Belo Horizonte, a escritora moçambicana 

Paulina Chiziane disse que as comemorações do Dia das 
Mulheres no Brasil e em Moçambique deveriam ser de mais 
protestos, pois em ambos os países ainda existem a cultura de 
se tratar as mulheres sem o devido respeito, especialmente, 
as de cor negra.

transtorno presidencial 
Os poucos jornalistas com acesso ao Palácio do Planalto 

confessam que nunca viram um dirigente tão transtornado 
como Temer (MDB). Isso aconteceu depois que o ministro 
Barroso decidiu quebrar o sigilo no processo que investiga 
possíveis envolvimentos do presidente para favorecer grupos 
de empresários. Os comunicadores relatam: “O titular da Repú-
blica está a beira de um ataque de nervos, porém, diariamente 
é contido à base de muito tranquilizante”. Cruz credo! 

anarquia geral 
Falando à TV Câmara, o parlamentar mineiro Marcus 

Pestana (PSDB) disse: “Atualmente, existem 26 partidos com 
representantes na Casa. Traduzindo, isso se transforma em 
uma anarquia geral”, informa. Eu, hein!?

Janela da infidelidade
Com relação ao prazo, previsto por lei, oferecendo a opor-

tunidade de políticos mudarem de partidos entre 5 de março e 
5 de abril, os comentários maldosos vem caminhando. Afinal, 
não se trata de uma janela partidária, conforme dizem os parla-
mentares, mas sim de uma janela da infidelidade. Em síntese, o 
Brasil vive um momento frenético, acanhando políticos de todas 
matizes a mudança de sigla, afastando-se de antigos grupos. 
Enfim, uma verdadeira corrida contra o tempo na tentativa de 
sobreviverem à eleição. Uma loucura.  

os partidos e a democracia 
O sociólogo Robson Sávio considera que os partidos polí-

ticos, no contexto nacional, atuam em conluio ou paralelamente 
ao esquema sustentador da economia e termina dificultando o 
pleno exercício da democracia. “Essas duas vertentes juntas 
são extremamente dominantes”, lamenta.

salvando o presidente
“As demandas e intimações contra o presidente Temer 

(MDB) são plenas de nulidades. Não tem embasamento ju-
rídico”, garante a professora de direito internacional da USP 
Maristela Basso.

Comentário único. Então, pela análise da professora, toda 
essa movimentação da Polícia Federal, mediante autorização 
do Supremo Tribunal Federal, no sentido de proceder as in-
vestigações contra o presidente pode não passar de cena? Aí 
é muito engodo, não é mesmo gente?!

Da boca para fora, principalmente em 
ano eleitoral, é fácil ver políticos, com ou sem 
mandato, saírem em defesa da população 
e dos valores da família. Difícil é fazer as 
escolhas certas e adotar ações efetivas para 
assegurar sobrevivência digna e acesso 
a oportunidades para mães, pais, filhos e 
netos na zona rural ou na cidade.

Em vez de discursos, o governo de 
Minas Gerais está agindo, presente na vida 
das pessoas, com políticas, recursos e apoio 
técnico. Levando qualidade de vida a quem 
precisa. Exemplo disso são as mais de 45 
mil famílias rurais que já receberam energia 
elétrica. Famílias que haviam sido abando-
nadas pelas gestões anteriores. Recupera-
mos décadas de atraso em apenas 3 anos 
porque colocamos a Cemig para trabalhar 
pelos mineiros.

Esse apagão de direitos não se resumia 
apenas à luz elétrica. Milhares moram há 
anos no mesmo pedaço de chão sem título 
de posse que lhes garanta segurança e 
tranquilidade para viver e produzir. Estamos 
pagando essa dívida histórica: já entrega-
mos títulos de propriedade de terra para 
2.111 famílias da área rural.

Além da terra, estamos estimulando 
compras governamentais da agricultura 
familiar, seja para a merenda escolar, seja 
para órgãos públicos. Isso assegura mais 
renda e sustentabilidade ao pequeno agri-
cultor, faz rodar a economia dos pequenos 
municípios e garante alimentos de quali-
dade localmente produzidos aos nossos 
estudantes.

Nas cidades, milhares de famílias tam-
bém têm motivo para celebrar a ação do 

governo na área de moradia. Devolvemos 
imóveis incorporados pela antiga MinasCai-
xa a seus legítimos proprietários, que haviam 
perdido a posse em razão de décadas de 
dificuldades econômicas.

Em parceria com o Tribunal de Justiça 
de Minas, estamos fazendo mutirões de 
regularização fundiária. Desde 2017, a 
Corte comandou 866 audiências e fechou 
835 acordos. Quem morava há mais de 30 
anos em imóveis da Cohab finalmente viu 
seu direito garantido.

Esta semana, foram 102 beneficiados 
em Belo Horizonte. Nas áreas rurais ou 
urbanas, com trabalho e dignidade, as 
famílias tocam sua vida, apesar das dificul-
dades. Cabe ao estado prover-lhes direitos 
e cidadania. É o que estamos fazendo em 
Minas Gerais.

sucessão mineira será 
disputada por três grupos

No limiar de abril, o povo minei-
ro terá ciência se o governador Fer-
nando Pimentel (PT) e os prefeitos 
de Betim, Vittorio Medioli (Pode-
mos), e Alexandre Kalil (PHS), de 
Belo Horizonte, efetivamente vão 
abdicar de seus cargos para se 
colocarem à disposição do pleito 
eleitoral que acontece em outubro.

Pessoas próximas ao gover-
nador garantem que ele está apro-
veitando momentos de folga para 
costurar uma aliança, visando o 
projeto da sua reeleição. Já Medioli 
tem informado aos parceiros sua 
disposição em continuar na políti-
ca, mas, por motivos empresariais, 
não teria condições de se afastar 
de vez de seus negócios para se 
dedicar a uma campanha majori-
tária. E quanto a Kalil, ele próprio 
declarou para um empresário 
mineiro que não pretende aban-
donar o posto antes de completar 
um ano e meio de mandato, como 
aconteceu com o então prefeito 
Pimenta da Veiga, cujo resultado 
da empreitada política na época 
foi um desastre. 

Pequenos partidos 

Enquanto isso, vão avoluman-
do três núcleos com o intuito de 
conquistar o Palácio da Liberdade, 
onde possivelmente o PT, MDB, 
PCdoB e Democratas Cristão for-
marão aliança. O PSB, de Marcio 
Lacerda, costura apoio com PPS, 
PSD e Solidariedade, almejando 
ainda o PDT. O deputado Rodrigo 
Pacheco, já no Democratas, pode 
conquistar o PSDB, o PP e o Avan-
te. Os partidos de médio porte, 
como o PTB e Partido Verde, até 
esta última semana, ainda perma-
neciam indefinidos.

A soma de siglas em torno 
dos três maiores núcleos da dis-
puta deixam os candidatos de 
expressão menor na berlinda. É o 
caso do empresário Romeu Zema 
(Partido Novo). Ele patina em sua 
pré-campanha de governador, es-
pecialmente, por não ser conhecido 
do povão. Aliás, o seu discurso, por 
enquanto, não empolgou ninguém, 
a não ser os próprios empresários

Outras candidaturas considera-
das nanicas, a exemplo de Zema, 
são a de Sara Azevedo (PSOL) e 
do professor João Batista dos Mares 
Guia (Rede Sustentabilidade). Para 
esses faltam muitos cabedais, in-

clusive um espaço maior no horário 
gratuito da TV e rádio.

Entrevistado por nossa reda-
ção, o cientista político e professor 
Malco Camargo expressou a se-
guinte opinião. “A campanha para 
governador em Minas Gerais era 
para ser uma briga de cachorro 
grande, na qual os três principais 
partidos do país: PT, PSDB e MDB 
disputariam a preferência do segun-
do maior colégio eleitoral do Brasil. 
Parece que não vai ser por aí. PT 
e MDB seguem firmes rumo a um 
acordo e o PSDB busca, incessan-
temente, um nome para redimir a 
imagem do partido no Estado. Nes-
se cenário candidaturas menores 
que outrora não teriam vez, passam 
almejar o Palácio da Liberdade. Em 
um panorama no qual nem situa-
ção, nem oposição estão certos de 
sua vitória, o mercado político se 
abre aos representantes de médios 
e pequenos partidos. Nessa aposta 
estão Marcio Lacerda (PSB), Dinis 
Pinheiro, Romeu Zema (Partido 
Novo) e, talvez, Vittorio Medioli 
(Podemos). Se terão sucesso ou 
não só o tempo dirá, mas que a 
oportunidade está dada não há 
dúvidas”.

kalil não estaria querendo repetir
a derrocada de Pimenta da Veiga

Alguns políticos
vão abdicar dos
cargos para
o pleito
de outubro

A campanha
para governador

era para ser
uma briga

de cachorro
grande
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Contagem recebe R$ 305 mi para 
construção da Avenida Maracanã

A Avenida Maracanã é um sonho antigo 
da população de Contagem. A obra começa a 
ganhar forma com o anúncio de um investimento 
de R$ 305 milhões provenientes do governo 
federal. Durante o evento, o prefeito Alex de 
Freitas (PSDB) recebeu nomes influentes, 
dentre eles o ministro das Cidades, Alexandre 
Baldy, e o senador Aécio Neves (PSDB).

O projeto aponta que a avenida seguirá 
da Rua Albert Schwaitzer até a rodovia LMG-
808. Com a conclusão da obra, estima-se que 
o tráfego entre os bairros Nova Contagem e 
Eldorado será reduzido em 30 minutos. “Essa 
avenida, além de desenvolver uma região que, 
hoje, causa transtornos como alagamentos e 
mau cheiro, muda à cara da cidade e todo o 
plano de mobilidade”, afirma o prefeito.

Alex acrescenta que a população verá a 
obra ganhar formato em março de 2019. “Libe-
rada a documentação pela Caixa, a gente deve 
concluir as licitações. A previsão desse processo 
é para setembro/outubro. Após isso, daremos 
início à ordem de serviço e considerando o pe-
ríodo chuvoso, no final do primeiro trimestre a 
população vai poder constatar o projeto”.

Aécio afirmou que a parceria com Contagem 
por meio de Alex agrada muito. “Felizmente 
isso se consagra com a assinatura da ordem 
de serviço dessa obra. Além de melhorar a 
mobilidade, ela permitirá o escoamento da 
produção que vai passar pela região de forma 
mais rápida e segura”.

Baldy frisa a importância da estruturação para 
as famílias do município. “O trabalhador vai ganhar 
uma hora a mais. Além disso, a expectativa é 
avançar o saneamento para drenagem e recupe-
ração de toda a infraestrutura necessária a fim de 
evitar alagamentos e, posteriormente, a mobilidade 
urbana. O projeto trará mais qualidade de vida”.

metrô recebe atenção

O ministro elucidou ainda sobre a criação de 
um grupo executivo para analisar a mobilidade 
da Avenida Maracanã e uma possível extensão 
de 1,6 km do metrô. “Para o governo federal 
isso é muito bom, pois vai agregar mais traba-
lhadores em toda linha já existente da CBTU. 
Esse grupo irá avaliar os projetos para tornar 
essa obra real”.

Baldy afirmou que o governo vem recupe-
rando e ajustando as contas públicas. “Quando 
nós assumimos, o orçamento de mobilidade 

era de 70 vezes a capacidade de investimen-
to anual para todo o país. Era impossível e 
impraticável a celebração de investimentos. 
E, mesmo com pouco tempo, esses ajustes 
vêm sendo feitos e a recuperação econômica 
contribuiu para isso”. 

Segundo o ministro, o governo possui recur-
sos para a mobilidade urbana. “Reitero o empe-
nho de Alex de Freitas e desse grupo executivo 
que formamos para apresentar os projetos que 
são necessários. Com isso, o Ministério das 
Cidades e a Caixa Econômica Federal podem 
aprovar o início das obras”.

autoridades estiveram presentes no anúncio
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

engenHeiro, Presidente dA FederAçÃo  de cVB-mg, Presidente do conselHo do
instituto sustentAr e Vice-Presidente dA FederAminAs – roberto@clan.com.br

A manteiga e o azeite de oliva, 
quem diria, estão sendo vistos 
como ícones da retomada 
do crescimento econômico 
brasileiro. Observada a partir 

da segunda metade do ano passado, a 
volta gradual desses produtos às mesas 
da classe C – estima-se que 1,4 milhão de 
pessoas voltaram a consumi-los – assinala 
que ela começa a recuperar seu poder de 
compra. Símbolos da bonança verificada 
entre 2008 e 2013, período em que mais de 
3 milhões de pessoas da classe D migra-
ram para ela, esses produtos, entre vários 
outros, estavam entre os primeiros a serem 
cortados das listas de compras da chamada 
nova classe média quando a prosperidade 
esboroou-se em 2014. Começou aí um 
movimento inverso, não dos mesmos 3 
milhões de pessoas que haviam ascendido 
à classe C, mas de cerca de 4,1 milhões, 
estima-se que voltaram para a classe D ou 
até mesmo caíram para a classe E. 

Agora, parte significativa desses consu-
midores potenciais começa a retornar. E há 
realmente sinais de que a recuperação está 
em curso, de acordo com levantamento feito 
por uma empresa de consultoria econômi-
ca, que detectou um crescimento de 3,1% 
no consumo da classe C em 2017, contra 
1,5% no resultado geral, com destaque 
para, além de manteiga e azeite, produtos 
de limpeza, com 10,1% de crescimento, 
higiene e beleza, (5,5%), bebidas (3,9%) 
e alimentos (1,3%). Em comparação, a va-
riação global do consumo desses produtos 
foi, respectivamente, de 8,3%, 4,5%, 2,3% 
e – curiosamente, no item alimentos –, uma 

queda de 0,4%. Paralelamente, verificou-se 
redução no índice de endividamento das fa-
mílias, que em 2015 era de 22,8% da renda 
mensal e, em dezembro do ano passado, de 
acordo com o Banco Central, havia baixado 
para 19,9%. Isso, segundo a pesquisa, deve 
movimentar este ano algo em torno de R$ 
124 bilhões na economia. Um reforço e 
tanto que, espera-se, terá como reflexo, ao 
final deste ano, uma expansão de 4,7% no 
comércio varejista.

O fator que está na origem destes 
resultados é a recuperação de renda, 
especialmente pela classe C. Há nisso um 
aspecto curioso: a retomada do consumo 
neste segmento certamente não provém de 
redução dos índices de desemprego, pois 
o Brasil continua com 12,2% de sua popu-
lação economicamente ativa sem carteira 
assinada, algo próximo de 13 milhões de 
pessoas. E não provém, igualmente, de 
perspectivas de que os postos de trabalho 
perdidos sejam recuperados. Mesmo que 
isso aconteça, com certeza não voltarão 
aos níveis do pré-crise. Há, para justificar 
essa afirmação tão peremptória, um fato 
incontestável: o contínuo desenvolvimento 
e disponibilização de soluções tecnológicas 
para todos os setores de atividades, mas 
especialmente para a indústria, que vem 
provocando a extinção de muitas profis-
sões. E a coisa não vai parar por aí. Estão 
a caminho, como um exemplo entre muitos, 
os veículos que dispensam condutores – o 
que significa que motoristas, em futuro não 
muito remoto, terão que procurar outra 
ocupação. Nem sempre a encontrarão, 
e isto é uma tendência inexorável, como 

provam os 25,3 milhões de brasileiros 
que, segundo a Organização Mundial do 
Trabalho, encontram-se na informalidade 
ou em formas vulneráveis de ocupação, 
número que deve subir para 25,8 milhões 
ao final de 2018 e para 26,2 milhões em 
2019 e que não entram nos índices de 
desemprego do IBGE.

Assim, a recuperação de renda que 
agora se observa não será sustentável, 
ainda que as previsões de crescimento 
da economia para os próximos anos 
mostrem-se positivas, se não houver 
geração de empregos em número su-
ficiente para absorver esta legião de 
desempregados. Algo, convenhamos, 
extremamente improvável num cenário 
em que a população brasileira cresce à 
razão de 0,77% ao ano e os empregos 
tendem a minguar cada vez mais. Por 
isto resta como solução estimular uma 
única alternativa: o empreendedorismo. 
Não será fácil, pois a cultura da maio-
ria dos brasileiros quanto ao trabalho 
ainda está historicamente vinculada ao 
salário mensal, à carteira assinada. Mas 
o regresso da maior parte daqueles 3 
milhões de pessoas à classe C em 2017 
deveu-se exatamente ao empreende-
dorismo. São donos de pequenos ne-
gócios, de pequenos estabelecimentos 
de varejo, serviços e fábricas que estão 
percebendo a volta de seus clientes e 
puderam, com isto, reaver suas próprias 
capacidades de consumo. Não há, acre-
dito, outro caminho, e ainda bem que ele 
existe. Se não for assim, adeus manteiga 
e azeite.

a volta da manteiga

Série #SeuDireito

Venda casada: você 
não é obrigado a nada

O casal Lucas Gomes e Mar-
cela Freitas estavam de férias em 
Trancoso (BA) e decidiram sentar 
em um barzinho a beira da praia. 
Ao chegarem no local, pediram 
uma cerveja e, minutos depois, 
a garçonete veio questioná-los 
se iriam almoçar ou não, pois o 
estabelecimento exigia consuma-
ção mínima de quem estava lá. 
“Questionamos se aquela prática 
era legal, porém para não criar con-
fusão, resolvemos pedir a conta e 
ir para outro lugar”, conta Marcela. 

Esse é um exemplo de venda 
casada, prática ilegal descrita no 
artigo 39, I, do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC). De acordo com 
dados do Procon MG, no ano pas-
sado houveram 16 reclamações, 
mesmo número de 2016 e inferior 
a 2015, quando o órgão registrou 
21 queixas. 

O coordenador do Procon da 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais, Marcelo Barbosa, explica 
que esse ato se caracteriza quando 
uma empresa só libera a compra de 
um produto ou serviço caso o con-
sumidor adquira outro. “De acordo 
com o artigo 6, II, o cliente tem o 
direito garantido de liberdade de 
escolha. Ele pode entrar em uma 
loja e querer comprar algo caro ou 
barato, como também tem a opção 
de optar por não adquirir nada”. 

Barbosa afirma que essa práti-
ca é tão conhecida pelas pessoas 
que, às vezes, não é necessário 
denúncia formal nos órgãos com-
petentes. “As empresas estão 
ficando espertas quanto a isso. 
Caso um consumidor passe por 
essa situação, o gerente do local 
prefere negociar do que ter um pro-
cesso movido contra a instituição”. 

Se a situação não for resolvi-
da, o coordenador aconselha que 
o consumidor procure o Procon 
pessoalmente para formalizar a 
denúncia. “É importante que as 
pessoas também tenham noção do 
seu papel como cidadão. Se você 
notou que está sendo envolvido em 
uma situação ilegal, não compre ou 
adquira aquele produto ou serviço. 
Sai da local e procure seus direitos”.

A pena para empresas que 
praticam a compra casada varia 
de R$ 400 a R$ 8 milhões.  

Procons em 
minas gerais

O Estado possui 
103 instituições que 
atendem as demandas 
do consumidor. Em 
BH, há quatro espa-
lhados pela cidade. O 
endereço e telefone 
dos Procons podem 
ser encontrados no 
site portaldoconsumi-
dor.gov.br

compra de unidade 
delimitada pela empresa 

De acordo com a nota 
técnica número 1 de 2004 
do Procon MG, é proibido 
as empresas delimitarem o 
número de unidades adquiri-
das por uma pessoa, mesmo 
se aquele produto estiver na 
promoção. Essa limitação só 
pode acontecer caso o item 
esteja em racionamento e a 
prática visa garantir que todos 
tenham acesso a ele.

como não cair 
na armadilha: 

No ato da compra, o con-
sumidor deve estar atento a 
fala do vendedor, a discrimi-
nação dos valores, ler bem o 
contrato e a nota fiscal.

É legal
Barbosa reitera que não se 

caracteriza ilegalidade quando, por 
exemplo, é oferecido um produto e, 
caso o consumidor opte por obter ou-
tro, o preço ou taxa de juros é menor. 
“Só é venda casada quando não há 
a opção de escolha: ou comprar x 
e y juntos ou não compra nenhum”. 

Um exemplo dessa prática é 
o que acontece com a telefonia. 
Quando se adquire um combo 
(conjunto de serviços como inter-
net, TV a cabo, telefone fixo, entre 
outros) há um desconto no valor da 
mensalidade e o preço é quase o 
mesmo se quiser adquirir apenas 
um produto. “O que não é permitido 
por lei é que esse item único seja 
mais caro do que o combo”.

“Caso um
consumidor passe
por essa situação,
o gerente do local 
prefere negociar
do que ter um
processo movido
contra a instituição”
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aécio no páreo 
Pessoas próximas ao senador Aécio Neves (PSDB) dizem 

que ele continua pré-candidato ao Senado, mesmo sabendo da 
rejeição pelo interior do Estado. Até mesmo tucanos de proa 
consideram a ausência dele em Minas durante todo este tempo 
um erro político imperdoável.  

Comentário único. Aécio tem duas residências fixas: em 
Brasília e no Rio de Janeiro. Belo Horizonte é apenas o seu dormi-
tório provisório. “Tanto assim que, após deixar o governo de Minas, 
nunca passou um fim de semana na capital mineira”, disparam os 
críticos contra sua continuidade de na disputa do pleito de 2018.

sucessão de kalil
Indagado se seria candidato a cargo majoritário, o parla-

mentar do PSDB João Vitor Xavier murmurou: “Quero ser bem 
votado nestas eleições, conquistando mais um mandato de de-
putado estadual e então me prepararia para disputar a eleição da 
PBH em 2020”. Ou seja, a sucessão do atual prefeito Alexandre 
Kalil (PHS) já está entrando na pauta. Fique de olho, prefeito...

uso da internet
“Na época de Hitler, a Alemanha nazista exibia filmes nas 

escolas como forma de demonstrar modernidade e avanço no 
ensino. Hoje, tanto no nosso país como no resto do mundo, o em-
prego da tecnologia, por intermédio da internet, tem seu significado 
singular, mas não substituiu o ensino formal. A tecnologia é impor-
tante, mas não é tudo”. Opinião do historiador Leandro Karnal.  

Político profissional 
Nos corredores do Congresso Nacional, os comentários 

relacionados ao futuro político de Michel Temer (MDB), como 
não poderia deixar de ser, correm soltos. Alguém sempre atalha: 
“Temer é o que pode-se denominar de político profissional. Foi 
presidente da Câmara três vezes, fato inédito na Casa Legisla-
tiva. E, agora, como presidente da República, mesmo estando 
com baixíssimo índice de popularidade, está sempre dando a 
volta por cima”. Resta saber até quando, não é mesmo pessoal?  

Política em contagem
Ainda buscando emplacar o seu nome como candidata ao 

Senado pelo PT, a deputada Marília Campos deixa entender 
que, se for homologada para a disputa, poderá conquistar uma 
megavotação em Contagem, chegando a algo em torno de 200 
mil votos no município. Exagerada...

espertos cariocas
Professor e homem de longa experiência no meio universi-

tário, o reitor da Faculdade Zumbi do Palmares, José Vicente, 
disse: “O plano do Palácio do Planalto para conter a violência nas 
favelas do Rio chegou primeiro junto aos malandros que trataram 
logo de sair de lá e estão bem longe das cenas protagonizadas 
após a presença dos militares. Portanto, existe a possibilidade 
dessa situação se traduzir em uma ação inócua”, considera.     

conselho ao presidente
Irritado com a falta de habilidade do governo federal, o 

cientista político José Álvaro Moisés atacou: “O pessoal do 
serviço de informação do Palácio do Planalto é ineficiente, não 
serve para nada ou está boicotando o presidente Temer (MDB). 
Tanto que quase todos os ministros indicados recentemente 
tiveram problemas para tomar posse, a exemplo da Cristiane 
Brasil no Ministério do Trabalho. Que horror!”. 

Pequenas cidades
Sabidamente, controlar os votos das grandes cidades é 

algo impossível. Aliás, a previsão é que haja um grande número 
de votos nulos e brancos. No entanto, o deputado estadual do 
PSD, Duarte Bechir acredita que nas pequenas cidades essa 
situação será diferente, pois o eleitor de lá irá as urnas com 
mais vontade e motivado.
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

Renda
extra ilegal

3 a cada 10 trabalhadores
vendem o vale alimentação

Uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil e CNDL 
mostra que 30% dos brasileiros vendem o vale 
refeição e/ou alimentação que ganham como 
benefício de seu trabalho, ou seja, 3 a cada 
10 dos entrevistados. No entanto, a prática é 

ilegal e pode custar o emprego. Segundo levantamento 
realizado em todas as capitais, a prática é comum e fre-
quente para 14% e ocasionalmente para 15%. No total, 
44% declararam nunca recorrer a essa prática e 26% não 
recebem o benefício.

Para quem tem o hábito de vender o ticket, a principal 
justificativa é a complementação de renda (29%), seguida 
da realização de compras no dia a dia (25%), pagamento 
de contas ou dívidas (22%) e poupar dinheiro (22%).

destino do VAle

Nas mídias sociais e sites de vendas é possível encon-
trar quem vende e compra os créditos do cartão. Os indiví-
duos que compram sempre descontam uma porcentagem 
que varia de 12% a 16%, ou seja, se o voucher tem R$ 200 
– R$ 32 fica com o negociante e R$ 168 com o trabalhador.

Durante a pesquisa encontrei um grupo destinado a 
essa prática no Facebook, com mais de mil membros. Na 
descrição a frase: “Compramos seu ticket ou cartão com taxa 
única de 12%. O grupo foi criado para atender profissionais 
de todas as áreas”.

Por fim, me deparei também com pessoas que vendem 
outros itens que não são alimentícios e aceitam o cartão 
como forma de pagamento.

ForA dA lei
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A lei trabalhista reza que o benefício deve 

ser utilizado exclusivamente para alimenta-
ção em restaurantes ou fazer compras em 
supermercados. Vale lembrar que eles não 
são obrigações legais do empregador. A con-
cessão pode ser obrigatória se constarem na 
convenção coletiva de trabalho de cada setor 
ou no contrato de trabalho.

O educador financeiro do SPC e do portal 
‘Meu Bolso Feliz’ José Vignoli explica: “As 
pessoas têm que se conscientizar que esse 
tipo de benefício é para uso especifico da 
alimentação. Se o indivíduo está o usando 
para outra finalidade, isso quer dizer que há 
algum problema em suas finanças pessoais”. 

Vignoli salienta ainda que as empresas 
podem punir o empregado. “Existem regu-
lamentações permitindo algumas ações por 
parte da empresa que pode levar isso de 
maneira mais severa”.

Atrás de alguns cartões tem informação de 
que a troca por dinheiro ou compra de itens 
que não são caracterizados alimentos é ilegal, 
já em outros o alerta afirma que a prática é 
crime de estelionato.

como otimizar o uso do cartão
Para uma melhor utilização do cartão, Vignoli diz que o ideal é fazer o uso da quantia reservada para 

o dia a dia. “Se possível procurar locais em que o valor da refeição seja mais barato que o estipulado 
no ticket, fazendo com que ele dure mais. Diferente do que muita gente faz, por exemplo, se a pessoa 
recebe R$ 20 por dia, antes de chegar ao trabalho já usa o cartão para comprar um lanche e na hora do 
almoço gasta mais de R$ 30. Dessa forma, no dia 16 ela já não terá mais saldo. O importante é enxergar 
que esse cartão pode ser economizado para você se beneficiar em mais de um mês”, explica.

dicAs

Saiba o limite que possui no vale refeição/alimentação e controle 
o valor diariamente.

Cuidado com o hábito de usar seu ticket para pagar jantares, bares 
e até compras no mercado.

Sempre que possível, evite comprar bebidas e sobremesas que 
costumam ser mais caras nos restaurantes.
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http://implink.imprensa.spcbrasil.org.br/cl/PCr8u/HHOq/5df4/K13Fyjp3L2d/BKpk/DIZuKvjBm4l/1/
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

Email: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A   C O C H E I R A

Espaço Livre

Na foto, o advogado Mauro Bomfim, ao lado do desembargador Reynaldo 
Ximenes, durante o lançamento do livro “Tarumirim, um Pedaço de Céu”. O even-
to comandado por Bomfim reuniu centenas de pessoas na noite de autógrafo.

livro de mauro Bomfim

inFerno AstrAl de AÉcio
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Na semana passada, a “Folha de 
S. Paulo” publicou uma matéria sobre a 
emissora de rádio que foi licenciada para 
Aécio Neves (PSDB) na déca-
da de 1980. Recentemente, 
para fugir da lei que proíbe 
os parlamentares de serem 
concessionários de serviços do 
governo, o senador transferiu 
o canal para sua irmã, Andréa 
Neves, que teria pago a quantia 
de R$ 6 milhões. Ao passar a 
emissora para sua irmã, pouca 
gente acredita na veracidade 
da transação. O Ministério 

Público Federal (MPF) está de olho nisso 
e investiga Andrea também. No campo 
político, Aécio está vivendo um momento 

difícil, pois tem que decidir en-
tre uma disputa pela reeleição 
do Senado ou uma cadeira na 
Câmara Federal. Além disso, 
tem ainda a falta de prestígio 
junto ao PSDB de Minas, que 
comandou como quis e agora 
não deseja mais tê-lo como 
líder. Já na vida pessoal, o 
MPF e a Receita Federal estão 
vasculhando a vida econômica 
e fiscal do parlamentar.

aécio no fim
do poço
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Vittorio medioli - O prefeito de Betim deixou o PHS, partido pelo 
qual foi eleito e, hoje, é o presidente do Podemos. Medioli anunciou na 
Assembleia a nova legenda, que já tem uma pequena bancada de dois 
deputados estaduais e pode crescer mais nos próximos dias. Segundo o 
prefeito, o Podemos só aceitará candidatos comprometidos com a ética 
e honestidade. No próximo dia 23, o partido vai promover um grande 
ato político, que será presidido pelo senador Álvaro Dias - candidato 
à presidência pela sigla -, em Belo Horizonte. O intuído do evento é 
receber filiações de prefeitos, vereadores, deputados e candidatos de 
todo o Estado.

mAis umA trAgÉdiA - Desta vez foi promovida pela Anglo Ameri-
can, que teve seu mineroduto rompido em Santo Antônio do Grama, 
Zona da Mata mineira. Além do rompimento, houve também a inevitá-
vel poluição do riacho que fornece água para a cidade e de outros rios 
que começam a sofrer, como o Rio Casca e, novamente, o Rio Doce. 
Embora a empresa esteja afirmando que o minério não traz consequên-
cias poluidoras, o município está consumindo água de caminhões pipas 
e a Copasa está levando água de outros municípios para sua estação de 
tratamento na cidade para não deixar a população com sede.

Vereadores de BH vivem brigando e desabafam entre eles mes-

mos, já que não conseguiram emplacar ninguém na prefeitura com 

Kalil (PHS).

Fernando Pimentel (PT) costurou uma chapa que terá mais uma 

vez o MDB ao seu lado. O petista terá como opositores Marcio Lacerda 

(PSB), Rodrigo Pacheco (DEM), Dinis Pinheiro e Romeu Zema (Partido 

Novo). Num primeiro momento todos disputam e depois, no segundo 

turno, se coligam.

interessante que até agora o PPS, PTB e o SD, além de Partido 

Novo e do PSB, PDT e PSD não querem apoiar Aécio Neves (PSDB) para 

o Senado. O PSDB está isolado e, até agora, continua lutando pela 

candidatura de Antonio Anastasia (PSDB), que não quer ser candidato 

a governador.

Agora marcos Valério quer falar. É um pouco tarde. O que ele disser 

não terá o valor de antes quando, para preservar seus amigos, tomou 

37 anos de cadeia.

o comércio varejista de Belo Horizonte continua acreditando na 

melhoria dos negócios nos próximos meses. O Índice de Confiança do 

Empresário do Comércio (Icec) permaneceu estável em fevereiro, regis-

trando 104,1 pontos, 0,1 a menos que em janeiro (104,2). O indicador 

se mantém acima do nível considerado de otimismo (100 pontos).

domingo, dia 18 de maio 
Jornalista J D. Vital
Israel Pinheiro Filho 
Jornalista Alessandra Mendes - Rádio Itatiaia 

segunda-feira, 19
Jornalista José Carlos Alexandre
Ex-vereadora Maria José Chiodi - Contagem
Artista Plástico José Afrânio Vieira 
José Carlos Muniz 
Jornalista Bruno Azevedo - Rádio Itatiaia 

terça-feira, 20
Ex-vereador Aristides Vieira 
Médico Cesário Almada Lima 
Rosimeire Diniz

Quarta-feira, 21
Elenita Malagutti
Marcos Paulo Armanelli
Paulo Gomes de Sousa Perez

Quinta-feira, 22
Radialista Dina Fernanda
Jornalista Carlos Viana - Rádio Itatiaia e TV Record
Antônio Lobo Scoralick

sexta-feira, 23
99 anos de dona Edithe de Almeida Gonçalves – Salgado Filho 
Ex-vice-governador João Marques de Vasconcelos 
Coronel Celso Sérgio Ferreira 
Neider Moreira - Prefeito de Itaúna
Jornalista Fernanda Rodrigues - Rádio Itatiaia 
José Maria Grossi

sábado, 24 
José Roberto de Vasconcelos Novaes
Chiquinho Monteiro 
Ex-deputado Luiz Humberto Carneiro

O prefeito Bruno Siqueira 
(MDB), de Juiz de Fora, inaugurou 
o Teatro Paschoal Carlos Magno 
no início deste mês. Além da pre-
sença de várias personalidades da 
política, cultura e arte, a viúva do 
ex-prefeito Mello Reis, que iniciou 
a obra há 40 anos, Vera Mello Reis 
foi homenageada. A solenidade 
contou com a apresentação dos 
jovens do projeto “Gente em 
Primeiro Lugar” e a Orquestra do 
Maestro Sylvio Gomes fechou a 
memorável noite com as cantoras 
Alzira Bianco e Gisa Stenner.

Inauguração

marcelo siqueira, eduardo gomes e prefeito Bruno siqueira
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Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto apresenta-
ram, juntos, o show “Valencianas”, em Nova Lima, no 
último dia 11. O espetáculo, que conta com os maiores 
sucessos do cantor orquestradas para o concerto, foi 
patrocinado pela AngloGold Ashanti, por meio da Lei 
Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura 
do Governo Federal, e teve o apoio da prefeitura. O 
projeto inclui apresentação em Santa Bárbara, Caeté 
e Sabará, ao longo do ano.

Em comemoração aos 25 anos do Centro Cultural Sesiminas Mariana, o Governo de Minas Gerais e a 
Souza Cruz apresentam “Tenores In Concert”, pela Orquestra de Câmara Sesiminas. Com direção artística 
do regente titular Marco Antônio Maia Drumond, o evento acontece no próximo dia 16. 

Sesiminas

Nova Lima

maestro rodrigo toffolo, fundador e regente titular da
orquestra ouro Preto, o prefeito de nova lima, Vitor Penido

(dem), Alceu Valença e o diretor-presidente da Anglogold Ashanti
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Federação
Fight

O secretário de Es-

portes de MG, Ricardo 

Sapi, entregou o troféu 

de vencedor da categoria 

meio médio, 77 kg, a 

Wagner Ferreira, durante 

a sétima edição do Fede-

ração Fight, no último 

dia 10, no Ouro Minas 

Palace Hotel, em BH.

ricardo sapi e Wagner Ferreira entre as mmA
dancers lunna Arnaud e Paula Fernandes
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da Vinci
Acontece até o dia 22 

de abril, no Shopping Cida-
de, a exposição “Da Vinci 
- A Exibição” que mostra 
aos mineiros um pouco da 
vida e da obra de um dos 
mais importantes artistas 
da arte mundial. Estão 
expostas 60 peças, sendo 
40 interativas, todas cria-
das em colaboração com 
artesãos italianos, além 
de réplicas de Monalisa, a 
Anunciação e a Santa Ceia.
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BrAsil É o PAÍs que mAis consome Agrotóxico
Ingestão de alimentos com produtos químicos pode causar danos à saúde

O Brasil alcançou a posição de país que 
mais consome agrotóxico no mundo, 
ultrapassando a marca de 1 milhão de 
toneladas, segundo dados apresenta-

dos pelo Inca, em 2009. Isso equivale a uma 
ingestão média de 5,2 kg de veneno agrícola 
por habitante anualmente. 

De acordo com a publicação, a venda 
desses produtos químicos saltou de US$ 2 
bilhões para mais de US$ 7 bilhões entre 2001 
e 2008, alcançando valores recordes de US$ 
8,5 bilhões em 2011. “É importante destacar 
que a liberação do uso de sementes transgê-
nicas no país foi uma das responsáveis por 
colocar o Brasil no primeiro lugar do ranking de 
consumo de agrotóxicos, uma vez que o cultivo 
dessas sementes geneticamente modificadas 
exigem o uso de grandes quantidades desses 
produtos”, reitera o documento.

A toxologista da Unidade Técnica de Ex-
posição Ocupacional, Ambiental e Câncer do 
Inca, Márcia Sarpa, diz que essa exposição 
gera danos à saúde e pode ser um dos fatores 
que mais desencadeia o aumento de doenças, 
como cânceres, alergias alimentares, altera-
ções no sistema nervoso e até malformação 
congênita. “Estamos vivendo uma exposição 
crônica, em pequenas quantidades diárias, que 
está afetando a nossa saúde, a qualidade do 
solo, da água e a vida dos animais”.

Márcia afirma também que alguns ali-
mentos possuem fatores quimioprotetores 
para a prevenção do câncer e a presença 
exacerbada de produtos químicos gera uma 
reação contrária. “A OMS indica o consumo de 
cinco porções de frutas, legumes e verduras 
por dia para proteção contra o câncer de colo 
no reto, no estômago, entre outros. Quando 
coloca-se agrotóxico, inibe-se a capacidade 
quimioprotetora do alimento e isso interfere no 
poder de proteção contra a doença. Além de 
sozinho já causar dano, ele vai impedir que o 
alimento desenvolva a propriedade protetora”.

Ademais, trabalhadores rurais que lidam 
diretamente com o agrotóxico estão mais su-
jeitos a terem problemas de saúde. “Estamos 
com estudos, sendo finalizados sobre a exposi-
ção ambiental e ocupacional, que mostram que 
o indivíduo que trabalha com esses produtos 
químicos tem três vezes mais chances de 
desenvolver o linfoma não hodgkin diferente 
de quem não lida com isso diariamente. Além 
desses, há um outa análise que aponta que 
quem está em contato com os agrotóxicos 
têm maior chance de desenvolver transtornos 
mentais”, finaliza.

Uma opção para quem quer 
consumir alimentos sem a presença 
de agrotóxico é procurar aqueles 
que possuem a certificação de or-

gânico. Para ajudar o consumidor 
que opta por esses tipos de produ-
tos, o Idec (Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor) criou, em 

2012, o Mapa de Feiras Orgânicas. 
Nesse aplicativo é possível localizar 
a feira mais próxima. O app está 
disponível para Android e IOS.

outro lado
Caio Coimbra, analista de agronegócios 

da Federação da Agricultura do Estado de 
Minas Gerais (Faemg), explica que o uso de 
agrotóxicos na produção agrícola está relacio-
nado ao controle de pragas. “O que acontece 
no Brasil é diferente do que vemos em países 
frios, como os da Europa. No Hemisfério Norte, 
o frio se encarrega de eliminar as pragas que só 
se reproduzem no calor. Aqui, como é quente 
praticamente o ano todo, precisamos de ajuda”. 

O analista explica que o uso dos produtos 
químicos devem ser feitos de acordo com a 
recomendação do fabricante. “Para ser usado, 
o agrotóxico passa pelo Ibama, Anvisa e Minis-
tério da Agricultura. Isso é um processo demo-
rado, exige muito gasto e toda essa burocracia 
também ajuda na segurança antes de colocar 
o produto no mercado”. 

Caio afirma que só se consegue produzir em 
grande escala graças à presença de produtos 
químicos. “Sem eles, seria impossível alimentar 
todo mundo. A produção de alimentos orgânicos 
dá muito trabalho e compensa apenas para 
quem possui pouca terra e quer ganhar mais 
com o valor agregado desses produtos”.

De acordo com pesquisa realizada pela Anvisa, cerca de um terço dos vegetais mais consumidos no Brasil apresentaram um 
nível de agrotóxico acima do aceitável. O único produto examinado que não teve nenhum lote contaminado foi a batata.

Alimentos com maior nível de contaminação

Produtos orgânicos

loraynne Araujo

1º Pimentão

91,8%

5º Cenoura

49,6%

2º Morango

63,4%

6º Abacaxi

32,8%

3º Pepino

57,4%

7º Beterraba

32,6%

4º Alface

54,2%

8º Couve

31,9%

Foram analisadas quase 2.500 amostras de 18 tipos de alimentos pelo Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos de Alimentos, da Anvisa

Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida enquanto durarem os estoques. 
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NA CINEMARK VOCÊ TEM DIVERSÃO 

GARANTIDA E BRINDES EXCLUSIVOS.

*squeeze exclusivo

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Processado por arizona.flow em Mon Mar 12 12:37:05 2018                     

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo
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mulher ganha 38% a menos que 
homem exercendo a mesma função

“Estude muito. Dessa for-
ma, você terá um futuro pro-
missor”. Quem nunca ouviu 
isso dos pais ou responsáveis? 
Hoje, as mulheres podem até 
ser maioria na sociedade, mas 
as disparidades com os homens 
ainda são grandes, principal-
mente no mercado de trabalho. 
Uma pesquisa da Catho mostra 
que uma mulher ganha até 
38% menos que um homem no 
mesmo cargo. Essa matemática 
também vale para o grau de 

escolaridade, segundo o IBGE, 
mesmo elas obtendo a maioria 
dos diplomas de nível superior, 
os cargos de chefia estão, em 
sua maioria, nas mãos deles.  

A Pesquisa Salarial 2018 da 
Catho entrevistou quase 8 mil 
profissionais e corrobora com 
os dados do IBGE no quesito 
educação. Em alguns casos, 
a diferença salarial chega em 
quase 50%. Quem tem MBA a 
disparidade é de 42%.  

A psicóloga e assessora de 
carreira da Catho Elen Souza 
diz que é ilegal que haja diferen-
ça salarial pelo fato da pessoa 

ser homem ou mulher. “Se eles 
desenvolvem a mesma função 
não tem o porquê receberem 
salários distintos”. Ela diz ainda 
que a cultura das empresas de 
priorizar homens em cargos 
superiores é uma questão his-
tórica. “As mulheres estão no 
mercado desde os anos 1950 
e tem espaço político desde 
1988. Então, é um período 
muito curto para se estabelecer 
um espaço. Mas, para mudar 
esse cenário, é preciso quebrar 
essa barreira mostrando que 
as mulheres são capazes da 
mesma forma”. 

escolaridade masculino Feminino
% que mulher 

ganha a menos

MBA R$ 10.106,18 R$ 5.811,80 42,49%

Pós-Graduação/Especialização  R$ 7.339,94  R$ 4.768,06 35,04%

Formação superior R$ 4.485,82 R$ 2.533,16 43,53%

Ensino médio  R$ 2.420,52  R$ 1.418,63 41,39%

Ensino fundamental  R$ 2.359,98 R$ 1.397,89 40,77%

Fundamental incompleto  R$ 1.861,25 R$ 1.466,36 21,22%
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A especialista em liderança Sônia Jordão comenta que, em muitos casos, essa diferença se dá porque 
algumas mulheres esperam o reconhecimento e os homens já o buscam. “Às vezes é uma questão de po-
sicionamento que pode ser aliado a diversas coisas, culturalmente os homens brigam mais e ainda temos 
a questão da maternidade, por exemplo”. Ela esclarece que muitas mulheres acabam optando em sair do 
emprego por determinado período para cuidar dos filhos, dessa forma quando retornam o cenário é outro e a 
saída é recomeçar. Diante disso, se era para ela estar em um cargo de liderança, acaba sendo subordinada.

atuação Profissional masculino Feminino
% que mulher 

ganha a menos

Presidente | Diretor | Gerente  R$ 12.006,23  R$ 8.183,24 31,84%

Consultor R$ 5.456,64 R$ 3.358,70 38,45%

Coordenador | Líder | Supervisor | Encarregado R$ 5.242,42  R$ 4.091,50 21,95%

Profissional Graduado  R$ 6.163,62 R$ 4.070,74 33,96%

Analista  R$ 4.040,13 R$ 3.355,50 16,95%

Profissional Técnico R$ 3.062,14 R$ 2.078,42 32,13%

Operacional R$ 1.868,72 R$ 1.182,96 36,70%

diFerençA PelA escolAridAde

diFerençA Por cArgo

Sônia informa ainda que, hoje em 
dia, há uma redução da premissa que os 
homens devem ser os líderes. “Vejo que 
as empresas estão mudando de postura 
em relação a isso. Estudos mostram que 
mulheres no comando demonstram re-
sultados mais positivos, mas ressalto que 
isso é relativo, pois cada caso é único”. No 
entanto, Sônia acrescenta que o viés mer-
cadológico pesa na hora de uma contra-
tação feminina. É colocado na balança se 
vale a pena, naquele momento, contratar 
uma mulher que, posteriormente, poderá 
sair de licença para cuidar dos filhos etc.

Contudo, mesmo com essa questão, 
a especialista argumenta que há uma 
mudança de postura positiva que contribui 
para a carreira da mulher. “Os homens da 
geração dos 30 e poucos anos estão mais 
participativos na criação dos filhos. Desta 
forma, a mulher não precisa mais tomar 
toda a responsabilidade para si. Vejo que 
isso terá um grande impacto no futuro”.

como mudAr 
o cenÁrio

Desenvolva a argu-
mentação: “Comece a 
frase com eu mereço 
o aumento ou o cargo 
porque…”.

Se valorize: “Saiba 
e apresente o que você 
tem de melhor para a 
empresa e posição”.

Pesquise o mercado: 
“Analise como anda o 
seu setor e acompanhe 
as mudanças”.

avanço

A pesquisa International Business 
Report (IBR) – Women in Business, 
realizada pela Grant Thornton, com 
mais de 4.995 empresas em 35 paí-
ses, apontou que houve aumento no 
número de mulheres em cargos de 
liderança no Brasil. O estudo, reali-
zado pelo 14º ano, foi divulgado no 
dia 8 de março, Dia Internacional da 
Mulher e mostra que 29% das empre-
sas brasileiras possuem mulheres em 
cargos de liderança – crescimento de 
10% em relação ao mesmo período 
do ano anterior.

Com esse avanço, o Brasil fica 
acima da média global, com 24%. 
No entanto, se comparado com 2017, 
houve queda de 1%. Outro destaque 
foi o recuo de empresas que não 
possuem mulheres em cargos de 
liderança (39%), sendo que em 2017 
esse indicador era de 53%.

“Elas estudam
mais, mas
continuam
ganhando

menos”
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Eddi Curi e Bella Melo
lançam CD sertanejo

sertanejo e mercado
Perguntado sobre o porquê de ingres-

sar nesse novo gênero, Eddi explica que 
o sertanejo tem suas características fortes 
em relação ao brasileiro. “Tem instrumentos 
característicos como sanfona e viola, e o 
som de cada instrumento, principalmente 
do violão deixa notável o reconhecimento 
do ritmo. Além disso, preciso ressaltar que 
diferentemente da Bossa Nova e de boa parte 
das composições de MPB e, até mesmo, Pop 
Rock, o sertanejo trouxe a linguagem direta 
como característica, o que torna a compreen-
são da mensagem mais fácil e tão popular”, 
diz o músico.

“O álbum logo
estará disponível
nas plataformas

digitais, tanto
para streaming

quanto para
venda”

talento
brasileiro
faz sucesso
nos eua
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Após anos trabalhando nos 
Estados Unidos em diversas 
bandas, o músico, produtor e 
diretor artístico Eddi Curi re-
tornou ao Brasil para produzir 
e lançar o seu primeiro trabalho 
no estilo sertanejo com a can-
tora Bella Melo. A produção 
está no estágio final e deve 

ser lançado até o final de abril 
deste ano.

Eddi conta que no CD, além 
de ter gravado como baixista, 
também fez arranjos e composi-
ções para o trabalho. “O álbum 
logo estará disponível nas 
plataformas digitais, tanto para 
streaming quanto para venda”.

Com muita experiência mu-
sical, Eddi tem grandes atuações 
no exterior participando de bandas 
como Cutting Rhythm, Natty Fox, 
One World Language entre outras. 
Recentemente, voltou para os 
EUA porque foi convidado para 
substituir o lendário baixista Chris 
Chaney, na banda The Colonized.

100 Anos do colÉgio BAtistA

Centenas de convidados 
compareceram à solenidade 
comemorativa dos 100 anos 

do Colégio Batista, na Assembleia 

Legislativa, cujo projeto de ho-
menagem foi apresentado pelos 
deputados Léo Portela (PRB), 
João Vitor Xavier (PSDB) e Ivair 

Nogueira (MDB). O diretor do 
colégio Valseni Braga fez uso da 
palavra para destacar a importân-
cia desse centenário.

deputado Felipe Attiê, deputado ivair nogueira, professor Valseni Braga e deputado léo Portela

Prof. Valseni braga

Prof. Valseni braga e o 1º secretário da mesa diretora
da convenção Batista mineira, Pr. samuel Amaro

Professora katia oliveira lança, prof. Valseni
Braga e profa. claudia Viana Arruda
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nat macedo

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefone: 31 3227-4733
acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

O Aeroporto Muni-
cipal Francisco Álva-
res de Assis (Aeroporto 
da Serrinha) foi pauta 
de reunião no Departa-
mento de Controle do 
Espaço Aéreo (Decea), 
realizada no dia 13, no 
Rio de Janeiro, com a 
presença do secretá-
rio de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e 
Turismo, João de Matos, 
do assessor da pasta, 
Marcos Miranda, e dos 
representantes da AMD 
Services, administrado-
ra do terminal, Marco 
Roberto Nicolau e Luiz 
Fernando Rosa.

Eles foram recebidos 
pelo chefe do Subdepar-
tamento de Operações 
do Decea, brigadeiro do 
ar Ary Rodrigues Berto-
lino, para tratar de as-
suntos referentes aos 
equipamentos de auxílio 
à navegação aérea insta-
lados no sítio aeroportu-
ário, além do intercâmbio 
técnico para a constante 
atualização dos conheci-
mentos dos profissionais 
da empresa.

De acordo com o 
secretário, o Decea se 
mostrou aberto a apoiar 
os aeroportos de pe-
queno porte em todo o 
território nacional. “En-
caminharemos um ofício 
ao brigadeiro, detalhan-
do todas as demandas 
discutidas na reunião. 
A abertura deste canal 
de interlocução é impor-
tante, e estreita a rela-
ção institucional entre 
o município e o Decea”, 
destaca Matos.

No mesmo dia, os 
representantes da Pre-
feitura de Juiz de Fora 
(PJF) e AMD Services 
realizaram visita técnica 
à empresa que fornece-
rá os equipamentos da 
estação meteorológi-
ca de superfície digital 
que será instalada no 
aeroporto Serrinha. “O 
contrato será assinado 
em breve. Juiz de Fora 
terá uma das mais mo-
dernas estações para 
suporte de navegação 
aérea em aeroportos 
deste porte”, ressalta o 
secretário.

55% das plásticas no nariz em 2017
foram feitas para “sair melhor na selfie”

Uma pesquisa da Academia Americana de 
Cirurgiões Plásticos Faciais e Recons-
trutores chamou a atenção para um fato 
curioso. O estudo mostrou que 55% das 

cirurgias plásticas realizadas, no ano passado, 
em todo o mundo foram feitas por um motivo: sair 
melhor na selfie. Em 2016, o número já chegava a 
42%. A questão é mais comum do que se imagina. 
O “efeito selfie” causa um aumento de 30% no nariz 
dos homens e 20% no das mulheres.

O fotógrafo Alex Stoppa explica que a câmera 
frontal, utilizada para o autorretrato, distorce o ros-
to por ficar muito próxima. “Tudo depende do ângulo, 
porque, a maneira como ela estiver posicionada, 
pode realçar um ponto e disfarçar outro”.

Ele acrescenta que, por muitas vezes, a própria 
câmera contribui para a distorção. “A qualidade 
frontal ainda é baixa e a luz do ambiente pode não 
favorecer também”.

Um outro ponto destacado pelo fotógrafo são os 
aplicativos de correção de imagem. “A medida em 
que os celulares vão oferecendo esses programas, a 
pessoa afina o queixo, o nariz, aumenta a bochecha 
etc. Acaba que muitos exageram e a imagem, que 
já não é verdadeira, fica mais longe da realidade”.

Stoppa elucida que muitas pessoas não gos-
tam das fotos por estarem insatisfeitas com elas 
mesmas. “O grande problema não é a câmera 
retratar o que você é, mas se você está bem para 
ser retratado. Trabalhando com fotografia, o que 
mais vejo são pessoas que não querem aparecer 
como são”.

É o que esclarece a psicóloga, gestora de 
pessoas e coach Lívia Marques. “A gente sempre 
acha que a vida do outro é melhor. Queremos 
nos sentir assim, mas a gente não lembra que, 
por trás das câmeras, selfies e no dia a dia, todos 
enfrentamos batalhas”.

Ela acrescenta que o fato de existirem vá-
rios padrões impostos na sociedade dificulta a 
autoaceitação. “Muitas pessoas sentem uma 
problemática quando o assunto é a aparência, 
porque já sofreram bullying ou danos psicológicos 
no dia a dia. A pessoa precisa perceber se o que 
incomoda é algo que a atrapalha fisicamente ou 
psicologicamente. Mas, de um modo geral, elas 
buscam cirurgias plásticas para se enquadrarem 
no padrão imposto”.

 em busca do impossível
De acordo com o cirurgião membro da Sociedade 

Brasileira de Cirurgia Plástica Newton Roldão, esses 
padrões fazem com que os pacientes cheguem que-
rendo o impossível. “Eles entram no consultório com 
o nariz pré-concebido em uma foto ou autocorreção 
que fizeram num editor de imagem. A questão é que 
esses programas corrigem a parte externa da pele, 
mas nunca vão poder prever como se comporta osso, 
cartilagem, subcutâneo, musculatura e ligamentos”.

O especialista comenta que o correto é buscar 
o equilíbrio entre o que o paciente deseja e o que 
é possível. “Garantir um resultado com base numa 
foto trazida ou em um programa de correção é uma 
chance grande de frustração para o médico e, prin-
cipalmente, para o paciente”.

A estudante Beatriz Ludwig fez plástica no nariz 
e no queixo há 2 meses e conta que manteve os 
pés no chão. “Desde o primeiro momento, a médica 
ouviu o que eu queria e foi me falando se dava para 
fazer ou não. Eu tinha um osso bem protuberante 
e a ponta do meu nariz abaixava quando eu sorria. 
As fotos me incomodavam, principalmente de perfil 
quando eu inclinava um pouco o rosto para o lado”.

Lívia explica ainda que, para nos sentirmos bem 
na selfie e fora dela, é preciso cuidar da autoestima. 
“Isso vem da infância. Os pais devem trabalhá-la de 
forma saudável. É normal estar insatisfeito com uma 
coisinha aqui e outra ali, mas isso não pode ser tão 
grande a ponto de virar uma patologia”.

 Vai uma selfie aí?
Estudos apontam que 90% dos bra-

sileiros fazem selfies. Além disso, 58% 
fazem autorretrato quase todo dia.

Se estiver em ambiente externo, evite 
ficar contra o sol. Se estiver em um am-
biente interno, busque a luz da janela 
ficando de frente para ela ou de lado.

Posicione o celular na altura do olho, 
incline o rosto um pouco para a baixo. 
A foto tirada de cima evidencia a testa, 
de baixo, o queixo fica em destaque.

Coloque um belo sorriso no rosto. Se 
a selfie não ficou boa, não ligue. Você 
é bonito do jeito que é.

“Acaba que
muitos exageram
e a imagem, que
já não é verdadeira,
fica mais longe
da realidade”

como tirar a
selfie perfeita

segundo especialistas,
autorretrato pode distorcer o rosto
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Aeroporto da Serrinha em JF é 
tema de reunião no Rio de Janeiro
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daniel amaro

o seu consórcio multibrasileiro

casamento comunitário deve 
reunir 500 casais em BH

O tão sonhado momento de 
dizer “sim” e oficializar a união está 
chegando. Em maio, mês dedicado 
às noivas, a Defensoria Pública do 
Estado de Minas Gerais (DPMG) e 
os cartórios de registro civil de Minas 
Gerais vão oferecer a oportunidade 
de 500 casais se casarem durante 
o casamento comunitário. A ação é 
voltada exclusivamente para nuben-
tes que residem em Belo Horizonte e 
que não têm condições de arcar com 
as taxas cobradas pelos cartórios. As 
inscrições para participar do evento 
seguem até o dia 13 de abril.

Este ano serão ofertadas 500 
vagas, sendo a metade da quanti-
dade do ano passado. Segundo a 
DPMG, o número de matrimônios 
é acordado previamente entre os 
participantes, sempre observando 
a capacidade dos cartórios para 
realização dos casamentos.

De acordo com a defensora 
pública e coordenadora Regional 
de Famílias e Sucessões da Capital, 
Michelle Mascarenhas Glaeser, o 
casamento comunitário é uma ação 
extrajudicial da Defensoria Pública 
com cunho eminentemente social 
e seu principal objetivo é promover 
a regularização jurídica de casais 
que ainda não tenham uma união 
oficializada. “O casamento opera 
importantes efeitos psicológicos 
no casal, que firma, perante a 
sociedade, um compromisso de le-
aldade, respeito, assistência mútua 

cooperação e compartilhamento na 
educação e manutenção da prole, 
sem contar os efeitos civis, ou seja, 
a garantia de direitos advindos da 
formalização da união”, destaca.

inscrição
A ação é focada em cidadãos 

que não têm condições financeiras 
para arcar com as despesas na 
realização do casamento. Michelle 
explica que o casal precisa ter renda 
de no máximo dois salários mínimos. 
Quem deseja realizar o sonho de se 
casar, mesmo aqueles que já vivem 
em união estável, deverão fazer o 
cadastro gratuitamente até o dia 
13 de abril, na sede da DPMG em 
Belo Horizonte, na Rua dos Guaja-
jaras, 1.707, Barro Preto. O horário 
de atendimento é de segunda à 
sexta-feira, de 12h às 17h.

Após a inscrição será marcada 
uma data para comparecimento ao 
cartório e entrega dos documentos 
para fins de habilitação para o 
casamento. É necessário levar os 
documentos pessoais como, com-
provante de renda e endereço, que 
deverá estar em nome de um dos 
noivos, além de certidão de nasci-
mento ou casamento devidamente 
atualizada, ou seja, expedida há 
menos de 90 dias.

Os cartórios farão a avaliação 
da condição financeira e estando 
os documentos em ordem, será co-
brada uma taxa de R$ 10 por casal, 
referente à publicação dos editais 
de proclamas. A defensora pública 

diz que é importante se inscrever 
com antecedência para garantir uma 
vaga, pois elas são limitadas.

sonho antigo
O casal Pedro Henrique, 34, e 

Luciana Pereira, de 32, estão juntos 
há 8 anos e terão a oportunidade de 
oficializar essa união. O casamento 
de papel passado era um sonho an-
tigo. “A gente sempre quis casar, só 
que os gastos com pagamentos das 
taxas são bem caros e temos outras 
despesas. Em 2017 nós tentamos 
fazer a inscrição, porém as vagas 
já tinham acabado. Esse ano ainda 
não fizemos o cadastro, mas preten-
demos fazer ainda esta semana. Já 
até separamos os documentos para 
adiantar”, conta Luciana.

Eles se conheceram em uma 
festa de fim de ano da empresa 
onde Pedro trabalha. “Foi paixão à 
primeira vista. Começamos a sair e 
pouco tempo depois eu a pedi em 
namoro”, explica o noivo. A decisão 
de morar juntos veio após 3 anos 
de relacionamento. Ao longo desses 
8 anos, os dois tiveram dois filhos.

Para que o sonho do casal 
ficasse ainda mais completo faltava 
apenas oficializar a união. Luciana 
está tão ansiosa com a data que já 
até reservou horário em um salão 
de beleza. “Esse é um dia que 
esperei muito e quero estar linda na 
cerimônia. Não vejo a hora de poder 
trocar as alianças. Vai ser um dos 
momentos mais emocionantes da 
minha vida”.

cerimônia acontecerá no dia 18 de maio, no mineirinho
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Prefeito de Itabirito vai a Câmara
de Vereadores debater polêmicas

O prefeito de Itabirito, 
Alex Salvador (PSD), e o 
vice-prefeito Wolney de Oliveira 
(DEM), estiveram presentes no 
dia 12, na reunião da Câmara 
de Vereadores para dialogar 
com o poder legislativo muni-
cipal. A ação, que ocorre todo 
semestre, reforça o compro-
misso da gestão em promover 
a aproximação entre poderes, 
sanar dúvidas e reforçar a ética 
e transparência do governo.

No início da sessão, o pre-
feito se dispôs a ceder maior 
tempo de explanação para as 
pautas levantas pela bancada 
de oposição. Entretanto, o pe-
dido foi negado pelo vereador 
Leo do Social (PHS), com a 
justificativa de que a sessão 
deveria se iniciar pelos autores 
do requerimento. Diante a situ-
ação, o representante do execu-
tivo se prontificou a responder 
quaisquer dúvidas referentes à 
gestão. “Por 16 anos fui verea-
dor e eu gostaria que na minha 
época tivesse sido assim. Hoje, 
a prefeitura tem total abertura e 
transparência para com abso-
lutamente todos os assuntos. 
É humanamente impossível eu 
saber de tudo, mas, por isso 
mesmo, conto com uma equipe 
capacitada que está pronta para 
atender a todos”. 

Benefícios para o servidor

Um dos principais assuntos 
foi a atual situação do servidor 
público municipal. Questões 
como aumentos no vencimento 
e no cartão alimentação foram 
levantadas, as quais o prefeito 
respondeu com veemência. 
“Trabalhamos diuturnamente 
para valorizar quem é bom de 
serviço. É claro que os servido-
res merecem aumento no sa-
lário e no cartão alimentação. 
Mas é preciso entender que a 
situação não é a melhor neste 
momento. Precisamos agir com 
muita prudência. Demos um 
reajuste em 2013 e deixamos 
de realizar a Julifest em 2015. 
E qual foi o resultado disso? 

Denúncia infundada de verea-
dor de oposição no Ministério 
Público. Ou seja, ao invés de 
ajudar, de entender a situação, 
fazem isso. Então, temos que 
estudar com cautela assuntos 
como a volta do refeitório e o 
horário de funcionamento – que 
para mim foi uma grande bem 
feitoria para o servidor”. 

empresas 

Assunto recorrente, as 
empresas que assinaram o 
protocolo de intenções com 
Itabirito foram tema de dis-
cussões. “São 35 empresas 
que firmaram compromisso 
com a prefeitura. Porém, se 
depararam com a burocracia 
do Governo do Estado para a 
liberação ambiental e a crise 
econômica, que fez pelo me-
nos três destas desistirem da 
expansão. Além disso, a vere-
adora Rose da Saúde (PSDC) 
entrou com uma denúncia ao 
MP, referente à doação de 
terreno, que impediu a vinda 
dessas empresas. Ou seja, 
impediu que Itabirito gerasse 
mais renda e empregos para a 
população”. 

Questionados sobre a ofer-
ta de medicamentos nas Unida-
des Básicas de Saúde, Alex e 
Wolney afirmaram que isso não 
existe. O vice-prefeito e secre-
tário de Saúde complementou 

a explicação. “O que acontece 
é que muitos fabricantes dei-
xam de produzir certas fórmu-
las, que podem ser facilmente 
substituídas por outras marcas 
ou composições. Se não tiver 
o comprimido, o médico pode 
indicar a fórmula em gotas, por 
exemplo”.

alex salvador esclareceu as dúvidas

É humanamente
impossível eu
saber de tudo,
mas, por isso

mesmo, conto
com uma equipe
capacitada que

está pronta
para atender

a todos”

Nova Lima investe
no comércio local

PM
I

O programa Comprar Bem, 
iniciado em abril do ano passado, 
tem muito o que comemorar. Em 
2017, a prefeitura deixou no co-
mércio local, por meio de compras 
públicas, R$ 10 milhões, o dobro 
do que foi comprado no comércio 
novalimense, em 2016.

Para ampliar ainda mais esses 
valores, é importante que o empre-
sariado local participe mais dos pro-
cessos licitatórios e faça os cursos 
oferecidos pela administração públi-
ca. O principal objetivo do projeto é 
fortalecer o comércio local, por meio 
das compras que a prefeitura realiza.

O Comprar Bem também ofe-
rece assistência para melhorar 
a competitividade das empresas 
locais: capacitações em licitação; 
assistência para sanar dúvidas so-
bre editais; envio de editais para os 
potenciais fornecedores do objeto 
da licitação e auxílio no preparo da 
documentação para participação 
nesses processos. 

Os cursos são realizados, 
gratuitamente, na Sala do Empre-
endedor Ao se capacitarem, os 
empresários têm mais possibilida-
des de vencer licitações e vender 
para a prefeitura. Isso aumenta o 
dinheiro circulante no município, o 
comércio amplia os seus negócios 
e gerar mais emprego e renda para 
a população.

alvará de licença
Quem deseja empreender em 

negócios e precisa do Alvará de 
Licença e Funcionamento encon-
tra facilidades na hora de tirar o 
documento. O Decreto 7.785, em 

vigor desde final do ano passado, 
estabelece procedimentos para o 
licenciamento de atividades eco-
nômicas para qualquer empresa 
de natureza jurídica ou física. O 
pedido do alvará pode ser feito pelo 
site www.novalima.mg.gov.br, onde 
também está disponível um manual 
e documentos necessários para 
abertura de empresas.

Com o decreto, é possível fazer 
o pedido do alvará via site, depois 
formalizá-lo presencialmente. O 
documento pode ser emitido no 

mesmo dia, após o pedido para 
estabelecimentos de baixo risco. 
Antes, o prazo era de 30 dias. 

Para estabelecimentos de alto 
risco, é preciso abrir processo nas 
secretarias de Fazenda e Meio 
Ambiente; no prazo de 15 dias é 
emitido o parecer. Além disso, o 
prazo de concessão para funcio-
namento foi estendido para 5 anos, 
anteriormente, o empreendedor ti-
nha que revalidar o alvará todos os 
anos; a taxa de fiscalização deve 
ser quitada anualmente.
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
quem sABe, sABe advogado & Jornalista

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

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

dano ambiental. 300 mil toneladas. Essa foi a 
quantidade de material que vazou com o rompimento 
de mineroduto Minas-Rio - o maior mineroduto , que 
rompeu semana passada, em Santo Antonio do Grama, 
na Zona da Mata. Não houve vítimas, mas o abaste-
cimento de água está comprometido. Só na cidade 
são cerca de 4.000 habitantes. No entanto, Rio Casca, 
onde moram cerca de 15 mil pessoas, também deve 
ser afetada, além de imóveis rurais. A Anglo American 
e o IBAMA falaram que não há risco da água ser con-
taminada. Acredite quem quiser néh?!

envelhecimento do cérebro. Um novo estudo 
sugere que as dietas que combinam restrições de ca-
lorias com pouco consumo de gorduras podem conter 
o envelhecimento cerebral e ajudar na prevenção de 
doenças associadas como Alzheimer e outras demên-
cias. O artigo “Frontiers in Molecular Neuroscience”, 
também defende que essas dietas são relativamente 
mais eficazes na prevenção do envelhecimento do que 
a prática de atividade física.

Preços menores não garantem a sobrevivência 
dos hotéis. Uma guerra tarifária está sendo travada, 
desde o ano passado, com a desculpa da crise econômi-
ca nacional. E ainda existem administradores hoteleiro, 
que acreditam que quanto maior sua ocupação melhor 
é o resultado. Isso não é e nunca foi certo. Aliás, não foi 
isso que os hotéis fizeram para driblar a crise anterior, 
do final do século XX. Nesta época, os sobreviventes 
foram os alojamentos com melhor qualidade e assim 
também será a sobrevivência dos hotéis com relação à 
crise atual. Outra semelhança foi a que os nichos mais 
afetados sempre são as grandes capitais. Já o turismo 
doméstico continua com o mesmo resultado. Via de re-
gra, os administradores, gerentes e proprietários pouco 
informados entram na guerra tarifária e começam a ver 
seus rendimentos se esvaírem, pois não há crescimento 
na ocupação, mas, como não querem reduzir seus 
ganhos, começa a reduzir seus custos de forma errada, 
tal qual aquele administrador que acha que levar copos 
descartáveis é mais barato que comprar novos copos.

c A n A l   A B e r t o

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

PAÍses derAm 410 AVisos
de sAlmonelA

Pontos nA cnH: todo 
cuidAdo É Pouco

AFiF cAndidAto

As investigações apontam que o objetivo das 
fraudes na BRF era burlar as regras de quase 40 
países importadores: África do sul, Argélia, Coreia 
do Sul, Israel, Irã, Macedônia, Maurício, Tadjiquis-
tão, Suíça, Ucrânia, Vietnã e União Europeia, bloco 
formado por 28 nações. Segundo o Ministério da 
Agricultura, em 2017 o Brasil recebeu 410 notifi-
cações sobre a presença da bactéria em produtos 
importados do país. Nesses casos a mercadoria 
costuma ser devolvida. Mas esta salmonela, do tipo 
SPP, é comum em carne de aves porque faz parte 
da flora intestinal dos animais, mas é destruída 
quando o produto é cozido ou frio a partir de 60°.

Foi editada em maio de 2016 a Lei 13.281/2016, 
que entrou em vigor em novembro do mesmo ano. 
Essa lei aumentou os prazos das penalidades dos 
processos administrativos de suspensão do direito 
de dirigir. A pena mínima, aplicada anteriormente, 
era embasada, mas, a partir de novembro/2016, 
as infrações cometidas no período de 12 meses 
gerarão um Processo Administrativo de Suspensão 
do Direito de Dirigir, cuja penalidade mínima será de 
seis meses a um ano. Nos casos de reincidência, 
em um período de 12 meses, a penalidade mínima 
será de oito meses a dois anos.

A Confederação Nacional das Associações 
Comerciais e Empresarias do Brasil propôs, em 
comunicado que circulou semana passada, a 
candidatura do ex-ministro Guilherme Afif Domin-
gos (PSD) à presidência. “Precisamos de um líder 
íntegro, coerente e preparado, que olhe para frente, 
sem revanchismos, sem ressentimentos, que una 
novamente o país”, afirma um trecho do anuncio, 
intitulado “Afif Presidente do Brasil”. Os associados, 
pequenos e médios empreendedores, dizem que 
o país precisa de um nome que esteja acima do 
radicalismo, da inexperiência e dos aventureiros, 
dos extremismos que tenha conduta ilibada na vida 
pública e privada. Para a confederação, Afif, “por 
sua historia, capacidade de dialogo e conciliação, 
é o nome ideal para presidir o país dentro de um 
projeto liberal”.

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

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

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

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

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
PARA EDUCAÇÃO

SALAS E AMBIENTES INTERATIVOS QUE
PROPORCIONAM A MELHOR QUALIDDE DE ENSINO,

E A REDUÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR

CURSOS E CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS, 
SEMI-PRESENCIAIS, À DISTÂNCIA E

VÍDEO CONFERÊNCIAS

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM 
CERTIFICAÇÃO ISO 9001/2008

KITS ESCOLARES, UNIFORMES
E BRIQUEDOS PEDAGÓGICOS

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

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

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

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

trabalhos e investimentos elevam
qualidade de vida em Juatuba

Entre as diversas atividades da 
Secretaria de Assistência Social 
de Juatuba, se destaca os cursos 
profissionalizantes, os grupos de 
convívio e fortalecimento de vín-
culos bem como eventos voltados 
para a promoção do indivíduo.

O Serviço de Convivência para 
o Idoso atende cerca de 220 ido-
sos, com atividades de hidroginás-
tica, ginástica no solo, artesanato 
e o bingo. Somente em 2017, 40 
idosos aderiram ao programa. O 
serviço de convivência para os 
adolescentes passou por reformu-
lação, utilizando os novos critérios 
do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), oferecendo inclu-
são digital, dança, artesanatos, 
natação e futsal.

O ponto alto da assistência so-
cial foi a realização da IX Conferên-
cia Municipal de Assistência Social, 
“Garantia de Direitos no Fortaleci-
mento do SUAS”. A conferência foi 
precedida por pré-conferências, 
ouvindo o cidadão em sua região. 
Este é um novo olhar da adminis-
tração pública sobre o município. 
Descentralizando e aproximando 
as comunidades às ações desen-
volvidas pela prefeitura.

Uma das atrações de Juatuba é 
o Temperos de Juá, já consolidado 
de cunho gastronômico que atrai 
pessoas de várias localidades na 
região metropolitana de Belo Hori-
zonte, com pratos diferenciados e 
apresentações artístico culturais, 
valorizando a cultura e os artistas 
locais, bem como promovendo o 
turismo na cidade.

De olho nessa tendência do 
turismo gastronômico e na ali-
mentação saudável e sustentável 
foram realizadas duas edições 

do curso Cozinha Brasil oferecido 
Sesi-Fiemg, visando a produção de 
uma alimentação saudável, nutriti-
va, equilibrada e saborosa, além 
dos cuidados com a educação 
alimentar, manipulação, higieniza-
ção e acondicionamento corretos 
e o aproveitamento integral dos 
alimentos.

educação continuada

O trabalho da educação no 
município de Juatuba não é apenas 
a formação acadêmica de seus 
alunos, mas a formação continuada 
dos seus profissionais. A Secretaria 
Municipal de Educação de Juatuba 
investe nos grupos de estudo, uma 
forma criativa e eficiente de se 
cumprir a Lei nº 11.738\2008, que 
visa 1\3 da carga horária semanal 
dos professores para estudo e 
capacitação de 285 profissionais.

Uma forma de incentivar os 
alunos são as competições rea-

lizadas no município. O School 
Music é uma competição de dança 
e dublagem da língua inglesa, com 
premiações. Os alunos fazem 
apresentações dignas dos grandes 
musicais do cinema. O Soletra Juá 
é uma competição de soletração 
que atende alunos de todas as 
séries e já está em sua 10ª edição.

Já o “Campeões da Matemáti-
ca”, está na sua 1ª Edição, com ob-
jetivo de valorizar a dedicação dos 
alunos que se destacaram na ma-
temática no ano de 2017. O evento 
premiou os alunos, das escolas 
municipais e estaduais da cidade, 
que obtiveram melhor pontuação 
na Obmep (olimpíada brasileira de 
matemática das escolas públicas) 
e também na ORM (Olimpíada 
Regional de Matemática).

A prefeitura municipal vem 
trabalhando para que neste ano, 
posa realiza as obras que tanto a 
população deseja como as melho-
rias de Infraestrutura no município.
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Abertura nacional do 21º 
Palco Giratório será em BH

De 23 a 28 de março haverá atrações gratuitas e abertas ao público

Belo Horizonte é, pela primeira 
vez, a cidade escolhida para receber 
a abertura nacional do Palco Giratório, 
iniciativa do Sesc de difusão e inter-
câmbio de artes cênicas. De 23 a 28 de 
março, serão apresentadas interven-
ções urbanas, espetáculos, oficinas, 
debate, além de videoinstalação de 
artistas mineiros em diversos pontos 
da cidade, como no Sesc Palladium. 
O encontro de toda essa diversidade 
cultural acontecerá em uma lona de 
circo, montada na Serraria Souza 
Pinto. A programação é totalmente 
gratuita e aberta ao público. 

Neste ano, o Circuito Especial vai 
destacar a (re)existência das artes por 
meio do circo, e o grande homenagea-
do será o Palhaço Biribinha. Patrimô-
nio vivo da cultura alagoana, Teófanes 
Antônio Leite da Silveira tem um 
histórico de engajamento e resistência 
para com as artes circenses no Brasil. 
Minas Gerais também conta com um 
representante na circulação nacional: 
o grupo Quatroloscinco, que viajará 
pelo país com o espetáculo Fauna.

De acordo com a gerente geral 
de Cultura do Sesc em Minas, Eliane 

Parreiras, a instituição acredita na po-
tência das artes cênicas e aposta na 
capacidade criativa dos artistas, opor-
tunizando fomento, difusão e circula-
ção de espetáculos em suas unidades 
e centros culturais. “Por isso, para o 
Sesc em Minas, receber o lançamento 
nacional do Palco Giratório em 2018, 
representa um momento importante de 
articulação e integração das diferentes 
experiências artístico-culturais de todo 
o país. É um momento de celebrar, 
junto com o público, a relevância da 
produção mineira”, afirma. 

Com 625 apresentações artísti-
cas e mais de 1.600 horas de oficinas 
previstas para 2018, desde a sua 
criação, o Palco Giratório já alcançou 
5,5 milhões de pessoas. Ao longo 
de 2018, as atividades terão lugar 
em 132 cidades de 26 Estados e o 
Distrito Federal, trazendo uma pro-
gramação caracterizada pela diver-
sidade de expressões, qualidade de 
espetáculos e ações formativas com 
grupos das cinco regiões brasileiras. 
A proposta é destacar questões pre-
sentes na contemporaneidade por 
meio da arte. 

sAiBA mAis
A programação completa 

do Lançamento Nacional do 21° 
Palco Giratório pode ser acessada 
em sescmg.com.br/palcogiratorio.

biribinha
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nonato ex-jogador do cruzeiro, campeão da copa do Brasil,
comemorando seu aniversário com amigos no Buteco do maranhão
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da redação

cemig alerta sobre cuidados 
durante tempestades de verão

O 
verão do Sudeste brasileiro traz, além das altas temperatu-
ras, as tempestades com a ocorrência de raios, rajadas de 
ventos e inundações. Nos últimos dias, o calor e umidade 
do ar favoreceram a formação de nuvens carregadas que 
provocaram pancadas de chuva, descargas atmosféricas 
e muito vento na capital. Por isso, a população deve ficar 
atenta aos perigos deste fenômeno meteorológico, princi-

palmente quando entra em contato com a rede elétrica.
Com o foco no cuidado, o engenheiro de segurança do trabalho da 

Cemig, Demetrio Aguiar, destaca que água e eletricidade não combinam. 
“É preciso evitar áreas de alagamento, pois as tempestades podem causar 
rompimento de fios elétricos da rede de energia. Outro fator são as 
quedas de árvores sobre as redes em via pública. Elas podem 
cair sobre os fios energizados, portanto, o ideal é não 
tentar retirar a árvore do local, já que isso pode causar 
graves acidentes”. 

Ele recomenda ainda que as pessoas que 
se depararem com a situação, liguem para o 
Fale Cemig no 116. “A ligação é gratuita e o 
atendimento é prioritário para fios partidos”, 
afirma. Além disso, Aguiar acrescenta que 
durante as tempestades é aconselhável 
desligar todos os equipamentos elétricos 
para evitar acidentes. “Durante a chuva, o 
raio atinge a rede elétrica e chega às resi-
dências por meio da fiação, podendo atingir 
os moradores e causar danos aos aparelhos. 
Isso acontece em fração de segundos”.

O engenheiro alerta também sobre o que as 
descargas elétricas podem causar no corpo huma-
no: “O raio provoca queimaduras gravíssimas e pode 
ocasionar parada cardiorrespiratória que, inclusive, leva 
à morte”.

Contudo, ele diz que existem dispositivos que podem evitar a queima dos 
equipamentos, como os filtros de linha. Mas, ressalta que, em sua maioria, a 
eficiência é diretamente proporcional ao custo do produto. “O ideal é desligar 
tudo e aguardar a chuva passar, porém se não houver opção, o uso do filtro 
de linha pode preservar o objeto”.

O Brasil é o campeão 
mundial de incidência de 

raios, registrando de 50 a 70 
milhões de descargas atmosféricas 
por ano. Como o país está localiza-

do em uma zona tropical, o clima fa-
vorece a formação de tempestades. 

Anualmente, mais de 1 milhão 
de raios são contabilizados 
apenas em Minas Gerais.

Vo

cÊ sabia?

Qual a
intensidade
de um raio?

Demetrio Aguiar diz que
um raio pode ter centenas de

milhares de volts e não é possível
armazenar essa energia.

“geralmente ele é
proporcional ao

tamanho da
nuvem”.

descubRa

O engenheiro da Cemig explica que a eletricidade sempre procura o caminho mais fácil e, por isso, o para-raio 
deve ter bons receptores para direcionar a descarga elétrica para o aterramento. “Dessa forma, se uma pessoa está 
em uma edificação que tem um para-raio, ela irá escutar o barulho e dificilmente haverá danos nos aparelhos. Outra 
questão é que se o para-raio não estiver em boas condições, a descarga elétrica pode atingi-lo e danificar tudo que 
estiver por perto, causando grandes estragos”.

Para-raios garantem 
proteção?

MITO
ao contrário do dito popular, 
demetrio aguiar diz que o 
raio caí duas vezes, ou até 
mais, no mesmo lugar.

dicAs de segurAnçA

Desligar das tomadas os equipamentos 
elétricos.

Durante períodos de rajadas de ventos e 
descargas atmosféricas, a antena de TV 
pode ficar desregulada. Se isso acontecer, 
não suba no telhado para ajustá-la pelos 
riscos de queda, choque elétrico e de ser 
atingido por um raio.

Se houver a necessidade de utilizar o te-
lefone durante as tempestades, a melhor 
opção é o sem fio ou o celular, desde 
que o aparelho não esteja conectado na 
tomada.

Evite a permanência em lajes altas, jamais 
se abrigue embaixo de árvores e evite o 
uso do chuveiro elétrico.

Se estiver em um campo aberto, sem um 
local de proteção, durante uma tempes-
tade, o que pode melhorar as chances de 
sobrevivência é agachar, permanecendo 
com os pés juntos. Se estiver em grupo, 
o ideal é se manter afastado.

Raios podem
causar ferimentos
graves e
até a morte

Pessoas devem
evitar utilizar os
dispositivos móveis
conectados às
tomadas durantes
tempestades
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