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O cr ime de contrabando 
alimenta práticas ilícitas, 
como o tráfico de drogas 

e armas, diminui a emprega-

bilidade, prejudica o comércio 
e indústria, além de reduzir a 
arrecadação de impostos. Se-
gundo dados do Fórum Nacional 

Contra a Pirataria e Ilegalidade, a 
atividade provocou prejuízo de R$ 
146 bilhões, em 2017, aos setores 
produtivos.

cigarro é o 
produto mais

contrabandeado
para o Brasil
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deputado diz que psdB não almeja
abandonar o senador Aécio neves

O deputado Bonifá-
cio Mourão (PSDB) 
afirmou que o par-
tido não está re-

negando o senador tucano 
Aécio Neves. Já em relação 
a eleição ao governo do Es-
tado, a viagem de Anastasia 
(foto) ao exterior, logo após 
anunciar sua participação 
no pleito, aguçou os ânimos 
da política mineira.
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Série #SeuDireito

O prefeito de Juiz de Fora, Bruno Siqueira (MDB) 
(foto), fez a entrega de um caminhão zero quilômetro 
para beneficiar os membros da Cooperativa Regional 
dos Produtores, Trabalhadores Rurais da Economia 
Familiar, local que atende diretamente uma média 
de 40 famílias.

Cerca de um terço da população mundial sofre com a falta de vitamina 
D. No Brasil, anualmente, cerca de 2 milhões de pessoas são acometidas 
por isso. A endocrinologista e metabologista Carolina Mantelli elucida que 
a vitamina tem funções importantes em nosso organismo e a cada dia se 
descobre um novo benefício atrelado a ela. sAúde e VidA – pÁGinA 7

semana santa é
barata em Bh
Pesquisa de um site especializado 

em viagens aponta que Belo Hori-
zonte é o destino mais barato para 
a Semana Santa. Segundo o estudo, 
quem vier passar o feriado por aqui 
vai gastar, em média, R$ 778 nos 
dois dias. economiA – pÁGinA 4

Prefeito de JF apoia
agricultura familiar

A l e r t A

Ausência de vitamina d 
pode causar doenças graves

PM
JF

A modalidade tem agradado os brasileiros que bus-
cam praticar alguma atividade física em prol da saúde. 
Qualquer um pode fazer o exercício, mas a fisioterapeuta 
Vanessa Mesquita salienta que é preciso ter acompanha-
mento de um profissional capacitado durante a atividade
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José mAriA trindAde

Ariane Braga

estudo aponta que contrabando
alimenta o crime organizado

O s números provenientes da venda de produtos 
ilegais estão em pleno crescimento no país. 
De acordo com dados levantados pelo Fórum 
Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade 

(FNCP), em 2017, o prejuízo no Brasil foi de R$ 146 
bilhões ao país frente a 2016, quando o déficit foi de 
R$ 130 bilhões. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha, 
encomendada pelo Instituto Brasileiro de Ética Concor-
rencial (ETCO), mostra que os brasileiros acreditam que 
o contrabando de cigarros traz enormes prejuízos para 
o país. Para os entrevistados, esse ato incentiva o crime 
organizado e o tráfico de drogas e armas (86%); reduz 
os empregos de brasileiros (73%); prejudica o comércio 
e a indústria do Brasil (86%); diminui a arrecadação 
de impostos (86%); e aumenta os riscos à saúde, já 
que esses produtos não são fiscalizados pelo governo 
brasileiro (87%). 

Para saber mais sobre o assunto, conversamos com 
o presidente do ETCO e do Fórum Nacional Contra a 
Pirataria e a Ilegalidade, Edson Vismona.

Pobres trabalhadores
A longa crise brasileira afeta a todos, inclusive e, especialmente, os trabalhadores 

– o elo mais fraco no bojo da cadeia de sustentação econômica da nação. Tanto é 
verdade que o país, hoje, tem mais de 14 milhões de desempregados e isso é uma taxa 
muito acima de qualquer outra registrada nesse momento entre os países elencados 
em processo de desenvolvimento. 

Ao longo destes últimos quatro anos, inúmeras foram as vítimas desta cruel 
realidade. Agora, no entanto, aparecem os espertalhões, com suas garras afiadas 
com a finalidade de minar ainda mais a situação financeira dos menos favorecidos. 
Trata-se de grupos que atuam nas mídias sociais, com o interesse de adquirir o valor 
proveniente do ticket alimentação. Mas a oferta desses modernos exploradores da 
sorte alheia se assemelha muito aos agiotas sem almas, espalhados pelas esquinas de 
todo Brasil. Eles compram cartões alimentação com percentagem variando de 12% a 
16%. Traduzindo: se o voucher tem o valor de R$ 200, o desconto é de R$ 32, sobrando 
apenas R$ 186 para o ludibriado vendedor.

Trata-se de um escárnio. São em meias palavras, aproveitadores, ao ofertarem a 
suas condições de negociações por meio da internet.  Eles  procuram atrair pessoas 
das classes mais necessitadas. Estes senhores têm conhecimento pleno da estatística 
segundo a qual a falta de carteira assinada, proporciona outro drama social: que em 
quase todas famílias brasileiras existe pelo menos um desempregado. A consequência 
deste fato se traduz em um imperativo basilar, porém inexorável, forçando quem está 
no mercado formal a socorrer aos demais membros das suas respectivas residências. 
Uma espécie de solidariedade forçada.  

Pode se dizer que estamos nos referindo a vidas eivadas de sofrimentos, onde os 
seus integrantes são obrigados a partilhar migalhas. Concebe-se, ante ao aqui exposto, 
uma límpida expressão para explicar, que, sem dúvida, a opção de se vender o vale 
alimentação ou vale refeição, se atrela a precisão dos envolvidos nas transações, com 
o único objetivo de  complementar algum tipo de demanda mais urgente. Basta se 
refletir sobre uma cena comum, como a oferta de “troca” de ticket por sacos de leites 
e pão, nas padarias dos bairros. Claro, existem os excessos, pois também é verdade 
que muitos empregados fazem uso dos valores para quitarem débitos em barzinhos, 
depois de consumos de cervejas e outros produtos.

Os leoninos compradores de vale alimentação, ao agirem com tanta ganância 
e volúpia financeira, só faz enredar a situação dos labutadores, neste caso, vítimas 
duas vezes. Primeiro por pagar um deságio elevado no momento da negociação e, 
o segundo, diz respeito ao aspecto legal. Afinal, de acordo a legislação, o assunto 
em pauta está enfatizado atrás de alguns cartões proibindo a troca dos mesmos por 
dinheiro, ou aquisição de itens  não considerados alimentos.       

Os empregadores, os sindicatos das classes e as autoridades precisam realizar um 
trabalho mais intenso junto aos empregados visando esclarecer e ensinar os caminhos 
para minorar a realidade indicada pela pesquisa realizada pelo SPC Brasil e CNDL – 
mostrando que cerca de 30% dos brasileiros vendem seus vales. Isto significa que 3 
em cada 10 pessoas fazem uso desta prática. Ademais, resta esperar que o Brasil volte 
a crescer, proporcionando o ressurgimento do pleno emprego – abrindo caminho ao 
afugentamento do sofrimento de nossa gente. 

Estamos abordando um tema onde não há dúvidas, pois está aí uma vertente ca-
nalizadora de mais dinheiro para as mãos dos já endinheirados. Cobrar deságio de até 
16% nesse tipo de acordo é desleal e desumano.  Aliás, isto tem outro nome: é usura.

A pergunta fica no ar: quem se habilita a colocar o “dedo” em mais essa ferida?

VocÊ sABiA?
Vismona conta que os produtos ile-

gais chegam pelo portos, aeroportos e, 
principalmente, pela fronteira brasileira 
que tem 17 mil quilômetros.

Qual é o prejuízo que os 
produtos contrabandea-
dos trazem para o país?

Todos os anos, fazemos o le-
vantamento sobre os números do 
mercado ilegal. Só em 2017, con-
tabil izamos R$ 100 bilhões nos 
setores produtivos e R$ 46 bilhões 
de sonegação. Isso significa que há 
a retirada de dinheiro de quem in-
veste, gera empregos formais e paga 
impostos. Dessa forma, o montante 
vai para as organizações criminosas. 
Pelo lado social, quando se adquire 
um produto ilegal, há o incentivo a 
criminalidade. Já na economia, há a 
perda da geração de empregos e, por 
fim, atrapalha na captação de investi-
mentos. O prejuízo para a sociedade 
é muito grande. É um círculo vicioso 
que prejudica a todos. Não podemos 
aceitar a compra de produtos ilegais, 
assim vem a questão da incoerência 
ética, pois o brasileiro reclama da 
violência, mas acaba investindo nela 
quando compra esses itens. Essa 
equação está errada.

as pessoas sabem quan-
do um produto é pirata, 
mas insistem em com-
prar. isso é cultural ou 
reflete a economia do 
país?

As duas coisas. Esse comporta-
mento reflete a economia do país e, 
também o nosso jeito de estar sempre 
em busca de vantagens. É uma ques-
tão ética, ou seja, cultural.

estamos em ano eleito-
ral. como a instituição 
avalia esse período para 
fortalecer as ações con-
tra o contrabando?

Nós coordenamos um grande mo-
vimento de defesa ao mercado legal 
brasileiro, com mais de 70 entidades do 
setor produtivo. Neste mês, apresenta-
mos um manifesto para a administração 
pública e para os candidatos, com 16 
pontos que mostram a importância 
de se combater o mercado ilegal para 
fortalecer a segurança pública e de-
senvolver a economia no nosso país. 
Fizemos uma pesquisa em âmbito 
nacional por meio do Data Folha e 85% 
dos entrevistados apontaram que não 
irão votar em quem não se comprometer 
no combate ao contrabando. Esse é o 
momento de aprofundar as discussões 
e entender que para criar um movimento 
duradouro de desenvolvimento teremos 
que enfrentar situações difíceis, mas 
necessárias para que possamos tomar 
um rumo efetivo de crescimento – uma 
delas é enfrentar o mercado ilegal.

os chamados shoppings 
populares e, até ambu-
lantes, têm produtos de 
origem duvidosa. como 
o instituto analisa essa 
realidade, visto que é 
o ganha pão de muita 
gente?

Não temos nada contra o comércio 
popular, apenas contra o ilegal. Se 
um camelô, legalizado pela prefeitura, 
vende roupas baratas sem cometer 
qualquer infração não tem problema. 
Não podemos justificar um erro com 
outro maior. Por exemplo: “Estou 
desempregado e vou vender produtos 
falsos ou itens contrabandeados”. Te-
mos que trabalhar para que as pessoas 
se formalizem, para que o comércio 
popular seja legal, coibindo as práticas 
que geram prejuízo para todos nós.

entre os itens mais con-
trabandeados estão os 
cigarros. por que existe 
essa demanda tão gran-
de para esse produto?

No Brasil, os impostos sobre o 
cigarro são de 70% a 80% e o Para-
guai paga 16%. Dessa forma ele fica 
mais barato, com uma sonegação 
brutal de impostos e, além disso, não 
respeita as regras da Anvisa, propi-
ciando uma alta liquidez. O mercado 
do contrabando está estimulando o 
aumento do consumo, principalmen-
te da população menos favorecida, 
porque é mais barato, devido a não 
tributação. Visto isso, temos uma 
transferência do mercado legal para 
o ilegal. Por isso ele é grande líder 
do contrabando brasileiro.

Quais são as ações da 
instituição para combater 
essa prática e tornar o co-
mércio justo para todos?

Intensificamos as ações nas fron-
teiras, cidades e estradas brasileiras. 
Temos apoiado o programa de prote-
ção integral da fronteira e as ações da 
Polícia Rodoviária Federal. Os movi-
mentos que surgem são absolutamente 
importantes nas cidades para combater 
o mercado ilegal, temos incentivado 
contribuindo com propostas, ideias e 
mobilização para enfrentar esse fenô-
meno da criminalidade.

“Não podemos
aceitar a compra

de produtos
ilegais, assim vem

a questão da
incoerência ética”

o cardápio eleitoral

edson Vismona, presidente do etco e do Fncp

Convencido de que as grandes insti-
tuições nacionais são puramente abstra-
ções, a conclusão é de que o Congresso, 
a Presidência da República, Supremo 
e todos os outros níveis de poderes só 
existem porque as pessoas acreditam. 
No momento seguinte do descrédito, está 
desmontado o pilar que sustenta todas as 
relações. Se for assim, como o Congresso 
continua existindo se o descrédito tomou 
conta da vida política? A resposta é certa, 
ainda existem os que acreditam em depu-
tados, senadores, ministros, presidente da 
República e ministros do Supremo. 

Outra grande invenção da humani-
dade é a empresa, uma abstração. Não 
existe e chega a ser dona de coisas que 
existem. Contratam pessoas, mandam 
em humanos e até possuem carros e 
imóveis, mas não existem. A prova é que 
um minuto depois de uma decisão judicial 
determinando a inexistência da empresa 
ela automaticamente não existe, ou seja, 
nunca existiu na prática. As convenções 
foram formadas para dar uma base à 
organização social. E é esse lado que 
está em risco. As críticas são tão duras 
contra políticos de maneira generalizada 
que nos levam a pensar que poderemos 
viver sem eles. Não. Quem não gosta de 
política acaba sendo governado por um 
deles. É inevitável. 

Em recente levantamento público, o 
motivo apontado para a má vontade é que 
a atividade é ligada à corrupção e depois 
por se tratar de debate fora da realidade 
e em terceiro, por ser um assunto chato. 
Não gostar de político é uma coisa, mas 
viver sem político é outra completamen-
te diferente.  No momento seguinte ao 

anúncio de que o partido vai apresentar 
um não político para ser o candidato, ele 
passa automaticamente a ser um político. 
Só que nesta condição será um pior do que 
os outros por saber que está mentindo e 
enganando. 

competências, mas pela falta de opção. Os 
partidos conhecedores das dificuldades 
políticas se fecharam contra novidades 
e como não há como ser candidato sem 
um partido político, os dirigentes tomaram 
conta das eleições. 

O foco é tão objetivo que a disputa 
pela presidência da República ficou em 
segundo plano. Agora os partidos que-
rem aumentar as suas representações 
no Congresso. Descobriram que manda 
no País, quem domina o Congresso. Foi 
assim nas últimas gestões e será assim 
para a próxima. Ninguém faz nada sem 
o Congresso, onde o voto é vendido com 
base no interesse do governante de plan-
tão. Este é um jogo para profissionais. A 
outra má notícia é que não existe voto em 
branco ou nulo. Quando o eleitor não exer-
ce o seu direito de votar está na verdade 
passando a outrem o seu voto para que 
ele tome a decisão. 

O processo é definido cuidadosamente 
para não dar certo mesmo. Já são 12 
pré-candidatos à sucessão do presidente 
Michel Temer. Ninguém presta atenção na 
disputa e o grande assunto é a possibilida-
de de prisão do ex-presidente Lula.  Fica 
mais fácil falar deste assunto.  Só que os 
políticos se preparam para a reeleição ou 
sobrevivência política. Os eleitores en-
trarão nas sessões eleitorais como quem 
vai a um restaurante muito ruim. Olha o 
cardápio e não gosta de nada. Pergunta 
ao garçom, se são essas as opções. A res-
posta é conhecida: “Só estes do cardápio 
e se apresse. A cozinha está sendo fecha-
da”. Assim será a escolha em outubro, no 
cardápio sem possibilidade de mudança 
preparado pelos donos dos partidos.

Não haverá um desmoronamento das 
instituições por absoluta falta de crença, 
mas as estruturas estão atingidas. O 
Congresso Nacional será menor no ano 
que vem já que os votos nos deputados e 
senadores não serão distribuídos por suas 

As críticas são
tão duras contra

políticos de
maneira

generalizada
que nos levam
a pensar que
poderemos

viver sem eles

ET
CO
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tércio Amaral

notícias falsas
Pela primeira vez, a presidente do Supremo Tribunal 

Federal (STF), ministra Cármem Lúcia, se manifestou em 
relação as notícias falsas das redes sociais. Do alto de sua 
experiência, ela está preocupada com a possibilidade da fake 
news influenciar o resultado das eleições deste ano. 

político inábil 
Sem mais palavras, o deputado federal Marcus Pestana 

(PSDB) ataca. “O ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio La-
cerda (PSB) é um político inábil”. No segundo momento, a 
fala exibida no programa Mundo Político da TV Assembleia, 
o parlamentar tucano acrescenta: “se não fosse o apoio do 
PSDB, o sr. Lacerda jamais teria se tornando prefeito da 
capital”, ironizou o deputado. Ufa.

cultura prestigiada
Mesmo sem mostrar detalhes, o secretário de Cultura da 

PBH, Juca Ferreira, garante que no momento a produção 
cinematográfica mineira está em alta, especialmente perante 
o mercado nacional. Com certeza as pessoas comuns não tem 
conhecimento dessa realidade, claro.

alberto e Fabiano
Seguramente mais de 100 pessoas foram aplaudir o 

ex-governador Alberto Pinto Coelho (PPS), semana passa-
da, no Fogão a Lenha, comandado pelo empresário Roberto 
Gontijo. O ex-chefe do executivo também foi saudado pelo 
empresário Fabiano Lopes. 

tudo misturado
Uma cena, que chamou atenção durante solenidade de 

assinatura da ficha de filiação do deputado federal Rodrigo 
Pacheco ao partido Democratas, foi a quantidade de peque-
nos cartazes anunciando a presença de inúmeros prefeitos do 
MDB, sigla que acabava de ser abandonada pelo parlamentar. 
Coisas da política mineira, ora veja.

crescimento pífio 
Com longa experiência no mercado financeiro, a econo-

mista Rita Mundim disse, recentemente, que o crescimento 
do Brasil está capengando, pois depende apenas de bons 
resultados no agronegócio. “Então, o Governo Federal divulga 
números bonitos, fazendo as pessoas acreditarem que esta-
mos crescendo. Mas isso não é real. A verdade é que temos 
um resultado positivo, porém pífio. Resumindo, o país finge que 
está crescendo”, sentencia a renomada profissional. 

Meirelles presidente
Consta em Brasília que o ministro da Fazenda, Henrique 

Meirelles, sonha em contar com o aval do presidente Temer 
(MDB) para se tornar candidato à presidência. Acontece que 
se depender do Planalto, “o ministro continuará onde está para 
não deixar o carro da economia brasileira sair dos trilhos”. Essa 
é a opinião de muitos jornalistas da crônica política. 

crime político?
Da maneira direta e contundente, o jornalista Merval Perei-

ra garante: “O assassinato da vereadora Marielle Franco foi 
motivado por questões políticas”. É aguardar as investigações 
para saber se ele é bem informado.

o silêncio da ativista
Relativamente ao assunto de Marielle, a cientista política 

Letícia Godinho observa: “Trata-se de uma mulher, negra, lés-
bica e ativista dos direitos humanos. Portanto, ela deveria estar 
incomodando muita gente. Então, procuraram a silenciá-la, 
para sempre”, vaticina a cientista.

assassinato e as eleições
Especialistas em marketing político jogam todas as fichas 

no sentido de que as campanhas eleitorais vão explorar o 
assunto da morte da vereadora carioca, como uma maneira 
de provocar que o tema, falta da segurança, assola a nação 
brasileira. Ou seja, a questão vai ser falada exaustivamente 
por todos os candidatos à presidência da República.

Sem apoio popular
As primeiras avaliações vindas de Brasília indicam que os 

juízes federais, ao participarem recentemente de manifestações 
para defender a continuidade de pagamento de auxilio-moradia, 
não teve aprovação popular. Isso ainda vai dar xabú, ora se vai.

democracia ameaçada?
O assunto referente as notícias falsas é tema de pales-

trantes em eventos no Brasil e no mundo. Aliás, essa foi uma 
das muitas discussões levadas a debate durante a realização 
do Fórum Econômico Mundial para a América Latina, em São 
Paulo. Os especialistas repetem: o crescimento dessa reali-
dade pode comprometer a democracia. Cruz credo, gente. 

política em moc
Incentivador da candidatura de Gil Pereira (PP) a deputado 

federal, o prefeito de Montes Claros, Humberto Souto (PPS), 
teria de se desdobrar para conseguir êxito na empreitada. Na 
realidade, Pereira é parlamentar estadual de 6 mandatos e 
não sabe, segundo amigos, se essa mudança seria oportuna. 
Quem vai saber, ilustre deputado? 

psdB sobrevive 
Ao tomar conhecimento da decisão do senador Anastasia 

(PSDB) visando ser candidato ao governo, o deputado tucano 
João Vitor Xavier (PSDB) comentou: “se isso não acontecer, 
o PSDB mineiro iria morrer de inanição”.

A frase proferida pelo grande escritor 
português José Saramago sobre a demo-
cracia em contexto mundial: “Vivemos numa 
democracia sequestrada, condicionada e 
amputada” – vem ao encontro da fragilizada 
democracia brasileira.

Exemplo claro disso ocorreu no último dia 
14 de março, com o covarde e violento assas-
sinato em pleno Centro do Rio de Janeiro, da 
vereadora Marielle Franco e de seu motorista 
Anderson, deixando o país atônito.

O assassinato de Marielle, alvo dos cri-
minosos, não foi apenas mais um em meio 
a tantos outros que acontecem diuturna-
mente no Brasil. A repercussão deste caso 
rompeu as fronteiras do país e se espalhou 
mundo afora. 

Em diversos países, principalmente na-
queles cuja consciência social e política é 
mais apurada, houve e ainda está havendo, 
grandes manifestações de protesto.

O caso de Marielle não foi apenas mais um 
violento crime contra um ser humano, como 
tantos outros que ocorrem no Brasil. Este 
assassinato de uma guerreira parlamentar 
foi um crime contra o parlamento brasileiro.

Foi também um bárbaro atentado contra o 
estado democrático de direito e contra o povo. 
Foi um crime contra as minorias, contra os ne-
gros e contra os mais pobres, principalmente, 
de quem a parlamentar era uma incansável 
e ferrenha defensora. A democracia brasileira 
foi ferida de morte.

Contudo, o que mais assusta é a passivi-
dade com que as autoridades brasileiras estão 
tratando esse caso. Até agora, não houve 
nenhuma reação ou manifestação oficial mais 
contundente por partes dos responsáveis pela 
apuração do caso. A cena remonta a um Brasil 
da época do cangaço e da ditadura militar em 
que, quem levantasse a voz era punido com 
tortura e com a perda da vida.

A prova cabal da fragilidade da demo-
cracia brasileira está nas desnecessárias e 
irresponsáveis manifestações de algumas 
autoridades, inclusive de uma desembargado-
ra do Estado do Rio de Janeiro, denegrindo a 
imagem da parlamentar, em um verdadeiro e 
covarde desrespeito aos familiares da verea-
dora e ao povo brasileiro.

O magistrado representa o Estado. Quando 
um magistrado manifesta, quem fala é o Estado 
juiz. Assim, embora a manifestação tenha cará-
ter pessoal, é preciso entender que a respon-
sabilidade dos magistrados decorre do cargo. 

Portanto, as manifestações da ilustre 
desembargadora, e também de um ilustre de-
legado, foram desnecessárias, irresponsáveis 
e devem ser rechaçadas pela população e 
pelas autoridades. O povo exige uma resposta 
dura por parte do Estado brasileiro sobre esse 
violento crime e sobre estas irresponsáveis 
declarações.

Anastasia não formalizou 
candidatura ao governo

FABiAno lopes FerreirA

AdVoGAdo, empresÁrio e conselheiro Benemérito do cluBe 
Atlético mineiro – fabianodiretoria@multimarcasconsorcios.com.br

A fragilidade da democracia brasileira

Pimentel participa da formatura
de 91 investigadores da Polícia Civil

O governador de Minas Gerais, Fernando 
Pimentel, participou da formatura de 91 novos 
investigadores da Polícia Civil e da entrega da 
Medalha Gilberto Porto, concedida aos alunos 
com melhor classificação no curso. Nos últimos 
quatro anos, mais de 1.600 novos investiga-
dores foram nomeados para atuar na capital 
mineira e no interior do Estado.

Os novos integrantes vão reforçar as ações 
da Polícia Civil, majoritariamente nas cidades 
do interior do Estado. A adesão desses novos 
policiais vai possibilitar maior agilidade na solu-
ção de crimes e melhoria da segurança pública, 
uma das demandas da população recebida 
pelos Fóruns Regionais de Governo. 

Pimentel elogiou o comprometimento dos 
novos investigadores e afirmou que o ingresso 
deles na carreira da Polícia Civil é um anseio 
da sociedade mineira.

“É uma alegria para vocês, mas também 
para nós. E aí eu não falo como governador, 
falo como cidadão de Minas Gerais. Cada novo 
policial que se integra à carreira é uma força a 
mais para Minas Gerais na área da segurança 
pública. Então, como cidadão, tenham certeza 
que Minas inteira está muito feliz com a chegada 
de vocês”, afirmou o governador.

Pimentel também destacou que a área da se-
gurança tem apresentado desempenho superior 
ao do restante do país, com registro de queda dos 
índices de criminalidade em todo o Estado graças 
ao esforço da atual gestão, apesar de todas difi-
culdades financeiras e da crise política nacional.

“Isso, é claro, tem a ver com o esforço, o tra-
balho e o empenho de cada um dos policiais ci-
vis e, também, claro, da Polícia Militar e do corpo 
de agentes prisionais. É a dedicação de cada 
um desses servidores públicos, com o apoio do 

Governo, ainda que com dificuldade, mas se 
esforçando para equipá-los com equipamento 
de primeira qualidade, para treiná-los de 
maneira adequada e dar-lhes o apoio necessário 
nos seus embates com a criminalidade”, afirmou.

Os formandos serão distribuídos em postos 
de trabalho de acordo com critérios técnicos 
e objetivos que compreendem, dentre outras 
coisas, nota classificatória do concurso, análise 
da demanda de novos policiais em cada região, 
índice de criminalidade e o tamanho da popula-
ção de cada município.

+segurança
Ao todo, 412 novas viaturas foram entregues 

à corporação, de 2015 até este ano, pelo Governo 
de Minas. O objetivo é melhorar as condições de 
atuação dos policiais, equipando os agentes da 
segurança pública em Minas Gerais. No ano pas-
sado, 66 novas viaturas passaram a ser usadas na 
capital mineira e demais municípios do Estado. A 
previsão é que, neste ano, sejam entregues outras 
400 viaturas para reforço da atuação dos policiais.

O chefe da Polícia Civil, delegado João 
Octacílio Silva Neto, destacou essas entregas 
e agradeceu o empenho do governador. “O 
senhor assumiu o governo com déficit astro-
nômico e, apesar de todas as dificuldades 
financeiras herdadas, conseguimos receber 
diversas viaturas e temos outras 400 que serão 
acrescentadas à nossa frota ainda neste ano. 
Vamos, ainda, inaugurar em breve o maior 
centro de treinamento policial avançado da 
América Latina, em uma área de 420 hectares 
localizado na Região Metropolitana de Belo Ho-
rizonte. Agradeço ao senhor governador pelos 
concursos realizados e pela convocação dos 
excedentes. Se não fosse a boa vontade pessoal 
do nosso governador, nós teríamos muita difi-
culdade em convocar os excedentes”, ressaltou. 

pimentel salienta que a área da segurança tem apresentado desempenho superior ao do restante do país
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Coube ao categorizado deputado, um 
dos mais experientes do parlamento 
mineiro, Bonifácio Mourão (PSDB), 
anunciar, na semana anterior, sobre 
a decisão do senador Antonio Anasta-

sia (PSDB) em colocar o seu nome na lista de 
pretendentes à disputa pelo governo de Minas. 

Para além desta realidade, os meios polí-
ticos não notaram qualquer declaração formal 
do próprio Anastasia quanto à disposição em 
participar do pleito. A expectativa era que no 
dia 19, o próprio político viesse a público fazer 
declarações sobre o assunto, mas esse não foi 
o caso. Até porque, a essa altura, estava de ma-
las prontas para mais uma viagem ao exterior. 
Diante desses fatos, aumentou a especulação 
no sentido de que a decisão de mandar dizer 
que toparia ser candidato, teve como pano de 
fundo evitar a debandada de deputados do seu 
partido, especialmente entre os parlamentares 
estaduais.

A euforia diante da possibilidade de 
Anastasia encabeçar a disputa pelo Palácio 
da Liberdade esbarra em um fato real. O que 
fazer com o senador Aécio Neves, líder desse 
grupo político, há 16 anos. “O PSDB sempre 
valorizou e respeitou Aécio”, comenta o par-
lamentar Bonifácio Mourão.  No entanto, nos 
bastidores, tucanos e partidos de oposição ao 
governo estadual querem distância do senador. 
Desgastado perante a opinião pública, ele tem 
sido sistematicamente rejeitado pelos seus 
próprios companheiros, em uma cena nunca 
registrada em tempos modernos, se tratando 
disputas eleitorais mineiras. “É como os filhos 
negando a existência do próprio pai”, dizem 
nos bastidores. 

prazos e mudanças
No dia 7 de abril, termina o prazo para os políti-

cos mudarem de partidos. A partir de então, haverá 
uma certa calmaria, com relação a esse troca-troca 
partidário, porém, tudo só se resolverá no período 
mais próximo à convenção, ou seja, lá pelo mês de 
junho, avalia o deputado do MDB Ivair Nogueira.  

O projeto de Marcio Lacerda (PSB), por 
enquanto, permanece o mesmo. Ele, segundo 
os assessores, manterá a candidatura. Mas em 
Brasília, circulam comentários indicando que 
se o grupo do governador Fernando Pimentel 
(PT) apoiar eventualmente a candidatura do 
presidenciável Ciro Gomes do PDT, o projeto 
de Lacerda poderia ser alterado.

Em relação ao deputado Rodrigo Pa-
checo (DEM), segundo amigos, não há um 
plano “b”, seu objetivo é manter-se candidato 
ao governo. Tanto que já começou a fazer 
contatos. 

Mesmo tendo se filiado ao Solidariedade, 
em ato festivo, o ex-presidente da ALMG Dinis 
Pinheiro não definiu qual cargo disputará. Ele 
se mantém engajado no circulo majoritário do 
pleito, mas pode optar tanto pelo governo quanto 
ao Senado. 

Em síntese, os mais apressados devem ter 
calma. Antes do meio do ano, as cenas políticas 
de hoje podem ser coisa do passado, inclusive 
unindo os grupos antagônicos de agora em 
parceria nesta eleição de 2018.

Bonifácio mourão afirma que a sigla sempre respeitou Aécio

Gu
ilh

er
m

e 
D
ar

da
nh

an
/A

lm
g

http://agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia
http://agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia
http://www.policiacivil.mg.gov.br/
http://www.forunsregionais.mg.gov.br/
http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/


E C O N O M I A4 EDIÇÃO DO BRASIL
24 a 31 de março de 2018

V I G Í L I A S DOBRADAS

FOTO - JORNALISMO
CONGRESSOS - EVENTOS SOCIAIS

Fotógrafo Profissional

ELOY LANNA

TELEFONES:
3450-0980 / 99603-4396

mArco Antônio BArBosA

ADVOGADOS ASSOCIADOS

Criminal
Cível
Trabalhista
Família

31 3295-3748

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

SICP A NE AD LA ÍD S

E TI IC C
AO

S

Psicanal í t ico

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

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

 fôssemos de ferro”
Freud

especiAlistA em seGurAnÇA e diretor dA cAme do BrAsil

Bh é o destino mais barato
para a semana santa de 2018

Belo Horizonte entrou de vez na rota do 
turismo nacional. É o que aponta pes-
quisa realizada pelo Kayak, site que 
fez um levantamento dos dez destinos 

mais baratos para a Semana Santa deste ano. 
Segundo o estudo, a capital ocupa a primeira 
colocação, com pacotes de R$ 778,90, em 
média, para dois dias. O destino mais caro é 
Fortaleza, com valores de R$ 1.124,66 para 
o mesmo período.

loraynne Araujo

igreja de são Francisco de Assis é cartão postal da cidade
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Na última semana, a Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) divulgou um estudo 
que mostra que o setor industrial gasta mais 
em segurança do que em ciência e desenvol-
vimento. No ano passado, foram gastos cerca 
de R$ 30 bilhões em segurança, enquanto 
em pesquisa destinaram-se R$ 12,5 bilhões, 
de acordo com os últimos dados disponíveis 
do IBGE.

Outro número mostrado pela CNI também 
é bastante preocupante. Um em cada três 
empresários escolhem o local do seu negócio 
pelo grau de periculosidade. Ou seja, a logís-
tica ou proximidade da matéria-prima não são 
levadas em conta.

Esses dados são sintomáticos e refletem 
na vida de todos. Os valores estão embutidos 
em todos os produtos que você, caro leitor, 
consome, seja um carro ou uma simples ca-
neta. Com isso, a violência chegou ao nível de 
influenciar, inclusive, o nosso consumo diário.

Já são perceptíveis os gastos com segu-
rança privada - como câmeras ou cancelas 

- para se proteger. Também já é claro que 
precisamos evitar caminhos, gastando mais 
gasolina ou pegando outro ônibus para não 
sermos vítimas de um assalto. Isso sem contar 
nos impostos que deveriam ser investidos em 
segurança que também pagamos. Em todas 
as pontas a conta chega aos nossos - já 
reduzidos - bolsos. Agora temos mais uma 
evidência e é muito importante que tenhamos 
a consciência da gravidade do problema.

Não é da noite para o dia que isso irá 
mudar, mas algo precisa ser feito, urgente-
mente, para que essa engrenagem comece 
a girar da forma correta e reflita na sociedade 
que vamos deixar para os nossos filhos. O 
estudo da CNI também aponta melhorias que 
vão gerar resultados concretos em 2023, por 
exemplo. Não existe segredo ou mágica. Não 
existe intervenção militar que resolverá em um 
instante. O problema vem de décadas. Como 
pode ser resolvido em um piscar de olhos?

Dói na conta e é doloroso também quando 
perdemos alguém para a violência. Atualmen-

te, segundo o ranking da Organização de 
Sociedade Civil Mexicana Segurança, Justiça 
e Paz, entre as 50 cidades mais violentas 
do mundo está no Brasil. Como mudar esse 
panorama sem cuidado especial?

É necessário cobrar dos governantes um 
planejamento com investimentos não só em 
segurança, mas em educação, saneamento 
básico e saúde. Fazer com que o Estado 
consiga prover dignidade para a população e 
assuma o vácuo de oportunidades deixados 
para o crime organizado se apossar.

Nós – população geral, empresários e 
instituições - precisamos unir forças e pedir 
uma solução conjunta para o Brasil. O pro-
blema não é municipal ou estadual, ele é 
federal e precisa de uma política comum para 
ser resolvido. Uma facção criminosa não se 
prender à fronteiras e o governo precisa ser 
assim também, em todas as áreas.

A insegurança custa caro, seja em forma 
de produtos ou vidas. Até quando vamos con-
tinuar calados pagando esta conta?

A insegurança custa caro

Cidades 
Tarifa média 
de voo na quina

Tarifa média 
de voo na sexta Diária média de hotéis

Valor do pacote voando 
na quinta (3 dias)

Valor do pacote voando 
na sexta (2 dias)

Belo Horizonte R$ 589,84 R$ 512,10 R$ 138,40 R$ 1.002,04 R$ 788,90
Curitiba R$ 522,32 R$ 474,46 R$ 167,28 R$ 1.024,16 R$ 809,02
Brasília R$ 553,50 R$ 537,52 R$ 140,90 R$ 976,20 R$ 819,32
Salvador R$ 725,19 R$ 598,48 R$ 129,64 R$ 1.114,11 R$ 857,77
Rio de Janeiro R$ 575,56 R$ 531,69 R$ 180,40 R$ 1.116,76 R$ 892,49
Porto Alegre R$ 704,30 R$ 610,77 R$ 149,90 R$ 1.154 R$ 910,57
São Paulo R$ 532,75 R$ 486,60 R$ 234,00 R$ 1.234,75 R$ 954,59
Navegantes R$ 844,40 R$ 697,50 R$ 161,50 R$ 1.328,90 R$ 1.020,50
Florianópolis R$ 779,97 R$ 684,08 R$ 197,34 R$ 1.371,99 R$ 1.078,77
Fortaleza R$ 908,55 R$ 760,40 R$ 182,13 R$ 1.454,94 R$ 1.124,66

O levantamento revela 
também que os preços mé-
dios de voo na quinta-feira 
estão mais caros. “Sempre 

recomendamos aos viajantes 
evitar voos em horários de 
pico. No caso da Páscoa, 
a maior parte das pessoas 

prefere viajar na quinta-feira 
para aproveitar um pouco 
mais de tempo no destino, 
o que encarece o preço das 

passagens. É a lei da oferta 
e demanda”, afirma Eduardo 
Fleury, country manager do 
Kayak no Brasil.

10 destinos mais baratos para a Semana Santa 2018

MuDAnçA: De acordo com a Resolução 400/2016, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a compra de passagens aéreas poderá 
ser cancelada sem custo, no prazo de 24 horas, a partir do momento em que a transação é realizada – desde que ela tenha sido adquirida, 
no mínimo, 7 dias antes do voo. Conheça todas as mudanças no site da Anac.

Fleury analisa que a procura 
para passar o feriado em BH cresceu 
devido a mudança das preferências 
dos viajantes para o período. “De de-
zembro a março as pessoas querem 
destinos nos quais podem curtir o 
calor, como cidades litorâneas. Como 
esse é o último feriado com clima 
quente, onde há praia está mais caro. 
Já de abril até setembro elas optam 
por lugares onde há frio, como a 
Serra Gaúcha. Podemos dizer que 
Belo Horizonte é um meio termo entre 
esses locais”.

Além disso, o country manager 
reitera que a cidade passou por várias 
mudanças, o que a tornou mais atra-
tiva. “BH se reestruturou para a Copa 
do Mundo e ficou mais convidativa e 
funcional para os turistas e, ademais, 
houve também um aumento na malha 
aérea”.   

Outro fator que faz da capital mi-
neira ser um bom destino é justamente 
o preço mais em conta. “Se comparar 
com dados do ano passado, pode-se 
notar que há uma redução de 4% a 
7% no valor da passagem”.

A empresaria Antonia Teixeira 
faz parte da estatística da pesquisa. 
Ela irá aproveitar o preço para ir à 

Belo Horizonte. Ela conta que essa 
será uma oportunidade de ver a filha 
que mora na cidade. “Desde o Natal 
que não a vejo. Então, vou usar esse 
feriado para matar a saudade e ainda 
de quebra conhecer BH”.

Lagoa da Pampulha: Um 
dos cartões postais da cidade, a 
Lagoa da Pampulha foi projeta-
da por Oscar Niemeyer durante 
a gestão de Juscelino Kubits-
chek à frente da prefeitura. O 
local abriga, além do Estádio 
do Mineirão onde a Alemanha 
aplicou uma goleada histórica 
na seleção brasileira, o Jardim 
Botânico, Zoológico, Parque 
Guanabara, a Igreja de São 
Francisco de Assis e o Museu 
de Arte da Pampulha, entre 
outros pontos turísticos.

Caso queira ir no Parque, 
o local trabalha com um cartão 
(Divercard) no qual é necessário 
recarregar de acordo com os 
brinquedos que queria ir. Os in-
fantis são R$ 4; familiares R$5; 
Crazy Dance R$6,50; Cine 6D: 
R$ 7,50; roda gigante e torre 
são R$ 8. 

Além dessa atração, tam-
bém é possível fazer um tour 
pelo Mineirão e os ingressos 
custam R$ 20 a inteira e R$ 10 
a meia.

Parque Municipal: Esse local 
é uma atração à parte! No meio do 
grande Centro de Belo Horizonte, 
o Parque Municipal é um respiro 
de natureza em meio à poluição 
de BH. Uma curiosidade: ele foi 
inaugurado em 1897, antes mes-
mo da fundação da nova capital 
mineira. Além da área verde, o 
lugar também abriga o Teatro 
Francisco Nunes, Orquidário, um 
pequeno parque de diversões 
e a parte dos fundos do Palácio 
das Artes. Entrada gratuita. Cada 
ingresso para os brinquedos do 
parque custam R$ 3.

Praça da Liberdade: Loca-
lizada no bairro Funcionários, a 
praça foi construída para abrigar 
a sede do governo mineiro. Os 
prédios do Palácio do Governo 
e das primeiras Secretarias de 
Estado obedecem a tendência 
da época – estilo eclético com 
elementos neoclássicos. Após a 
construção da Cidade Adminis-
trativa, local onde atualmente 
está a burocracia do Estado, 
os imóveis viraram museus que 
tornaram-se o Circuito Cultural 
Praça da Liberdade, um dos 
maiores complexos do gênero 
do país, formado por dez espa-
ços culturais. Todos os locais 
possuem entrada gratuita.

Mercado Central: Com mais 
de 400 lojas, o Mercado Central 
é um dos pontos comerciais mais 
procurados de BH. Além de pos-
suir produtos caseiros e com um 
toque especial de “roça”, o local 
também possui vários bares 
onde é possível experimentar o 
famoso prato de jiló com fígado. 
A entrada do Mercado é franca 
e uma porção da famosa iguaria 
pode encontrada por R$ 28 (para 
uma pessoa).

lugares para se
conhecer em Bh

pressão no stF
Irado com as recentes opiniões de políticos que fazem 

pressão sobre o Supremo Tribunal Federal (STF), o consultor 
político e econômico de São Paulo Ricardo Sennes lascou essa: 
“a pressão dos políticos não deveriam ser dirigidas de maneira 
atabalhoada contra o STF. Quem merece esse tipo de reparo 
é, sem dúvida, o ministro Gilmar Mendes, pois ele muda toda 
hora o seu voto”. Corajoso comentarista, não é mesmo pessoal?! 

Pacote econômico
“Como estão pleiteando candidaturas à presidência da 

Republica, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), estão deixando 
de lado a preocupação em aprovar o pacote econômico”. Ava-
liação da comentarista Cristiana Lôbo.

Comentário único – Nesse caso, fica caracterizado aquela 
velha máxima: quando o interesse pessoal entra em cena, as 
coisas destinadas a beneficiar a população ficam em segundo 
plano. Coisa feia, gente.

privatização comprometida
Sem qualquer rodeio, a jornalista natuza nery, ao fazer 

um comentário sobre o leilão da Eletrobrás, atacou: “essa 
privatização já subiu no telhado há muito tempo. Esse assunto 
já era”, arremata a comunicadora.

pdt em apuros 
Por enquanto, ninguém sabe como será a convivência dos 

deputados Elias Prado e Sargento Rodrigues, ambos do PDT. De 
posições ideológicas diferentes, com certeza o presidente da sigla, 
deputado Carlos Pimentel, terá muito trabalho pela frente. Ora veja.

o suplente dos sonhos
Com experiência de seis mandatos como parlamentar federal, 

o tucano Bonifácio Andrada é cortejado pelas alas de Anastasia 
(PSDB) e do ex-prefeito Marcio Lacerda (PSB) para ser candi-
dato a suplente de senador. Ou seja, o cidadão de Barbacena, 
com seus mais de 80 anos, continua sendo um político influente.

Partido dos desonestos 
“O MDB pode ser considerado o partido dos desonestos. O 

seu presidente de honra, sr. Michel Temer, está enlameado na 
corrupção. Vários senadores estão na mesma situação, inclusive 
o presidente em exercício da sigla, Romero Jucá, que respon-
de a três processos. Isso é o que chamamos de políticos sem 
escrúpulos, pois eles irão às urnas no próximo pleito, na maior 
cara limpa, pregar mudanças e renovações na política brasileira”. 
Opinião do historiador paulistano Marco Antônio Villa.

política em sabará
Em Sabará, na Região Metropolitana, o prefeito Wander 

Borges (PSB) não quer saber de política. Ele estaria com 
dificuldade em escolher quem apoia para governador, espe-
cialmente depois da decisão do senador Antonio Anastasia 
(PSDB) de entrar no páreo. Só que Borges tem boas ligações 
com o atual governador, Fernando Pimentel (PT). Uma clás-
sica “sinuca de bico”, como se diz no popular.

comerciantes em apuros
“Volta e meia, o Governo Federal anuncia queda nos juros. No 

entanto, os comerciantes continuam pagando taxas elevadíssimas 
para conseguirem créditos. Na verdade, essa realidade termina 
travando o crescimento brasileiro, já que o movimento no comér-
cio é importante para soerguimento da cadeia produtiva”, diz o 
professor e economista Antônio Corrêa de Lacerda. 

Governo em minoria
De acordo com levantamento informal dos jornalistas de 

Brasília, o Governo Federal já perdeu a maioria no Congresso 
Nacional. Ou seja, aprovar projetos, agora, será um verdadeiro 
pesadelo para o executivo.
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daniel Amaro

No dia oficial de abertura 
do Fórum Mundial da Água, no dia 
19 de março, em Brasília, foi tam-
bém inaugurado o estande Fiemg/
CNI, na estrutura montada ao lado 
do Estádio Mané Garrincha para 
abrigar o encontro. Participaram 
o presidente do Sistema Fiemg, 
Olavo Machado Junior, e o pre-
sidente do Conselho Nacional de 
Sustentabilidade e Meio Ambiente 
da CNI, Marcos Guerra. 

No estande foram realizados 
palestras e seminários sobre o 
tema. “Quero agradecer a todos 
os funcionários que participaram 
da criação e construção desse es-
tande. Essa é uma das formas com 
que o empresariado industrial pode 
contribuir para essa causa”, disse.

Em seu discurso, Guerra desta-
cou a parceria da Fiemg, que “não 
mediu esforços para organizar para 
o estande uma programação de 
alto nível técnico e contribuir para 
o debate das questões hídricas”. 
Ele também lembrou a trajetória de 
Olavo Machado Junior, que ocupou 
a presidência do Conselho Estadu-
al de Meio Ambiente (Coema). “Ele 
fez um trabalho brilhante e muito 
elogiado. Hoje estou nessa pasta 
com muito carinho e agradeço o 
seu apoio”, ressaltou.

Na ocasião também foi lançado 
o livro “Uso racional da água no 
setor industrial”, feito em parceria 
com a Fiesp. A diretora de Rela-

ções Institucionais da CNI, Mônica 
Messemberg, disse que a obra é 
uma mensagem do setor industrial 
em favor da segurança hídrica. 
“Essa publicação é uma contribui-
ção efetiva do setor produtivo, e 
vai servir como um guia para as 
indústrias. Queremos contribuir 
para sermos mais produtivos e 
sustentáveis”, afirmou.

O analista ambiental da Fie-
mg, Guilherme da Mata Zanforlin, 
deu a palestra “Da simbiose indus-
trial para a economia circular”. Ele 
falou sobre os resultados alcan-
çados pelo Programa Economia 
Circular. Trata-se de uma aborda-
gem restaurativa e regenerativa da 
produção e consumo. Seu objetivo 
é manter componentes e materiais 
no seu mais alto nível de utilidade 
e valor pelo maior tempo possível.  
“Esse novo movimento conceitual 
é o pano de fundo para diversas 
ações da Gerência de Meio Am-
biente da Fiemg. Principalmente 
nos distritos industriais”, explicou.

Também participaram do even-
to a superintendente Executivo 
de Operações do Sistema Fiemg, 
Angela Flôres; o gerente de Meio 
Ambiente da Fiemg, Wagner Soa-
res Costa; o consultor da Fiemg, 
Odorico Pereira de Araújo; o ana-
lista ambiental da Fiemg, Deivid 
Lucas de Oliveira e a gerente de 
Responsabilidade Social Empre-
sarial, Luciene Araújo.

Série #SeuDireito

proteste contABilizA 16 mil reclAmAÇões de consumidores

E você, conhece os seus direitos?

Você sabia que uma loja 
física não tem obrigação de 
fazer a troca de um produto? 
Ou que você tem um prazo de 
sete dias para se arrepender 
de uma compra feita pela 
internet ou telefone e, ainda, 
receber o dinheiro de volta? 
Se respondeu “não” a essas 
perguntas, é porque você 
desconhece seus direitos, pre-
vistos no Código de Defesa do 
Consumidor (CDC). Quase 16 
mil reclamações foram feitas 
nos últimos doze meses, con-
forme dados da Associação 
Brasileira de Defesa do Con-
sumidor (Proteste). Os bens 
de consumo estão no topo da 
lista, seguido de serviços ban-
cários e telecomunicações. Os 
principais motivos de reclama-
ção se referem a problemas 
na entrega e descumprimento 
de oferta.

Sobre este tema, o Edição 
do Brasil conversou com a 
advogada e representante da 

Proteste Livia Coelho. Ela ex-
plica que no caso das compras 
feitas em lojas físicas, o esta-
belecimento não tem obrigação 
de fazer a troca se o produto 
não apresentar algum tipo de 
defeito ou vício. “Já a troca de 
modelo, cor ou tamanho, o que 
eles informaram e prometeram 
no ato da aquisição é o que 
vale. Mas é sempre importante 
que o consumidor pegue todos 
os comprovantes referentes a 
política de troca da loja”.

Ainda segundo a advoga-
da, não é possível o cliente 
desistir de uma compra, quan-
do o produto é adquirido em 
uma loja física. “A regra do 
arrependimento é somente 
para aquisição online. Não 
há uma obrigatoriedade de o 
estabelecimento cancelar a 
compra e devolver o dinheiro 
sem motivo algum”.

Produto com defeito
Ao comprar alguma mer-

cadoria, o que se espera é que 
ela funcione corretamente. E 

quando isso não acontece, o 
consumidor muitas vezes des-
conhece seus direitos. Nesses 
casos, Livia salienta que a loja 
tem 30 dias para reparar o pro-
blema e devolver o produto em 
perfeito estado. “Mas caso não 
consigam solucionar nesse 
prazo, o cliente pode pedir o 
dinheiro de volta com correção 
monetária ou a substituição 
por outro”. Ela diz ainda que 
se for um produto considera-
do essencial, como fogão e 
geladeira, o consumidor não 
pode aguardar 30 dias. “A 
troca tem que ser imediata ou 
a loja deve fornecer alguma 
outra alternativa”.

Muitas vezes, também 
pode acontecer do produto 
apresentar defeito após o 
prazo de garantia ter expirado. 
“Neste caso, se for compro-
vado um vício oculto, ou seja, 
aquele que aparece depois de 
um certo tempo de uso, o pra-
zo da garantia legal começa a 
contar a partir do momento em 
que esse defeito for constata-
do”, afirma.

Garantia legal

É estabelecida pelo CDC e independe de previsão em contrato. O 
prazo é de 30 dias para reclamar de problemas com o produto se 
ele não for durável (um alimento, por exemplo), ou 90 dias se for 
durável (uma máquina de lavar, por exemplo). O prazo começa a 
contar a partir do recebimento do produto.

garantia contratual

É a que o fabricante ou fornecedor acrescenta a seu produto de 
livre e espontânea vontade, ou seja, nem todo item terá esse 
tipo de seguro. Sua vigência começa a partir da data de emissão 
da nota fiscal, com o prazo e condições impostas pela empresa - 
normalmente estabelecida no “termo de garantia”.

garantia estendida
É contratada a parte e oferecida pelas lojas com termos como “super 
garantia”. Normalmente é oferecida por uma outra empresa, que 
não tem relação com o fabricante.

em compras pela internet, consumidor tem prazo de sete dias para troca ou desistência

t i p o s   d e   G A r A n t i A
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Compras pela internet ou telefone

Acesse o código de
defesa do consumidor:

www.idec.org.br/codigo-de-defesa-do-consumidor

A maioria dos consumidores 
fazem opção de adquir i r  um 
produto online ou pelo telefone 
em vez de procurarem em lojas 
físicas. Os problemas começam 
a surgir no momento em que a 
compra é recebida. Segundo a 
advogada e representante da 
Proteste, independente do motivo, 
mesmo que não tenha defeito ou 
vício é possível desistir. “Ocorre 
muitas vezes de o fornecedor fa-
zer uma propaganda, mas quando 
o cliente recebe o produto não era 
o que ele imaginava. E como não 
teve a oportunidade de conferir 
pessoalmente antes de comprar, 
tem um prazo de arrependimento 
de sete dias. Caso haja a desis-
tência, o valor pago pelo produto 
é devolvido, incluindo as despe-
sas com o frete”.

No caso de troca do 
produto, o consumi-
dor também tem sete 
dias. “As taxas tam-
bém ficam por conta 
do fornecedor.  De -
pois do prazo, a troca é 
uma cortesia do site”. Já 

quando a mercadoria apresentar 
defeito, o processo é semelhante 
ao das lojas físicas. “Assim que 
o vendedor receber o produto de 
volta, o prazo também é de 30 
dias. E após este tempo, o con-
sumidor tem a opção de receber 
a quantia paga de volta ou a troca 
por outro produto similar”.

A advogada lembra que an-
tes de comprar um produto pela 
internet é importante conferir a 
confiabilidade do site para não 
cair em uma armadilha. “Para 
fazer uma compra segura é bom 
verificar se constam informações 
de CNPJ, endereço e telefone da 
empresa. Caso seja necessário 

registrar alguma reclamação, os 
órgãos localizam mais facilmente”, 
encerra.

O estudante Carlos Menezes 
adquiriu um tênis de um site e 
quando recebeu, não era bem 
o que estava esperando. “Pela 
internet o preço estava mais ba-
rato, por isso fiz essa opção de 
compra. Quando recebi o produto, 
o tamanho e as cores eram bem 
diferentes do anunciado”. Ele re-
lata que entrou em contato com o 
fornecedor para efetuar a troca, 
mas não havia mais o número 
desejado em estoque. 

“Optei pela devolução do di-
nheiro e o vendedor pediu para 
que eu enviasse o produto de 
volta. Assim que recebesse, faria 

o estorno do valor pago. O pro-
blema é que ele não queria 

arcar com as despesas 
do frete de devolução. 
Só depois de recla-
mar muito ele con-
cordou em pagar. Foi 
um transtorno grande, 

mas felizmente conse-
gui resolver”.

indústria mineira debate no 
Fórum da Água em Brasília

olavo machado esteve presente no evento em Brasília
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http://www.worldwaterforum8.org/
http://www7.fiemg.com.br/
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

Email: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A   C O C H E I R A

Espaço Livre

Junior geloso e Téo 
Garzon recebendo Co-
menda Honorífica Barão 
de Ayuruoca pelos rele-
vantes serviços prestados 
à cultura e o bem estar 
de toda sociedade. A 
honraria foi concedida 
pela presidente da As-
sociação Cultural Barão 
de Ayuruoca, Angela 
Feingold, e pelo vice-pre-
sidente, Nelson Torres. A 
Associação tem sede em 
Mar de Espanha. 

soB condiÇões - Antonio Anastasia (PSDB) está quase aceitando ser 
candidato ao Governo de Minas pelo partido. Depois de ser pressionado, 
impôs algumas condições para disputa. Ele mesmo quer comandar sua 
campanha, sem ser tutelado, como nas últimas eleições onde desconhecia 
a maioria das negociações que o levaram ao Palácio da Liberdade e ao Se-
nado. Anastasia quer conversar com todos os políticos e partidos, procurando 
aqueles que sempre o cercaram e então negociar sua chapa. O exemplo mais 
significativo dessa sua atitude é novamente reunir com ele nomes como Diniz 
Pinheiro (Solidariedade), Alberto Pinto Coelho (PPS) e, até mesmo, Rodrigo 
Pacheco (DEM), com quem dividiu palanque recentemente em Ouro Fino. 
Anastasia quer ele mesmo cuidar do marketing de sua possível campanha 
e escolher seus auxiliares para a tarefa. Se conseguir isso, é bem provável 
que em abril próximo, ele possa decidir pela candidatura. Vale lembrar que 
nas últimas, campanhas, Andréa Neves foi chefe de tudo. 

merecidA homenAGem - Alberto Freitas Ramos ganhou uma 
festa surpresa pelo seu aniversário no Automóvel Clube. Além da 
comemoração, o encontro serviu para um bate-papo em torno de um 
assunto comum a todos os sócios do clube: a eleição da nova direto-
ria. Freitas sempre foi um grande eleitor e seu voto e apoio é sempre 
muito importante. 

minerAdorAs - Todos nós entendemos que as mineradoras são 
importantes para Minas, embora depois do buraco, nada mais sobra 
para nossas cidades. No entanto, há necessidade de uma fiscalização 
intensa sobre essas empresas. Se não fosse a imprensa, a situação 
estaria pior. Recentemente, descobriu-se que uma mineradora na 
região de Rio Acima cuja barragem de rejeito pode estourar e, se isso 
acontecer, comprometerá o  abastecimento de água em Belo Horizonte.

cada deputado e senador recebem uma base de R$7.400, por ano, 
para alimentação. Já os alunos da rede pública de todo o país, ficam com 
R$ 394, cada, no mesmo período. 

a disputa pela presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDS) continua animada. Mesmo sendo pré-candidato 
à Presidência da República contra Temer (MDB), o presidente da Câmara 
Rodrigo Maia (DEM) tem indicações a fazer. O nome mais falado até agora 
é de Paulo Leme, indicado do amigo de Temer, José Yunes.

General de exército visita quartel da PM no Rio. O comandante da 
unidade coloca a tropa em posição de sentido, mas teve que pedir con-
tinência mais de uma vez. Em outros tempos, os retardatários iam direto 
para o xadrez do batalhão.

Geisel mandava no exército. Quando aconteceu mais uma morte no 
DOI de São Paulo, após a do jornalista Vladimir Herzog, o presidente de-
mitiu o general comandante da guarnição de São Paulo. Já Figueiredo que 
prendia e arrebentava quem atrapalhasse sua democracia, não conseguiu 
punir seus comandados no Rio que promoveram a bomba do Riocentro. 

General Braga neto mexeu num vespeiro quando decidiu mudar o 
horário de trabalho dos PMs. É que a maioria faz “bico”, prestando segurança 
particular a empresas e famílias.

entre amigos
O empresário e 
dono da Confra-
ria Fogão a Lenha, 
Roberto Gontijo, 
recebeu por lá seus 
amigos Fabiano 
Lopes, Danilo de 
Castro e o ex-gover-
nador Alberto Pinto 
Coelho.
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al domingo, dia 25 de março

Prefeito Alexandre Kalil

Ex-vereador Juca Camargos - Contagem

Empresário Ermelindo da Rocha Faria - Contagem

Jornalista Vânia Turce

segunda-feira, 26
Deputado José Saraiva Felipe 

Senhora Wanda Lacerda

Manezinho do Foró

Dr. Sergio Regine 

terça-feira, 27
Paulo Ramos - diretor Cultural do Clube do Choro

Ex-senador Arlindo Porto

Engenheiro José Carlos Baldi

Quarta-feira, 28
Márcio Belém - Ex-prefeito de Esmeraldas

Dr. Carlos Cleber Guimarães 

Quinta-feira, 29
Violonista Wagner Andrade

Jornalista Roberto Abras - Rádio Super-Notícia 

Médico e ex-deputado José Rafael Guerra

sexta-feira, 30
Jornalista João Bosco Martins Sales - Jornal Estado de Minas 

Sra. Ruthe Mattos Carneiro, esposa de Cleuber Brandão Carneiro 

Ex-deputada Gláucia Brandão

sábado, 31
Governador Fernando Pimentel 

Jornalista Sinfrônio Veiga

Aconteceu entre os dias 20 e 21 de março, 
em Montevidéu (Uruguai), a Mostra 
Moda Minas Gerais Uruguai, uma inicia-
tiva da Fiemg com apoio da Codemig e da 

Embaixada do Brasil no Uruguai. Durante o evento, 
25 empresas mineiras dos segmentos de calçados, 
vestuário, acessórios, joias e bijuterias, receberam 
empresários uruguaios para apresentação de seus 
produtos e prospecção de negócios. Vale destacar 
que em 2017, o setor de moda de Minas Gerais 
exportou US$ 1,4 milhão para o país vizinho.

Moda

o embaixador do Brasil no uruguai, hadil Fontes da ro-
cha Vianna e o vice-presidente da Fiemg, Flávio roscoe, 
durante abertura da mostra moda minas Gerais uruguai
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New Owner
A oitava edição do bazar que agita o mercado de luxo, o New 

Owner, foi realizado na semana passada em BH e foi, novamente, 
um sucesso. A ideia surgiu da necessidade de um grupo de amigas, 
hoje sócias da empresa de mesmo nome, em desapegar de seus 
acervos pessoais de luxo e destinar o lucro à instituições carentes. 
Atualmente, as sócias Raquel Mattar, Bruna Soares, Júlia Salvador, 
Natália e Luiza Faria recolhem mercadoria em todo o país. Em 
seguida, todos os itens comercializados passam por autenticidade 
a fim de garantir a originalidade das peças, já que estamos falando 
de Chanel, Louis Vuitton, Prada, Gucci, Celine, Dior, Fendi, entre 
outras. Nesta edição, os valores giraram entre 500 a 40 mil reais. 
Acesse @newownerbazar no Instagram e acompanhe as novidades.

Exposição
A partir do dia 24 de março, 

Belo Horizonte receberá a Exposição 
Minerais do Brasil, a maior já vista 
no Estado, com cerca de 400 espé-
cies minerais brasileiras, dentre elas, 
diamante, esverdeada malaquita e 
cianita de azul reluzente. A mostra, 
promovida pelo Ministério da Cultu-
ra, Gerdau e Mineral, estará exposta 
no Circuito Liberdade e poderá ser 
visitada de terça a domingo.

No último dia 20, 
a CDL-BH promoveu a 
segunda edição do Info-
varejo, no Hotel Ouro Mi-
nas, em Belo Horizonte. 
Participaram do evento 
empresários de desta-
que no varejo nacional, 
muitos com experiência 
internacional. Além de 
palestras, o encontro 
contou estandes com 
exposição de serviços e 
produtos de interesse do 
segmento. 

o presidente da cdl/Bh, Bruno Falci, o diretor da Ats informática, Geovanne te-
les, o empresário romeu zema, o diretor da mérus, cléber piçarro, e o diretor da 
Avanço informática Gustavo Fleubert prestigiaram o infovarejo, dentre outros
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Artesanato mineiro
A primeira-dama Carolina Pimentel represen-

tou o governador durante as comemorações do 

Dia Nacional do Artesão, 19 de março. Durante a 

solenidade, o Governo de Minas Gerais lançou o 

Plano Quadrienal de Desenvolvimento do Artesa-

nato Mineiro 2018/2021. Ainda, foi anunciada a 

primeira política pública voltada para este setor 

tradicional no Estado e tem como objetivo prin-

cipal, impulsionar o crescimento do artesanato 

nos mercados interno e externo, além de ser um 

divulgador da arte popular.

carolina pimentel com artesãos e autoridades do
setor durante as comemorações do dia do Artesão
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Infovarejo
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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

O Servas, em parceria com a Escola de 
Saúde Pública do Estado de Minas Gerais 
(ESP-MG), lançou no dia 20, a cartilha “Cuidando 
da Gestante e do Bebê”, no auditório da escola. 
O lançamento faz parte da programação de 
mais um curso Carinho de Mãe, para gestantes 
em situação de extrema vulnerabilidade social.

O material foi inteiramente desenvolvimento 
por profissionais com vasta experiência na área 
da saúde de grávidas e recém-nascidos. Traba-
lharam no desenvolvimento da cartilha, além de 
especialistas da Escola de Saúde, profissionais 
da Maternidade Odete Valadares e dos hospitais 
Sofia Feldman e Hospitais das Clínicas.

A cartilha é distribuída, gratuitamente, para 
as grávidas que participam do curso Carinho 
de Mãe, do Servas. Depois do lançamento, 
estará disponível no site servas.org.br para 
download.  “É mais um sonho que está sendo 
realizado. Agora, além das informações que as 
futuras mães recebem em nosso curso, elas 
terão um material para consulta quando tiveram 
qualquer dúvida durante a gestação e no pós-
parto. É para somar ao Carinho de Mãe, que já 
é um sucesso”, destaca a presidente do Servas, 
Carolina Pimentel. 

O curso para gestantes de baixa renda do 
Servas foi criado em 2015. O objetivo é levar 
informação de qualidade para as futuras ma-
mães sobre os cuidados com a gestação e os 
primeiros meses da vida do bebê. As palestras 
são realizadas por profissionais voluntários com 
vasta experiência na área da saúde e do direito 
das mulheres e crianças.

Ausência de vitamina d no organismo 
pode acarretar sérios riscos à saúde

Câncer de pele, insolação e 
queimaduras. Muitos são os 
problemas que o excesso de 
sol causa a nossa saúde. Mas, 

você já se perguntou o que a falta 
da luz solar pode fazer com o nosso 
organismo? Um dos principais proble-
mas provenientes dessa ausência é o 
baixo índice de vitamina D. Estima-se 
que um terço da população mundial 
sofra com a carência dela. No Brasil, 
2 milhões de pessoas são acometidas 
anualmente com o problema.

A endocrinologista e metabolo-
gista Carolina Mantelli explica que 
as funções da vitamina D em nosso 
organismo são inúmeras. “A cada dia 
se descobre um novo benefício atre-
lado a ela. Podemos citar como mais 
importantes a absorção intestinal de 
cálcio; principal modulador do sistema 
imune; fortalecimento dos ossos e 
músculos; prevenção da diabetes, 
doenças infecciosas, câncer e do-
ença na pele, controle de patologias 
pulmonares crônicas, dentre outros”.

De acordo com a especialista, a 
vitamina D é fundamental para o bom 
funcionamento do nosso corpo. “Ela 
aumenta a quantidade de receptores 
nos ossos, fígado, cérebro, medula, 
sistema reprodutivo, timo, suprarre-
nal, hipófise e tireoide”.

A endocrinologista adiciona que 
a ausência da vitamina D pode tra-
zer sintomas, mas também pode ser 
assintomática. “Fraqueza muscular e 
óssea, depressão, doenças do cora-
ção, gripes e resfriados frequentes, 
aumento do peso, inflamação e dor 
crônica, infecções dentais, dificuldade 
em tratar a asma, hipertensão, hiper-
colesterolemia, sensação de fadiga, 
baixo rendimento físico e mental, 
problemas intestinais e de absorção 
de gordura, sudorese excessiva, 
dentre outros”.

Alguns desses sintomas foram 
observados pela estudante Francielle 
Ribeiro. “Eu sentia um cansaço extre-
mo e muita dor muscular. Procurei um 
clínico geral e ele me pediu exames 
de rotina e, então, foi constatada a fal-
ta da vitamina D no meu organismo”.

tratamento
Francielle conta que a principal 

recomendação do especialista que a 
atendeu foi aumentar sua exposição 

ao sol, contudo, ela precisou tomar 
suplemento para ajudar na reposi-
ção. “Depois de 4 meses tomando a 
vitamina eu refiz os exames e o índice 
estava normal. Eu criei o hábito de to-
mar sol todos os dias por pelo menos 
meia hora. Mas confesso que é difícil 
ter esse tempo disponível”.

A nutróloga Yara Dantas eluci-
da que o sol é a principal fonte da 
vitamina D, porém alguns alimentos 
auxiliam na produção dela em nosso 
organismo. “Carnes, peixes, frutos 
do mar, ovo, leite, fígado, queijos e 
cogumelos. A grande questão é que 
nós não consumimos esses alimentos 
na quantidade que precisamos por 
dia. Somado ao fato de que não nos 
expomos ao sol como deveríamos”.

O ideal é ficar de 15 a 30 minutos 
no sol diariamente. “Não precisa de 
trajes de banho, mas é importante 
deixar braços e pernas expostos e 
sem protetor para melhor absorção 
do cálcio. A pessoa pode usar um 
filtro solar ou boné para proteger o 
rosto se preferir”.

nat Macedo

sol é a principal fonte da vitamina d

“A cada
dia se
descobre
um novo
benefício
atrelado
a ela”
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Filmes são ferramentas importantes 
para o aprendizado dos alunos

Os filmes de Hollywood 
não são apenas produções 
que querem distrair o público, 
eles estão trazendo questões 
sociais importantes e, devido 
a isso, seus personagens prin-
cipais não são aqueles de dé-
cadas passadas. Atualmente, 
é possível encontrar protago-
nistas mulheres (Mulher Mara-
vilha), negros (Pantera Negra) 
e latinos (Star Wars). Por isso, 
as produções ganharam papéis 
fundamentais no aprendizado 
dos alunos. 

A professora do curso de 
pedagogia do Centro Universi-
tário Estácio de Sá, Ana Paula 
Cavalcanti diz que usar filmes 
é uma estratégia interessante 
para abordar temas de maneira 
diferente. “Atualmente, temos 
que empregar uma metodolo-
gia mais ativa, fazendo com 
que os alunos debatam e che-
guem a uma conclusão. Ade-
mais, o audiovisual também 
contribui para que a mensagem 
seja passada com mais clareza 
e facilidade”. 

Ela reitera que essa me-
todologia deve ser planejada 
com antecedência para que o 
educador consiga atingir o seu 
objetivo. “O filme não pode ser 
encarado como um passatem-
po ou uma atividade para se 
fazer quando o professor falta. 
Ele tem que ser executado 
com a seriedade de mais um 
exercício do cotidiano e, após 
a exibição, é fundamental que 
haja uma discussão sobre o 
que foi visto”.

 O professor de inglês 
Christian Prando é um exem-
plo de docente que opta por 
passar filmes para seus alunos, 
seja para absorverem melhor 
a língua, quanto para debater 
temas atuais, como a diver-
sidade. “Além das produções 
cinematográficas, também uso 
alguns gibis para trazer o que 
estou falando para a realidade 
do aluno”, comenta.       

Filmes mais reais 
Augusto Jimenez, psicólogo 

da Minds Idiomas, afirma que 
diferente do que aconteceu 
após a Segunda Guerra quando 
o cinema retratava o “american 
way of life”, ou seja, o padrão 
da família “perfeita” em termos 
de beleza, gênero e regras que 
deveríamos seguir, a indústria 
percebeu que tem que acompa-
nhar a realidade das pessoas. 
“A vida é diferente quando 
falamos de cada indivíduo, prin-
cipalmente as minorias, como 
negros, mulheres, estrangeiros 
e pessoas com deficiência física 
e/ou mental e LGBTs”.

Ele afirma que levar essas 
discussões para as crianças é 
fundamental para que enten-
dam a sociedade. “Aprender 
tem haver com a sinergia entre 
experiências e estudo. Logo, a 
vivência e o contato que elas 
têm com filmes, quadrinhos e 
todo o tipo de entretenimento 
interfere no processo de for-
mação como indivíduo e aluno”.

Para além disso, a presen-
ça de super-heróis diferentes 
daqueles tradicionais, como 
a Mulher Maravilha e Pantera 
Negra nos quais uma mulher 
e um negro ocupam os papéis 
principais, respectivamente, é 
interessante para mostrar para 
essa minoria social de que eles 
também podem ser protago-
nistas. “Eles estão brigando 
pelo correto, por representati-
vidade. Ainda não é bem uma 
democracia, mas está todo 
mundo acordando para o que 
já deveria ter acontecido há 
muito tempo”. 

Apesar desse movimen-
to estar acontecendo, ainda 
há muito para ser conquista-
do. “Não há igualdade, pois 
mulheres, negros e asiáticos 
são minoria na direção dos 
filmes. Para se ter uma ideia, 
no período de 2007 a 2017, 
apenas 52 f i lmes foram 
dirigidos por mulheres. Dá uma 
média de menos de seis filmes 
por ano”, finaliza.

mulher maravilha
Esse é o primeiro filme que traz uma hero-

ína como protagonista e mostra que os heróis, 
independente do sexo, têm a mesma importância. Trazendo para o dia a dia 
das crianças, essa produção pode enfatizar a mensagem sobre a igualdade 
de gênero e empoderamento feminino.

pantera negra
Esse também foi um filme que marcou 

a história, pois é o primeiro que os protago-
nistas são negros. Essa produção proporcionou as crianças e jovens negros, 
que quase nunca se veem representados nas telas, a terem um herói no qual 
podem se identificar.

extraordinário
Esse é um filme que fez muitos especta-

dores chorarem, pois mostra a vida de um 
menino portador da Síndrome de Treacher Collins, doença na qual fez com que 
o personagem tenha uma deformidade no rosto. A produção ensina alguns 
valores para crianças, como superação, respeito pelas diferenças e empatia.

A Bela e a fera
A produção retrata a diversidade e um 

tipo de protagonismo diferente dos grupos 
historicamente representados, pois os principais são uma mulher e a “fera”. 
Além disso, também há o primeiro personagem homossexual da Disney, 
retratando a descoberta da sexualidade.

star Wars episódio Vii: 
o despertar da Força

Após anos de saga, esse episódio pode ser 
um retrato dessa nova demanda da audiência, pois o trio de protagonistas é 
formado por um latino, uma mulher e um negro. Apesar do produtor do filme, 
Bryan Burk, ter afirmado que a questão da representatividade nem deveria 
ser discutida e sim ser algo natural, o filme ajudou a milhares de crianças a 
se enxergarem na história.
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“Que Venha a Primavera”
está em cartaz no CCBB

serviço:
espetáculo:
Que Venha a Primavera - Páginas 
Tchekhovianas

local: Teatro II - CCBB-BH 
(Praça da Liberdade)

estreia: 23 de março, às 19h 
Em cartaz: até 16 de abril, sextas, sá-
bados, domingos e segundas, às 19h.

direção e adaptação: Helio Zolini

Mais informações: (31) 3431-9400

Inspirado em um conto de 
Anton Tchekhov, o espetáculo 
teatral “Que Venha a Primavera - 
Páginas Tchekhovianas” es-
treou no Teatro II do CCBB 
(Praça da Liberdade) no dia 23 
de março. As apresentações 
acontecerão até o dia 16 de abril, 
sextas, sábados, domingos e se-
gundas, às 19hs, com ingressos 
a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Na montagem, o diretor, 
ator e dramaturgo Hélio Zolini, 
além de apresentar de maneira 
contundente o conto “A Corista”, 
de Anton Tchekhov, recheia o es-
petáculo com cenas impactantes 
de fragmentos de outras obras do 
autor russo. Assinando a direção 
e adaptação do espetáculo, Zolini 
traz ao palco uma tragédia mo-
derna e contemporânea de textos 
escritos no século XIX.

Composto por fragmentos 
apresentados de maneira curiosa, 
o espetáculo mostra um homem 
e duas mulheres enredados num 
conflito no qual a falta de saída 
corresponde ao horizonte das so-
litárias criaturas Tchekhovianas, 
mergulhadas em contradições 
e motivações que se revelam 
sempre falíveis e insolúveis. No 
elenco estão os atores Mário 
César Camargo, Raquel Alber-
garia e Juliana Martins.

O espetáculo pretende inter-
pelar as forças sociais e culturais 
da sociedade contemporânea 
no que dizem respeito tanto à 
dimensão conflituosa e contradi-
tória da representação da figura 
feminina, quanto das relações 
de poder do mundo social, de 
modo a contornar a escalada de 
violência nas relações humanas, 
na vida privada e pública.

Para o respeitado diretor 
mineiro Zolini, o resultado esté-
tico pretendido é a condução do 
drama traçado no conto literário 
a uma condensada tragédia 
contemporânea. Sem perder 
de vista os silêncios, a vida pro-
saica de todos os dias, que em 
Tchekhov, longe da monotonia 
e banalidade sugeridas, se dei-
xam, sobretudo, atravessar por 
sentimentos recônditos; o espe-
táculo pretende desvelar a vida 
subterrânea, profundamente 
íntima, de personagens que per-
sistem em silenciar suas dores 
diante da vida.

Anton tchekhov 
Ele foi um médico, dramatur-

go e escritor russo, considerado 
um dos maiores contistas de 
todos os tempos. Em sua carreira 
como dramaturgo, criou quatro 
clássicos e seus contos têm 
sidos aclamados mundialmente 
por escritores e críticos.
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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

Dos dias 17 a 20 de abril, Minas Gerais será 
o centro da moda nacional. É que nesse 
período, será realizado o Minas Trend 
Preview (MW), que chega a sua 22° edição 

e é considerado o maior salão de negócios do seg-
mento do país. O 21º MW contou com a presença 
de 220 expositores, além da participação de cerca 
de 7 mil visitantes, incluindo 3,75 mil compradores, 
563 jornalistas e 286 influenciadores digitais.

Realizado pela Federação das Indústrias de 
Minas Gerais (Fiemg), um dos momentos mais 
aguardados do evento são os desfiles. A grade 
desta edição já foi divulgada e, desta vez, conta 
com quatro marcas estreantes na passarela: 
Fatima Scofield, NotEqual, Virgilio Couture e 
Skazi. “Cada MW tem sua particularidade. Algu-
mas marcas têm o interesse de participar e nos 
procuram, enquanto outras são convidadas. Mas, 
todas sempre fizeram parte do nosso salão de 
negócios”, afirma o representante da assessoria 
do evento Robson Leite.

Vitrine da moda

22° minas trend preview já
tem dia e hora para acontecer

Virgílio Andrade, estilista e idealizador 
da marca Virgílio Couture, conta que a 
expectativa para estrear na passarela é 
gigantesca. “Vai ser uma visibilidade muito 
grande para a marca. Além do mais, unir 
isso e mídia do desfile às vendas do salão 
de negócios é de suma importância. Nos 
ajuda a fazer a prospecção de clientes, 
networking e tudo mais”.

Ele acrescenta que a marca tem um 
conceito denominado street festa. “São 
roupas que podem ser usadas em salões, 
bailes, festas e, também, no dia a dia. É 
um mix entre moda festa e urbana, das 
ruas. A construção da roupa tem muito a 
ver com alta costura. Não é fácil de fazer 
por ser estruturada nos acabamentos que 
são embutidos, ou seja, você pode virar 

a roupa do avesso que a finalização dela 
continua impecável”.

Andrade considera o Minas Trend 
um dos eventos mais importantes da 
moda nacional e, por isso, está trazendo 
novidades para a passarela. “Além de 
ser o único que agrega desfile e salão 
de negócios. Estou apostando muito em 
peças que parecem estar sobrepostas, 
por exemplo, um look que parece ser 
duas saias, mas na verdade é uma só”.

Além da ilusão de sobreposição, a 
marca trará cores e estampas para o 
desfile que aponta as tendências do verão 
de 2019. “Haverá o colorido que é carac-
terístico da temporada, mas vou deixar 
as cores e estampas em segredo para 
deixar todos curiosos para ver o desfile”.

line up

17/04/2018 – Terça-Feira
16h - Fatima Scofield / Sindijoias-MG 
18h - Plural / Natália Pessoa
20h - Lucas Magalhães / Manzan

18/04/2018 – Quarta-Feira
16h - Virgilio Couture / Molett
18h - Choker / Anne Est Folle
20h - NotEqual / Skazi

Você sabia?

O Minas Trend Preview acontece duas vezes por ano no 
Expominas. A primeira edição, no mês de abril, traz as tendên-
cias da primavera/verão do ano posterior, ou seja, nesta edi-
ção já vamos saber o que vai acontecer na moda em 2019. A 

segunda edição, em meados de outubro, adianta as novi-
dades para o outono/inverno do ano que vem.

Virgílio
Andrade,
estilista D

iv
ul

ga
çã

o/
in

te
rn

et

última edição atraiu 7 mil pessoas em 4 dias de muita moda
D
iv

ul
ga

çã
o

NOVA LIMA AO SOM DO ‘MINAS AO LUAR’

A qualidade musical e 
a diversidade do Mi-
nas do Luar chegam a 
Nova Lima, na região 

metropolitana de Belo Horizon-
te, no dia 24 de março. O Sesc, 
integrado ao Sistema Fecomér-
cio MG, Sesc e Senac, realiza 
às 21h, na Praça Bernardino 
de Lima, no Centro, mais uma 
edição da tradicional ação de 
valorização da música brasilei-
ra. As atrações da noite serão a 
banda Zé da Guiomar, além de 
apresentação com Acir Antão 
e Clube do Choro. A entrada é 
gratuita e a ação tem apoio da 
TV Globo Minas, prefeitura local 
e Associação Comunitária José 
de Almeida. 

O Minas ao Luar é uma 
das ações de maior incentivo à 
música nacional. Em uma nova 
fase, com variedade de ritmos 
e estilos, a iniciativa continua 
percorrendo todo o território 
estadual promovendo grandes 
encontros artísticos e fomentan-
do a música brasileira.

atrações
Criado em 2000, o Zé da 

Guiomar se transformou em um 
dos grupos mais bem-sucedidos 

de Minas Gerais. A fórmula: um 
instrumental eficiente, arranjos 
criativos e um repertório cuida-
dosamente escolhido, que mes-
cla temas próprios e clássicos 
de várias épocas e tendências.

A apresentação realizada 
por Acir Antão e Clube do Choro 
é um verdadeiro painel da mú-
sica popular no Brasil, caracte-

rizada por um ritmo crescente, 
com músicas de choro, valsas, 
sambas canções e boleros. 
No decorrer da apresentação, 
novos artistas entram em cena, 
quando o roteiro musical passa 
a conter sambas históricos e 
os grandes sambas-enredos 
das escolas de samba, vivos na 
memória de todos. 

O Minas ao Luar é uma 
iniciativa de valorização da 
música brasileira e das culturas 
populares tradicionais, por meio 
de apresentações artísticas gra-
tuitas e de qualidade, para toda 
a família. Promove o diálogo e 
o intercâmbio com as manifesta-
ções culturais tradicionais locais 
e leituras contemporâneas. 
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A Secretaria de Saúde 
de Itabirito iniciou, 
semana passada, o 
ciclo de capacitações 

para todos os enfermeiros da 
Estratégia de Saúde da Famí-
lia. Os treinamentos, realiza-
dos mensalmente em parceria 
com a Escola de Enfermagem 
da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) e os 
participantes receberão cer-
tificação pela Universidade. 

De acordo com a dire-
tora da atenção primária de 
Itabirito, Carla Vitor, serão 
realizados diversos módulos 
para discutir vários assuntos. 
“Em cada encontro, serão 
abordados temas de maior 
relevância para a prática 
da enfermagem na Atenção 
Primária, possibilitando iden-
tificar os problemas, encontrar 
soluções e, assim, melhorar 

o atendimento oferecido à 
população”, disse. 

O primeiro encontro teve 
como tema “A liderança da 
enfermagem na atenção pri-
mária à saúde” e contou com 
a presença da presidente da 
Associação Brasileira de En-
fermagem (Aben) em Minas 
Gerais e da professora da 
escola de enfermagem da 
UFMG, Lívia Cozer Monte-
negro. “Este é um momento 
especial para os profissionais 
da cidade. É hora de repensar 
práticas e trocar experiências. 
Desta forma, eles conseguem 
melhorar, cada vez mais, os 
serviços”, afirmou. 

O próximo encontro será 
realizado no dia 12 de abril e 
terá como tema “O diagnósti-
co do território”.  A enfermeira 
da UBS Vila Gonçalo Maria da 
Consolação Coelho elogiou 

a iniciativa. “A capacitação é 
importante para nos mostrar 
outras visões e alternativas 
para as situações que vive-
mos no dia a dia, além de 
servir como motivação”. 

A gerente da UBS São 
José, enfermeira Ariane Al-
ves, também considerou o 
encontro positivo. “A discus-
são de processos é sempre 
enriquecedora e válida. Além 
de aprender mais, é um mo-
mento para expormos nossa 
opinião. Acrescenta muito 
para nós como profissionais 
e pessoas”. Para a gerente 
das unidades da zona rural, 
Cássia Ribeiro a iniciativa é 
benéfica para todos. “Fica-
mos mais preparadas para o 
acolhimento da equipe e da 
comunidade. É um reconheci-
mento do nosso papel perante 
à população”, conclui.

Para identificar e melhorar a 
qualidade do trabalho dos Agentes 
de Combate a Endemias (ACE) 
e dos Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS), a Prefeitura de 
Contagem, por meio da Secretaria 
de Saúde, convidou alguns repre-
sentantes dos agentes, oriundos de 
todas as regionais, e também do 
Centro de Zoonose para participa-
rem da cerimônia de entrega dos 
novos uniformes. O evento acon-
teceu na manhã desta quarta-feira 
(21), no auditório do Centro Mater-
no Infantil.

Para a agente de Combate a 
Endemias, Lúcia de Fátima Mar-
tins, a identificação e os uniformes 
são itens de trabalhos essenciais. 
“A padronização é importante 

para a nossa segurança e, tam-
bém, para os moradores, porque 
assim teremos mais confiança da 
população para realizarmos nosso 
trabalho e mais conforto para tra-
balhar seja com sol ou com chuva”, 
ressalta.

O assessor técnico da Vigi-
lância de Saúde, José Renato de 
Rezende Costa, afirma que é res-
ponsabilidade da gestão entender 
as demandas dos colaboradores e 
buscar melhorias para que o ser-
viço oferecido a população tenha 
mais qualidade. “Um dos papeis 
da gestão é investir nas condições 
de trabalho dos servidores, hoje 
estamos entregando os kits, mas 
sempre continuaremos em busca 
de mais melhorias”, afirma.

Foram investidos quase R$ 
500 mil para a compra de kits com 
bolsa, chapéu, capa de chuva, ca-
misetas, calças, calçado ocupacio-
nal e crachás para os 658 agentes 
que atuam na cidade. O uniforme 
é uma reivindicação antiga dos 
servidores. Os ACSs, por exemplo, 
pleiteavam os uniformes há mais 
de 6 anos, já os ACEs não rece-
biam novos uniformes há 5 anos.

Na ocasião o prefeito de Con-
tagem, Alex de Freitas (PSDB), 
também entregou uma placa para 
homenagear os profissionais da 
maternidade que não mediram 
esforços para impedir que um 
bebê nascido no último dia 5, 
fosse adotado ilegalmente logo 
após parto.

prefeitura de Juiz de Fora entrega
caminhão para beneficiar famílias

A Secretaria de Agro-
pecuária e Abastecimento 
(SAA) da prefeitura de Juiz 
de Fora (PJF) entregou no dia 
16, um caminhão Volkswa-
gen, zero quilômetro, para 
a Cooperativa Regional de 
Produtores, Trabalhadores 
Rurais da Economia Familiar 
(Cooperfar). Cerca de 40 
famílias serão beneficiadas, 
com a utilização do veículo 
para coleta e entrega dos 
produtos e para outros pro-
jetos organizados pela as-
sociação. O prefeito Bruno 
Siqueira (MDB), o secretário 
da pasta Bebeto Faria, e a 
deputada federal Margarida 
Salomão fizeram a entrega 
ao presidente da cooperativa, 
Sebastião Sérgio de Assis.

Há cerca de cinco anos, 
a Cooperfar presta serviço 
de agricultura familiar no 
município, gerando emprego, 
renda e desenvolvimento da 
zona rural. Mel, legumes, ver-
duras, frutas, biscoito, bolos 
e queijos produzidos pelos 
associados são entregues 
para instituições da cidade. 
São atendidas 30 escolas, 
o Colégio Militar, o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente 
(Ibama) e o Exército.

“Este trabalho é impor-
tante, pois a agricultura fa-
miliar é uma atividade de 
relevância no nosso municí-
pio. Precisamos aproveitar 
as nossas potencialidades e 
incentivar o desenvolvimento 
e a geração de emprego e 
renda”, destacou o prefeito 
Bruno Siqueira.

Para Bebeto Faria, o ve-
ículo fortalecerá ainda mais 
o trabalho da cooperativa. 
“Mais um apoio ao produtor 
rural, principalmente ao pe-
queno, através da Cooperfar. 
Tenho certeza que fará bom 
uso com a entrega da produ-
ção. Vai dar uma força muito 
grande para eles, diminuindo 
tempo e custo”.

O presidente da asso-
ciação, Sebastião Sérgio de 
Assis, ressalta que o veículo 
ajudará a organizar ainda 
mais atividade e o desenvol-
vimento das ações dos pro-
dutores. “Hoje, cada família 
entrega seu produto, em dias 
e horários diferentes. O cami-
nhão vai centralizar essas en-
tregas, reunindo os produtos 
em um só ponto e distribuindo 
de uma só vez. Facilita para 
quem quer vender e para 
quem vai comprar”.

Este
trabalho é

importante,
pois a

agricultura
familiar
é uma

atividade
de relevância

no nosso
município

Bruno siqueira: “precisamos aproveitar as nossas potencialidades
e incentivar o desenvolvimento e a geração de emprego e renda”
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itabirito inicia ciclo de aperfeiçoamento
para enfermeiros da Atenção primária

o próximo encontro será realizado no dia 12 de abril
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Agentes de Saúde de Contagem
recebem novos uniformes

homenageados
cristiane rosalina oliveira pereira – Gestora do Centro Materno Infantil 

denise lúcide cerqueira Gomes – Psicóloga
érica Fernanda Santana gomes – Assistente Social

Janete Aparecida Justino seqiya – Diretora do Alojamento Conjunto
João Pedro Machado – Superintendente do Complexo Hospitalar

Paulo antônio Martinho – Coordenador de Portaria

o prefeito Alex de Freitas com os funcionários de uniforme novo
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Prefeito de Ipatinga visita unidades
de saúde para conferir melhorias

Em visita a várias unidades de 
saúde de Ipatinga, o prefeito Sebastião 
Quintão (MDB) foi muito bem recebido 
por populares, usuários do SUS e, tam-
bém, servidores públicos municipais. O 
chefe do Executivo conferiu de perto o 
andamento de duas importantes obras 
na cidade que devem ficar prontas ainda 
este ano: uma segunda Unidade Básica 
de Saúde (UBS) no bairro Bom Jardim e 
outra no bairro Nova Esperança.

Os dois novos postos somam o 
investimento de cerca de R$ 3 milhões, 
cumprindo importante papel estratégico 
em regiões de grande densidade popu-
lacional. As obras são realizadas com 
a utilização de materiais do moderno 
sistema construtivo Steel Frame, hoje 
largamente empregado em países do 
primeiro mundo, como Estados Unidos, 
Austrália, Nova Zelândia, Canadá e 
Japão.

No cumprimento de sua agenda, 
Quintão esteve na antiga UBS do bairro 
Jardim Panorama. O local, atualmente, 
está em condições precárias e a re-
forma foi reivindicada pela população 
há mais de 20 anos. A administração 
municipal decidiu construir uma nova 
unidade em uma área privilegiada 
para atender os moradores do núcleo 
habitacional e imediações.

“Nosso governo tem trabalhado 
incansavelmente para ofertar à po-

pulação um serviço de saúde mais 
digno, humano e resolutivo. Aqui no 
bairro Jardim Panorama nós não 
estamos falando apenas de reforma, 
nós estamos falando de construção, 
de mais um investimento assegurado 
com a ajuda do deputado Leonardo 
Quintão (MDB) para proporcionar 
máxima qualidade no atendimento aos 
munícipes”, destacou.

Mesmo com o cenário de calamida-
de financeira em Ipatinga, nos municí-
pios vizinhos e, ainda, com a omissão 

do Estado em suas obrigações na área 
de saúde, deixando de aportar à cidade 
recursos da ordem de R$ 27 milhões, o 
trabalho não parou. Quintão, ao visitar 
três das quatro unidades de saúde que 
atendem por meio do Programa Corujão 
da Saúde – que já têm dado respostas 
significativas a milhares de pessoas 
nos últimos meses –, ele ouviu usuários 
e compartilhou importantes projetos 
implantados e que foram ampliados 
na área em menos de um ano e meio 
de gestão.

sebastião Quintão: “nosso governo tem trabalhado incansavelmente para
ofertar à população um serviço de saúde mais digno, humano e resolutivo”
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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.

Violência e drogas não param. Esposa mata o marido, homem estupra criança; namorada dá facada no namo-
rado após ser agredida; Polícia Civil desarticula quadrilha de tráfico de drogas. Esses são apenas alguns exemplos de 
crimes estão todos os dias estampados nos jornais. A criminalidade a cada dia aumenta mais e, enquanto não reformar 
o Código Penal e o Código de Processo Penal, as Polícias, o Ministério Publico e o Judiciário estarão de mãos atadas.

posse. No dia 2 de março, o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRCMG), em grande estilo, 
empossou os conselheiros eleitos para os mandatos de 2018/2021, o complementar de 2018/2019 e diretoria para 
biênio 2018/2019. A nova presidente é a contadora Rosa Maria Abreu Barros.

primeiro moteleiro do Brasil. Há 50 anos, quando a Ditadura Militar ganhava forças e o ativista  Martin Luther 
King era assassinado, a motelaria começava a construir sua historia no Brasil. Nessa mesma época, nos Estados 
Unidos, o termo “motel” já era amplamente conhecido. O conceito, no entanto, totalmente diferente. Junção das 
palavras motor + hotel, os motéis americanos tinham o objetivo de hospedar viajantes na beira de autoestradas, 
após longos dias de direção. 

Fonte: site Moteleiro

c A n A l   A B e r t o

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

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

Fernando pimentel entrega carteira
nacional do artesão em ouro Preto

O Dia Nacional do Artesão, cele-
brado no dia 19 de março, contou com 
uma comemoração especial para dona 
Cecília Matias do Carmo Ferreira. A 
artesã, de 80 anos, nascida e criada 
em Ouro Preto e conhecida pelo seu 
trabalho manual de ponto de arraiolo, 
recebeu das mãos do governador Fer-
nando Pimentel a sua Carteira Nacional 
do Artesão. A visita do governador ao 
ateliê de Dona Cecília, nesta segunda-
-feira, reforça a política de valorização 
do artesanato, em Minas Gerais, desen-
volvida em sua gestão.

O documento regulamenta a ati-
vidade artesanal e possibilita que o 
trabalhador tenha acesso a aulas de 
capacitação, feiras e eventos ligados 
ao artesanato. Ele ainda permite a 
compra de matérias-primas e insumos 
para a produção com descontos em 
estabelecimentos conveniados. A Car-
teira Nacional do Artesão foi criada, em 
2012, pelo Programa do Artesanato 
Brasileiro (PAB), do Ministério de De-
senvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC).

“Esse programa fui eu quem criei 
quando eu era ministro da Indústria e 
Comércio Exterior, durante o governo 
da presidenta Dilma. Não tínhamos 
nenhum projeto de apoio ao artesa-
nato. Nós criamos e instituímos esse 
documento, em 2012, e de lá para cá 
no Brasil inteiro o artesão tem direito 
à carteira. Além de ter uma identidade 
como artesão, profissionalizado o tra-
balho, ela concede direito a crédito nos 
bancos oficiais, além de descontos para 
o artesão em diversos estabelecimen-
tos”, explicou o governador.

Durante a visita, Fernando Pimentel 
destacou o trabalho desenvolvido pelo 
seu governo para impulsionar o cresci-
mento deste setor nos mercados interno 
e externo, além de ser um divulgador 
da arte popular. A partir do lançamento 
do programa + Artesanato, em 2017, 
o artesanato passa a ser trabalhado 
como mais um importante setor de 
desenvolvimento econômico de Minas 
Gerais. O programa, além de agregar 
as diversas iniciativas adotadas pelo 
governo, permitiu a abertura do diálogo 
com a categoria em várias cidades, 
inclusive em Ouro Preto.

O cadastramento dos artesãos 
mineiros é uma das importantes ações 
desenvolvidas pelo Governo do Estado, 
por meio da Secretaria Extraordinária de 
Desenvolvimento Integrado e Fóruns 
Regionais (Seedif). Somente durante a 
gestão do governador Fernando Pimen-
tel, houve crescimento de 170% do nú-
mero de artesãos mineiros cadastrados 
pelo Núcleo de Artesanato da Seedif, 
comparado ao período de 2008 a 2014.

Em março de 2017, durante a I 
Semana do Artesão Mineiro, foram 
criados mutirões de cadastramento 
para acelerar a emissão da Carteira 
Nacional do Artesão. No ano passado, 
foram realizados 31 eventos de inte-
riorização do documento, incluindo o 
trabalho durante os Fóruns Regionais 
de Governo. Além disso, houve soleni-
dades de entrega da carteira em Juiz 
de Fora, Montes Claros, Muzambinho, 
Araguari, Bom Despacho, Diamantina, 
Congonhas e Bocaiúva.

Essa ação tem como objetivo a va-
lorização do artesão, a profissionalização 
do ofício, a criação de mais oportunidades 
para os trabalhadores manuais, geração 
de emprego e renda e o mapeamento do 
ofício no Estado, permitindo identificar as 
vocações regionais para a elaboração de 
políticas públicas para o setor.

 Valorização
Com 56 anos de experiência na 

produção de tapetes, colchas e demais 
produtos artesanais com os chamados 
pontos de arraiolo, dona Cecília se 
tornou referência em Ouro Preto nessa 
técnica secular, característica da vila 
de Arraiolos, no Alentejo, em Portugal. 
A artesã vende seu produto nas feiras e 
lojas de Ouro Preto, além de participar 
de exposições em outras cidades.

Dona Cecília já teve seu trabalho 
vendido para turistas de diversas re-
giões do país e até fora dele. “Fiquei 
muito feliz com a visita do governador 
aqui, foi uma honra. Essa carteira sig-
nifica muito para a gente, que somos 
pessoas trabalhadoras. Agora, todo 
mundo pode ver que o nosso serviço 
é garantido, que sou eu mesma quem 
faço. É tudo feito à mão. Isso dá 
muito mais valor ao nosso trabalho. 
Tem trabalho que dura, oito, nove 
meses para terminar. É feito ponto 
por ponto”, contou. O secretário de 
Estado de Cultura, Ângelo Oswaldo 
e o prefeito de Ouro Preto, Júlio 
Pimenta, também acompanharam o 
governador na visita.

“criei esse programa quando eu era ministro da indústria e comércio exterior”
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calendário eleitoral - cronograma 
Filiação partidária: até dia 7 de Abril.
retirada e transferência de títulos: até o dia 9 de maio (requisição de títulos de eleitor,
alteração de dados e transferências de domicílio eleitoral).
Fundo de campanha: os recursos disponíveis serão divulgados no dia 18 de junho.
propaganda intrapartidária: a partir do dia 5 de julho, mas está proibido o uso de rádio, televisão ou outdoor.
Voto em trânsito: O eleitor poderá habilitar-se a partir do dia 17 de julho, para votar por meio dessa modalidade.
convenções partidárias: entre os dias 20 de julho e 5 de agosto.
enquetes: a partir de 20 de julho não serão permitidas enquetes relacionadas ao processo eleitoral.
movimentação financeira: partidos e candidatos deverão enviar à Justiça Eleitoral, a partir de 25 de julho, os 
dados sobre recursos financeiros recebidos para financiamento de campanha.
registro de candidatura: o último dia para os partidos políticos e coligações apresentarem o requerimento de 
registro de candidatos é 15 de agosto.
propaganda eleitoral: no dia 16 de agosto passa ser permitida a propaganda eleitoral, comícios, carreatas, distri-
buição de material gráficos e propaganda na internet (desde que não paga), entre outras formas.
plano de mídia: o TSE e os TREs têm até 24 de agosto para elaborarem o plano de mídia para uso do horário 
eleitoral gratuito.
horário eleitoral: a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão será de 31 de agosto a 4 de outubro.
Vagas remanescentes: até 7 de setembro.
prestação de contas: a primeira parcial até o dia 8 de setembro deverá ser enviada à Justiça Eleitoral a partir do 
dia 9 de setembro.
Julgamento de registos: a Justiça Eleitoral terá até o dia 17 de setembro para julgar todos os pedidos de registro de 
candidatos que vão concorrer ao pleito de 2018.
prisões: a partir de 22 de setembro nenhum candidato poderá ser detido ou preso, salvo em flagrante delito.
debates e comícios: os debates no rádio e na televisão só poderão acontecer até 4 de outubro.
material gráfico e carreata: um dia antes do pleito, ou seja, até 6 de outubro.
Agentes públicos: a partir de 7 de julho, os agentes públicos ficam proibidos de praticar várias condutas: nomear, 
contratar, demitir, suprimir ou readaptar vantagens. E ainda remover, transferir ou exonerar servidor público, res-
salvados os caso de: nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de 
confiança; nomeação para cargos do poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas 
e dos órgãos da Presidência da República; nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até 7 de 
julho de 2018; nomeação ou contratação necessária a instalação ou ao funcionamento  inadiável de serviços públicos 
essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo; transferência ou remoção de militares, de 
policiais civis e de agentes penitenciários. Também fica proibida a transferência voluntária de recursos da União aos 
Estados e municípios, e dos estados aos municípios, ressalvados os valores destinados a cumprir obrigação formal 
preexistentes para execução de obra ou de serviços em andamento e com cronograma prefixado. Ainda são vedadas, 
a partir dessa data, inaugurações e contratações de shows artísticos pagos com recursos públicos.

O prefeito de Itabirito,
Alex Salvador (PSD),
participou, no dia 15

de março, da posse
do novo presidente

do Tribunal de Justiça
Militar do Estado de

Minas Gerais (TJMMG)
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A partir do
lançamento
do programa
+ Artesanato,
em 2017, o
artesanato passa
a ser trabalhado
como mais um
importante setor
de desenvolvimento
econômico de
Minas Gerais

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia
http://www.forunsregionais.mg.gov.br/
http://www.forunsregionais.mg.gov.br/
http://www.forunsregionais.mg.gov.br/
http://www.cultura.mg.gov.br/


E S P O R T E12 EDIÇÃO DO BRASIL
24 a 31 de março de 2018

JornAlistA – sergio51moreira@bol.com.br

Sérgio Moreira

o seu consórcio multibrasileiro

O pilates é umas das 
atividades que vem 
ganhando cada vez 
mais adeptos, uma 

vez que trabalha o corpo e a 
mente e, ainda, pode ser pra-
ticado por todos em qualquer 
idade, incluindo gestantes. 
Entre os principais benefícios 
está a melhora da flexibilidade 
muscular, capacidade de res-
piração e concentração, além 
de reduzir o estresse. A prática 
requer cuidados e o acompa-
nhamento de um profissional.

Vanessa Mesquita, fisiote-
rapeuta e instrutora de pilates 
há nove anos, esclarece que 
qualquer patologia ortopédica 
ou neurológica, como autismo, 
AVC e Parkinson pode ser tra-
tada com o auxílio do pilates. 
“O método funciona com aulas 
de cerca de 60 minutos de 
duração e o ideal é que sejam 
feitas no mínimo duas vezes 
por semana”.

Ela explica que não exis-
tem restrições. “O que acon-
tece é que dependendo da 
condição do paciente, por 
exemplo, se a pessoa tem 
problemas de hipertensão, 
sempre é feito a aferição 
da pressão antes e depois 
das aulas para que a gente 
consiga adaptar o ritmo de 
exercícios a essas pessoas”.

Segundo Vanessa, o pi-
lates tem seu nível inicial, 
intermediário e avançado. “A 
gente sempre começa pelo 
ensinar a respirar até a con-
centração. Conforme a pessoa 
adquire força e resistência, 
aumentamos a intensidade 

gradativamente. No início de 
cada aula há um período de 
alongamento e no final de 
relaxamento”.

Os principais benefícios 
para o corpo é a flexibilida-
de, correção postural e o 
fortalecimento dos músculos. 
“Para quem tem problemas 
de postura, o método é o mais 
indicado e o que tem menor 
índice de abandono por ser 
uma atividade mais dinâmi-
ca”. Para a mente também 
existem diversos benefícios. 
“Um deles é que a atividade 
é feita em grupo e permite a 
socialização dos praticantes. 
Patologias como a fibromialgia 
que vem do emocional e aca-
ba afetando o corpo, a gente 
também consegue melhorar, 
assim como depressão e a 
ansiedade”.

Vanessa sal ienta que 
o pilates necessita de um 
acompanhamento profissional. 
“É preciso um fisioterapeuta 
capacitado. Os educadores 
físicos podem dar aulas, mas 
não para reabilitar, apenas 
como atividade física. Também 
é importante colocar poucos 
alunos no mesmo horário, 
caso contrário o profissional 
não dá conta de acompanhar”.

Umas das dúvidas recor-
rentes é se o pilates é uma 
prática que pode ser usada 
no emagrecimento. De acordo 
com a instrutora, dependendo 
do exercício é possível ter 
uma boa perda calórica. “Mas 
para ter melhores resultados é 
necessário estar associado a 
uma outra atividade, como por 
exemplo exercícios aeróbicos, 
pois é onde tem a maior perda 
de calorias e gorduras”.

conheça o pilates e os benefícios
trazidos pela prática do exercício

daniel Amaro
pilAtes solo

pilAtes em ApArelho

É caracterizado pela utilização 
do próprio corpo ou de diversos 
acessórios que oferecem uma 
maior variedade de desafios ao 
método. O pilates solo também faz 
uso de acessórios auxiliares para 
a sua realização, como o Magic 
Circle, Meia Lua, Banda Elástica, 
Rolo de Espuma e Bola.

Os exercícios são realizados nos 
aparelhos e envolvem uma larga 
possibilidade de movimentos. 
Todos feitos de forma rítmica e 
controlada, associada à respiração 
e correção postural. A intensidade 
dos exercícios desenvolvidos nos 
aparelhos é fornecida através de 
molas.

cada vez mais pessoas estão
aderindo a atividade

Você
sabia?

gestantes
A prática é recomendada a partir do terceiro 

mês de gravidez até o último dia de gestação. mas 
é preciso liberação do médico. “tudo é pensado em 
benefício da mãe e do bebê. ele é indicado pois a 
gestante passa por modificações no seu corpo. o 
pilates fortalece os membros superiores e inferiores, 
ajuda na correção postural, melhora a vasculariza-
ção, respiração e favorece um parto normal com 
menores desconfortos”, explica.

terceira idade
segundo Vanessa, a terceira idade tem uma 

fraqueza muscular natural devido ao avanço da 
idade. “A gente faz exercícios de reforço muscular 
para evitar quedas. e geralmente o idoso tem um 
desgaste articular, sente dores, tem hérnia de disco, 
bico de papagaio. ele também muitas vezes fica o 
dia todo deitado em uma posição errada que pode 
prejudicar a postura. o pilates entra para ajudar na 
saúde ortopédica e mental desse idoso”.
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Academias de ginástica
Dando continuidade à abor-

dagem acerca de como evoluíram 
as alternativas que a sociedade 
moderna buscam contra o seden-
tarismo e suas consequências, tra-
taremos da ginástica e atividades 
físicas em academias. Em Belo 
Horizonte, as academias ao ar livre 
estão instaladas nas praças dos 
bairros – mas, aparelhos são usa-
dos pela população, sem nenhuma 
orientação de como cada pessoa 
deve fazer o exercício para seu tipo 
físico, idade e condicionamento.

No interior as academias ao 
ar livre estão em vários pontos 
das cidades e acontece a mesma 
coisa. Nossa sugestão é que as 
prefeituras façam convênios com 
as escolas, faculdades e universi-
dades para que os estudantes da 
área esportiva possam fazer está-
gios e orientar os adultos, jovens 
e crianças no uso adequado das 
academias com os aparelhos.

Enquanto isso, quem pode 
pagar a mensalidade em acade-
mias – que a cada dia aumenta em 
Belo Horizonte e pelo Brasil –, com 
equipamentos de primeira geração, 
nas quais existem profissionais 
aptos a suprir a necessidade do 
aluno, está em vantagem. 

Vale lembrar, que a prática de 
levantar pesos é uma atividade que 
sempre encantou o ser humano 
desde a antiguidade e, que talvez, 
por isso tenha estado presente no 
contexto esportivo desde o início 
dos Jogos Olímpicos da moderni-
dade. O aspecto clássico da mo-
dalidade atrai a atenção de milhões 
de espectadores em todo o mundo.

Mas, justamente pela acirrada 
rivalidade desse grande interesse 
por um esporte tão clássico, a 

modalidade também viu-se atin-
gida por escândalos de doping, 
o que se explica pelo fato de que 
a força muscular máxima pode 
ser significativamente aumentada 
com o ganho de massa muscular, 
e uma das formas de se acelerar 
o processo é a administração de 
fármacos que imitam a ação de 
formação de proteínas do hormônio 
sexual masculino, a testosterona. O 
esporte ficou maculado e, hoje, luta 
bravamente contra essa pecha, 
com bastante sucesso.

Outro ponto a ser discutido 
é que as pessoas começaram a 
levantar peso não apenas para 
vencer limites de carga, mas para 
parecerem musculosos. Era o 
advento do fisiculturismo, ou seja, 
treinava-se a força muscular não 
para melhorá-la, mas para se obter 
uma aparência forte. Aqui, uma 
vez mais, o uso indiscriminado de 
fármacos ilícitos e com devastador 
efeito sobre a saúde ganha espaço. 
Afinal, é justamente nesse contexto 
que sua efetividade é maior. E 
corpos extremamente musculosos 
não são alcançáveis sem essa 
“ajuda” química mais mácula sobre 
o exercício com pesos. A partir dos 
anos 80 e 90, surge um número 
significativo de estudos científicos 
que apontam para efeitos bené-
ficos importantíssimos do treina-
mento da força muscular, mesmo 
aqueles utilizados pelo clássico 
levantamento de pesos ou pelos 
fisiculturistas.

A melhora da força muscular 
atua de forma impactante nos 
programas para redução da gor-
dura corporal, o que, até então, 
acreditava-se ser apenas influen-
ciado pelos exercícios prolongados 

e aeróbicos. A atividade, bem 
trabalhada, age no sentido de se 
obter melhor postura, e promove 
a execução mais facilitada de mo-
vimentos da vida cotidiana, como 
a perda de equilíbrio, tão comum 
em indivíduos em idade mais avan-
çada, que podem ocasionar em 
fraturas. A imobilização decorrente 
das eventuais fraturas pode ser ca-
tastrófica. Isso porque ocorre que 
a manutenção da força muscular 
diminui a velocidade da redução 
do equilíbrio com o passar dos 
anos, auxiliando a evitar as fatídi-
cas quedas e fraturas. Além disso, 
vencer as grandes resistências nos 
exercícios com pesos aumenta a 
sensibilidade dos músculos para a 
insulina, o que atua na prevenção 
e tratamento do diabetes mellitus 
tipo II e no tratamento do diabetes 
mellitus tipo I.

E não devemos nos esquecer: 
principalmente a partir dos anos 70, 
o treinamento da força muscular 
com pesos passa a ser compo-
nente fundamental da preparação 
física de atletas de alto rendimento 
de modalidades que nada têm a ver 
com o levantamento de pesos. En-
tão, se por um lado, hoje em dia 
o levantamento de pesos ganha 
cada vez mais a imagem de mo-
dalidade livre de doping, levantar 
pesos em academias passa a ser 
uma excelente oportunidade do 
ser humano moderno se livrar da 
praga do sedentarismo, aquilo que 
na atualidade mais o adoece. Faça 
seu exercício físico, caminhadas 
diárias com orientação, para que 
sua atividade física esportiva não 
cause problemas no futuro, como 
lesões, distensões musculares e 
até fraturas. Saúde é fundamental!

Grávida de sete meses, Karine
Guerra dá adeus às quadras

A levantadora Karine carrega desde 
que nasceu um sobrenome forte: 
Guerra. As atitudes da jogadora 
dentro e fora das quadras fazem 
jus ao nome familiar. Aos 39 anos 

e grávida de sete meses, a guerreira Karine 
pendurou as joelheiras e se despediu das 
quadras no dia 17, após assistir, do banco 
de reservas, a vitória da Camponesa/Minas 
diante do Fluminense, pelas quartas de 
final da Superliga. 
Com 18 anos 
de carre i ra 
profissional 
e formada 
em Educa-
ção Física, 
Karine assu-
miu um outro 
papel impor-
tante na equipe 
mineira e, até o 
fim da temporada, 
acompanhará o dia a dia 
das colegas jogadoras e, ain-
da, dará um auxílio importante à 
comissão técnica do time.

Antes mesmo de iniciar a tem-
porada, a, agora, ex-jogadora havia 
decidido que esta seria a última Super-
liga da carreira. Mãe da pequena Anna, 
de três anos, e por recomendação médica, 
Karine precisou antecipar a aposentadoria, 
mas se engana quem pensa que ela estará 
longe das quadras. “Eu estava igual a um 
cachorro bravo, não queria largar o osso 
de jeito nenhum”, brincou Karine Guerra. A 
jogadora conta que, antes do jogo decisivo 
contra o Fluminense, na semana passada, 
tentou adiar a consulta médica, já prevendo 
que a sua obstetra iria impedi-la de entrar 
em quadra. 

“Eu via a minha barriga grande e tinha 
certeza que a médica iria me afastar das 
quadras. Tentei postergar a consulta para 
a próxima semana, mas não deu. A médica 
me orientou a não jogar mais. Conversei com 
ela, expliquei a importância daquele jogo, e 
ela me liberou só para mais uma partida”, 
comentou.

Após o jogo, emocionada, Karine se 
despediu oficialmente das quadras. “Estou 
muito feliz pela carreira que tive. Tudo que 
tenho, devo ao vôlei. Conheci pessoas, paí-
ses e culturas diferentes graças ao esporte. 
Tudo na vida tem um tempo e o meu chegou. 
Tenho muito orgulho de tudo que fiz e não 
me arrependo de nada. Agradeço ao Minas 
por tudo que fez e faz por mim todos os dias. 
Desde quando anunciei a minha gravidez, 
recebi o apoio de todo mundo por aqui. Isso 
não tem preço. Sou muito grata a todos os 
treinadores e pessoas que trabalharam co-
migo todos esses anos, cada um tem uma 
parcela importante em minha vida”, disse.

mãe da pequena Anna, de 3 anos,
jogadora está à espera de noah 
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