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mAis de 80 mi tÊm insÔniA

O s brasileiros estão com dificulda-
de para dormir. É o que aponta 
estudo realizado pela OMS, no 
qual afirma que 40% da popu-

lação (83,08 milhões) têm insônia. Além 
disso, 7,6% tomam remédio para dormir, 
número que equivale a 11 milhões de 
pessoas. sAúde e VidA – PÁginA 7
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A reunião realizada na ALMG, 
sobre as comemorações dos 52 
anos do MDB, serviu de pano 
de fundo para solidificar a can-
didatura do presidente da Casa, 
deputado Adalclever Lopes (foto) 
ao Senado. De acordo com infor-
mações de pessoas próximas à 
ele, o parlamentar não estaria 
interessado em ser candidato 
a vice-governador. A cena hi-
lária do dia foi a entrevista do 
ex-governador Newton Cardoso 
(MDB), na qual chamou Aécio 
Neves (PSDB) de ladrão e Andrea 
Neves de ave de rapina.

MDB deve apostar em
Adalclever na disputa 
para vaga no Senado
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O número de divórcios no Brasil cresceu, 
sendo que, nos últimos anos, foram con-
cedidos 344.526 separações. Diante disso, 
o fato gera dúvidas em muitos casais em 

relação às questões legais, como guarda 
dos filhos, valor de pensão e divisão do 
patrimônio.

Em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, 
a prefeitura assinou convênio com diversas 
entidades visando a implantação de tecno-

logia para análise do uso do solo, facilitando 
as atividades dos agricultores locais.

Aproximadamente um terço das pessoas 
que fazem tatuagem se arrependem da 

decisão e, na maioria das vezes, o desenho foi 
feito durante a juventude.

FABriciAno APoiA Agricultores

Cobrança que gera constrangimento é ilegal
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Crossfit é
tendência
nas academias

Os primeiros sinais de recuperação da 
economia ainda não foram suficientes para 
melhorar o drama do desemprego. Segundo 

o IBGE, existem ainda 12,7 milhões de pessoas 
sem emprego no país. Apesar disso, há vagas 
disponíveis, porém as exigências são altas.

Brasil ainda tem mais de 12
milhões de desempregados

ATÉ QUE A MORTE OS SEPARE?

tAtuAgem indeseJAdA
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a Páscoa é mais do que renascimento:
é o recomeço da vida e do amor!

o Edição do Brasil deseja a todos, uma Feliz Páscoa!
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PAulo PAssos

número de divórcios no
país cresce 4,7% em um ano

“Até que a morte os separe”. A frase 
já está um pouco clichê, afinal, quando 
o amor acaba e não há outra alternativa, 
homens e mulheres decidem pela disso-
lução do casamento. Conforme levanta-

mento do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), foram concedidos 
344.526 divórcios em 2016. Houve um 
aumento de 4,7% na comparação com 
2015, quando foram registradas 328.960 
separações.

O tema ainda gera dúvidas em mui-
tos casais em questões como quem deve 

ficar com a guarda dos filhos, valor a ser 
pago de pensão alimentícia e divisão do 
patrimônio. Para esclarecer mais sobre 
esse assunto, o Edição do Brasil conver-
sou com Sofia Miranda Rabelo, segunda 
vice-presidente do Instituto dos Advoga-
dos de Minas Gerais (IAMG) e advogada 
especialista em Direito de Família.

daniel Amaro

Existe diferença entre separa-
ção e divórcio?

O nome separação judicial veio para 
substituir o desquite, quando o casal 
decide não ter mais um relacionamento 
ou compartilhar o mesmo teto. Em 1977, 
com a ‘Lei do Divórcio’ foi possível dis-
solver o casamento, mas a separação 
permaneceu como uma possibilidade 
de manter o vínculo conjugal, mesmo 
o casal estando separado. Já com a 
Emenda Constitucional 66 ficou de-
terminado que o casamento pode ser 
encerrado diretamente sem precisar 
passar pelas duas etapas: separação 
e divórcio.

Quem fica com as crianças? 
Como é tomada essa decisão 
de guarda?

Por um contexto cultural e social há 
uma tendência da guarda ser atribuída a 
mãe. Mas tudo depende de cada caso. 
A regra é a guarda compartilhada que 
significa que ambos os pais mante-
nham e dividam as responsabilidades 
sobre a criação dos filhos. Eles são os 
responsáveis pela educação, sustento 
e guarda. Todas essas atribuições das 
funções materna e paterna decorrem do 
poder familiar. A guarda é determinada 
para um dos pais, mas o outro que não 
está com o menor não é afastado dos 
cuidados e decisões. Essa é a proposta 
da guarda compartilhada. 

Como é definido o valor de 
pensão alimentícia?

A pensão alimentícia tem um con-
ceito muito amplo. Significa uma ajuda 
financeira para custear todo o necessá-
rio para uma sobrevivência digna com 
moradia, alimentação, saúde educação 

e lazer. O valor é definido de acordo 
com a necessidade de quem recebe 
com as possibilidades do pagador, 
sempre buscando um equilíbrio. Não 
existe uma porcentagem fixa sobre 
o salário. O pagamento é obrigatório 
para filhos menores de 18 anos ou 
incapazes. Mas esse prazo pode ser 
entendido até a conclusão do primeiro 
curso superior.

Quem não tem filho possui 
direito a pensão?

Sim, pode acontecer. Qualquer 
um dos cônjuges pode pedir pensão, 
desde que não tenha condições de 
trabalho. Por exemplo, um casal onde 
a mulher tem 75 anos, nunca trabalhou 
e decidem se divorciar. Esse é um con-
texto presente na realidade feminina e é 
possível o pagamento de pensão. Outra 
realidade é um casal, no qual um deles 
esteja fora do mercado de trabalho em 
razão da crise econômica e outro com 
possibilidade laborativa e estabilizado 
no emprego. Pode ser fixada uma pen-
são em caráter provisório até a pessoa 
se reestabelecer. Esse tipo não é muito 
comum. 

Como é feita a divisão do pa-
trimônio? as dívidas também 
são compartilhadas?

Isso é de acordo com o regime de 
bens que foi escolhido na hora de firmar 
o casamento. Se os nubentes decidiram 
que será um regime em que cada um 
terá seu próprio patrimônio, significa 
que optaram pela separação de bens. 
Se for no regime de comunhão parcial 
de bens, todos os bens que foram ad-
quiridos a título oneroso por trabalho, 
após o casamento, serão de ambos, 
divididos igualmente.

No caso de dívidas também depen-
de do regime escolhido. Por exemplo, o 
casal compra um apartamento e na hora 
do casamento escolheram a comunhão 
parcial. Nesse caso a dívida é dos dois.

Quanto tempo demora o pro-
cesso? Quais os custos?

Essa é uma das perguntas mais 
complexas para responder. Quando 
é feito em cartório, o casal chega em 
um consenso, não têm filhos e nem 
disputa de bens pode ser resolvido 
mais rapidamente. Agora quando é feito 
judicialmente tem todo um processo e 
depende do andamento e da eficiência 
da justiça. Se for uma separação litigio-
sa pode perdurar. Por isso não tem uma 
previsão de prazo exata. A questão de 
custos também é muito variável.

Caso haja arrependimento 
após o divórcio, o que pode 
ser feito?

Após a homologação do divórcio não 
é possível mais voltar atrás. Tem que 
casar novamente ou viver em uma união 
estável. Agora, se o processo ainda não foi 
sentenciado e o casal fizer a reconciliação, 
pode pedir ao juiz que finalize processo.

Como fica o sobrenome do côn-
juge depois de uma separação?

Até 1977 era obrigatório o acrésci-
mo do sobrenome. Hoje, a lei permite 
que o homem ou a mulher escolha 
livremente se deseja adquirir ou não 
o sobrenome do parceiro. No caso de 
divórcio, o casal também pode optar por 
manter o nome de casado ou retornar 
ao de solteiro, desde que nenhum dos 
cônjuges se manifeste contrário.

Qual a diferença entre divór-
cio consensual, litigioso e 
extrajudicial?

O consensual ou amigável é aquele 
pedido por ambos os cônjuges. Já se 
leva para o poder judiciário uma solução 
para o fim do casamento. O casal chega 
a um acordo na questão de partilha de 
bens, guarda de filhos, se houver, e 

pensão alimentícia. O divórcio litigioso 
é pedido por uma das partes e quando 
não há concordância. O juiz é quem 
decidirá as questões pertinentes a se-
paração. O extrajudicial é aquele para 
casais que não tenham filhos menores 
ou incapazes e exista um consenso na 
partilha de bens. Somente nessa pos-
sibilidade é possível fazer via cartório, 
sem a necessidade de intervenção do 
poder judiciário.

VocÊ sABiA?
Em média, o homem se divorcia mais velho que

a mulher, com 43 anos dele contra 40 dela.

A guarda dos filhos menores é ainda predominantemente
da mãe e passou de 78,8% em 2015 para 74,4% em 2016.

No Brasil, o tempo médio entre a data do casamento e
a data da sentença ou escritura do divórcio é de 15 anos.

A guarda compartilhada aumentou de 12,9%
em 2015 para 16,9% no ano passado.

sofia miranda
rabelo é
advogada
especialista
em direito
de Família
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lula e a segunda instância

Dentro de 4 dias o Brasil vai co-
nhecer o caminho que o Supremo 
Tribunal Federal resolveu trilhar 
no julgamento do habeas corpus 

(HC) do ex-presidente Lula (PT). Primeiro, 
se decide não conhecer o mérito desse 
recurso extremo da defesa, mantendo o 
entendimento de jurisprudência de 2016 
do próprio STF, aplicando a condenação 
em segunda instância. Segundo, se altera 
a jurisprudência e não aplica a condena-
ção dos tribunais de primeira e segunda 
instâncias, e, com isso, não manda exe-
cutar as penas condenatórias estipuladas.

Para os leitores leigos em direito, 
a condenação em segunda instância, 
suprimindo o chamado trânsito em julga-
do, em que outros recursos podem ser 
apreciados, se dá quando os tribunais 
de primeira instância julgam o mérito 
do recurso e condenam o paciente e os 
tribunais de segunda instância mantém 
o mesmo entendimento, consolidando a 
condenação.

Neste momento estão esgotadas 
todas as fases de discussão fática, isto 
é, já foram examinadas todas as provas 
e argumentos sobre os fatos. Qualquer 
outro recurso a ser interposto contra essa 
condenação só pode se dar em matéria 
de direito (erro no julgamento, infringência 
à lei e à Constituição, erros de aplicação 
do direito ao caso concreto).

As súmulas do STJ e do próprio STF 
impedem que se conheça de recurso em 
que se discute só matéria de provas. Isto 
no entender dos dois tribunais é matéria 
vencida e que não pode mais ser discu-
tida naquelas instâncias, daí a chamada 
condenação em segundo grau, diante da 

qual não cabe um terceiro recurso para 
instância de terceiro grau, o STJ ou o 
STF. É exatamente este entendimento 
jurisprudencial que se estará discutindo 
na próxima quarta-feira, dia 4 de abril, 
em Brasília.  

Daí que se alterada essa jurisprudên-
cia consolidada, vão se jogar por terra a 
súmula 7 do STJ e a súmula 279 do STF. 
A súmula 7 do STJ preconiza que “a pre-
tensão de simples reexame de prova não 
enseja recurso especial”.

Da mesma forma, a súmula 279 do 
STF determina que “para simples reexa-
me de prova não cabe recurso 
extraordinário”.

O que se está pedindo 
no HC é exatamente que 
se reexamine as provas 
e demais fatos objeto 
da condenação do ex-
-presidente nos tribunais 
de segunda instância.

Não que o STF não 
possa rever sua jurispru-
dência, mas no caso em 

questão estará em jogo o futuro até 
mesmo do próprio tribunal, diante da 
enxurrada de recursos que advirão com 
o fim das súmulas já consolidadas e que 
vieram moldar a subida de recursos para 
a Corte Suprema.

Assim, o que está em jogo não é a 
prisão do ex-presidente Lula (PT) com a 
consolidação de sua pena condenatória, 
mas o que representará a alteração da ju-
risprudência do STF ao julgar um HC cujo 
mérito é rever fatos e provas, emanados 
dos tribunais inferiores. 

A Justiça brasileira estará condenada 
a voltar ao tempo em que qualquer 

recurso de menor importância 
processual chegava aos ga-
binetes dos ministros para 
julgamento, desde briga de 
condôminos até resultado de 

rinhas de briga da galo.
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os mesmos nomes de sempre

Quando era deputado estadual, há cerca de 30 anos, João Batista dos Mares Guia se dizia 
um político de viés ideológico, filiado ao PT. Concomitante a esse fato, ele se tornou 
líder do partido na Assembleia, no entanto, ele era o único representante da sigla 
na Casa, ou seja, exercia a liderança dele próprio. Posteriormente, o ilustre cidadão 

migrou com seu título de eleitor para Contagem, elegendo-se vice-prefeito. João Batista está 
na política há muitas décadas e, agora, se diz um renovador, com ideias atuais etc.

Ele, assim com outros ilustres pré-candidatos, não têm estandartes novos. Obviamente se 
trata de uma repetição de promessas neste período que antecedente à época de convenção, 
visando entusiasmar os companheiros de partidos para se viabilizar como candidato. 

As reais propostas transformadoras não são debatidas por nenhum deles publicamente. 
Eles almejam o poder, pelo poder, sem contudo oferecer uma alternativa convincente. O atual 
governador Fernando Pimentel (PT) buscará a reeleição, usando como mote que, em um novo 
mandato, terá uma gestão de realizações. 

Em suas preambulações pelo Estado, o atual chefe do executivo estadual externa a insatis-
fação por estar circunstancialmente administrando uma máquina emperrada, sem dinheiro, por 
ter recebido uma herança orçamentária deficitária sob todos os aspectos. É uma tese, porém, 
a diligência visando convencer as pessoas, na hora do voto, não será algo tão fácil e Pimentel 
tem plena consciência disso. Assim, fica óbvia uma realidade: a propalada renovação política 
esperada para o pleito de 2018, não será tão exuberante, conforme imaginam as mentes dos 
formadores de opinião.

Se tratando da sucessão mineira, os nomes conhecidos por meio da imprensa, até o 
momento, não balizam o caminho de um grupo novo, oxigenado politicamente o comando no 
Estado. O mais jovem é o deputado federal Rodrigo Pacheco (DEM). Ele tem uma boa oratória, 
porém, apesar disso, não tem difundido a sua real bandeira em um programa de governo, caso 
venha ser sufragado. Nas entrelinhas, são indicados caminhos a serem percorridos apenas com 
a finalidade de conquistar o Palácio da Liberdade, não se delineando ideias límpidas sobre 
metas e compromissos para uma possível administração estadual. 

No tangente ao empresário representante do Triângulo Mineiro, Romeu Zema (Partido 
Novo), a incógnita é completa. Ainda desconhecido do povo mineiro, o ilustre cidadão vem 
com a mesma arenga dos representantes do liberalismo nacional: propõe a venda de todas 
as estatais sob o argumento de que o governo carece centrar em outras ações. Só para o can-
didato refletir, Minas Gerais mantém o controle acionário de apenas duas estatais: a Cemig e 
a Copasa. Mesmo assim, elas já contam com a participação do segmento privado, por meio 
de aquisição de ações.

O tucano Antonio Anastasia, alardeado como um catalisador de apoios e com chances 
de retornar ao Palácio da Liberdade, já esteve no comando do Estado durante 6 anos. Não 
é e não será novidade. O representante do PSDB reúne todos os vícios dos políticos antigos, 
inclusive faz parte da lista de mencionados na Operação Lava Jato. Mesmo assim, ele pode ser 
uma opção, mas é bom que fique registrado: trata-se de uma espécie de “café requentado” 
a ser ingerido por falta de algo mais substancial. 

Desde o ano passado, o ex-presidente da Assembleia Dinis Pinheiro (Solidariedade) 
começou a circular pelos municípios do interior, empunhando sua pré-candidatura, com a 
profecia de oposição a Fernando Pimentel, mas ele não prosperou em sua verbalização. Por 
ser verdadeira essa observação, talvez ele repense seu caminho, podendo declinar da luta para 
conquistar o Palácio, abraçando uma candidatura ao Senado. De resto, está aí à disposição 
de todos, a pré-candidatura de Marcio Lacerda (PSB), ex-prefeito de BH. Não é um político 
tradicional, porém se sagrou como um administrador competente.
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Boas ideias para uma água de qualidade

tércio Amaral

Político Copa do mundo
Poucos foram os mineiros que, ao longo dos últimos 3 anos, 

conseguiram qualquer tipo de contato com o empresário Josué 
Alencar, o filho do ex-vice-presidente José Alencar. Sempre 
envolto com os problemas da empresa, em São Paulo, nunca 
lhe sobrou tempo para visitas mais constantes ao Estado. 
Mesmo assim, ele se arvora de político insinuando, novamente, 
ser candidato a senador. Josué é o retrato da figura descrita 
no adágio popular como um político “Copa do Mundo”: só 
aparecendo de 4 em 4 anos. Ave Maria, gente!

Batendo em lacerda
Bastou Marcio Lacerda (PSB) aparecer bem colocado 

nas pesquisas relacionadas à disputa ao governo de Minas 
para os tucanos entrarem em cena, procurando futrica sobre 
a vida política do ex-prefeito. Nos corredores na Assembleia 
dizem que ele, muito provavelmente, não conhece pelo nome 
a metade dos atuais 77 deputados estaduais. Seria bom 
Lacerda se preparar, pois seus adversários estão armando 
uma artilharia pesada para disparar contra ele no momento 
oportuno. Cruz credo!

Ferida exposta
Por enquanto, ninguém desmentiu a informação vinda de 

Brasília indicando que o senador Aécio Neves (PSDB) em 
parceria com Ciro Nogueira, presidente Nacional do Partido 
Progressista, atuaram pelo afastamento de maneira estaba-
nada do ex-governador Alberto Pinto Coelho da presidência 
do partido em Minas. “Com o ocorrido, uma possível aliança 
entre o atual partido de Alberto, o PPS, com os tucanos ainda 
vai depender de muitas conversas”, dizem os matemáticos da 
política mineira.

Candidatos nanicos 
As primeiras sinalizações relativas à opinião dos eleitores 

deixa claro que o candidato a governador da Rede de Susten-
tabilidade, João Batista dos Mares Guia, deverá conquistar 
bem mais votos do que outro pré-candidato Romeu Zema 
(Partido Novo). Se o pleito fosse hoje, estaria na rabeira da 
peleja. Coisas da política mineira.  

suplente dos sonhos
Com expertise de 11 mandatos como parlamentar federal, 

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

Político esperto
Tem sido de pouca valia o discurso do deputado Jaime Mar-

tins (PSD) se insinuando como candidato a vice-governador. 
Ele já teria se oferecido para participar da chapa de Marcio 
Lacerda (PSD) e, agora, espera para um dedo de prosa com o 
senador Antonio Anastasia (PSDB), porém, pelo que se sabe, 
as suas incursões não têm gerado resultados. Na verdade, 
Fernando Pimentel (PT), Anastasia e Lacerda preferem 
alguém do Triângulo Mineiro para compor a chapa majoritária, 
por se tratar do segundo colégio eleitoral do Estado. 

Campanha cara
Consta nos bastidores da política mineira que uma campa-

nha para deputado estadual terá custo médio de R$ 2 milhões, 
para federal será de R$ 6 milhões, senador R$ 15 milhões 
e governador uma bagatela de R$ 50 milhões. Resta saber 
como é que os candidatos irão arrecadar tanta grana, não é 
mesmo gente?!

Conselho as petistas
Sempre acostumando a debater grandes temas nacionais 

e internacionais, o filósofo paulistano Luiz Felipe Pondé foi 
sarcástico ao analisar a situação do ex-presidente Lula (PT) 
frente ao seu embate na justiça. Em sua avaliação, tanto Lula 
como os demais membros do PT não devem comemorar 
antecipadamente assuntos envolvendo o Supremo Tribunal 
Federal, mesmo porque os seus ministros mudam de voto a 
todo instante e isso traz uma instabilidade muito grande. 

Ensinando a votar
Outro paulistano, o cientista político Sérgio Fausto reco-

menda: “Este ano, o eleitor carece de ver quem são os can-
didatos retrógrados e fascistas. É preciso ter muito cuidado, 
pois os políticos, em geral, têm um sorriso falso e carregam um 
cinismo sem igual. Diferente de nomes que são efetivamente 
democráticos”.

criticando o stF
“Como querem que as pessoas possam apoiar a justiça se 

os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal vivem às 
turras, faltando rasgar as suas togas em plenário, denegrindo 
a própria imagem da Corte?” Essa é a indagação do audacioso 
cientista político Gaudêncio Torquato.

Perdendo votos
Em Brasília, jornalistas comentam que políticos mais anti-

gos não estão querendo apostar somente nas redes sociais. 
Eles preferem acreditar nos métodos antigos para conquistar 
os votos dos eleitores, pelo menos nas cidades menores do 
Nordeste brasileiro. De acordo com Cristiana Lôbo, “esses 
políticos mais antigos têm uma dificuldade imensa de convive-
rem com a tecnologia, mas isso também pode ser um problema 
sério para o resultado eleitoral neste pleito de 2018”.

crítica também ao stF
Cristiana Lôbo alfineta: “Os debates realizados pelo STF 

e levados ao conhecimento do povo brasileiro não deixam 
dúvidas de que falta serenidade aos seus ministros na hora 
de tratar de temas mais importantes”.

Baixando a temperatura
“Não tenho dúvida de que há uma preocupação no sentido 

de buscar mais harmonia nos bastidores do Supremo. A ordem 
dos ministros mais moderados tem a finalidade de baixar a 
temperatura por lá”, informa o jornalista Gerson Camarotti

Cena única – Essa é a opinião do jornalista. Mas seria bom 
o público esperar o próximo grande duelo entre os ministros 
Gilmar Mendes e seu colega Luís Barroso, afinal seus con-
frontos têm sido de uma baixaria inominável.

Sobram na história exemplos de go-
vernantes que, ofuscados pela busca de 
marcas grandiosas, usam o dinheiro dos 
cidadãos para realizar obras faraônicas, em 
sua maioria caras e inúteis. Passamos por 
isso em Minas Gerais em passado recente. 

Se é nosso dever evitar o desperdício do 
dinheiro público, a experiência nos aconselha 
a julgar com honestidade e aceitar com humil-
dade boas ideias de outros governos. E foi na 
ótima ideia do projeto “Cultivando Água Boa”, 
adotado pela Itaipu Binacional e premiado 
pela ONU, que o governo de Minas Gerais se 
inspirou para criar o Pró-Mananciais. 

Inédito no Brasil, o programa preserva 
e recupera nascentes e rios estaduais. 
Para isso, constrói cercas e bolsões para 

conter enxurradas; recupera matas ciliares; 
e apoia projetos de agroecologia, cons-
trução de fossas sépticas e instalação de 
cisternas, entre outros.

Adotado em 2017 para atender inicial-
mente 58 municípios, o programa está sendo 
ampliado para incluir 149 cidades este ano. 
Serão pelo menos dois anos de ações, gra-
ças a uma parceria firmada com a Fundação 
Banco do Brasil, há poucos dias, durante o 
Fórum Mundial da Água, em Brasília.

Serão aplicados mais de R$ 8,5 milhões 
no programa, R$ 7 milhões dos quais por 
conta do governo de Minas Gerais. Essa é 
mais uma das iniciativas para alcançar um 
objetivo central de nosso governo: segu-
rança hídrica em nosso Estado.

Isso se conquista também com obras 
de porte, como a captação de água no Rio 
Paraopeba, entregue no final de 2015 e 
que assegura o abastecimento da Região 
Metropolitana de BH por 20 anos. Com 
a captação no Rio Pacuí, para garantir a 
normalização do abastecimento de água 
em Montes Claros, que será concluída 
neste ano.

E com a instalação de poços artesianos 
e cisternas por toda a região Norte e pelos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri, onde o 
desafio de convivência com a seca per-
siste. Combinadas, essas soluções estão 
assegurando aos mineiros acesso à água, 
bem vital para a vida.

Economista e professor universitário, é
governador do Estado de Minas Gerais

30 deputados apoiam adalclever
lopes na disputa ao senado

Com uma bancada estadual de 13 depu-
tados, 167 prefeitos, 118 vice-prefeitos 
e presença em todos os municípios 
mineiros, o MDB colocou as cartas na 
mesa sobre à sucessão estadual. O 

partido delineou os primeiros passos destina-
dos a implementação de um projeto que visa 
conquistar mais expressão no âmbito mineiro.

O evento relativo às comemorações dos 52 
anos do partido, realizado na Assembleia Legis-
lativa, serviu para protagonizar algumas cenas, 
uma delas foi feita pelo ex-governador Newton 
Cardoso. Ao seu estilo, Newtão bateu pesado 
contra o presidente Michel Temer (MDB), por 
razões pessoais. Afinal, ele ajudou, inclusive 
financeiramente Temer, então candidato a 
vice-presidente, na última campanha eleitoral. 
Porém, uma vez no comando da Presidência 
da República, o emedebista não atendeu ao 
ex-governador com a cortesia esperada, pro-
vocando a ira dele. 

O trator Newton Cardoso viralizou nas mídias 
sociais ao postar um vídeo no qual ele chama 
Aécio Neves (PSDB) de ladrão e Andrea Neves 
de ave de rapina. Os amigos do senador tucano 
consideram que essa alfinetada agradou muita 
gente, até mesmo no Palácio da Liberdade.    

Fora isso, chamou atenção a completa 
apatia do presidente estadual do partido, o 
atual vice-governador Antônio Andrade. Ao 
lado do presidente do MDB do Paraná, Roberto 
Requião, ele foi ignorado por todos, inclusive 
pela imprensa. 

Uma das estrelas do evento foi o líder da 
maioria na Casa Legislativa, o deputado es-
tadual Tadeu Martins Leite. Ao lado de outros 
destaques da sigla, ele concordou que o MDB 
deverá sair unido na tese de candidatura pró-
pria, mas ponderou: “Só no encontro formal é 
que vamos debater o assunto”.

Distante do alcance de microfones e fotó-
grafos, o empresário Josué Alencar disse: “Se 
me quiserem para senador, eu topo. Mas outro 
cargo não teria a possibilidade, inclusive para 
governador, pois me mantive ausente do Esta-
do por longos períodos, cuidando de assuntos 
empresariais. 

A pretensão do Josué por certo vai colidir 
com o projeto do presidente Adalclever Lopes. 
Ele está se articulando diuturnamente para 
se viabilizar como candidato a senador em 
uma possível composição com o PT. Segundo 
consta nos bastidores, ele tem o apoio de 30 
dos 77 parlamentares, considerados nomes 
de confiança do presidente. No final do mês 

passado, Lopes já discutia sobre esse assunto 
e sua preocupação passou a ser a respeito 
da reeleição de seu pai Mauro Lopes, como 
deputado federal e do anseio de seu irmão em 
se tornar deputado estadual.

Caso venha ser levado a efeito a aliança 
com o PT, os emedebistas querem indicar o 
nome para a chapa de vice-governador. As su-
gestões são o deputado estadual Sávio Souza 
Cruz ou o federal Fábio Ramalho, primeiro vice-
-presidente da Câmara Federal e amigo pessoal 
de Pimentel. Em suas andanças pelo interior, 
Fábio diz almejar ser bem votado na sua ree-
leição e, depois, se cacifar visando conquistar 
a presidência da Câmara Federal.

Essa volúpia dos representantes do MDB 
traz uma indisfarçável preocupação aos petistas 
de proa. Eles sabem da importância de se es-
tabelecer parceria com o MDB, no entanto, não 
conseguem fechar os olhos para o significado 
de se caminhar com partidos históricos como 
o PCdoB e o PRB. Além do mais, o Palácio da 
Liberdade ainda nutre expectativa de ter ao seu 
lado siglas expressivas, como Partido Verde 
e Podemos, presidido pelo prefeito de Betim, 
Vittorio Medioli, e o PHS, comandado pelo 
deputado federal Marcelo Aro, e regido sob as 
ordens do prefeito da capital, Alexandre Kalil.
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serVAs cHegA Ao VAle do mucuri
A Caravana Servas chegou 

ao Vale do Mucuri. Cumprindo a 
missão de ir mais longe para es-
tar perto de quem mais precisa, 
a instituição levou a Itambacuri, 
no dia 22, o Carinho de Mãe, cur-
so para gestantes em situação 
de extrema vulnerabilidade so-
cial, e atendeu demandas de 32 
entidades socioassistenciais da 
cidade e municípios da região.

Com a Caravana, tem sido 
possível regionalizar as ações 
do Servas, expandindo o diá-
logo com a comunidade mais 
vulnerável de todo o estado de 
Minas Gerais, segundo afirmou 
a presidente Carolina Pimentel. 
Sob sua gestão, o Servas tem 
ido ao interior para levar justiça 
social para quem de fato precisa. 
“Estamos vivendo uma crise das 
mais graves em todo o Brasil, 
não só financeira, mas também 
política e institucional.

Em Itambacuri, Carolina 
também fez doações de geladei-
ras, cadeiras de roda e banho e 
lâmpadas de led para as institui-
ções, em solenidade realizada 
no Ginásio Poliesportivo Frei 
Francisco Dornelas Cerqueira.

        
Transformação 

As doações são resultado 
de parcerias com agentes da 
sociedade civil e iniciativa 

privada. “Contamos com re-
cursos desses agentes para 
ampliar o alcance de nossas 
ações com mais qualidade e 
obter resultados transforma-
dores. Não são ‘entreguinhas’ 
como dizem por aí. São entre-
gas daquilo que as instituições 
precisam daquilo do que elas 
nos solicitam”, destacou Caro-
lina Pimentel.

Mais de 60 gestantes par-
ticiparam do Carinho de Mãe, 
que ocorreu na Sede de As-
sistência Social da cidade. 
Elas participaram de palestras 
sobre a saúde e os cuidados 
que a gestante deve ter con-
sigo e com o seu bebê antes, 
durante e depois da gestação. 
As palestras foram realizadas 
por profissionais voluntários 
da Polícia Militar com vasta 
experiência na área da saúde 
e do direito das mulheres e 
crianças.

Além de Itambacuri, a Ca-
ravana Servas esteve em 
Formoso, no extremo noroeste 
de Minas, e Araxá. Também foi 
a Araçuaí, no Vale do Jequi-
tinhonha, no Serro, em Três 
Corações, e em São João das 
Missões, que fica às margens 
do Rio São Francisco, no Norte 
do Estado. Também passou 
por Pará de Minas e Mutum.

carolina Pimentel: “temos ido ao interior para levar
justiça social para quem de fato precisa”
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se
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Freud
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ariane Braga

novas tendências para o varejo

O uso das novas tecnologias pelo 
varejo já é uma realidade predomi-
nante. Quem ainda não aceitou esse 
novo cenário e não tem buscado se 
adequar as necessidades do mundo 

atual, corre um sério risco de ficar completa-
mente obsoleto e fora do mercado. As mudan-
ças acontecem o tempo todo e se multiplicam 
pelas redes, influenciando as opiniões, os 
desejos e o consumo. O varejo tem passado 
por transformações profundas. Assim como 
os consumidores, que já não querem apenas 
adquirir um produto, cada vez mais, eles estão 
em busca de uma experiência personalizada e 
com total conveniência. Atualmente, os clientes 
buscam diferentes canais de interação antes 
de comprar um item. Aplicativos que comparam 
preços, visitas ao site das lojas, catálogos de 
compra online, redes sociais, são alguns dos 
exemplos. Com os novos hábitos, alguns tipos 
de venda atraem mais os consumidores.

O novo perfil dos consumidores rompeu as 
barreiras convencionais. Para eles, não existe 
mais diferença entre loja física ou online, o que 
eles buscam é a integração dos canais, que 
proporcionem comodidade e simplificação. 
Cada cliente é único, ele navega pela internet, 
relaciona-se com a marca nas redes sociais, 

compara o produto e potencialmente entra 
numa loja física, que passa a ser mais um 
ponto de contato da jornada do consumidor. 
Praticamente todos os setores do mercado 
serão – ou já estão sendo – afetados por estas 
mudanças, mesmo que indiretamente. Por 
isso, mais do que estar atento e próximo às 
tendências tecnológicas, é necessário saber 
identificá-las e, principalmente, aproveitá-las. 

Cada vez mais devemos conhecer e dar 
importância para os nossos clientes e o que 
eles anseiam. Neste ponto, nos ligamos ao 
passado, quando o vendedor conhecia todas 
as preferências de seus clientes e sabia o 
que era adequado para ele. Nessa busca 
por oferecer mais comodidade, as empresas 
de segmentos diferentes estão, inclusive, se 
unindo para oferecer diversos serviços em 
um só, as chamadas soluções integradas, 
que contribuem para o aumento do número 
de clientes, crescimento e desenvolvimento 
dos empreendimentos. As novas tecnologias 
empoderaram o consumidor, desta forma 
precisamos atrair, encantar e transformar para 
conseguir fidelizá-los. 

Para acompanhar tantas inovações, e 
utilizá-las da melhor forma, a gestão dos negó-
cios também precisa evoluir. O gerenciamento 

das empresas precisa ser cada vez mais pro-
fissional e eficaz, com melhor uso dos recursos 
tecnológicos para reduzir os custos e aumentar 
a produtividade. O capital humano é outro 
fator decisivo para o sucesso da gestão, pois, 
apesar dos inúmeros avanços, as pessoas são 
fundamentais. Toda equipe deve atuar com o 
mesmo propósito, preparada para atender as 
demandas dos clientes. Não adianta investir 
em tecnologia, se a loja não contar com fun-
cionários bem preparados, capazes de atrair e 
fidelizar o consumidor e de fazer uso de todas 
as ferramentas à sua disposição. Por isso, a 
capacitação dos funcionários e o atendimento 
qualificado aos clientes são essenciais.

Diante de tantas mudanças, sabemos que 
os desafios do varejo são muitos. Temos que 
melhorar todo o processo de gestão para tor-
nar o negócio mais competitivo e aperfeiçoar 
a experiência de compra do cliente para que 
ele sinta vontade de ir à loja. Faz-se necessário 
operar em todos os canais de venda e investir 
no conhecimento profundo dos clientes para 
oferecer interações altamente personalizadas 
e dinâmicas. Então, precisamos seguir atentos 
às tendências e não perder a oportunidade de 
avançarmos em direção a um novo modelo 
de varejo.

Brasil ainda tem mais de
12 mi de desempregados

Mercado de trabalho está mais exigente

Como resultado da crise econômica, política 
e social, o país ainda abriga mais de 12,7 milhões 
de desempregados, segundo dados do IBGE. 
Mesmo com a retomada de alguns setores, as 
vagas ainda não são suficientes para reduzir esse 
número. De acordo com informações da Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domicílios Con-
tínua (PNAD-C) mensal, divulgada em fevereiro 
pelo IBGE, depois de dois trimestres em baixa 
(11,8%), a taxa de desocupação se manteve em 
12,2% de novembro de 2017 a janeiro de 2018. 
Contudo, esse resultado mostra a movimentação 
sazonal típica de início de ano, quando os funcio-
nários temporários são dispensados.

Porém, outro motivo tem contribuído para que 
essa conta não feche: a qualificação. Agora, as 
exigências do mercado estão ainda mais altas 
devido ao grande número de candidatos – os 
diferenciais como cursos extras e habilidades 
são fatores que podem ser decisivos para entrar 
numa seleção, mas como se aperfeiçoar se não 
há dinheiro para investir?

A consultora de carreira e job hunter Danie-
la Montandon explica que o número de vagas 
em relação ao de desempregados ainda é muito 
pequeno e, diante disso, os recursos humanos 
acabam fazendo uma seleção mais criteriosa 
e exigente em certos conhecimentos. “Existem 
faculdades muito boas e cursos extras de ótima 
qualidade, contudo esse profissional deve sem-
pre estar se aperfeiçoando, pois se qualificar 
virou uma exigência”. 

Ademais, as empresas têm buscado profis-
sionais flexíveis e que estejam aptos a exercer a 
função solicitada. “Eles também querem pessoas 
mais comunicativas, que saibam lidar com con-
flitos e mudanças”.

Um exemplo da mudança é a língua estran-
geira que antes era um diferencial e hoje é um 
pré-requisito. “Há 20 anos, o inglês não tinha 
nenhuma importância, mas há cerca de 5 anos 
ele se tornou uma exigência devido as multina-
cionais que se instalaram no país”.

A profissional de marketing Amanda Santos 
perdeu uma grande oportunidade de trabalho 
por não ter a segunda língua. “Estava partici-
pando de uma seleção e durante a entrevista 
em grupo o recrutador perguntou se todos 
tinham inglês. Nessa hora o chão se abriu para 
mim e para mais cinco pessoas que estavam 
na sala. Tive que abandonar o processo, sendo 
que tinha todas as outras competências para a 
função. Infelizmente, devido ao custo, não tive a 
oportunidade de fazer o curso”, lamenta.

Com um cenário econômico incerto, outra 
questão que fica à tona são a de profissionais 
que aceitam trabalhar por salários menores. 
A consultora esclarece que isso não é mal 
visto, como se pensa. “Pelo contrário, devido a 
demanda do mercado, alguns estão aceitando 
oportunidades com cargos e salários inferiores, 
isso mostra que a pessoa é flexível e consegue 
se adaptar as exigências”.

Entrevista, como proceder?
Daniela conta que durante a entrevista o 

recrutador utiliza várias técnicas para identificar 
as características essenciais nos candidatos. 
“O recrutador deve ter muita técnica e conhe-
cimento sobre a área almejada. O processo se 
inicia pela análise do currículo e na entrevista 
é possível fazer perguntas nas quais se busca 
respostas que irão mostrar se ele tem ou não 
o que a empresa precisa. Existem dinâmicas, 
testes e provas que também podem ajudar”.

Ela salienta que o candidato deve sempre 
estudar o conteúdo de seu currículo, pesquisar 
a empresa e o recrutador e, por fim, não ser 
prolixo ao responder perguntas. “O ideal é ser 
claro e direto”.

Muita gente não consegue falar de si com 
clareza e quando a pergunta é: “quais são seus 
defeitos e qualidades?” acaba se enrolando, 
bem como a estudante de engenharia Larissa 
Campos. “Me perco e não sei que resposta dar 
e acabo sendo eliminada dos processos”.

A consultora comenta que o ideal é que não 
se fale sobre o seu pior defeito. “A ansiedade e o 
perfeccionismo viraram características piegas e 
repetitivas. A primeira eu considero uma questão 
profissional e não acho negativa desde que a 

pessoa tenha consciência disso e saiba tratá-la. 
Caso haja dúvida em o que dizer, o melhor é 
buscar as avaliações de desempenho de an-
tigos superiores e verificar aquilo que mais se 
repetiu. Além disso, é importante falar o defeito 
e, em seguida, dizer o que está sendo feito para 
corrigi-lo”, conclui.

realidade
Curso de inglês em Belo Horizonte 

custa em média R$ 287,30 por mês. Se le-
varmos em consideração um trabalhador 
que ganha um salário mínimo (líquido), 

ele ficaria com R$ 666,70.  

Como se aperfeiçoar?
Preço médio do curso
Pacote de 3 minicursos EAD 

na área de marketing 
r$ 1.999

Aperfeiçoamento em mídias
sociais básico 20h 

r$ 335

salário médio
Assistente de marketing 

r$ 1.200

Analista de mídias sociais
r$ 1.800
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dicA: Se a grana está curta, aproveite 
os cursos gratuitos na internet que 
podem te ajudar, um deles é o da Rock 
Content que tem quatro minicursos com 
certificação gratuita.

Como acompanhar o mercado de trabalho sem dinheiro para investir em cursos?
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Falta elegância 
Experiente advogado, ex-militante político e ex-deputado 

federal, o paulistano Airton Soares, com relação às constantes 
brigas nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, afirmou: 
“A Corte Suprema tem de dar exemplo. Portanto, nessa fase 
atual está faltando elegância aos seus ministros para evitar o 
eterno bate-boca entre eles”.

será praga?
Muitos frequentadores do Café Nice, na Praça Sete, têm 

alegado que as lesões que o jogador Fred, do Cruzeiro, vem 
sofrendo tem sido praga de atleticanos por ter trocado o Galo 
pela Raposa. O jogador sofreu, no jogo contra o Tupi, uma 
ruptura no ligamento cruzado e corre o sério risco de perder o 
restante da temporada ou de só voltar no final do ano.

mudança de cenário
“Pode ser que com o fim do foro privilegiado muitos políticos 

percam o interesse de se candidatar a cargos majoritários ou, 
até mesmo, de deputado federal, pois eles teriam que desem-
bolsar altas quantias financeiras sem os mesmos resultados 
práticos para seus negócios”. Essa é a avaliação do jornalista 
da Globo News Gerson Camarotti, depois de fazer uma lon-
ga sondagem sobre o assunto nos bastidores do Congresso 
Nacional.

Privatização de Furnas
Com seu estilo simples, o deputado Emidinho Madeira 

(PSB) está arregimentando a população dos 34 municípios do 
Lagoa de Furnas para protestar contra o projeto propondo a 
privatização de Furnas. “A água é mineira, a empresa também 
e foi construída pelo mineiro JK. Então, essa privatização é 
sem nexo e não faz o menor sentido, além de desrespeitar 
a nossa gente. Na verdade, caso isso venha acontecer, vão 
embora milhões de investimentos de agricultores da região, de 
empresários do turismo que lá aportaram recursos e tudo mais. 
Vou bater pesado nesse assunto”, promete o irado parlamentar.

Quem manda no PHs
Em Brasília, o parlamentar Marcelo Aros bate no peito e 

ostenta o título de presidente nacional do PHS. Mas ele teve 
de engolir a seco uma recente declaração do prefeito de BH, 
Alexandre Kalil (PHS), que gerou várias manchetes nos jornais 
diários: “Sou eu quem manda no PHS de Minas”. Dorme com 
essa, Sr. Marcelo...

aécio em Brasília
Quem teve oportunidade de conversar por mais de uma vez 

com Aécio Neves ouviu do tucano uma reclamação comum, 
porém repetida diversas vezes: a falta de apoio dos lideres 
políticos do Estado. “Aqui em Brasília, meu prestigio junto 
às grandes lideranças é total, ao contrário do que ocorre em 
Minas.”, lamenta-se.

Comentário final. Para além das denúncias envolvendo o 
nome do político mineiro, existe o fato de ele, assim que deixou 
o governo do Estado, ter ostentado seus dois endereços, no 
Rio e em Brasília.

Cena única – Então, diante dessa realidade, não seria o 
caso do ilustre Neves transferir seu título de eleitor para o Rio, 
cidade onde nasceu e prefere passar as suas horas de lazer 
e meditação? 

Viva o agronegócio
“O Brasil só está em pé por conta dos resultados práticos 

do agronegócio. Na minha opinião, o governo federal deveria, 
inclusive, oferecer mais ajuda ao setor que poderia crescer 
ainda mais”. Trecho de uma fala do advogado Roberto Del-
manto Junior, durante debate na TV Cultura, em São Paulo. 
Coitada da nossa indústria brasileira que está realmente sem 
moral, inclusive nos meios jurídicos. Vê se pode...
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

Série #SeuDireito

Cobrança abusiva: quando 
a dívida vira um tormento
Quando B.C* decidiu usar o 

cartão de uma loja de departa-
mento não imaginou que ficaria 
desempregado no mês seguinte. 
A compra, no valor de R$ 347,90, 
parcelada em três vezes, acabou 
gerando muita dor de cabeça. É 
que sem renda, ele não conseguiu 
quitar o valor, ficando inadimplen-
te. Porém, ele não está sozinho, 
estima-se que 39,5% da população 
do país com idades entre 18 e 95 
anos possua contas em atraso ou 
estão com o nome negativado.

B.C.* foi cobrado incansavel-
mente e de maneira abusiva pela 
empresa. “Me senti humilhado. A 
loja foi extremamente acolhedora 
na hora de me convidar a fazer o 
cartão, mas depois isso caiu por 
terra”, afirma. 

Ele recorda que, em um mes-
mo dia, a cobradora chegou a 
ligar 19 vezes. “Eu não atendi a 
todas as ligações, mas como liga-
vam do mesmo número deu para 
saber. Atendi algumas explicando 
que havia ficado desemprega-
do e que estava aguardando o 
seguro-desemprego sair para 
quitar o débito, mas não adiantou, 
as ligações não pararam. Inclusi-
ve, ligaram também aos fins de 
semana e feriados”.

Uma pesquisa realizada pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) apontou que 23% 
dos consumidores inadimplentes 
disseram ter sofrido uma aborda-
gem inadequada no momento da 
cobrança. Os sentimentos mais 
comuns foram constrangimento 
(36%), chateação (27%), angústia 
(25%), pressão (23%) e humilha-
ção (15%).

Segundo o especialista em direito do 
consumidor e professor do Centro Universi-
tário Estácio de BH Alan Matos, a empresa 
não está errada em fazer a cobrança. “Se o 
consumidor está inadimplente, é plenamente 
legal esse exercício, inclusive por telefone. 
No entanto, é necessário limites. Inúmeras 
ligações no mesmo dia falando sobre a dívida, 
fazendo ameaças, coagindo, constrangendo 
e usando linguajar desrespeitoso, é abuso 
de direito vedado pelo Código de Defesa do 
Consumidor (CDC)”.

o que diz o cdc:
Art. 42 - “Na cobrança de 

débitos, o consumidor inadim-
plente não será exposto a 
ridículo, nem será submetido 
a qualquer tipo de constrangi-
mento ou ameaça”.Professor do centro universitário estácio de BH Alan matos

Matos acres-
centa que as liga-
ções podem ser 
feitas na residência 
ou no trabalho do 
devedor, se aquele 
tiver sido o único 
número de contato 
deixado, contudo, 
falar sobre a dívi-
da só é permitido 
diretamente com o 
inadimplente. Além 
disso, aos fins de 
semana e feriados 
o contato não deve 
ser feito. “A doutri-
na e a jurisprudên-
cia têm assentado 
que o consumidor 
não pode ser co-
brado em seu ho-
rário de descanso, 
isso inclui o período 
noturno”.

Cobranças 
ilegais:

indevida: quando o con-
sumidor é cobrado por 
uma dívida que não fez. 
Neste caso, o fornecedor 
deve fazer a devolução 
do direito.

abusiva e vexatória: 
ainda que a pessoa es-
teja inadimplente, a con-
duta pode render con-
denação e, até mesmo, 
indenização por danos 
morais. Em casos mais 
graves, a atividade pode 
gerar detenção de quem 
pratica.

atenção
O professor de 

direito elucida que se 
o consumidor achar 
que a cobrança está 
extrapolando os li-
mites estabelecidos 
pelo CDC, ele deve 
procurar seus direitos. 
“A pessoa precisa ir ao 
órgão de Defesa do 
Consumidor de sua 
cidade (Procon, por 
exemplo) e fazer uma 
reclamação formal. 
Dependendo do tipo 
de fornecedor envolvi-
do no caso, o consumi-
dor também poderá 
fazer reclamação nas 
Agências Reguladoras 
(como a Anatel, no 
caso de empresas de 
telefonia)”.

A série #SeuDireito chegou ao 
fim. Mas, você pode rever todas 
as reportagens em nosso site 
www.edicaodobrasil.com.br.

*O nome foi preservado a pedido da fonte

Constrangimento,
chateação e
angústia já
foram sentidos
por consumidores
no ato da
cobrança
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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

o apresentador e jornalista Carlos Barroso, da
BH news tV, recebeu para debate o primeiro pré-candidato

ao governo de minas dinis Pinheiro (solidariedade)

Programa “Cena Política”
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o nosso suPremo se Politizou - Triste, mas é a realidade. O 
Supremo Tribunal Federal (STF), guardião da constituição, se politizou e 
nenhuma de suas decisões têm encontrado guarida na opinião pública.  
Tudo por causa da possível prisão do ex-presidente Lula (PT), que vai se 
tornando um ficha suja e o próprio Supremo que já havia decidido em 
votação do seu colegiado, reafirmando a prisão depois do julgamento em 
segunda instância por um tribunal, pode agora acabar com sua própria 
jurisprudência. Com isso, há uma série de consequências, embora os 
ministros se apeguem na constituição que diz que todo condenado só 
pode ser preso depois de a sentença ter transitado e julgado até a última 
instância, embora este mesmo tribunal tenha decidido o contrário antes. 
O Supremo se sujeitou durante todo esse tempo a receber pressões de 
militantes petistas e, até mesmo, de ex-ministro da Casa, pedindo pelo 
ex-presidente Lula que, agora, está nas mãos da Suprema Corte brasileira. 
Também pegou mal para o Supremo a suspensão da sessão que julgava 
um habeas corpus de Lula que foi interrompido.

PPs decide Por AlcKmin - Numa pré-convenção realizada, o PPS 
indicou que com a desistência de Luciano Huck, o partido vai apoiar 
Geraldo Alckmin (PSDB) para a presidência. O presidente do partido, 
deputado Roberto Freire, disse que a definição efetiva será feita na con-
venção, às vésperas da campanha. A equipe do governador paulista já 
está comemorando a adesão do primeiro partido. O senador Cristovam 
Buarque (PPS), que havia se colocado como pré-candidato, não se opõe 
a ideia de conversar com Alckmin.

de mAl A Pior - Mesmo com intervenção federal, a violência no Rio 
de Janeiro não cede. A cada dia, há novos confrontos e mortes. Outro dia, 
uma caminhonete cheia de bandidos saiu dando tiros a esmo pelas ruas 
da Barra da Tijuca, sem ser abordado por nenhum policial. Me parece 
que os bandidos depois da intervenção, vêm mostrando sua cara para 
dizer que não vai ser a presença do Exército que vai modificar sua atua-
ção naquela cidade. Isso me fez lembrar os Estados Unidos, onde cada 
Estado pode ter um tipo de lei e, assim, Nova York inventou a tolerância 
zero e acabou com a violência que campeava naquela cidade. O Rio 
infelizmente teria que ter uma lei só para eles.

A Faculdade senac – Campus Contagem realiza, até o dia 26 de 
abril, atendimento gratuito à população para tirar dúvidas, preencher e 
transmitir a declaração de Imposto de Renda 2018. O serviço será feito 
pelos alunos do curso de Ciências Contábeis da instituição. O atendimento 
deve ser agendado antecipadamente pelo telefone 0800 724 4440.

até o fechamento desta edição, a ministra Carmem 

Lúcia, estava resistindo a toda e qualquer manifestação 

para colocar em julgamento a prisão em segunda ins-

tância do ex-presidente Lula (PT).  

o vereador Wellington Magalhães (PTN) era o mais 

eufórico defensor do prefeito Alexandre Kalil (PHS) na 

sessão em que ele prestava contas à Câmara. 

os comerciantes, que tiveram prejuízos com as chu-

vas, estão esperançosos de que o prefeito Kalil vá lutar 

pelo menos por um empréstimo com juros subsidiados 

para eles se ressarcirem dos prejuízos.

domingo, dia 1º de abril
Edésio Lucas Diniz
Daniela Rocha
Pedro Silviano Costa 

segunda-feira, 02
Yara Tupinambá
Publicitário Álvaro Rezende
Leandro Augusto Carneiro – Rádio Itatiaia 

terça-feira, 03
Claudio Augusto Chaves de Mendonça 
Leia Leda Antônio Ministério 
Comandante José Afonso Assumpção - Líder Taxi Aéreo

Quarta-feira, 04
Cesar Peixoto Maciel 
Sandra Veneno 
Luiz Alves – ex-prefeito de Sabará 

Quinta-feira, 05
Luiza Dantas 
Rosa Fernandes Vilela 
Luiz Gomes Pereira Junior 

sexta-feira, 06
Ronaldo Augusto Ferreira 
Milton Tadeu Silva 
Alírio Diógenes Marques 

sábado, 07 
José Carlos Brant
Lísio Dias - Rei da Feijoada

Em Brumadinho, o Pro-
jeto Esporte na Cidade é 
referência no município e 
conta com patrocínio da 
Vallourec, por meio da Lei 
Federal de Incentivo ao Es-
porte, e apoio da Prefeitura 
de Brumadinho, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Eventos. 
A iniciativa é executada pela 
Organização De Peito Aberto 
Incentivo ao Esporte, Cultura 
e Lazer – DPA.

Para desenvolver e me-
lhorar a qualidade das aulas, 
o projeto realizou a entrega 
de materiais esportivos e kits 
de uniformes para os alunos 
do núcleo Brumadinho, em 
Minas Gerais. Ao todo, 300 
jovens do município são 
beneficiados pela iniciativa.

A entrega de materiais 
foi dividida em três etapas. 
Primeiro, foram distribuídos 
os kits de materiais (camisa, 
short, meião e tênis) para os 
120 beneficiados da Escola 
Municipal Padre Xisto, no 
distrito de Piedade do Para-

opeba. Depois, foi a vez dos 
60 alunos de judô na sede 
de Brumadinho receberem 
quimono e camisa do proje-
to. Por fim, 120 inscritos na 
comunidade de Suzana tam-
bém receberam novos itens. 
Além do material esportivo, 
a iniciativa disponibilizou 
também carteirinhas de iden-
tificação dos alunos.

Tudo é entregue de for-
ma gratuita pelo projeto, que 
também contrata um pro-
fissional de educação física 
para comandar as atividades 
e oferece estrutura completa 
e materiais esportivos para a 
realização das aulas. Durante 
a entrega, estiveram presen-
tes o prefeito Avimar de Melo 
Barcelos (PV), o secretário 
de Esportes, Lazer e Eventos 
Vanilson Porfírio e o diretor-
-presidente da DPA, Wences-
lau Teixeira Madeira Junior.

 “Estamos com o Esporte 
na Cidade há mais de 7 anos 
em Brumadinho. É uma hon-
ra fazer parte da comunidade 
esportiva do munícipio. Sem-

pre tivemos uma ótima parce-
ria com a Vallourec e com a 
cidade. Essa entrega é mais 
uma forma de firmamos essa 
parceria”, disse Wenceslau.

A professora Luana Mo-
rais comentou a importância 
do projeto para os alunos 
beneficiados. “Os estudan-
tes aprendem a socializar, 
a respeitar o próximo, a 
competir, mas também a 
cooperar. Aprendizagem da 
prática esportiva, qualidade 
física e de saúde se torna 
um conjunto de aprendizado 
que transforma a vida dos 
beneficiados para melhor”, 
analisou.

O Esporte na Cidade 
já atendeu mais de 12 mil 
crianças e adolescentes em 
diversas regiões do Brasil, 
contribuindo para a formação 
social dos jovens, por meio 
de atividades de desporto 
educacional. A participação 
no projeto é aberta a jovens 
entre 7 e 17 anos devidamen-
te matriculados e frequentes 
na rede de ensino.

Alunos recebem uniforme do
Projeto Esporte em Brumadinho
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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
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insÔniA AFetA 40% dos BrAsileiros
11 milhões de pessoas precisam de remédio para dormir

Ter um sono saudável tem sido 
um desafio para inúmeros brasilei-
ros, tanto que 40% da população, 
mais de 80 milhões de pessoas, é 
acometida pela insônia, de acordo 
com dados da OMS. Em decorrên-
cia disso, 11 milhões de brasileiros 
(7,6% da população) usa medica-
mentos para dormir.

O neurologista e professor da 
UFMG Almir Tavares diz que a 
insônia crônica é o problema mais 
comum, mas muitas pessoas tem se 
privado do sono devido à rotina. “Às 
vezes, a pessoa deliberadamente 
dorme menos do que deve para 
realizar determinada tarefa, porque 
sua rotina é tão frenética que sobra 
pouco tempo para dormir. O ideal é 
repensar esse estilo de vida a fim 
de comportar as 8h de descanso”.

Segundo o especialista, a 
pessoa pode demorar a cair no 
sono ou ter uma noite ruim, o que 
é absolutamente comum. “Temos 
microdespertares durante a noite, 
quando a gente acorda, volta a 
dormir e no outro dia nem lembra. 
Quando o problema se estende por 
mais de uma semana ou meses 
é preciso buscar auxílio médico. 
Existem tratamentos psicológicos 

e psicoterápicos direcionados à 
insônia, além dos medicamentos”.

Ele acrescenta que uma noi-
te bem dormida é essencial. “O 
sono agregado a atividade física 
e alimentação são pilares de uma 
vida saudável. O essencial é que 
a pessoa durma 8h por dia na fase 
adulta. Esse tempo varia com a 
idade, crianças precisam de mais 
tempo, enquanto que a terceira 
idade tende a dormir menos”.  

Crie um clima
Tavares cita que existem reco-

mendações denominadas como 
higiene do sono. “A pessoa precisa 
estar em um ambiente sem barulho, 
ventilado e com uma temperatura 
adequada. Preferencialmente, sem 
alérgenos e poeira, porque tudo isso 
pode dificultar o descanso”.

Alguns hábitos podem acarretar 
a privação do sono. “A cafeína, por 
exemplo, pode prejudicar. Vale ressal-
tar que ela não está presente somente 
no café, mas em outros alimentos. Um 
outro ponto é que muitas pessoas 
entendem que o álcool auxilia no 
relaxamento, mas é o contrário. Ele 
auxilia a dormir, porém quando o efeito 
passa, a pessoa acorda abruptamente 
e pode perder o sono”.

Bola de neve
O neurologista informa ainda 

que os adolescentes têm uma 
tendência a dormir tarde e que isso 
pode virar uma bola de neve. “É 
fundamental que os pais mostrem 
a seus filhos a importância de ter 
uma noite bem dormida”. 

O hábito de ir deitar tarde trouxe 
consequências para a atendente 
Lais Santos. “Quando era mais nova 
eu sempre entrava a madrugada 
conversando com minhas amigas 
no computador, vendo filmes, lendo 
livro etc. Eu ia dormir por volta de 3h 
da manhã e no outro dia acordava 
quase 11h, visto que eu estudava no 
período da tarde. Hoje, não consigo 
dormir cedo. “Acordo às 6h15 para 
ir para o trabalho e o mais cedo que 
durmo é 1h. Tenho buscado tomar 
chá de camomila, largar o celular e 
desligar a TV, além de deitar mais 
cedo para vê se isso me ajuda. O 
chá relaxa bastante, mas eu ainda 
fico cansada durante o dia”.

Tavares afirma que o cansaço 
é de fato uma das consequências 
da insônia e que, além disso, a 
pessoa pode ter dificuldade para 
se concentrar. “A longo prazo, ela 
pode ser acometida até mesmo por 
problemas psicológicos”.

Hora de relaxar
A proprietária da marca Produtos Lucenna, Denise Lucena,

dá algumas dicas de ervas e alimentos que podem
auxiliar para um sono tranquilo. Confira:

erVA cidreirA: Deve ser fervida e consumida ime-
diatamente, pois conservá-la tira suas propriedades. 
O ideal é tomar o chá até 2h antes de dormir.

mArAcuJÁ: Pode ser feito o chá com suas folhas, 
o suco da polpa ou o consumo da própria fruta. Ele 
tem propriedades tranquilizantes.

alFaCE: Deve ser degustado sem condimentos no 
lanche ou jantar. Tem efeito calmante.

alECrim: Pode ser fervido com a água ou ser usado 
em fusão.

mulungu: É um excelente tranquilizante e cal-
mante, é necessário deixar em fervura por alguns 
minutos.sono é essencial a saúde
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vinicolaaurora.com.br 
 facebook.com/vinicolaaurora

Todos os dias a gente vive

muitos momentos especiais.

Eles são simples, às vezes comuns.

Mas, observe com atenção,

são eles que fazem você valorizar

cada segundo da sua felicidade.

E são esses momentos que

a Aurora quer brindar com você.

#PedeAurora

Projeto fotográfico evidencia 
beleza natural feminina

Os padrões de beleza impostos pela socie-
dade têm causado diversas consequências, 
uma delas é a falta de amor próprio. Uma 
pesquisa realizada por uma empresa de 

cosméticos revela que no mundo, entre as entrevis-
tadas, apenas 4% das mulheres se sentem seguras 
o suficiente para se definirem como belas. E entre 
as brasileiras, o índice sobe para 14%. Outro dado 
levantado pelo estudo mostra que 59% afirmam 
sentir uma pressão para ser bonita, mas 72% do 
total se consideram satisfeitas com a própria beleza, 
mesmo não se considerando lindas.

Mas o que é ser bonita? O fotógrafo Alex Stoppa, 
de Belo Horizonte, desenvolveu o Projeto Narciso – 
que tem o objetivo de evidenciar diferentes formas 
da beleza feminina, tendo como foco o olhar das 
mulheres retratadas.

O profissional conta que esse é o segundo ano 
do projeto que começou por meio de uma inquie-
tação pessoal. “Eu trabalhava com fotografia de 
moda, então tudo era muito produzido, um padrão 
de mulher. Quando decidi atuar por conta própria 
senti que faltava algo. Dessa forma, percebi a 
questão da imposição do belo e comecei a estudar 
a fotografia sem a necessidade de maquiagem e 
produção, ou seja, a beleza nua e crua. Com a 
entrada da fotógrafa Vanessa Lacerda, essa ação 
se tornou um projeto”.

Stoppa diz que foram fotografadas 14 
mulheres que se candidataram, mas que não 
sabiam ao certo como seria o processo. “Con-
verso antes de começar a fotografá-las para 
entender um pouco mais e construir um olhar 
sobre o ensaio. Nos primeiros 10 minutos, elas 
ficam assustadas, pois não dou orientação de 
pose, mas depois elas começam a gostar e o 
ensaio flui. Algumas até disseram que, durante 
o processo, se sentiram sozinha, ou seja, em 
contato com elas mesmas. E esse é um ponto 
importante, pois é o momento em que ela é o 
centro de tudo”.

As fotos para essa segunda edição começaram 
a ser feitas em dezembro e foram finalizadas em 
janeiro. “Cada participante ganhou cerca de 30 
fotos. Após cada ensaio eu seleciono as melhores 
de acordo com olhar e objetivo do projeto. Quero 
fotografar os mais variados perfis, pois toda mulher 
pode ser fotografada”.

Exposição
Ainda não há data para a exposição das fotogra-

fias, mas o profissional conta que está em processo 
de planejamento. “O interessante é que as pesso-
as que participam querem realmente fazer parte, 
porque a mulher vem de peito aberto e com uma 
vontade de ser conhecer melhor. É muito bonito, pois 
o projeto saí completamente desse padrão imposto. 
Eu trabalho com a mulher real”.

A engenheira eletricista Joana Pereira conta que 
ficou sabendo do projeto por meio de uma amiga e 
decidiu participar. “Conversei com o Alex e com a 
Vanessa e fui. O padrão de beleza imposto hoje é 
surreal. O fato de estar ali em uma superfície refle-
xiva e se ver pode ser chocante e muito forte. Além 
disso, não há direção nenhuma, o Alex diz apenas 
que aquele é o seu momento. Dessa forma, as 
coisas vão fluindo”.

Ela diz que ficou surpresa quando recebeu as 
fotos. “Quando vi o resultado tive um choque, pois 
percebi o quanto sou maravilhosa (risos).  Essa sou 
eu mesma? Isso fez um bem para minha autoestima. 
Com isso, percebemos que o que é considerado 
defeito pela mídia, na verdade, nos torna quem 
somos. Cada dobrinha e celulite faz parte e nos 
deixam ainda mais bonitas”, salienta.

Por que narciso?
Com inspiração na figura de Nar-

ciso, personagem da mitologia gre-
ga, a ideia é instigar as mulheres a 
se olharem e encarar os reflexos de 
suas figuras projetadas no estúdio. 
E, com isso, levá-las a desenvolve-
rem a mesma admiração e processo 
de autocontemplação que Narciso 
tinha ao ver sua imagem refletida 
nas águas.

site do Fotográfo: www.alexstoppa.com.br
instagram: @alexstoppafeminino

Facebook: https://www.facebook.com/alexsandro.stoppa

“Converso
antes de

começar a
fotografá-las

para entender
um pouco mais

e construir
um olhar

sobre o ensaio”
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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

uma a cada três pessoas se
arrepende de ter feito tatuagem

Quebrando
tabus:

Recentemente, o Papa
Francisco impressionou o

mundo, mais uma vez, com sua
fala. O pontífice aconselhou os
jovens que se tornarão padres a

“não terem medo de tatuagens”
e a usá-las como ponto de

partida para conversas
e de modo a encorajar

o diálogo.

Sabe aquele conselho que, 
antes de fazer uma tatua-
gem, deve-se pensar bem 
para não se arrepender? 
Então, leve-o a sério! Se-

gundo estudo feito no Reino Unido, 
mais de um terço das pessoas que 
são tatuadas se arrependem do 
que fizeram. 

Os pesquisadores 
entrevistaram 580 
pessoas: 45% 
disseram que 
tinham feito 
a primeira 
entre os 25 
e 40 anos, 
metade ti-
nha mais 
de uma e 
a maioria 
foram feitas 
por tatuado-
res profissio-
nais. Além dis-
so, a maior parte 
das pessoas que se 
arrependeram fizeram o 
desenho quando eram jovens e 
afirmaram também que o local 
escolhido para o procedimento 
não era o mais adequado. 

Porém, caso você não tenha 
seguido esse conselho, fez uma 
tatuagem e se arrependeu do 
desenho, há saída para isso: a 
cobertura ou remoção à laser. 

Cobertura
A tatuadora Cláudia Barbosa, 

conhecida como Kakau, conta que, 
desde que abriu o estúdio, a procu-

ra por cobertura é grande, 
principalmente por 

pessoas que tatu-
aram nomes de 

ex-namorados 
e  mar idos 
o u  a q u e -
las muito 
a n t i g a s 
que estão 
borradas. 
“Para co-
b r i r  u m a 

ta t too de-
p e n d e  d o 

estado em ela 
está e o que dá 

para fazer. Normal-
mente, quando vai tam-

par, tem que ser um desenho 
maior para não ficar escuro”.

Ela diz que há pedidos muito 
variados sobre os desenhos das 
coberturas, porém nem tudo pode 

ser aplicado. “Por exemplo, é 
muito difícil cobrir uma tatuagem 
com uma mandala porque elas 
são vazadas. Cada caso é único. 
Tenho que avaliar a figura, como 
está o traço e a coloração. Tem 
vezes que eu não aconselho nem 
a cobertura. É melhor a pessoa 

clarear com algumas sessões de 
laser e depois fazer o desenho 
por cima”.

O valor para cobrir uma ta-
tuagem varia de acordo com o 
desenho que vai ser colocado por 
cima e a quantidade de sessões 
necessárias para isso. 

remoção à laser 
Outra opção para quem quer se 

livrar de uma tatuagem é a remoção 
à laser e esse processo visa apagar 
o desenho indesejável por comple-
to. Fernanda Rocha, fisioterapeuta 
especialista em dermatofuncional, 
explica que o tratamento é feito 
pela remoção a choque, no qual 
ele quebra as células que possuem 
o pigmento e elas são englobadas 
pelas outras partículas. “O resultado 
não é imediato e demora, em média, 
21 dias para começar a fazer efeito 
após a primeira sessão”.

Fernanda reitera ainda que o 
valor de cada sessão depende do 
tamanho, estado da tatuagem e 
pode variar de R$ 99 a R$ 1 mil. “O 
ideal é fazer pelo menos três proce-
dimentos para ter certeza de quanto 
será gasto”. 

A analista de negócios Beatriz 
Teixeira passou por esses dois 
procedimentos para se livrar de uma 
tatuagem. Ela conta que tinha formi-
guinhas desenhadas no pé. “Eu até 
gostava delas, mas fiz muito jovem, 
em um local barato e com profissio-
nal que não tinha referências. Com 
o passar dos anos, elas ficaram 
manchadas”. 

Beatriz relata que tentou fazer 
uma cobertura para renovar a tatua-
gem antiga, porém ela não ficou do 
jeito que queria. “Estou removendo 
a parte que ficou feia, justamente a 
que tem cobertura. Já fiz 12 sessões 
e estou gostando do resultado”.

Ela diz que a dor do procedimen-
to de remoção é quase a mesma de 
se fazer um desenho novo. “Vale a 
pena, porque para chegar a remover 
é que incomoda muito. Existe uma 
dor, mas é de boa”.

dicas antes de fazer uma tattoo:

1 - Pense bem no desenho e no local onde será tatuado;

2 - Procure um profissional com boas referências e trabalho sólido;

3 - não economize nesse processo;

4 - cuide para que a tatuagem cicatrize bem.

não se esqueça! tatuagem é algo que deve ser feito com responsabilidade!

Pi
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Diversidade cultural brasileira 
em cartaz no ‘Cine Sesc’

Em abril, iniciativa apresenta personagens marcantes nacionais

Filmes que se encontram 
fora do circuito comercial que 
retratam personagens à mar-
gem da sociedade. É assim 
que o Cine Sesc anuncia a 
programação de abril. Durante 
o período as unidades do Sesc 
em Juiz de Fora, Paracatu e 
Pouso Alegre vão exibir seis 
filmes. As obras apresentam 
fortes protagonistas da di-
versidade cultural brasileira, 
que refletem a sociedade que 
estamos inseridos atualmente.

Na primeira sessão desse 
ciclo serão exibidos três curtas 
da Mostra Sesc de Cinema, 
que retratam personagens de 
Brasília, São Paulo e Pernam-
buco. Os curtas são: Levino 
(Brasília, 2016); Homens e 
caranguejos (Pernambuco, 
2016); Orquestra invisível Let’s 
Dance (São Paulo, 2016).  

A dama do rasqueado 
(Brasília, 2017) é o primeiro 
longa do ciclo. Conta a história 
de Delinha, mulher que criou 
uma vertente brasileira para 
o rasqueado no Mato Grosso. 
Vento forte (Minas Gerais, 
2015) retrata os conflitos so-
cioambientais vividos por 
comunidades tradicionais pes-
queiras, mostrando o modo 
simples de vida dos pescado-
res e pescadoras artesanais 
que convivem harmonicamen-
te com a natureza. Por último, 
Terra deu, terra come (Minas 
Gerais, 2010) mostra o imi-
nente desaparecimento dos 

‘vissungos’, que são cantigas 
em dialeto entoadas durante 
os rituais fúnebres no interior 
de Minas Gerais.

As sessões no Sesc Juiz 
de Fora são sempre às quar-
tas-feiras, às 19h. No Sesc 
Paracatu, sempre às quintas-
-feiras, às 19h. Já no Sesc 
Pouso Alegre, às sextas-fei-
ras, também às 19h. Para con-
ferir a programação em cada 
um dos municípios acesse: 
sescmg.com.br. O Cine Sesc é 
uma iniciativa que promove a 
circulação, difusão e o acesso 
a produções cinematográficas 
nacionais e internacionais. 

O projeto é um dos maiores 
circuitos de exibição de filmes 
no país. 

As obras são apresenta-
das nas salas de audiovisual 
das unidades, incentivando 
a fruição e o bate-papo em 
torno do cinema brasileiro e 
internacional, comercial ou 
independente, em um eixo 
educativo, artístico e cultural. 
O projeto propõe um recorte 
temático, com filmes que 
abordam assuntos sociais 
relevantes. Apenas em 2017, 
o Cine Sesc alcançou um pú-
blico de 100 mil pessoas em 
Minas Gerais.

a dama do rasqueado
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30% das empresas de ônibus
urbanos estão à beira do colapso
Os empresários do setor de trans-

porte público urbano por ônibus 
se reuniram, semana passada, em 
Brasília para avaliar a grave crise 
econômico-financeira enfrentada pelo 
setor, acentuada a partir de 2013. Eles 
assinaram uma Carta de Brasília e, no 
documento, alertam para os riscos à 
sobrevivência das empresas e para 
a dificuldade de continuar ofertando 
esse serviço essencial para grande 
parte da população brasileira. Os em-
presários cobram políticas efetivas de 
fortalecimento do transporte coletivo, 
financiamento adequado e investimen-
tos dos governos federal, estaduais e 
municipais em projetos de melhoria da 
infraestrutura viária.

O setor de transporte urbano por 
ônibus conta hoje com 1.800 empre-
sas, com uma frota de 107 mil veículos 
que transportam 34 milhões de passa-
geiros por dia nas cidades brasileiras, 
gerando quase 500 mil empregos. 

O descumprimento dos contratos 
de concessão e o adiamento de rea-
justes tarifários acordados têm agrava-
do o desequilíbrio financeiro do setor: 
10% das empresas de transporte 
coletivo fecharam as portas entre 2014 
e 2016, e 30% do segmento, cerca de 
600 empresas, enfrentam alto grau de 
endividamento e risco de insolvência; 
o problema atinge especialmente as 
pequenas e médias empresas e afeta 
a qualidade do serviço ofertado. 

Promessas do governo federal que 
não saíram do papel, como o Pacto 
Nacional pela Mobilidade Urbana, que 
jogou por terra a maioria dos projetos de 
melhoria da infraestrutura das cidades, 
e o sucateamento de projetos de BRT e 
outros, lançados a reboque dos grandes 
investimentos anunciados no clima de 

euforia da Copa do Mundo e dos Jogos 
Olímpicos, são os principais motivos 
que, segundo o setor, contribuíram 
para o desmonte de sistemas de trans-
porte público, hoje incompletos, sem 
manutenção e segurança adequados, 
em total desrespeito com o orçamento 
público e com os usuários do sistema de 
transporte público por ônibus.

De acordo com a carta, redigida 
após um dia de intensa avaliação e de-
bate realizados na sede da Associação 
Nacional das Empresas de Transporte 
Urbanos (NTU), os empresários de 
grandes empresas do setor exigiram 
que o governo tome medidas urgentes 
para garantir a prestação dos serviços 
com qualidade e preços acessíveis.

Entre as propostas para fortalecer 
o setor estão o cumprimento rigoroso 
dos contratos de concessão ou per-
missão, respeitando os direitos e deve-

res das duas partes; o financiamento 
de parte dos custos operacionais do 
transporte coletivo pelo transporte in-
dividual; a retomada dos investimentos 
na infraestrutura urbana e a prioriza-
ção dos espaço urbano destinados ao 
transporte coletivo, entre outros.

“Todas as propostas estão alinha-
das com a percepção do setor de que 
é impossível continuar ofertando um 
serviço sem a contrapartida dos go-
vernos federal, estaduais e municipais 
que, ao invés de estimular a melhoria 
desse transporte essencial para mais 
de 80% da população brasileira que 
se desloca por meio do ônibus, tem 
contribuído para a degradação do ser-
viço”, esclarece o presidente executivo 
da NTU, Otávio Cunha.

A carta será amplamente distribu-
ída junto a autoridades do Executivo 
federal, estadual e municipal.

Presidente executivo da ntu, otávio cunha
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PreFeito municiPAl de noVA limA

Vitor Penido

Coronel Fabriciano oferece análise
de solo gratuita para agricultores

Correção do Solo
Desde o final de 2017, a prefeitura 

também fornece, gratuitamente, o corre-
tivo para o solo. A falta de cálcio causa 
severas restrições ao crescimento da 
planta, prejudicando a absorção de 
nutrientes e diminuindo a produção. O 
calcário é destinado para propriedade 
com até um hectare (10 mil metros 
quadrados) e diversos tipos de culturas 
(hortaliças, frutas e legumes), excetuan-
do eucalipto e pastagem. De dezembro 
a março, já foram entregues quase 40 
toneladas de calcário, beneficiando 38 
agricultores do município, dos 62 até 
agora cadastrados.

O secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Leandro Xingó, explica que 
o insumo também pode ser solicitado 
junto a Secretaria ou Emater. “Hoje, 
a administração municipal coloca à 
disposição dos agricultores suporte 
técnico da Emater, insumos e agora, 
análises. O objetivo é sempre buscar a 
maior qualidade e rentabilidade do solo, 
gerando emprego e renda também no 
campo”, conclui Xingó.

Para aprimorar a produção 
agrícola fabricianense e 
melhorar a qualidade de 
vida do homem do campo, 

a Prefeitura de Coronel Fabri-
ciano, por meio da Secretaria de 
Governança do Desenvolvimento 
Econômico, Turismo e Cultura, 
firmou mais um importante convê-
nio, desta vez com a Associação 
de Moradores de Santa Vitória dos 
Cocais dos Arrudas (Amosvica) e 
a Cenibra. A parceira vai oferecer, 
gratuitamente, 100 análises de solo 
para agricultores das áreas urbana 
e rural da cidade.

A análise de solo permite ao 
agricultor saber mais sobre o solo 
usado para o plantio e como tornar 
a terra mais fértil. “O solo do mu-
nicípio, de uma maneira geral, é 
muito ácido. É recomendável que 
a análise seja feita a cada 2 anos. A 
coleta é programada e feita confor-
me orientação técnica. O material 
é enviado para laboratório analisar, 
classificar e a partir do resultado, 
indicar o tratamento correto para 
melhorar os resultados e ampliar 
a safra”, explica Manoel Simões, 
zootecnista e técnico da Emater 
em Fabriciano.

Esta é a primeira vez que o ser-
viço é oferecido gratuitamente na 
cidade. A coleta do material pode 
ser agendada junto à Secretaria de 
Governança do Desenvolvimento 
Econômico, Turismo e Cultura ou 
Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Emater) de Fabri-
ciano. Para ter acesso ao serviço 
é necessário cadastro no municí-
pio, apresentar documentação do 
terreno e pessoais, e informar a 
cultura a ser plantada. A análise é 
feita pelo laboratório do Sindicato 
Rural de Manhuaçu. O resultado 
sai em média de 15 dias.

“O solo do
município, de
uma maneira

geral, é muito ácido.
É recomendável

que a análise seja
feita a cada 2 anos”

PM
CF

Cidade de nova lima revitalizada

Apresentamos à cidade o 
projeto Revitalizar para Competir, 
uma proposta de modernização 
e melhoria da ambiência urbana 
do Centro de Nova Lima, que 
será realizada em parceria com 
a Associação Comercial e Em-
presarial de Nova Lima, Câmara 
da Mulher Empreendedora, com 
apoio de empresários locais.

Um trabalho inovador, feito 
com muito cuidado e critério, que 
abrange desde o Bicame até a 
Praça do Senai e contribuirá para 
aumentar a competitividade do 
comércio local, diante do cresci-
mento de outros polos comerciais 
da região metropolitana de Belo 
Horizonte.

Atentos ao cuidado com a 
cidade, ao meio ambiente e à 
saúde da população, realizamos 
uma reunião técnica com a Co-
pasa para tratar da ampliação do 
abastecimento de água em toda 
a cidade e, principalmente, da 
solução de todo o problema de 
esgoto lançado a céu aberto na 
região do Jardim Canadá e do 

Vale do Sereno. Neste sentido, 
estreitamos nossa relação com 
a companhia e vamos dispo-
nibilizar uma sala na sede da 
Regional Noroeste para trabalhar 
a questão do esgoto não domés-
tico com empresários locais.

Ainda na região, aprovei-
tamos para visitar as obras de 
um dos equipamentos públicos 
mais aguardadas pelos nova-
-limenses: a Policlínica do Jardim 
Canadá, que também terá anexa 
uma nova Unidade Básica de 
Saúde. Não mediremos esforços 
para que essa importante obra, a 
primeira do nosso pacote anun-
ciado no mês passado, esteja 
pronta para atender os usuários 
ainda neste ano.

Essas ações evidenciam 
que, apesar de todas as dificul-
dades que enfrentamos, temos 
trabalhado diuturnamente para 
melhorar os serviços prestados 
e elevar a qualidade de vida 
em nossa cidade, cumprindo os 
compromissos que assumimos 
com a população.

Não
mediremos

esforços para
que essa

importante
obra, a

primeira do
nosso pacote
anunciado no
mês passado,
esteja pronta
para atender
os usuários

ainda
neste ano
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
Quem sABe, sABe Advogado & Jornalista

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

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

torcidas divididas. Depois de muitos 
anos, Atlético e Cruzeiro chegaram a um 
acordo para jogarem no Mineirão com 
a presença das duas torcidas. Cada time 
receberá 50% da renda líquida, sendo 
que a primeira partida nesse formato será 
realizado no dia 19 ou 20 de maio.

Eleição quente. O clima para as elei-
ções presidenciais começa fervendo, com 
manifestações violentas, com pedras, 
pneus queimados e, agora, até tiros. É 
preciso que as autoridades estaduais e 
federais tomem providencias e combatam 
essa onda de violência, que pode colocar 
a democracia em risco.

Brasil e China. Com a elevação da 
tarifa de importação da China aos Estados 
Unidos, a carne brasileira será beneficiada. 
O presidente da Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA), Francisco Turra, 
afirmou que o Brasil embarcou, em 2017, 
48,9 mil toneladas para o território chinês, 
faturando aproximadamente mais de 
U$$100 milhões.

minas e emprego. Pelo segundo mês 
consecutivo, assim como no país, Minas 
Gerais registrou saldo positivo  na geração 
de empregos formais. Ao todo, o superávit 
estadual de fevereiro foi de 7, 2 mil vagas. 
No acumulo de primeiro bimestre, o 
Estado gerou 16,1 mil postos de trabalho, 
já descontando as demissões do período 
praticamente 77% a mais do que nos 
mesmos meses de 2017, quando o saldo 
foi de 9,1 mil empregos.

Fonte: Diário do Comércio

c A n A l   A B e r t o

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

inscriÇÕes ABertAs PArA o FÓrum 
grAmAdo de estudos turÍsticos 

PArQues dA cidAde

Realizado pelo SindTur Serra Gaúcha e organi-
zado pela Rossi & Zorzanello, o Fórum Gramado de 
Estudos Turísticos está confirmado para acontecer 
entre 12 e 14 de abril. A ideia é debater temas 
acadêmicos e suas execuções práticas, dando 
espaço à participação de estudantes, players do 
turismo nacional, dirigentes de destinos turísticos 
e legisladores.O evento terá como eixos básicos 
o desenvolvimento sustentável, entretenimento, 
legislação e destino turístico. No primeiro dia está 
confirmado o colóquio “turístico como ciência a 
serviço do desenvolvimento sustentável do país”, 
estruturado pelo Programa de Pós- Graduação 
em Turismo e Hospitalidade da Universidade de 
Caxias do Sul (USC).Também estão programadas 
palestras com turismólogos, economistas, empre-
sários e filósofos que abordarão o turismo como 
tema central. As inscrições estão abertas em www.
forumgramado.com.br.

A Prefeitura de Belo Horizonte está esque-
cendo de reabrir os parques da cidade que foram 
interditados por causa do risco da contaminação 
da febre amarela. Os locais foram fechados com o 
objetivo de proteger a população. Segundo a Fun-
dação de Parques Municipais , a reabertura  ainda 
não tem data marcada e depende de autorização 
da Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

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

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

soluÇÕes em tecnologiA
PArA educAÇÃo

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

E A REDUÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR

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

VÍDEO CONFERÊNCIAS

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM 
CERTIFICAÇÃO ISO 9001/2008

KITS ESCOLARES, UNIFORMES
E BRIQUEDOS PEDAGÓGICOS

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

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

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

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

Prefeitura de JF inaugura nova 
estação de tratamento de esgoto

Juiz de Fora deu um importan-
te passo para a despoluição do 
Rio Paraibuna. O prefeito Bruno 
Siqueira (MDB) inaugurou a nova 
Estação de Tratamento de Esgoto 
(ETE) União-Indústria, no bairro 
Granjas Bethel. Parte integrante 
das obras de despoluição, iniciadas 
pela Companhia de Saneamento 
Municipal (Cesama) em agosto de 
2013, a unidade tratará até 70% 
do esgoto coletado na cidade. O 
evento contou com a presença 
de vários representantes do Exe-
cutivo, vereadores, diretoria da 
Cesama, e com apresentação do 
coral da companhia.

O prefeito destacou obras 
inauguradas durante sua gestão. 
“Vale lembrar que sempre tivemos 
a questão da água como uma das 
nossas prioridades, por exemplo, 
dentre as obras de abastecimento, 
a barragem de Chapéu d’Uvas”, 
afirmou. Porém, advertiu que a 
questão da sustentabilidade dos 
recursos naturais abrange também 
a área do saneamento básico, daí 
a importância de um projeto como 
a despoluição do rio: “Com a ETE 
em funcionamento, dobraremos, 
de imediato, a capacidade de trata-
mento de esgoto da nossa cidade, 
chegando a até 50% no final deste 
ano, com previsão de até 70% para 
o futuro”.

O diretor-presidente da Cesa-
ma, André Borges de Souza, des-
tacou: Quando iniciamos a gestão, 
a Cesama se comprometeu com a 
prefeitura a tirar do papel esse pro-
jeto de expansão do tratamento de 
esgoto e hoje estamos aqui, graças 
ao empenho destes funcionários, 
inaugurando uma unidade que 
atuará com uma vazão de até 860 
litros por segundo”.

Para o deputado federal Mar-
cus Pestana (PSDB), um dos 
grandes desafios deste século será 
conciliar geração de empregos com 
sustentabilidade ambiental, porém, 
com a nova ETE, Juiz de Fora entra 
para a vanguarda do setor de de-
senvolvimento sustentável. “Trata-
-se de um projeto ousado, orçado 
em mais de R$ 130 milhões, cujos 
benefícios serão refletidos também 
na área da saúde. Com suas águas 
livres de esgoto, os rios e córregos 
da cidade ficarão livres do mau 
cheiro, logo, deixarão de atrair 
insetos vetores de doenças como 
dengue e febre amarela”, avaliou.

Já o deputado estadual Isau-
ro Calais (MDB), relembrou sua 
chegada a Juiz de Fora, em 1981, 
quando ouvia histórias sobre o pas-
sado do Paraibuna. “Antigamente, 
era comum ver pessoas pescando 
na Ponte do Ladeira. Fui vereador 

durante dois mandatos e sempre 
foi uma constante entre a popula-
ção do município essa vontade de 
ver o rio recuperado. Com essa 
obra, o Paraibuna está tendo a 
atenção que merece do poder pú-
blico, refletindo em mais qualidade 
de vida para Juiz de Fora e cidades 
próximas”, afirmou.

Para o presidente da Câmara 
Municipal de Juiz de Fora, vereador 
Rodrigo Mattos (PSDB), a inaugura-
ção da ETE, ao lado da licitação do 
transporte público e do novo Teatro 
Paschoal Carlos Magno, foram as 
três maiores realizações de sua 
parceria com a prefeitura: “Até então, 
nossa cidade tratava apenas 10% do 
esgoto, um índice que não condiz 
com um município do porte de Juiz 
de Fora. Mais do que uma grande 
obra, a ETE é um verdadeiro com-
promisso com as futuras gerações. 
Esse é o legado da nossa gestão”.

Bruno siqueira: “dobraremos a capacidade de tratamento na cidade”
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Empresa investe R$ 150 
milhões em Uberlândia

A Cargill vai inaugurar três 
projetos na unidade da companhia 
em Uberlândia até o final de 2018. 
O anúncio feito pelo prefeito Odel-
mo Leão (PP) e pelo diretor do 
negócio de Amidos, Adoçantes e 
Texturizantes da companhia, Laerte 
Moraes, terá o aporte de R$ 150 
milhões. O investimento permitirá 
que a fábrica instalada na cidade 
disponibilize uma nova linha de 
soluções inovadoras para pecua-
ristas de corte e leite no mercado 
brasileiro. Também estão previstas 
ações voltadas para a produção de 
amido modificado (que proporcio-
nará produtos alimentícios de maior 
valor agregado) e para a redução de 
aproximadamente 30% de consumo 
de água potável na planta.

As obras já foram iniciadas e 
vão gerar 600 postos de trabalho. 
Quando finalizados, os projetos 
abrirão 20 novas vagas para ope-
ração e 80 empregos indiretos 
relacionados à manutenção e logís-
tica. “Temos nos esforçado, assim 
como nossos trabalhadores, para 
reconstruir Uberlândia. E investi-

mentos assim nos mostram que os 
empresários estão reconhecendo o 
esforço e confiando no potencial da 
cidade para ampliar seus negócios. 
Quando o mercado se diversifica, é 
impulsionado e mais oportunidades 
de emprego e renda são oferecidas 
para a nossa população”, destacou 
o prefeito.

A Cargill iniciou suas opera-
ções em Uberlândia em 1986 e 
ampliou a fábrica em 1990, com 
a implantação da unidade de 
Amidos e Adoçantes. Em 2000, 
a companhia construiu na cidade 

uma fábrica de acidulantes. Hoje, 
1.118 funcionários trabalham na 
maior unidade fabril da Cargill no 
Brasil. “Com o objetivo de aumen-
tar o valor agregado dos produtos 
e ingredientes comercializados e 
alcançar a excelência operacional 
com eficiência e sustentabilidade 
das operações, estamos investindo 
na unidade de Uberlândia, um dos 
maiores complexos industriais do 
país”, ressaltou Laerte Moraes, 
diretor do negócio de Amidos, Ado-
çantes e Texturizantes da Cargill 
América Latina.

odelmo leão: “temos nos esforçado para reconstruir uberlândia”

PM
U

o coordenador de Políticas Públicas de direitos 
Humanos da Prefeitura de itabirito e presidente 
do movimento itabiritense de lésbicas, gays, Bis-
sexuais e travestis (itA lgBt), leandro dias, rece-
beu, no dia 19 de março, o grande colar de mérito 
legislativo na câmara municipal de Belo Horizonte
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o seu consórcio multibrasileiro

O que deixa um ponto de 
interrogação é se todo este 
oba oba em cima de nossa 
participação na Rússia se jus-
tifica. Pouca coisa deve mudar 
até a convocação definitiva e o 
nosso sucesso na Rússia vai 
depender de muito treino, se 
isto for possível. 

O trabalho de Tite até aqui é 
coerente e ele está bem servido 
com auxiliares na comissão 
técnica. O que não se deve ne-
gar, em hipótese alguma, é que 
tenha uma vara de condão para 
transformar o bom, o esforçado 
e o experiente em um jogador 
excepcional. 

Um fato a registrar: nenhum 
jogador de futebol em Minas 
foi sequer mencionado como 
possível relacionado, o que não 
acontece há muito tempo em 
convocações do Brasil. Também 
pudera, como reclamar, se não 
temos ministro mineiro no go-
verno Temer. Sinal dos tempos.

Brasil é o segundo país 
com mais boxes de crossfit

onde treinar crossfit? 

Dica mais importante para 
quem quer começar a praticar 
a modalidade é procurar um 
box autorizado.

Quer ficar em forma em pouco tempo e 
ainda definir a barriga para o verão? Então 
procure o crossfit, pois ele proporcionará 
perdas calóricas de até 100 kcal por treino. 
Devido a isso e também ao fato das ativi-

dades serem diferentes a cada dia, a modalidade 
vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil. 
Uma prova disso é que, segundo ranking do Cros-
sFit Inc, o país é o segundo que mais possui boxes 
licenciados (819) - ficando atrás apenas dos EUA 
(7.211), local onde a modalidade foi criada.     

O coach e professor de educação física Lucas 
Machado conta que esse tipo de treino surgiu para 
ser uma atividade física diferente para os atletas 
profissionais e chegou ao Brasil com a intenção de 
captar variados perfis. “Quando o crossfit veio para 
cá, pessoas normais que estavam paradas ou que só 
praticam musculação queriam saber o que os atletas 
estavam fazendo e repetir os mesmos exercícios”. 

Santos afirma que o que mais lhe chamou aten-
ção foi a variação de exercícios que a modalidade 
proporciona. “Há uma combinação de componentes 
que vão de atividades com carga até as de ginástica 
que utiliza o peso do corpo. Essa mudança cria um 
ambiente fora da zona de conforto, mesmo nos 
exercícios em que a pessoa já é adaptada. É sempre 
um desafio novo”. 

Ele destaca também que o crossfit o ajuda bas-
tante na prática do futebol americano. “A variação 
dos treinos te obriga a bolar uma estratégia de con-
tinuidade. Achar o menor tempo de descanso para 
conseguir manter o esforço sempre em 100%. O 
futebol exige do atleta diferentes tipos de estímulos 
e como o jogo é pausado, sempre tem uns segun-
dos para respirar entre cada jogada e dar aquele 
esforço máximo”.

O gosto pelo esporte foi tanto que Santos se 
profissionalizou como coach. “Sou formado em 
educação física e trabalhei com treinamento funcio-
nal. Além disso, por ser atleta, me usei de cobaia 
para encontrar o tipo de estímulo que melhor se 
adaptasse ao meu estilo de vida e que conseguisse 
me proporcionar resultados melhores. O crossfit 
trabalha muito a mobilidade corporal, o que auxilia 
na qualidade dos movimentos articulares. E isso é 
importante para qualquer pessoa, seja ela atleta ou 
só alguém que busca uma qualidade de vida melhor”.

Outro praticante da modalidade é o estudante 
Jander Padula. Ele conta que conheceu o esporte 
em 2014 nas transmissões ao vivo de competições 
nos canais de TV a cabo. “Sempre tive a curiosidade 
de saber como funcionava, pois ele era temido por 
muitos que faziam musculação”. 

Padula conta que o crossfit mudou a sua vida. 
“Fiquei fascinado pelos exercícios, em específico 
o levantamento olímpico e a ginástica. Entrei com 
o objetivo de ganho de massa muscular e abaixar 
o percentual de gordura. Com auxílio nutricional e 
dedicação, consegui sair de 152 Kg para 85 Kg em 
um ano”.

Risco de lesões 
Segundo estudo divulgado pelo Jour-

nal of Strength and Conditioning Research, 
o crossfit possui um alto índice de lesões, 
73% dos praticantes já sofreram algum 
tipo de traumatismo e 7% precisou de in-
tervenção cirúrgica. O coach Lucas explica 
que os riscos existem, como em qualquer 
outra modalidade, mas que eles podem 
ser minimizados com um bom profissional. 
“O ideal é que haja sempre um professor 
do lado orientando como o aluno deve 
praticar aquele exercício da melhor forma 
possível. Além disso, também cabe a 
pessoa mostrar quais são os seus limites e 
não querer ultrapassá-los logo na primeira 
aula. O bom profissional não é o que faz 
com que o aluno quase ‘morra’ na primeira 
aula, mas sim aquele que leva o novato a 
querer voltar no dia seguinte”.

Ele explica que o crossfit é uma mistura de 
movimentos funcionais variados e executados em 
alta intensidade, além de técnicas de levantamento 
de peso. “Todo mundo pode praticar a modalidade, 
desde que o treino seja pensado para aquela pessoa 
especificamente. O treinador não pode oferecer um 
série de exercícios semelhantes para quem está há 
um ano parado e para outro que já está no box há 
mais tempo”. 

O jogador de futebol americano do Galo Rodolfo 
Santos é um dos praticantes do crossfit. Ele relata 
que conheceu o esporte em 2008 por meio de um 
amigo que morava em Londres. “Eu já praticava 
futebol americano, ele era jogador da seleção britâ-
nica de rugby e disse para eu procurar a respeito, 
porque o estilo de treino estava revolucionando a 
preparação física dos atletas de lá”.

Há uma
combinação
de componentes
que vão de
atividades com
carga até as de
ginástica que
utiliza o peso
do corpo

serviço: crossfit4x4 

Endereço: Rua Santa Catarina, 739 - Lourdes

telefone: 31 3643-0001

Os preços variam de R$ 200 a R$ 400 dependendo 
da quantidade de treinos semanais
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Ginastas do Minas são convocados 
para competições internacionais

A temporada 2018 começou 
muito bem para os atletas da equipe 
de ginástica artística do Minas. A 
Confederação Brasileira de Gi-
nástica (CBG) convocou quatro 
minastenistas para representarem a 
seleção brasileira em competições 
internacionais nos próximos meses. 
Além dos atletas, o técnico da equipe 
Adulta do Minas, Antonio Lameira, e 
a fisioterapeuta do Clube Mariana 
Weschenfelder também servirão a 
seleção do Brasil.

Para a seleção Juvenil, Lucas 
Eduardo Souza e Camila Almeida 
foram convocados. Camila vai repre-
sentar o Minas e o Brasil no Trofeo 
Citta de Jesolo, na Itália, entre os dias 
10 e 16 de abril. Já Lucas Eduardo vai 
à Argentina para a disputa do Cam-
peonato Pan-americano, que será em 
Buenos Aires, de 10 a 15 de junho.

Já a equipe Adulta vai disputar 
duas etapas de Copa do Mundo, em 
Koper, na Eslovênia, e em Osjek, na 
Croácia. Os minastenistas Gabriel 
Faria e Leonardo de Souza repre-
sentarão o Brasil. Além deles, Antonio 
Lameira e Mariana Weschenfelder in-
tegram a comissão técnica brasileira. 
Os minastenistas vão para o Rio de 

Janeiro no dia 13 de maio e iniciam os 
treinamentos finais no Centro de Trei-
namento do Time Brasil. O embarque 
para a Eslovênia será no dia 20.

Camila Almeida também vai re-
presentar o Brasil na Gymnasiade 
2018. A minastenista garantiu vaga 
na maior competição escolar ao ficar 
na quarta colocação geral na Seletiva 

Escolar, realizada em São Paulo. Além 
dela, Mateus Camilo, que ficou em se-
gundo lugar na seletiva, também parti-
cipa da Gymnasiade, que, neste ano, 
será disputada entre 2 e 9 de maio, 
em Marrakesh, no Marrocos. Além 
dos atletas, o técnico minastensta 
Pietro Leddomado também participa 
da competição. Fonte: Site M.T.C.

camila Almeida está convocada para a seleção Juvenil
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a Copa do mundo está chegando

Vendo e revendo a lista 
de convocados por 
Tite para os amisto-
sos contra a Rússia 

e a Alemanha, fica um vazio 
muito grande não encontrar o 
nome de Neymar, na verdade o 
nosso único e definitivo craque. 
Dezesseis nomes já estavam 
previstos e Willian José e An-
derson Talisca passam a ser 
novidade. Rodrigo Caio, Ge-
romel, Fagner, Fred, Taison e 
Douglas Costa estão de volta.

A constatação é que não 
criamos nenhum fato novo 
entre os relacionados e Tite, 
com toda certeza, espera por 
Neymar para anunciar o time 
da estreia contra a Suíça em 17 
de junho. São bons jogadores. 
O nosso treinador sabe obser-
var e tem tido tempo à vontade 
para viajar e avaliar atletas.

Tite espera
por Neymar
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