
35
B e l o  H o r i z o n t e / B r a s í l i a   2 1  a  2 8  d e  a b r i l  d e  2 0 1 8   N º  1 8 1 2   R $  0 , 5 0  

w w w . e d i c a o d o b r a s i l . c o m . b r

Sérgio Moreira

Página

12

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A r t i c u l i s t A s   d A   s e m A n A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mário ribeiro

Página

2

lázAro luiz GonzAGA

Página

4

oPiniÃo – Página 2

esPorte – PáGinA 12

economiA – PáGinA 5

GerAl – PáGinA 9

cidAdes – PáGinA 10sA
ú

d
e 

e 
Vi

dA
 –

 P
áG

. 7

educAção e culturA – PáGinA 8

sem PlAno FinAnceiro

Uma média de 66% 
dos brasileiros têm 
d i f i c u l d a d e  e m 

manter o equilíbrio das 
finanças. de acordo com 
a pesquisa do sPc Brasil, 
apenas 11% se consideram 
aptos a conviver dentro 
da realidade, adquirindo 
bem-estar financeiro. A 
economista-chefe do sPc, 
marcela Kawauti, salienta: 
“Há dedicação para ganhar 
dinheiro, mas não empe-
nho em organizar a vida 
financeira”.

economiA – PáGinA 4
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Rodrigo Pacheco frisa
que sua candidatura ao

governo é irreversível
A efetivação da campanha do senador Anastasia ao Governo de Minas 

passou a ser uma incógnita, depois da formalização da denúncia, no STF, 
contra o senador Aécio Neves. Com isso, a tendência é o fortalecimento do 
pré-candidato Rodrigo Pacheco (foto), do Democratas. PolíticA – PáGinA 3
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enem terá meiA HorA A mAis 

A mudança proposta no Enem foi considerada po-
sitiva pelos especialistas em educação. O aumento de 
meia hora, no segundo dia da prova, contribuirá para 
um melhor desempenho dos estudantes.

O ataque coordenado pelos EUA, Reino Unido e 
França, na última semana, criou um clima tenso em 
todo mundo. A guerra civil que já vitimou mais de 500 
mil pessoas na Síria dura mais de 7 anos. “Quem mais 
sofre é a população. Em época de guerra, o que menos 
se respeita são os direitos humanos”, explica o professor 
da PUC Minas, Ricardo Ghizi Corniglion.

Ainda há tempo para que os contribuintes da 
Receita Federal possam destinar 3% do imposto de 
renda para instituições de caridade.

Nos dias 5 e 6 de maio, o Clube Serra da Moe-
da, em Nova Lima, recebe o Campeonato Mundial 
de Wakeboard. A expectativa é de que cerca de 80 
wakeboarders participem da competição.

o mundo de olHo nA síriA
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Mito ou verdade?

Descubra se estalar 

o corpo é perigoso

Mundial de Wakeboard 
já tem data marcada

IMPOSTO DO BEM

estudos questionam uso 
de ração para animais

contAGem

Comitiva chilena discute 
intercâmbio comercial



O P I N I Ã O2 EDIÇÃO DO BRASIL
21 a 28 de abril de 2018

EDITORIAL

Eujácio Antônio Silva (Editor-responsável)

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

editado sob a
responsabilidade
de Mantiqueira
editorial ltda.

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

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

Equipe: 

Revisão: Diego Santiago

Jornalistas: Ariane Braga, Daniel Amaro e Loraynne Araujo

Repórter fotográfico: Neilton Sávio

Diagramador e designer: Cristiano Iderlandes

JornAlistA
mario.ribeiro@aol.com

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

www.edicaodobrasil.com.br

Mário ribeiro

ariane braga

campo de guerra: conflito na
Síria gera tensão no mundo

O medo se instalou no mun-
do quando Donald Trump, 
presidente dos Estados 
Unidos, juntamente com 

seus aliados, decidiu fazer um 
ataque coordenado na Síria, em 
resposta a suposta ofensiva química 
no país. A expressão Terceira Guerra 
Mundial surgiu na cabeça e na time-
line de muita gente na última sema-
na, mas diante de tanta informação 
e fake news, conversamos com o 
professor de política internacional 
da PUC Minas, Ricardo Ghizi Corni-
glion, sobre o conflito que já vitimou 
mais de 500 mil pessoas.

ricardo Ghizi corniglion é professor
de política internacional
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nova direção da Fiemg
Os desafios que esperam o novo presidente da Federação das Indústrias 

do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, são inúmeros. A começar 
pela movimentação, em diferentes regiões, de fechar, fundir ou suspender, 
temporariamente, o funcionamento de alguns sindicatos, especialmente 
os menores. Isso tudo por conta da recente medida do governo federal que 
acaba com a contribuição sindical em todo país, podendo comprometer mais 
de 139 entidades do ramo no Estado.

Como é sabido, o segmento industrial é um dos mais atingidos pela onda 
negativa da economia brasileira. Tanto que das 130.460 indústrias existentes 
em Minas, metade está cadastrada com zero empregado. A corrida, então, 
é no sentido de pleitear novos investimentos para os nossos municípios 
mineiros, posto que em cada região há uma vocação própria. 

Segundo relatório recente da Fiemg, o número de empresas com mais 
de mil funcionários reduziu em 10%, quando comparado ao ano de 2016, 
enquanto a quantidade de companhias com 500 empregados é 40% menor 
se considerado ao de um ano e meio. Tudo isso ocorre devido a muitas dessas 
empresas terem sido obrigadas a mudar de atividade. Algumas faliram e ou-
tras, para permanecerem vivas, se viram forçadas a fazer pesadas demissões. 

A novidade positiva à espera do futuro presidente diz respeito a um 
índice significativo: manter o mesmo número de empresas do ano passado, 
quando elas eram cadastradas com um quadro acima de 3 mil funcionários. 

A palavra de ordem da nova direção da Fiemg precisa ser a de elaborar 
e buscar incentivos, paulatinamente, com novas propostas e ideias que 
possam soerguer o segmento, inclusive, a partir de uma luta visando o es-
tabelecimento de uma política de tributação menos draconiana. Isso abriria 
espaço para ajudar o próprio governo a caminhar para o fim da recessão 
que atinge todos os brasileiros.

A receita contra a crise é o emprego do dinamismo que, certamente, não 
faltará aos novos condutores da indústria mineira. Afinal, todos esperam pelo 
retorno do crescimento do setor, elo preponderante e indispensável para trazer 
de volta o desenvolvimento dos demais pilares da cadeia produtiva do Estado. 

É necessário acreditar em dias melhores. Devemos depositar esperança 
na capacidade de liderança de Flávio Roscoe, homem de reconhecido tirocínio 
empresarial e, em consequência desta realidade, plena desenvoltura para 
conduzir o nosso retorno aos patamares mais promissores.

Seria interessante voltarmos a ser a segunda maior economia do país, 
corroborando com o ditado popular que diz: “Quando Minas vai bem, o resto 
do Brasil também vai”. O momento é de pensar positivo, na certeza de que 
o período mais crítico está ficando para trás.

a epopeia do ridículo

Quer ridículo maior do que o 
cometido pela Santa Madre 
Igreja, que no meio do espe-
táculo circense, ao incluir uma 

falsa missa antes da entrega e prisão 
de Lularápio?

Quer atrevimento maior do que 
o artigo de Frei Betto em “O Globo” 
pedindo perdão ao mafioso de Gara-
nhüns por não ter sido possível impedir 
sua condução coercitiva pela Polícia 
Federal?

Quer coisa mais triste do que a cara 
de tacho de Chico Pinheiro, da Globo, 
lamentando a prisão do petista? 

Todo o chororô aconteceu enquanto 
o povo soltava foguetes e comemorava 
nas ruas a prisão do maior enganador 
já nascido em terras de Cabral.

Um verdadeiro vale de lágrimas dito 
em uma oração católica pela mídia es-
querdista/comunista e a tralha de ado-
radores do nas universidades federais, 
onde professores e alunos põem de lado 
seus deveres para cultuar o comunismo.

Intelectuais de fancaria que sempre 
tentaram esconder suas preferências 
políticas estão purgando seus pecados 
deitados em travesseiros de plumas 
caríssimas sem saber como escapar 

da fossa que só Sigmund Freud teria 
condições de tentar uma ajuda, porque, 
como se sabe, comunistas “não cedem, 
nem desistem”.

Lula, durante a tal missa, bebeu 
quatro garrafas de pinga como se 
fossem de água numa desesperança 
que começou com a participação de 
militontos em torno da sede dos me-
talúrgicos em São Bernardo do Campo 
e se tratassem de “guerreiros” do povo 
brasileiro para enfrentar os cassetetes 
dos policiais.

Eles, e principalmente Lula (PT), 
sabiam que tinham recebido uma bruta 
cacetada em suas cabeças de miolo 
mole, mas eles jamais desistirão já que 
são um bando de psicóticos maníacos e 
depressivos atormentados por uma dou-
trina maluca da igualdade entre todos 
os seres humanos, enquanto roubam o 
quanto puderem do Tesouro Nacional.

Seus ídolos aos poucos vão mor-
rendo, aliás, todos psicopatas como 
Fidel Castro, na esperança de que logo 
chegue a hora de Maduro que quebrou 
a Venezuela e tantos tarados que se 
espalham pela América Latina.

Mais do que nunca é preciso aten-
ção nas armadilhas que à uma hora 
desta estão armando diante da der-
rocada. É preciso que o Brasil esteja 
atento, o que vai ser difícil em um país 
avacalhado como o nosso. Oremos!
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Qual o motivo do conflito na Síria?

A Síria sempre foi um país estratégico por estar 
situado em uma região de passagem entre a Ásia e 
o Mediterrâneo e, além disso, está próxima de uma 
das maiores reservas de petróleo do mundo. Algo 
importante de se falar é que a Síria é uma área de 
influência da Rússia – têm bases militares na região 
–, e Bashar al-Assad, presidente da Síria, é aliado 
da Rússia e do Irã.

Em linhas gerais, o que aconteceu foi uma ten-
tativa de fazer com que a Primavera Árabe (onda 
de protestos e revoltas populares contra governos 
do mundo árabe que eclodiu em 2011) levasse a 
democracia para a Síria e derrubasse o ditador do 
poder, mas não deu certo. Isso porque, do ponto de 
vista político e militar, Bashar al-Assad tem muita 
força no país, principalmente em Damasco e no 
seu entorno geográfico. Além disso, ele recebeu 
apoio incondicional de Vladimir Putin, presidente 
da Rússia, por questões estratégicas.

Podemos dizer que os EUA e as potências eu-
ropeias têm responsabilidade nessa guerra que se 
iniciou em 2011, pois ajudaram a armar a oposição 
que tentou derrubar o ditador sírio. E, agora, após 
tantos anos de conflito, Bashar al-Assad conseguiu 
retomar quase todo o território, com o apoio da 
Rússia, do Irã e do Hezbollah. No entanto, o Norte 
e Nordeste da Síria ainda estão sob domínio dos 
curdos. É um verdadeiro tabuleiro de xadrez.

 

Quem são os rebeldes que estão se 
opondo ao governo?

Os rebeldes são facções políticas sunitas (maior 
parte da população) que são contra o gover-
no. Bashar al-Assad é xiita (xiitas são minoria), e 
acharam que neste contexto poderiam derrotá-lo 
com apoio das potências ocidentais. Cito também a 
Frente al-Nusra que é um braço da Al-Qaeda, o Es-
tado Islâmico, os curdos (que não têm território) e, 
por trás dessas facções estão as grandes potências.

 

a tensão aumentou na última sexta-
-feira (13/04) quando trump realizou 
um ataque coordenado com o reino 
unido e França. Quais são as conse-
quências dessa ação?

Vale ressaltar que Estados Unidos, Rússia e Euro-
pa não irão entrar em guerra por isso, pois trata-se 
de uma guerra por procuração. Pode-se observar que 

com esse bombardeio não houve mortes, pois eles 
comunicaram com antecedência que iriam apenas 
destruir a capacidade de fazer armas químicas. Eles 
sabem fazer diplomacia há mais de 300 anos e na 
hora de se enfrentar pisam no freio, pois sabem 
que a destruição seria tão grande que não haveria 
vencedor nesse conflito. Tanto que os EUA e a Rússia 
têm uma linha militar de comunicação, para que se 
consultem previamente em relação a medidas mais 
graves, para evitar mortes de um lado e de outro. Du-
rante a Guerra Fria eles conseguiram ficar mais de 40 
anos sem entrar em conflito e não será agora que isso 
irá acontecer. Tudo aquilo que vemos no Conselho de 
Segurança é parte do teatro. Entretanto, o caso da 
Coreia do Norte é mais grave, pois as possibilidades 
de um enfrentamento é maior.

  

Já são anos de conflito, como os di-
reitos fundamentais estabelecidos, 
por exemplo, pela onu podem ser 
cumpridos em prol da população?

Quem mais sofre é a população civil, já morre-
ram cerca de 500 mil pessoas. A ONU não tem so-
berania sobre essa questão. Infelizmente, em época 
de guerra, o que menos se respeita são os direitos 
humanos e fundamentais – têm tortura, estupro, 
morte etc – é muito complicado. Quando a Ingla-
terra, a França e os EUA resolveram bombardear 
os depósitos e laboratórios de armas químicas eles 
alegaram que isso foi uma questão humanitária, 
mas, há um detalhe quando se faz isso, eles estão 
enviando um recado para Síria e qualquer país: que 
o uso de armas químicas não será tolerado. Não use 
essas armas, pois iremos reagir.

Existe uma convenção internacional para a 
eliminação de armas químicas, todos exceto seis 
países assinaram, entre eles a Síria, pois ela tinha 
mais de mil toneladas de armas químicas antes de 
começar a guerra civil.

 

Quais os impactos desse conflito para 
o mundo?

Primeiro podemos falar da crise dos refugiados 
de guerra. Quem sofre mais com isso é a Europa e 
os países vizinhos. Em seguida, vem a destruição 
da infraestrutura, pois o país fica completamente 
destruído. Em terceiro lugar podemos apontar 
o trauma que gera nas pessoas, pois a vida fica 
totalmente desestruturada. E, por fim, podemos 
citar os problemas econômicos, por exemplo, a 

Copa do Mundo gera muito dinheiro, se um conflito 
político atrapalhar, o evento como um todo perde, 
considerando que chefes de Estado podem cancelar 
a sua participação.

 

existe a possibilidade da Síria de-
saparecer, caso o conflito não seja 
resolvido?

Não. Essa guerra está quase acabando, a não 
ser que a oposição volte a se organizar. Bashar 
al-Assad estava satisfeito, pois conseguiu retomar 
grande parte do seu território, cerca de 80%. Acre-
dito que essa guerra tende a caminhar para o fim. 
A incógnita está justamente no Norte da Síria que 
está totalmente ocupada pelos curdos. E acho que 
Bashar al-Assad não quer retomar esse espaço, pois 
o mais estratégico são os arredores de Damasco etc, 
embora existam reservas de petróleo por lá. Mas, 
nos resta saber se os curdos vão conseguir fundar 
o seu território com o apoio americano. Contudo, 
isso poderá gerar ainda um problema grave com 
a Turquia, porque ela abriga muitos curdos que 
almejam emancipar parte do país para fundar o 
Curdistão. 

 

Quais países possuem um papel fun-
damental para ajudar a solucionar 
essa guerra?

As potências, que estão por trás deste conflito, 
são: Estados Unidos, Rússia, Inglaterra e França, 
além do Irã, Hezbollah do Líbano, Arábia Saudita 
(armou a oposição), Iraque (armou tropas para 
derrotar o Estado Islâmico), Turquia e os curdos 
(que não tem Estado, mas ajudaram a derrotar o 
Estado Islâmico).

 

Por fim, qual a sua análise sobre o 
regime imposto por bashar al-assad?

Assim como o pai dele, que também era um 
ditador, ele segue o mesmo viés. Não sou a favor 
da ditadura, mas também não sei se implantar de-
mocracia em um país árabe seria a melhor solução, 
pois eles não têm a tradição democrática que nós 
temos. Tentaram implantar a democracia no Iraque 
e o país se desintegrou.

Essa guerra civil não deveria ter acontecido, pois 
foi fomentada pelas potências, matou muita gente, 
destruiu o país, gerou milhões de refugiados e não 
resolveu nada, afinal ele continua no poder.
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barbosa sem futuro
Nos corredores do Congresso Nacional, quando se comenta 

a respeito de uma possível candidatura do ex-presidente do 
STF Joaquim barbosa à Presidência da República são feitas as 
seguintes observações: o ex-ministro está acostumado a dar 
ordens e a proferir sentença, na base do cumpra-se, em nome 
da lei. Porém, o jogo político de uma disputa tão acirrada, 
como se anuncia, é bem diferente. Então, será que ele estaria 
efetivamente disposto a jogar esse novo tipo de jogo? 

crise tucana 
Avaliando o quadro político nacional, o comentarista po-

lítico, da Globo News, Gerson camarotti expressou ser do seu 
conhecimento que a crise do PSDB de São Paulo é de tal ordem 
que pode levar para o ralo a candidatura do presidenciável 
geraldo alckmin. Será?     

eleição em Minas
Sem meia palavras, o deputado federal rodrigo Pacheco 

(DEM) respondeu às perguntas de carlos Barroso e acir antão: 
“Sou e serei candidato a governador, embora continuem amigo 
do senador antonio anastasia (PSDB). Diria mais: trata-se de 
um projeto irreversível”, atacou o pré-candidato. 

comentário final. Só para rememorar: há cerca de um 
mês, Pacheco era filiado ao MDB, mas ficou sem espaço para 
tocar os seus projetos políticos e filiou-se ao Democratas, par-
tido que atualmente é o presidente em Minas Gerais. 

disputa no tribunal de contas
Não é de hoje que o deputado do MDB ivair nogueira nutre 

a expectativa de tornar-se conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado. Aliás, o cargo está vago após o sepultamento de 
adriene andrade e já é disputado nos bastidores da Assembleia 
de maneira desavergonhada. As discussões sobre o tema não 
esperaram sequer o caixão esfriar na cova. Cruz credo, gente! 
Que ganância!

importância da comunicação
Historiador e professor universitário em diversas faculdades 

em São Paulo, leandro Karnal recomenda: “É importante 
reforçar e também renovar a confiança dos veículos de comu-
nicação sérios como forma de minimizar a força das notícias 
falsas que, atualmente, é uma realidade entre os brasileiros”.

Procissão de denunciados
“Depois da prisão do ex-presidente lula, em Brasília se fala 

na verdadeira procissão de políticos que esperam a sua vez de 
receber o comunicado da justiça para responderem aos seus 
variados e respectivos processos. Assim é importante dizer que 
a lista de denunciados começou a andar com mais velocidade”. 
Opinião da jornalista cristiana lôbo.

Processos ii
A partir de agora, os denominados membros do “qua-

drilhão do MBD” estão de olho na lista de delatores a serem 
arrolados pela justiça. Por conta desta realidade, tem muita 
gente, em Brasília, dormindo à base de lexotan. 

apelo de candidato
Ao ser lançado pré-candidato à Presidência da República, o 

deputado e ex-ministro aldo rebelo lembrou da importância 
de convencimento dos brasileiros a se tornarem mais tolerantes 
com os políticos para o bem da democracia. Segundo ele, ruim 
com os políticos, pior ainda seria com as baionetas. “Basta 
o eleitor escolher melhor seus representantes em outubro”, 
comentou o parlamentar. 

Falta estrutura
Debatendo temas políticos nacionais, o cientista político 

malco camargo atacou: “A candidata à presidência pelo 
partido Rede de Sustentabilidade, Marina Silva, não terá 
estrutura para crescer além da pontuação atual”. Tadinha da 
Marina, gente.   

anastasia presidente?
Voltou a circular, em Brasília, informações indicando a 

possibilidade do aproveitamento do nome do senador mineiro 
antonio anastasia (PSDB), caso o projeto do ex-governador 
paulistano geraldo alckmin (PSDB) não decole. É esperar 
para conferir...

Alckmin na lava Jato
Com relação ao projeto do ex-governador alckmin (PSDB), 

seria importante lembrar o comentário feito pelo jornalista 
Merval Pereira: “O Sr. geraldo alckmin faz parte da lista de 
envolvidos na Operação Lava Jato”. 

cena única – Certamente, o jornalista quis lembrar que, 
atualmente, os eleitores estão preferindo apostar em nomes 
de políticos isentos de complicações. 

dilma X Aécio
Nos meandros do PT de Minas comenta-se que a 

ex-presidente dilma rousseff (PT) só seria escalada para dis-
putar o Senado se fosse para contrapor uma possível reeleição 
de aécio neves (PSDB). A conferir, claro.

bola da vez
O cientista político mineiro e professor Adriano cerqueira 

disse: “No quadro da disputa pela Presidência da República, 
o nome do senador Álvaro Dias (PV) tem se mostrado mais 
leve e com mais chances do que o próprio ex-governador de 
São Paulo geraldo alckmin (PSDB)”.

cena final – Nesse caso, sairia de cena a antiga disputa 
entre Minas e São Paulo para haver um duelo entre Paraná 
e São Paulo.

revés tucano reforça Pacheco 
como adversário de Pimentel

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) 
de, por unanimidade, aceitar a denúncia contra 
o senador Aécio Neves (PSDB), tornando-o 
réu de uma ação penal por corrupção ativa e 
obstrução da Justiça compromete a pré-candi-
datura do senador Antonio Anastasia (PSDB) ao 
Governo de Minas. Sem o senador tucano na 
disputa, o deputado federal Rodrigo Pacheco 
(Democratas) se torna o principal adversário do 
governador Fernando Pimentel (PT). Além de 
poder contar com o apoio do próprio Anastasia, 
Pacheco vem se credenciando para angariar a 
maior parte das legendas que fazem oposição 
ao governo petista. 

O entendimento de interlocutores do PSDB 
é que a missão de Anastasia, diante dos reve-
ses envolvendo nomes da legenda, tornou-se 
muito difícil e de que o melhor caminho seria 
o apoio a Pacheco. O senador, inclusive, chegou 
a gravar um vídeo apoiando o deputado antes 
de sinalizar sua intenção de voltar a disputar o 
governo, pressionado pelos companheiros da 
legenda. Anastasia aceitou o encargo como 
uma missão partidária para dar um palanque a 
Geraldo Alckmin em Minas. Com a decisão con-
tra Aécio, dificilmente manterá sua candidatura. 
Sem contar que o ex-governador de Minas pelo 
PSDB Eduardo Azeredo pode ter o julgamento 
que o condenou em segunda instância. 

Ao mesmo tempo, a entrada da ex-pre-
sidente Dilma Rousseff (PT) na disputa por 
uma vaga ao Senado por Minas tem gerado 
atrito com o MDB, complicando uma aliança 
com Pimentel, já que reaproxima o partido de 
Pacheco. As negociações dessa aliança estão 
em fase inicial e, para bater o martelo, o MDB 
quer garantir que a parceria com o Democratas 
em Minas também seja firmada em São Paulo. 

Nessa operação casada, o DEM apoiaria o can-
didato do MDB para o governo de São Paulo, 
Paulo Skaf. “Minha candidatura está colocada. 
Venho fortalecendo o partido no interior. Tenho 
conversas adiantas com Progressistas, Avante, 
PEN, PTC e Solidariedade”, afirma Pacheco. 

Em Minas, o ex-presidente da Assembleia 
Dinis Pinheiro, se filiou ao Solidariedade com 
a intenção de se candidatar ao governo. Mas 
seu novo partido negocia nacionalmente 
um acordo com o Democratas que lançou a 
pré-candidatura à Presidência da República do 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ). O 
ex-ministro Aldo Rebelo, recém-filiado ao Soli-
dariedade, pode ser vice na chapa de Maia. Com 
isso, essa costura nacional pode se repetir em 
Minas, tendo Pacheco como cabeça de chapa 
e Dinis como seu vice. “O deputado federal 

Toninho Pinheiro (Progressistas) e a deputada 
estadual Ione Pinheiro (Democratas), irmãos de 
Dinis, já garantiram apoio a Pacheco”, lembra 
um interlocutor do Solidariedade. 

Por sua vez, o ex-prefeito de Belo Horizonte 
Marcio Lacerda (PSB) vem encontrando difi-
culdades para angariar apoios, situação que 
pode levá-lo à disputa do Senado. Lacerda não 
é unanimidade nem no PSB, partido no qual o 
deputado Júlio Delgado, líder na Câmara dos 
Deputados, lhe faz forte oposição interna e 
também já anunciou apoio a Pacheco. 

Na esfera nacional, caso decida entrar na 
disputa pela Presidência da República pelo PSB, 
o ex-ministro Joaquim Barbosa já mandou um 
recado a Lacerda. Diz que será mais fácil uma 
“vaca voar” do que dividir palanque com o 
ex-prefeito de Belo Horizonte.

Deputado diz:
“Minha
candidatura
é irreversível”
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Pimentel entrega veículos para 
74 municípios de Minas Gerais

O governador de Minas Gerais, Fernando 
Pimentel (PT), entregou no Palácio da 
Liberdade as chaves de 86 veículos 
para representantes de 74 municípios 

mineiros. Ao todo, foram investidos R$ 5,4 mi-
lhões na aquisição. Os recursos são provenientes 
de recursos de emendas parlamentares.

Do total de veículos, 73 foram doados via 
Secretaria de Estado de Saúde e outros 13 
por meio da Secretaria de Estado de Governo. 
Entre eles, há ambulâncias, minivans e veículos 
convencionais.

Pimentel ressaltou que, mesmo com as 
dificuldades financeiras, o Estado tem conse-
guido fazer entregas e ajudar os municípios. 
“Com toda dificuldade, Minas pode se orgulhar 
de manter o funcionamento do Estado. Isso não 
é pouca coisa numa crise tão profunda como o 
Brasil está atravessando. A maioria dos Estados 
está com dificuldades muito maiores do que nós 
para fazer funcionar o serviço público”, afirmou.

Além da crise financeira, o governador 
apontou a crise institucional como agravante 
ao atual momento vivido pelo país. “É uma 
crise que revela profunda ameaça à democracia 
brasileira. Nós estamos agora numa nova fase 
da luta democrática. Uma fase que eu diria 
mais dura, áspera e perigosa. Não podia nunca 
imaginar que, depois de tudo que vivemos no 
passado, íamos retroceder no Brasil a ponto de 
ter que lutar para preservar os direitos mais bási-
cos do cidadão”, completou. Entre esses direitos, 
o governador citou a presunção de inocência, a 
inviolabilidade do lar e a privacidade. “A ame-
aça a esses direitos são uma profunda ameaça 
à democracia. Cabe a todos nós participar da 
resistência democrática”, disse.

apoio aos municípios 
 O deputado estadual Ricardo Faria 

(PCdoB) ressaltou a importância da 
entrega para atender municípios que, 
assim como o Estado, sofrem com a crise 
financeira. “Estamos vivendo tempos di-
fíceis de ataque à democracia e perda de 
direitos. Ninguém ainda foi capaz de criar 
uma máquina para solucionar problemas 
coletivos, isso só é possível por meio da 
boa política. E o governador é um prati-
cante da boa política. Agradeço a ele o 
trabalho que está sendo feito em Minas. 
Mesmo com a crise, estamos entregando 
veículos para contribuir com a saúde do 
nosso Estado”, disse.

Já o prefeito de Bandeira, Antônio 
Rodrigues dos Santos (PRB), salientou 
o esforço do Estado para superar a crise. 
“Agradeço o convite para representar os 
prefeitos aqui hoje. Nesse momento de 
crise, as dificuldades dos municípios são 
muitas, o Estado também está passando 
dificuldades, mas nosso governador tem 
se esforçado para superá-las. Agradeço 
pelos veículos entregues que muito vão 
contribuir com nossos municípios”.

aMM alinha estratégias para Marcha
em  brasília

Para alinhar estratégias de divulgação 
da XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municí-
pios, nos dias 21 a 24 de maio promovida pela 
Confederação Nacional de Municípios (CNM), 
a coordenadoria-geral de Comunicação da 
Associação Mineira de Municípios (AMM) par-
ticipou de videoconferência com a assessoria 
de Comunicação da Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) e assessores de demais 
entidades estaduais. O bate-papo, viabilizado 
pela internet, ocorreu no dia 18 de abril, e con-
tou com a participação de seis representantes 
regionais municipalistas.

O evento é promovido anualmente pela 
CNM, com apoio e parceria das entidades es-
taduais e regionais. A reunião abriu um espaço 
importante de organização e cooperação. Para 
o coordenador geral de Comunicação da AMM, 
Lu Pereira, foi um momento valioso para as 
entidades estaduais entrarem em sinergia em 
torno da agenda da marcha. 

“Agora temos como ajudar ainda mais 
na divulgação em cada Estado. É importante 
a participação de prefeitos, o que fortalece a 

pauta municipalista que será levada a Brasília. 
Além disso, teremos a posse do nosso presidente 
Julvan como 1º vice-presidente da CNM, o que 
nos deixa ainda mais comprometidos com essa 
agenda da marcha”, disse.

Dentre os destaques da videoconferência 
foram alinhadas ações mais efetivas para 
garantir a presença da bancada parlamentar 
de cada Estado. Outra importante estraté-
gia definida pelos participantes foi sobre o 
abaixo-assinado que pede a definição imediata 
sobre os royalties de petróleo. 

Durante a marcha, um documento será 
entregue ao Poder Judiciário com assinaturas 

dos prefeitos e da população pedindo a revo-
gação da liminar suspensiva à partilha dos 
recursos entre todos os municípios. E a atuação 
das entidades será fundamental. Também foi 
abordado a programação, com destaque para 
os debates técnicos.

Em relação às redes sociais, um espaço 
da XXI Marcha foi criado no Facebook para 
divulgar o evento à maior quantidade de 
pessoas. Além disso, os demais canais da 
Confederação já estão com o evento em sua 
prioridade. Todo o material pode ser acessado 
no www.marcha.cnm.org.br, no Instagram, 
no Twitter e/ou no YouTube.

Governador: “com toda dificuldade,
Minas pode se orgulhar de manter

o funcionamento do estado”
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

Presidente do sistemA Fecomercio mG, sesc, senAc e sindicAtos

ariane braga

os bons rumos da economia

Só 11% dos brasileiros
têm controle financeiro

O carro quebrou, precisou ir ao dentista ou 
a casa necessita de uma reforma – essas são 
algumas possibilidades que podem abalar o 
orçamento familiar. De acordo com pesquisa do 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), dian-
te de imprevistos da ordem financeira, 66% dos 
brasileiros afirmam que não estão preparados 
para lidar com a situação. O índice de bem-estar 
financeiro é medido pela entidade desde 2017, 
porém não é avaliado por ter dinheiro sobrando 
e poder lidar com imprevistos, mas envolve, tam-
bém, assegurar o futuro e aproveitar o presente.

A pesquisa mostra ainda que apenas 11% 
dos entrevistados dizem estar aptos a lidar com 
problemas financeiros. A economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti, salienta que em 
todas as pesquisas é possível perceber que as 
pessoas não colocam a vida financeira como 
prioridade. “Há a dedicação para se ganhar 
o dinheiro, mas não existe o empenho em se 
organizar financeiramente. E diante de uma 
despesa inesperada acaba-se não conseguindo 
arcar com os custos, pois não houve o cuidado 
necessário”.

Marcela explica ainda que a metodologia 
aplicada para o desenvolvimento da pesquisa 
foi feita por um órgão americano e a instituição 
adaptou para aplicação. 

A economista ressalta que esses pilares são 
muito interessantes e vão muito além da conta. 
“Muita gente acha que bem-estar financeiro é fazer 
um compra ou sobrar dinheiro, as pessoas tem um 
foco muito específico. Só que percebemos que esses 
quatro pilares são amplos. Aproveito para destacar o 
4º que é liberdade para fazer escolhas. O bem-estar 
financeiro te dá liberdade em outros campos da vida. 
Ter uma boa relação com o dinheiro te propicia, por 
exemplo, escolher se aposentar mais cedo, fazer uma 
viagem longa etc”. 

de olho nas finanças

Em março, o indicador marcou 48,0 pontos, 
mas o resultado não se distanciou da média dos 
últimos meses que foi de 47,6 pontos. Em relação 
aos números por gênero, a pesquisa mostra que, 
entre os homens, o nível de bem-estar financeiro 
foi maior, sendo 49,4 pontos; já entre as mulheres 
o índice foi de 46,6. Segundo a economista, a 
disparidade entre homens e mulheres se dá, prin-
cipalmente, por motivos culturais. “Muitas famílias 
ainda tem o homem como principal provedor e 
responsável pelo controle do dinheiro. Diante disso, 
ele se torna um privilegiado na questão, pois tem 
mais experiência com a organização das finanças”.

Para ela, os jovens também tem um baixo índi-
ce de bem-estar devido à falta de conhecimento. Na 
comparação com os consumidores mais velhos: na 
faixa etária superior aos 50 anos, o indicador pon-
tuou 50,3; já na faixa de 18 a 34 anos, marcou 46,2. 

Entre aqueles pertencentes às classes A e B, 
a pontuação média foi de 53,1, superior aos 46,5 
pontos das classes C, D e E. Já entre os consumido-
res que declararam estar no vermelho, isto é, sem 
conseguir pagar todas as contas no momento da 
sondagem, a pontuação média do indicador foi 
de 44,1, abaixo da média nacional. Para os que 
disseram estar no azul, a média foi de 55,4 pontos.

O vendedor Walter Burjaily, 46, é um bom 
exemplo de organização. Ele conta que usa o 
famoso caderninho para fazer o seu planeja-
mento. “Anoto tudo que ganho e que gasto. 
Junto dinheiro há uns 10 anos e, hoje, tenho 
uma boa quantia guardada”.

Perguntado sobre a receita de poupar, 
Burjaily diz que é importante estabelecer uma 
meta. “Não guardo o que sobra, pois tenho 
estabelecido o que quero guardar por mês. 
Mas também separo uma parte para a apro-
veitar a vida, como viagens para roça e minha 
cervejinha”.

organize-se:
Junto ao Indicador de Bem-Estar Financeiro, 
o SPC Brasil também lançou o aplicati-
vo SPC Consumidor, onde os consumido-
res podem fazer o cálculo do seu próprio 
bem-estar financeiro e comparar com a 
média nacional. O app está disponível para 
usuários Android e IOS.

organização
financeira

propicia
bem-estar
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Após 2 anos adormecido, o Brasil fi-
nalmente despertou para o seu potencial. 
O país vem, aos poucos, retomando o 
dinamismo do período pré-crise. À primeira 
vista, o crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) em 1% no recorte nacional e 
em 0,6% no Estado podem parecer peque-
nos. Porém, é preciso considerar que tal 
evolução sinaliza uma inflexão, mudando 
a trajetória da atividade econômica para 
melhor após 2 anos de recuos acentuados. 

Nesse contexto, podemos destacar um 
movimento comum na análise dos dois ce-
nários. Em ambos os casos, o setor terciário 
mostrou, mais uma vez, sua relevância para 
a economia. Responsável por mais de 60% 
da riqueza gerada tanto no país quanto em 
Minas Gerais, os serviços puxaram a retoma-
da econômica no último ano. O comércio 
também desempenhou um importante 
papel nesse resultado. Especialmente em 
território mineiro, o crescimento de 2,5% 
evidenciou que o comércio de bens, servi-
ços e turismo é um dos setores que mais 
tem força para proporcionar bem-estar à 
população, impactando diretamente na 
economia mineira e na qualidade de vida 
da sociedade. 

A continuidade da recuperação econô-
mica segue um caminho bem pavimentado 
em 2018. A manutenção da inflação em pa-
tamares baixos, inferiores ao piso da meta, 

combinada com uma política monetária 
expansionista – marcada pela menor taxa 
básica de juros da história – e a retomada, 
ainda que gradual, do mercado de trabalho, 
são excelentes condicionantes ao consumo 
familiar e aos investimentos empresariais. 

Os indicadores antecedentes, bons 
termômetros do rumo a ser seguido pela 
economia, sinalizam uma trajetória favo-
rável, ainda que volátil. Os indicadores de 
confiança das famílias e dos empresários, 
por exemplo, refletem o otimismo desses 
agentes com o cenário atual e mostram 
uma expectativa ainda mais positiva para 
o futuro. 

Apesar do cenário mais propício à 
atividade econômica, ainda temos pontos 
estruturais e conjunturais a serem tra-
balhados. Contudo, enquanto uns ainda 
esperam por decisões políticas, outros já 
estão sendo avaliados e modificados. O juro 
praticado na economia é exemplo disso. 
Mesmo que se tenha atingido o menor juro 
básico da história, o crédito continua caro 
na ponta, deixando o Brasil como um dos 
países com as maiores taxas praticadas. 
O descompasso entre a Selic e os juros 
ao consumidor final torna-se evidente ao 
considerarmos modalidades muito prati-
cadas pelas famílias. O cartão de crédito, 
o cheque especial e, até mesmo, o crédito 
pessoal permanecem restritos, dados seus 

altos percentuais. Esse fato se coloca como 
obstáculo na velocidade da recuperação 
do consumo familiar, impactando espe-
cialmente o comércio varejista. Aquelas 
empresas que comercializam bens duráveis 
ou semiduráveis e que, por consequência, 
necessitam de melhores condições de finan-
ciamento, apresentam, até o momento, um 
ritmo lento de retomada. 

Nesse sentido, o Banco Central do Brasil 
tem adotado, por meio da sua Agenda BC+, 
providências para reduzir o spread bancário 
e, consequentemente, tornar o crédito 
mais barato. Medidas como a simplifica-
ção das regras do compulsório, limitação 
do uso do crédito rotativo, legalização da 
diferenciação de preços por prazo e meio 
de pagamento, entre outras, já foram 
aprovadas e estão em vigor. Outras tantas 
seguem em pauta para aprovação. Esse 
movimento da autoridade monetária, em 
consonância com o mercado, gera mais 
confiança na condução da política econômi-
ca e, consequentemente, nas expectativas 
dos agentes. 

Ainda temos diversas frentes para avan-
çar. Portanto, enquanto houver entraves 
à geração de riqueza, emprego e renda, 
devemos continuar vigilantes. Mas é bom 
saber que nós, setor produtivo e famílias, 
não estamos caminhando sozinhos em dire-
ção à retomada do crescimento econômico.

corrupção à vista?
Com seu rosto estampado na TV Cultura, o empresário pau-

listano eduardo Mufarrej afirmou: “Todos os brasileiros devem 
ficar atentos, pois a lei criando o bilionário Fundo Partidário 
não estabeleceu critérios rígidos para as prestações de contas 
dos valores gastos. Podemos assistir a uma nova e sofisticada 
estrada rumo à corrupção”. Santo Deus!

Sindicato do crime
Com experiência de longos anos, como membro do Con-

selho de Segurança na Câmara dos Deputados, o parlamentar 
Alberto Fraga (DEM) comenta que os presídios brasileiros, de 
tão ineficientes, se transformaram em verdadeiros e lamen-
táveis “sindicatos do crime”. Coisa complicada, com certeza.

deputado cassado?
A assessoria do deputado estadual cabo Júlio (MSB) deve-

ria esclarecer o “ti-ti-ti” indicando que o parlamentar estaria 
com seus direitos ou o próprio mandato político cassados. 
No entanto, os informantes desta coluna não oferecem mais 
detalhes.

Vice de lacerda
Disposto a passar a bandeira de deputado federal para 

um de seus filhos, o ainda parlamentar Jaime martins Filho 
(PSD) circula pelo Oeste de Minas dizendo que, neste ano, vai 
ser candidato a vice-governador na chapa de   marcio lacerda 
(PSB). No entanto, seria bom esperar um pouco, pois o projeto 
do ex-prefeito para disputar o Palácio da Liberdade ainda pode 
ser revisto. 

mdB com Pt
Nos bastidores da Assembleia, tem-se a certeza da aliança 

dentre MBD e o PT para o pleito majoritário de 2018. Embora, 
por enquanto, a situação seja tratada com cautela até para 
procurar acertar detalhes com possíveis descontentes. É o que 
diz um deputado do próprio MDB que não quis que seu nome 
fosse revelado.

esquerda esfacelada
Indagada pela imprensa a respeito de uma possível união 

das esquerdas para poder conquistar o Palácio do Planalto, o 
reitor na Faculdade Zumbi dos Palmares de São Paulo, José Vi-
cente, considerou essa possibilidade muito remota, sobretudo 
depois da prisão do ex-presidente lula (PT). Para ele, a fogueira 
da vaidade falará mais alto na hora dos entendimentos.

importância das esquerdas
O professor universitário e advogado roberto delmanto 

Junior opina: “Com um país de tantas desigualdades sociais, 
a presença de partidos de esquerda se tornaria fundamental 
para facilitar o pleno exercício da verdadeira democracia”.

A favor de lacerda
Entre os poucos deputados estaduais a defenderem a 

candidatura do ex-prefeito marcio lacera (PSB) ao governo de 
Minas, está o parlamentar roberto andrade (PSB). Para ele, 
os debates recentes dizem respeito a problemas partidários de 
quem vai fazer aliança. No entanto, avalia que lacerda continua 
com uma boa visibilidade no interior do Estado.

 Proteção contra imprevistos: somen-
te 11% se dizem preparados

 Controle sobre as finanças: situação 
financeira controla a vida de 31% dos 
brasileiros

 Compromisso com os objetivos 
financeiros: 55% dos consumidores afirma-
ram que não estão assegurando o futuro 
financeiro

 Liberdade para fazer escolhas que 
lhe permitam aproveitar a vida: apenas 
12% têm condições de aproveitar a vida por 
causa da forma que administra o dinheiro

Pilares que vão além da conta
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Imposto
solidário: 3% do ir PArA cAridAde
Este é um mês determinante 

na vida dos brasileiros que preci-
sam declarar o imposto de renda, 
afinal dia 30 é a data limite para 
concluir essa operação. Segundo 
dados da Receita Federal, neste 
ano, mais 28,8 milhões de pessoas 
vão fazer a declaração - 340 mil a 
mais do que no ano passado (28,5 
milhões). 

Porém, este momento, consi-
derado por muitos como de “dor 
de cabeça”, pode se tornar um 
ato de solidariedade: em abril, 3% 
do imposto pode ser destinado a 
instituições de caridade. Caso isso 
aconteça até dezembro do ano an-
terior, o valor pode chegar até 6%. 

As doações recebidas são re-
vertidas para fundos de Direitos da 
Criança e do Adolescente; Direitos 
do Idoso; Incentivo à Cultura, à Ati-
vidade de Audiovisual, ao Despor-
to; Programa Nacional de Apoio à 
Atenção da Saúde da Pessoa com 
Deficiência (Pronas/PCD) e Progra-
ma Nacional de Apoio à Atenção 
Oncológica (Pronon).

Uma das pessoas que optaram 
por destinar parte do imposto para 
instituições beneficentes foi o fun-
cionário público Lucílio Cyrino. Ele 
conta que faz isso há 3 anos e, no 
ano passado, conseguiu repassar 
R$ 900 para a Fundação Sara, 
instituição que cuida de crianças e 
adolescentes com câncer. “Conheci 
o projeto por meio de um colega de 
serviço e gostei do trabalho. Ade-

mais optei por designar esse valor 
para a fundação porque conheço o 
que fazem de perto e sei da forma 
como cuidam das doações”. 

Além de fazer essa destinação, 
Cyrino também é voluntário. 
“Ajudo quando precisa. Por 
exemplo, outro dia tinha uma 
criança que sonhava em comer 
no Mc Donald’s e conhecer o sho-
pping, então a levei para passear”. 

como doar 
Desirée Mourão, gerente de As-

sistência Social da Fundação Sara, 
explica que a destinação desses 
recursos pode ser feita na própria 
declaração. E, caso ela seja feita 
por um contador, basta informá-lo 
sobre isso. “Se o contribuinte tem 
valores a serem restituídos, eles vi-
rão acrescidos dos 3% destinados. 
E caso tenha imposto a pagar, 97% 
vai para o governo e o restante é 
encaminhado para os fundos de 
assistência, ou seja, além de ser 
um gesto de solidariedade, não 
tem nenhum custo”.

Além dessa possibilidade, é 
permitido também, nos sites dos 
fundos, fazer um cadastro e im-
primir a guia para pagamento 

do valor. É importante guardar o 
comprovante e os dados do fundo 
beneficiado, pois eles são exigidos 
durante a Declaração de Ajuste Anu-
al, na ficha “doações efetuadas”. 
“A maioria das pessoas que optam 
por não fazer a destinação não têm 
conhecimento desta possibilidade, 
ou acham que será algo burocrático 
ou oneroso. Entretanto, essa é uma 
maneira muito simples de tornar 
uma obrigação um pouco mais leve, 

afinal o cidadão vai escolher o des-
tino de pelo menos uma parte dos 
seus impostos”, acrescenta Desirée.

Muitas instituições contam com 
esses recursos para dar continuidade 
ao seu trabalho e uma delas é a 
Fundação Sara que capta, aproxi-
madamente, mais de R$ 84 mil por 
ano - média de R$ 732 por pessoa. 
De acordo com a assessoria, há 
doadores que destinam de R$ 200 
até R$ 7 mil.

rendA: quem, durante o ano, teve rendimentos tri-
butáveis (salários, aluguéis, pensões etc.) superiores a 
R$ 28.559,70. Também deve declarar quem teve rendimen-
tos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente 
na fonte, cuja soma supere R$ 40 mil.

AtiVidAde rurAl: se a receita bruta anual for maior 
que R$ 142.798,50. Também é necessário caso a pessoa 
deseje compensar prejuízos de anos-calendário anteriores.

Bem e direitos: quem tinha propriedade, em 31 
de dezembro de 2017, de bens ou direitos superiores a 
R$ 300 mil.

noVo residente no PAís: quem se tornou residente 
em qualquer mês e permaneceu até 31 de dezembro de 
2017.

as empresas também
podem participar

desse incentivo fiscal,
entretanto, diferente-

mente de pessoas físicas,
as jurídicas podem

doar 1% do imposto.

Sempre faça a declaração de imposto de 
renda no site da Receita Federal e confira 
se a página onde está colocando os dados 
é a correta.
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Quem declara imposto de renda:

Para saber mais sobre o assunto, entre no site
 http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2018

declaração de imposto de renda pode
ser feita pelo site da receita Federal
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consumidores de BH 
estão menos endividados

Pesquisa divulgada semana 
passada pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) 
revela que os consumidores da 
capital mineira estão menos endi-
vidados. Segundo o levantamento, 
houve uma queda de 7,64% no 
número de dívidas em atraso em 
março se comparado com o mes-
mo mês do ano anterior.

No comparativo entre fevereiro 
e março, a queda foi de 0,99%. 
De acordo com o órgão, os nú-
meros podem ser explicados pela 
redução da inflação, das taxas de 
juros e do desemprego, aliado ao 
crescimento da renda mensal dos 
belo-horizontinos.

A maior parte das dívidas 
(3,92%) foi contraía por pessoas 
acima de 65 anos, faixa etária em 
que estão as pessoas responsáveis 
financeiramente pelas famílias e 
os aposentados. Além disso, essas 
pessoas sofrem mais com a alta 
dos preços de remédios, plano de 
saúde e alimentos.

O levantamento mostra ainda 
que no mês passado houve uma 
queda de 2,83% no número de 
pessoas físicas inadimplentes, no 
comparativo com março de 2017. 
Levando-se em conta o mês de 
fevereiro, a redução de endividados 
foi de 0,24%. Entre os jovens entre 
18 anos e 24 anos, a queda chegou 
a 28,35%. Nessa faixa etária estão 

os menos endividados de Belo Ho-
rizonte. O índice pode ser explicado 
pela entrada tardia dos jovens no 
mercado de trabalho.

Pessoas jurídicas 
O Indicador de Dívidas em 

Atraso de Pessoas Jurídicas do Ser-
viço de Proteção ao Crédito (SPC) 
também registrou uma queda de 
0,28% em março, na comparação 
com o mês anterior. Trata-se do 
primeiro recuo dos últimos cinco 
anos. No entanto, a variação anual 
apresentou crescimento de 4,31%.

O número médio de dívidas 
de pessoas jurídicas em março 
foi de 2,01% por CNPJ. Em 2017, 
o indicador era de 2,04%. Já 
o número de pessoas jurídicas 
inadimplentes apresentou queda 
de 0,38% em março deste ano, no 
comparativo com o mês anterior. 
Na comparação com março do 
ano passado, houve crescimento 
de 5,86% no número de pessoas 
jurídicas inadimplentes.

O setor que agrega a maior 
quantidade de devedores regis-
trados em março foi o de serviços, 
com 7,88% - em razão de dificulda-
de para arcar com a manutenção 
do negócio, como fornecedores 
e funcionários. Os demais foram 
o comércio (5,28%) e indústria 
(3,90%).

números podem ser explicados pela queda da inflação
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Atenção!

Capacitação em
N E G Ó C I O S 
I N T E R N A C I O N A I S

INSCREVA-SE:
bit.ly/cifp2018

http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2018
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

Email: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A   C O C H E I R A

Espaço Livre

O diretor regional da TAP, Carlos Dias, entregou para o presiden-
te da ABAV-MG, José Maurício de Miranda Gomes, uma das placas 
em homenagem aos 10 anos do 1º voo Belo Horizonte/Lisboa.

ABAV-mG
o jornalista emanuel

carneiro, diretor

presidente da rede

itatiaia de rádio,

comemora o aniversário

fora do brasil
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“receBi e Prestei serViços” - Quem diz isso é o ex-ministro Delfim Netto, 
que vem sendo investigado pela Lava Jato e que a pouco tempo teve sua casa 
vasculhada pela Polícia Federal. Segundo o ex-ministro, em 2010, a pedido do 
Partido dos Trabalhadores (PT), e não do governo petista, montou um grupo de 
empresas para concorrer ao leilão de construção da Usina de Belo Monte e assim 
combater o cartel de grandes empreiteiras. Delfim Netto, que foi um ministro muito 
influente de três governos militares e muito combatido pela esquerda brasileira, 
tornou-se depois conselheiro do ex-presidente Lula. “Recebi honorários pelos 
serviços prestados, que foi de R$ 3 milhões, quantia que representa um quinto 
do valor apontado por delatores”, disse.

AÉcio Pede desculPAs - O senador está fazendo o que todo político deveria 
fazer: reconhecer o erro cometido e pedir desculpas. Em artigo para o Jornal Folha 
de São Paulo, Aécio fez um mea-culpa e revelando que em toda sua vida pública, 
não existe um ato sequer a favor da JBS, o que segundo ele, foi confirmado pelos 
delatores que nunca apontaram qualquer vantagem indevida. Ele diz que não 
se pode falar em ato corrupto porque não houve dinheiro público envolvido no 
pedido de empréstimo que ele fez a Joesley Batista no valor de R$ 2 milhões. 
Segundo Aécio, ele cometeu um erro e foi muito ingênuo e, por isso, ele se pe-
nitencia, mas que não houve ilegalidade. Esse reconhecimento público de que 
errou deveria ser levado a uma entrevista coletiva do senador, principalmente 
em Minas. Muito importante a nível nacional reconhecer esse erro num artigo na 
Folha, mas falar isso direto com seus eleitores em Minas seria excepcional. Mesmo 
assim, os ministros da Primeira Turma do Supremo não entenderam assim e a 
denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o senador foi aceita –  virou 
réu em ação penal –, por causa da gravação feita por Joesley. É triste saber, que 
embora tenha sido proprietário de emissoras de rádio, em Belo Horizonte e São 
João del-Rei e, de estar na vida pública há mais de 20 anos, Aécio não tenha uma 
reserva para pagar advogados.

e a pobreza está aumentando no Brasil, apesar dos preços dos 
produtos alimentícios estarem em queda. Agora, já somos 14 milhões 
de pessoas na condição de extrema pobreza, com renda familiar de até 
R$ 136 por mês. Nem mesmo os assistidos pelo Bolsa Família se salvam.

isso é que é ganhar dinheiro. O escritório Dias de Souza Advogados 
Associados vai por a mão, com seus 12 sócios, em mais de R$ 563 milhões 
em honorários numa única ação. Aquela que a Copersucar tocou contra o 
então Instituto de Açúcar e Álcool. Em 1980, o instituto congelou os preços do 
combustível prejudicando a cooperativa. A quantia é 10% do total da ação.

o ex-presidente do Supremo Joaquim Barbosa chegou tarde ao 
PSB. Em Minas, o candidato do partido ao Governo do Estado, ex-prefeito 
Marcio Lacerda já está comprometido com a candidatura de Ciro Gomes 
(PDT), seu ex-chefe no Ministério da Integração. Em São Paulo, Márcio 
França (PSB), agora governador do Estado, vai trabalhar para Geraldo 
Alckmin (PSDB).

domingo, dia 22 de abril
Edelweiss Gauzzi Carneiro 
Paulo Márcio de Carvalho Filho 
Denise Albaley

segunda-feira, 23 
Dia Nacional do Choro
Vera Lúcia Pinheiro 
Marilene Costa Chaves 
Jornalista Jorge Fernandes dos Santos 
Ex-deputado Ronaldo Vasconcelos 

terça-feira, 24
Beatriz Prado de Faria Barcelos 
Eli Marcos Joviano dos Santos 
Murilo Amaral

Quarta-feira, 25
Engenheiro Dario Ruthiê Duarte
Jornalista Roberto Mendonça
Padre José Ramos 

Quinta-feira, 26
Dom Walmor Oliveira de Azevedo 
Mazrmud Rachid - Lagoa Santa
Alci Lucas Gomes - Contagem

sexta-feira, 27
Jornalista Emanuel Carneiro - Rádio Itatiaia 
Ex-deputado Paulo Ferraz
Jornalista Carlos Lindenberg
Tia Dulce Maria 
Jornalista Márcia Barroso
Nilton Lubeck

sábado, 28 
Lucio Bem Querer 
César Masci - ex-presidente do Cruzeiro 
Vereadora Elaine Matozinhos
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Um dos melhores 
jogadores do fute-
bol amador da re-
gião Noroeste de 
BH (Serrano, Gloria) 
na década de 80, 
Camilo, mais conhe-
cido como Cruzei-
rinho, em visita a 
Toca da Raposa II 
com Rafael Sóbis
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Foi um sucesso a 22ª 
edição do Minas Trend, 
sob o tema “Nosso Lugar 

Somos Nós” consolidando-se 
como um grande Salão de 
Negócios e referência para 
a indústria da moda. Consi-
derada a principal platafor-
ma de geração de negócios 
do setor no país, a edição 
Primavera-Verão/2019 trouxe 
como referência estética da 
temporada a relação afetiva 
dos mineiros com a natureza e 
a sua importância na indústria 
da moda do Estado. Com um 
conceito inédito no Brasil, o 
evento, realizado pelo Sistema 
Fiemg, é o único que reúne 
expositores de vestuário, cal-
çados, bolsas, joias e bijuterias 
em um mesmo lugar. Dentre 
inúmeras personalidades do 
mundo da moda, estiveram 
presentes Gloria Kalil, Flávia 
Alessandra, Juliana Paes, Pau-
la Fernandes e a cantora Lud-
milla, que cantou e agitou o 
último desfile da temporada.

minas trend
Presidente
do Sistema

Fiemg, olavo 
Machado Junior

e o presidente
do sindivest/mG,

luciano Araújo

empresários
Jânio gomes

e celso Afonso

Presidente eleito
do sistema Fiemg,
Flávio roscoe,
e o presidente
do sindicalçados,
Jânio gomes
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Multimarcas no
minas trend

Sócias de uma das lojas mais conceituadas 
de BH, a Espaço Deluxe, Rachel Pena e Crys San-
tana marcaram presença no Minas Trend. Há 8 
anos no mercado, a multimarcas vende Isolda, 
Patrícia Vieira, Nammos, dentre outras.

inauguração
Aconteceu no último dia 16, a cerimônia 

de inauguração do Pavilhão de Esportes e 
Eventos do Minas Náutico. Estiveram presen-
tes conselheiros e diretores do clube, além de 
autoridades e representantes de entidades 
esportivas e culturais do Estado.

As empresárias rachel Pena e crys santana, sócias da 
espaço deluxe, com a atriz e modelo camila Queiroz

sergio Bruno zech coelho, marcio lacerda, 
Vitor Penido, Paulo lamac e ricardo Vieira
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https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AVSF_enBR683BR683&q=Edelweiss+Gauzzi+Carneiro&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjs7qSI1cTaAhWFiJAKHZp6AWMQkeECCCQoAA
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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

da redação

Vanderlei machado assume
a presidência da Funed

O ex-presidente do CRF/MG, 
Vanderlei Machado, agora é o 
presidente da Fundação Ezequiel 
Dias (Funed). A posse ocorreu no 
dia 17 de abril.

O nome dele foi defendido 
pelo conselho junto ao gover-
nador Fernando Pimentel (PT), 
que demonstrou sensibilidade ao 
nomeá-lo para o cargo. 

Machado assume com o desa-
fio de direcionar a instituição para 
o cumprimento da meta de, até 
2020, ser referência nacional em 
inovação científica e tecnológica, 
Vigilância em Saúde e desenvol-
vimento de produção de medica-
mentos para o SUS.

“Quando o CRF/MG indicou 
meu nome, fiquei muito honrado. 
Nós nunca sabemos realmente do 
que somos capazes até perceber-
mos que outras pessoas acreditam 
tanto no nosso potencial a ponto 
de fazerem uma defesa desse porte 
junto ao governador. Estou aqui 
para fazer o que for preciso pela 
Funed e pela saúde pública com 
a mesma dedicação que tenho 
empenhado à Farmácia nesses 45 
anos de profissão”, afirmou.

Na Funed, ele foi recepcionado 
por três farmacêuticos e ex-alunos 
da Escola de Farmácia da Univer-
sidade Federal de Ouro Preto. Eles 
atuam em diferentes diretorias da 
fundação e fizeram questão de dar 
as boas-vindas ao novo presidente. 

O CRF/MG foi representado 
pelo vice-presidente Alisson Bran-
dão e pela diretora-tesoureira 
Adriana Tupynambá. A ex-diretora 
Rigleia Lucena, que já participou 
do Conselho Curador da Funed, 
também esteve presente. “É um 
homem íntegro, honesto, que 
deixou um grande legado para a 
nossa profissão enquanto esteve 
como presidente do CRF/MG”, 
afirmou Brandão.

“Agradecemos ao governador 
por ter acolhido a nossa sugestão, 
motivada única e exclusivamente 
no fortalecimento dos estratégico 
trabalho desenvolvido pela Funed 
a favor da saúde pública. A Funed 
é referência nacional e precisa ser 
conduzida por alguém que seja 
especialista em medicamento, 
transitando com facilidade por 
todas as áreas, da pesquisa à pro-
dução”, defendeu Adriana.

“Tenho certeza de que ele 
fará muito pela Funed, que já tem 
servidores dedicados e apaixona-
dos. Agora, com a condução de 
Vanderlei, os caminhos serão os 
melhores”, comemorou Rigleia.

trajetória profissional

Machado é farmacêutico-bio-
químico graduado em 1972 pela 
Universidade Federal de Ouro Preto. 
Possui especialização em Análises 
Clínicas pela UFOP e pela Sociedade 
Brasileira de Análises Clínicas, e em 
Farmácia Homeopática pela Asso-
ciação Paulista de Homeopatia.

É membro da Comissão Fiscal 
da SBAC e secretário da SBAC/
MG, entidade da qual também 
foi presidente de 1995 a 1999. Foi 
diretor presidente do CRF/MG de 
2012 a 2015 e conselheiro regional 
de 1979 a 1982. Foi vereador da 
Câmara Municipal de Mariana 
de 1976 a 1982, e recebeu título 
de Cidadão Honorário da cidade 
em 1995.

Durante 31 anos, foi professor 
assistente de Parasitologia Médica da 
UFOP, entidade da qual também foi 
coordenador e orientador de projetos 
em parasitologia para alunos do curso 
de Farmácia e Bioquímica, tendo sido 
paraninfo e patrono de várias turmas 
formadas de diversas faculdades de 
Farmácia de Minas Gerais.

“Quando o crF/mG indicou meu nome, fiquei muito honrado”
Fu
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d

“é um homem
íntegro, honesto,
que deixou um
grande legado para
a nossa profissão
enquanto esteve
como presidente
do crF/mG”

estAlAr o corPo FAz mAl?

Ao estalar o corpo, quem nunca 
ouviu a frase “pare de fazer isso, por-
que vai dar problema mais tarde”. 
Mas, às vezes, quando sentimos 
nosso corpo um pouco tenso, basta 
esticar um pouquinho e “crêc”, 
ouvimos o estalido! Dedos das 
mãos, joelhos, cotovelos, pescoço, 
coluna, punhos, muitas pessoas 
possuem o hábito pela sensação de 
relaxamento que ele traz. Porém, 
há quem diga que a mania pode 
acarretar riscos ao nosso corpo, é o 
que fomos descobrir.

Um outro ponto que, segundo 
o especialista, demanda atenção 
é o fato de que o hábito pode 
virar tique. “Cria-se uma mania 
de repetição do movimento que 
é esteticamente feia. Muitas pes-
soas possuem o tique de estalar 
o pescoço, por exemplo, e de 
maneira bastante frequente”.

É o caso do técnico em infor-
mática Eduardo Carvalho que pre-
cisou buscar ajuda para conseguir 
controlar o vício. “Eu sentia muita 
dor por ficar em frente ao compu-
tador o tempo todo e, com isso, 
criei o costume de estalar o pes-
coço, pois dava uma sensação de 
alívio. Quando comecei, precisava 
puxar a cabeça para o lado com 
a mão. Depois acostumei tanto 
que, com um movimento, eu já 
estalava. Então, às vezes, estava 
digitando, falando no telefone e 
ficava repetindo a ação”.

Carvalho recorda que sua 
mãe foi quem o alertou de que a 
prática não era bacana. “Lembro 
que ela disse: ‘filho, essa coisa que 
você faz com a cabeça não é legal’. 
E isso começou a me incomodar, 
mas eu sentia a dor no pescoço 
frequentemente. Optei, então, por 
ir a um ortopedista que descobriu 
que, na verdade, eu não tinha 
uma postura correta e que isso 
fazia doer”.

Ele começou a se policiar 
mais. “Evitava ficar torto na cadei-
ra e, vez ou outra, levantava e ca-
minhava um pouco na empresa. 
Isso ajudou a esquecer um pouco 
a dor que, posteriormente, sumiu. 
Cheguei a fazer algumas ses-
sões de massagem que também 
ajudou, pois a dor me deixava 
bastante tenso”.

Fique atento!

Apesar de normal, o or-
topedista alerta para alguns 
sintomas que podem acontecer 
depois do estalido. “Um volume 
na articulação, dor, aumento da 
temperatura do local ou altera-
ção na cor da articulação devem 
receber atenção especial, pois 
podem ser sinais de que alguma 
coisa está errada”.

o que causa?
Quando esticamos o nosso 

corpo, um espaço se forma 
entre os ossos. Ao fazermos 
algum movimento mais brus-
co, essas aberturas formadas 
“sugam” uma substância 
chamada líquido sinovial. O 
estalido acontece por fazermos 
esse fluido passar de um lugar 
para o outro, além da pressão 
criada pela nova lacuna.

De acordo com o ortopedista 
e professor do Departamento do 
Aparelho Locomotor da Faculdade 
de Medicina da UFMG, Ubiratan 
Brum, não existe nenhuma vanta-
gem em estalar o corpo. Algumas 
pessoas sentem alívio, inclusive 
existem outras modalidades que 
promovem a prática, como a mas-
soterapia, mas não há nenhum 
registro de benefício. É mais uma 
sensação individual”.

Ele elucida que, em todo 
caso, a mania de estalar o corpo 
também não traz nenhum male-
fício, mas requer precaução. “A 
massoterapia e outros métodos 
têm que ser feitos com cuidado 
e atenção para evitar manobras 
que provoquem dor, inflamação, 
compressão do nervo e acabe 
prejudicando ao invés de trazer o 
relaxamento esperado”.

Você sabia?
A Quiropraxia ficou famo-

sa por ser uma técnica que 
provoca estalos no corpo. 
Mas, fica o alerta do edição 
do brasil: busque um pro-
fissional para que você não 
tenha problemas.

Movimento pode machucar e não traz benefícios ao corpo
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daniel Amaro

H O M E N A G E M

Segundo dia do enem terá meia
hora a mais para prova de exatas
Exame será aplicado em dois domingos seguidos nos dias 4 e 11 de novembro

Período de inscrições das 10h de 7/5/2018 às 23h59 de 18/5/2018

Pagamento da taxa de inscrição de 7 a 23/5/2018 (horário bancário)

Solicitação de atendimento pelo nome social das 10h de 28/5/2018 às 23h59 de 3/6/2018

confirmação do local de prova outubro de 2018

Os candidatos que vão prestar o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), neste ano, 
terão meia hora a mais no segundo dia de 
provas, totalizando 5h para responder as 90 
questões de Ciências da Natureza e Matemá-
tica. Até o ano passado, o segundo dia tinha 
duração de 4h30. As inscrições começam a 
partir do dia 7 de maio. A taxa de inscrição foi 
mantida em R$ 82 e o pagamento deve ser 
feito entre os dias 7 e 23 de maio. O anúncio 
do Ministério da Educação (MEC) sobre o 
aumento no tempo da prova deixou muitos 
professores e estudantes satisfeitos.

Para o professor Alexandre Bittarelo, 
a mudança é positiva para os estudantes. 
“Muitos alunos já vinham reclamando que 
o tempo de prova não era suficiente. Mesmo 
sendo um aumento de apenas 30 minutos, vai 
significar um conforto e tranquilidade a mais. 
Acredito que esses minutos extras ajudarão 
os estudantes a passar as alternativas das 
questões para o cartão de respostas”, afirma.

De acordo com a coordenadora pedagógi-
ca Kátia Lopes, o grande problema dos alunos 
é não saber dosar o tempo para solucionar 
cada questão. “Esse aumento no tempo 
é muito bem-vindo e com certeza muito 
positivo para todos. O conselho que sempre 
dou é fazer as mais fáceis primeiro e depois 
partir para as mais difíceis. Muitos estudantes 
perdem minutos preciosos tentando resolver 
algumas perguntas e acabam se prejudicando 
por conta disso”.

Já o professor Sebastião Gomes diz que, 
mesmo com esse tempo a mais, o nível de 
conhecimento das questões deve continuar 
o mesmo. “Como digo todo ano com meus 
alunos, o importante é se preparar bem e 
ter muita calma. Se você colocar na ponta 
do lápis, serão apenas 20 segundos a mais 
para cada questão. E matemática é umas 
das matérias que exige muita concentração 
e raciocínio”, defende.

Os estudantes também comemoram a mu-
dança no tempo. Para Carla Silva, que pretende 
cursar engenharia civil, física e matemática são 
disciplinas que domina bem. “São as que eu 
mais me identifico, principalmente pelo curso 
que eu escolhi. Essa será a segunda vez que vou 
fazer a prova. Em 2017 fiz apenas para testar 
meus conhecimentos e saber como era, mas 
esse ano é para valer. Achei as questões bem 
complicadinhas de resolver e o tempo curto 
deixa a gente mais nervosa. Tendo 30 minutos 
a mais vai ajudar bastante”.

Rodrigo Pacheco almeja cursar jornalis-
mo. Ele acredita que esse aumento deveria ser 
também no primeiro dia. “Eu que sou da área 
de humanas, língua portuguesa e redação 
também consomem muito tempo. Os textos 
são bem grandes e ainda é preciso passar a 
redação a limpo para o cartão de respostas. 
Até você refletir sobre o tema, montar um es-
boço e escrever demanda um bom tempo. Se 

não souber controlar pode acabar deixando 
questões sem responder”, reclama.

dificuldade das questões
Muitos alunos estão preocupados com o 

aumento no tempo das provas associando 
a mudança ao grau de complexidade das 
questões. O Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
informou que a ampliação do tempo não 
significa que o nível do exame vai aumentar. 
Segundo o Inep, o conteúdo do Enem é defi-
nido pelas Matizes de Referência, que estão 
disponíveis no portal da instituição. 

“O documento, de 2009, indica as habi-
lidades que serão avaliadas e orienta a ela-
boração das questões da prova, assim como 
a construção de escalas de proficiência que 
definem o que e o quanto o aluno realiza no 
contexto da avaliação”, diz a nota.

FiQue liGAdo!

aumento no tempo
é visto como positivo
entre professores
e candidatos

O cantor Alexandre Pires traz 
à capital mineira “O Baile 
do Nêgo Véio”, projeto iti-
nerante que está rodando 

o país com sucessos dos anos 90. Em 
Belo Horizonte, a festa será realizada 
no dia 28 de abril, sábado, a partir 
das 20h, no Hangar 677.

Com 3 horas de show, o projeto, 
que está rodando o país, reúne as 
canções que estouraram nas paradas 
de sucesso das rádios brasileiras. O 
repertório garante as mais anima-
das músicas que, até hoje, fazem o 
público dançar. 

Seja em carreira solo ou no gru-
po de pagode “Só Pra Contrariar,” o 
qual participou por mais de 13 anos, 
Alexandre é um dos artistas mais 
populares do Brasil. O mineirinho, 
considerado um verdadeiro show-
man nos palcos, canta, dança, toca 
e cativa a plateia.

Os ingressos para “O Baile do 
Nêgo Véio” já estão à venda pelo 
site www.nenety.com.br ou na loja da 
Nenety Eventos, no Shopping 5ª Ave-
nida (Rua Alagoas, 1314, Loja 16, Piso 
C, Savassi, Belo Horizonte/MG) a 
preços que variam de R$ 50 a R$ 80.

alexandre Pires comanda “o baile 
do nêgo Véio” em Belo Horizonte
Festa acontecerá no dia 28 de abril, no Hangar 677

“Liberar Geral” (Terra Samba)
“Cheia de Manias” (Raça Negra)
“O Canto da Cidade” (Daniela Mercury) 
“Que Se Chama Amor” (SPC)
“A Barata” (SPC)
“Domingo” (SPC)
 “Depois do Prazer” (SPC)

Mais informações
e vendas:

www.nenety.com.br
e loja Nenety Eventos

Rua Alagoas, 1314,
Loja 16, Piso C,

Shopping 5ª Avenida,
Savassi,

Belo Horizonte/MG
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diploma de Honra ao mérito
é entregue a Marcelo de Souza
No dia 12, o vice-presidente de 

Relações Públicas e Sociais 
da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte 

(CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva, foi 
homenageado pela Câmara Municipal 
de Belo Horizonte. Na ocasião, ele rece-
beu o “Diploma de Honra ao Mérito”. A 
indicação foi do vereador Juliano Lopes 
(PTC), em reconhecimento ao trabalho 
exercido pelo vice-presidente da CDL/
BH em prol dos setores de comércio e 
serviços. A solenidade contou com a pre-
sença de autoridades e figuras públicas.

doorgal Andrada, Alberto Pinto coelho, Henrique reis,
marcelo de souza, silvana reis, Gabriela reis e Juliano lopes

Alberto Pinto coelho, marcelo
de souza e Bruno Falci

Gabriela reis, marcelo de souza,
Silvana reis e Henrique reis

edson moreira, marcelo de
Souza e José estanislau

Afonso maria rocha, marcelo
de souza e Frank sinatra

marcelo de souza, eujácio
Antônio silva e Bruno Falci

Juliano lopes, marcelo de
souza e doorgal Andrada

marcelo de souza e José cesar da costa

data: 28 de abril de 2018, sábado
Horário: 20h
local: Hangar 677 - Rua Henriqueto Cardinalli, 121 - Olhos 
D’Água, Belo Horizonte
classificação etária: 18 anos

Algumas canções do repertório:

serviço:

http://www.nenety.com.br/
https://maps.google.com/?q=5+Avenida+(Rua+Alagoas,+1314,+Loja&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=5+Avenida+(Rua+Alagoas,+1314,+Loja&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=5+Avenida+(Rua+Alagoas,+1314,+Loja&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=R$+50+a+R$+80&entry=gmail&source=g
http://www.nenety.com.br/
https://maps.google.com/?q=Rua+Alagoas,+1314,+Loja&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Alagoas,+1314,+Loja&entry=gmail&source=g
https://1drv.ms/f/s!AgIV_WB-zBrcvgiFr0J5y0izgToB
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loraynne Araujo

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

alimentação natural para pets
gera polêmica entre especialistas

Muitos tutores acreditam que, 
ao oferecer uma ração de qualida-
de, estão dando o melhor alimento 
para os seus animais de estimação. 
Mas será que isso é verdade? Os 
seguidores da alimentação natural 
acreditam que não.

pos de dietas baseadas em alimen-
tos não processados. “No entanto, 
tenho dado preferência para o uso 
de alimentação bio-apropriada ou 
ancestral, que simula a dieta dos 
antepassados mais próximos de 
cães e gatos em ambiente natural”.

Ele acrescenta que a base da 
alimentação natural é formada 
por alimentos frescos, variados e 
adequados a fisiologia do animal. 
“Cães e gatos possuem domesti-
cação recente e insuficiente para 
separá-los em espécies diferentes 
de lobos e gatos selvagens. Seus 
materiais genéticos, metabolismos 
e fisiologias digestivas são idên-
ticos aos de seus antepassados. 
Considerando que a ciência da 
nutrição é nova e muitas vezes 
empírica, temos menos chances 
de errar se aproximarmos daquilo 
que a natureza já deixou claro. A 
melhor nutrição vai ser alcançada 
se oferecermos basicamente presas 
em estado natural, crua, com ossos 
e vísceras”. 

Vasconcelos ressalta que o 
principal ganho dessa dieta é a 
redução do estresse metabólico, 
causado pelo consumo de car-
boidratos por animais que, basi-
camente, estão adaptados a obter 
sua energia por meio de proteínas 
e lipídeos. “As dietas frescas ofe-
recem benefícios que dificilmente 
serão encontrados nas processa-

das. A cada dia se descobre novos 
nutrientes considerados essenciais 
que, de alguma forma, podem 
estar faltando na ração”. 

O veterinário ressalta também 
que alimentos frescos são livres de 
substâncias como conservantes, 
corantes, pesticidas e aflatoxinas. 
“Todos eles podem estar ligados 
à formação de câncer e distúrbios 
hormônios”.

Segundo o especialista, qual-
quer animal de estimação pode 
consumir a alimentação natural, 
porém ela não é para qualquer 
tutor. “Essa dieta exige maior 
dedicação, estudo, planejamento 
e tempo. Com a rotina cada vez 
mais apertada é comum que não 
se consiga manter a prática por 
um período longo. Animais mais 
velhos e com doenças crônicas 
podem ter dificuldade para se 

adaptar, mas, de forma geral, 
com paciência e persistência, eles 
podem ser beneficiados”. 

Mudança de hábitos 

O bulldog francês Zeus se ali-
menta de comida natural há 4 
meses. A tutora Laila Quintão conta 
que decidiu mudar a alimentação 
do pet após recorrentes alergias. 
“Por mais que ele comesse a 
ração super-premium, ainda não 
era o ideal, porque esses produtos 
industrializados possuem muita 
farinha e baixos aminoácidos. Com 
a alimentação natural, tudo o que 
Zeus precisa está ali”. 

Ela diz que os resultados são 
visíveis. “Apesar de estar com o 
mesmo peso de há 6 meses, a dife-
rença corporal é notória. Antes ele 
tinha muita pele e gordura e, hoje, 
observa-se que há uma definição 
muscular. Além disso, noto que 
muitas doenças comuns da raça, 
como alergias e otite, o Zeus não 
tem mais e houve também uma 
redução significativa na queda 
de pelo”. 

A dieta de Zeus é baseada em 
alimentos crus e sem osso, com 
35% de proteína animal, 5% de 
vísceras, 30% de carboidratos es-
senciais e 30% de vegetais. “Faço 
as marmitas uma vez por mês e 
gasto, em média, 2 horas e R$ 80”.

outra perspectiva 

A dieta bio-apropriada não é 
unanimidade entre os profissio-
nais. O veterinário e professor da 
UFMG Rodrigo Otávio Silva afirma 
que há estudos teóricos que descre-
vem a presença de patógenos em 
carnes cruas de frango e boi. “Cães 
que são alimentados com esse tipo 
de comida eliminam mais agentes 
patogênicos no ambiente, o que 
pode causar doenças, principal-
mente diarreia e vermes, tanto no 
animal quanto em seus tutores”.

Silva afirma que as pessoas 
estão optando pela dieta apenas 
para oferecerem alimentos mais 
naturais aos seus animais, mas 
ainda não há nenhuma compro-
vação científica. “O que é natural, 
nesse caso, é mais filosófico e 
nada científico. A questão é que, 
até o momento, não existe estu-
dos, seja no Brasil ou exterior, 
que demonstrem claramente as 
vantagens, principalmente com 
carne crua. O que encontramos são 
depoimentos sobre os benefícios, 
mas, reitero, não existem trabalhos 
científicos que comprovem isso”.

Sobre a eliminação de patogê-
nicos no ambiente, Vasconcelos 
afirma que isso pode acontecer, 
porém os mesmos que estão 
presentes na carne crua podem 
ser encontrados em outros lu-

gares, como o chão do banheiro. 
“Animais alimentados com ração 
também podem eliminar Salmo-
nella sp. nas fezes. E uma porcen-
tagem significativa de rações está 
contaminada. Não se sabe a real 
importância dessa eliminação de 
micro-organismos para contami-
nação ambiental, nem se isso de 
fato é prejudicial à saúde humana”.

Vasconcelos finaliza dizendo 
que não há interesse por parte da 
indústria de rações patrocinarem 
pesquisas nas quais falem mal do 
seu produto. “A prática de alimen-
tar cães com a dieta bio-apropriada 
se apoia principalmente em bases 
evolutivas, que são científicas. 
Invertendo a lógica, são as rações 
que precisariam se mostrar se-
guras, por meio de estudos, para 
combater o embasamento científi-
co que já favorece o que é natural”.

Existem três tipos de di-
etas saudáveis para animais: 
cozida, crua com ossos e crua 
sem ossos.

dietas 
bio-apropriadas:

Para mais informações
sobre o assunto,

acesse cachorroverde.com.br

O veterinário Artur Vasconcelos 
explica que termo alimentação 
natural é genérico e acaba sendo 
utilizado para identificar vários ti-

antes de inserir
a alimentação

natural para o seu animal,
consulte um veterinário
especialista em nutrição
para orientar a melhor

forma de fazê-la.
nuncA comece

a dieta sem
acompanhamento

profissional
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setrABH entreGA 50 mil liVros em cAmPAnHA
O Sindicato das Empresas de Trans-

porte de Passageiros de Belo Horizonte 
(SetraBH) deu início ao processo de entrega 
de 250.367 livros arrecadados em BH e Betim 
pela campanha “O Livro Acolhe, Abriga e En-
sina”. As obras literárias, didáticas e religiosas 
serão entregues a 329 entidades e instituições 
cadastradas e beneficiarão 151.567 pessoas. A 
campanha, cujo recolhimento de doações foi 
temporariamente paralisado 31 de março, in-
cluiu entre as beneficiadas as escolas rurais de 
Minas Gerais.

A inclusão de 54 escolas rurais foi assegu-
rada pela generosidade da população de BH e 
de autores e do envolvimento de instituições 
e entidades como o Centro Federal de Edu-
cação Tecnológica de Minas Gerais, Unopar, 
Faculdade Pitágoras, Faculdade Promove e 
Fundação Torino, além da Fundação Itaú.

Na capital, a campanha se valeu da capi-
laridade do sistema de transporte coletivo 
urbano para a coleta pelos 3 mil ônibus em 
circulação dos livros doados pela população. 
Em BH, as obras foram entregues também 
nas estações do sistema BRT Move e BHBus, 
nas garagens das empresas e na sede do 
SetraBH.

“Por que não utilizar desta máquina para 
incentivar o hábito da leitura e contribuir para 
a formação do ser humano?”, perguntou o 
presidente do SetraBH, Joel Jorge Paschoa-
lin. “O Livro Acolhe, Abriga e Ensina”, arreca-
dou desde dezembro de 2016, 331.794 livros.

Na etapa inicial, 249 a creches, escolas, 
faculdades, casas de atenção à terceira 
idade, bibliotecas municipais e comunitárias 

e unidades de ressocialização já haviam sido 
beneficiadas com repasses de 81.427 obras 
literárias e didáticas arrecadadas até maio de 
2017. As primeiras obras já entregues benefi-
ciaram 53.370 pessoas em BH, Ribeirão das 
Neves, Paraopeba e São Joaquim de Bicas.

 

em betim
 Em Betim, onde o recolhimento de 

doações prosseguirá até junho de 2018, 
7.422 livros já foram arrecadados. Utilizando 
a facilidade de coleta e transporte oferecida 
pela Viação Santa Edwiges, a campanha está 
recebendo doações nos veículos da empresa 
e em sua garagem, localizada à Rua Espirito 
Santo, 655, bairro Decamão, em Betim. 

As doações poderão ser realizadas tam-
bém no Sesi/Senai de Betim (av. Amazonas, 
55, Centro), na Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Betim (Rua Vicência Maria de Jesus, 

375, Jardim da Cidade), na Treviso Volvo 
(Rodovia Fernão Dias, s/n, KM 492,5, Betim 
Industrial) e na Betim Card do Terminal Rodo-
viário (Rodovia Fernão Dias, 1450, São João).

As escolas rurais de Minas Gerais e as in-
stituições e entidades interessadas em receber 
livros deverão entrar em contato pelo telefone 
(31) 3248.7035 e, em Betim, os interessados 
deverão fazer contato pelos telefones (31) 
3539.5100 e (31) 99604.7579.

 

Prestação de contas 
O SetraBH disponibilizou link para que 

os doadores da campanha “O Livro Acolhe, 
Abriga e Ensina” e a população possam 
saber quais entidades ou instituições recebe-
ram os livros doados. Para localizar o endereço 
e o telefone de todas as 249 beneficiadas e o 
total de livros recebidos por cada uma delas, 
basta acessar www.olivroacolhe.com.br.
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‘Arte da Palavra’, do sesc 
estreia em Poços de caldas

Ainda estão previstas atividades em BH, Juiz de Fora e montes claros

No período em que Poços de Caldas 
transborda as artes literárias com 13º 
Festival Literário de Poços de Caldas 
e Feira Nacional do Livro - Flipoços, o 
município será o primeiro do estado a 
receber o projeto Arte da Palavra – Rede 
Sesc de Leituras. O projeto, realizado 
pelo Sesc, tem como objetivo promover 
ações que atuem em toda a cadeia da 
produção literária.  

A primeira atividade anunciada é 
a oficina ‘Quadrinizando o nonsense’, 
com o artista multimídia João Lin. A 
proposta do trabalho é apresentar 
aos participantes o universo narrativo 
nonsense, suas características básicas, 
alguns autores de quadrinhos que 
trabalham com esse tipo de narrativa 
e estimular processos de criação. 

As aulas serão realizadas gratuita-
mente de 30 de abril à 4 de maio, na 
biblioteca do Sesc Poços de Caldas (Rua 
Paraná, 229 - Centro) de 19h às 22h30. 
Ao todo serão 20 vagas e poderão 
participar pessoas acima de 16 anos. 

As inscrições já podem ser feitas no 
site: sescmg.com.br. A previsão é que 
outras 3 edições do projeto ainda sejam 
realizadas em Poços de Caldas ao longo 
de 2018. Além dessa cidade, o Arte da 
Palavra levará apresentações artísticas 

e atividades formativas do universo da 
literatura para Belo Horizonte (Sesc Pal-
ladium), Juiz de Fora e Montes Claros.

O Arte da Palavra – Rede Sesc de 
Leituras é um circuito atuante em todas 
as regiões do país que estimula a divul-
gação de autores nas suas diferentes 
formas de manifestações. Durante o 
ano de 2018, mais de 70 representantes 
da diversidade literária brasileira percor-
rerão todos os estados do país. 

A fim de promover o intercâmbio 
de artistas e a formação de leitores, 
o projeto tem como objetivo oferecer 
ações que atuem em toda a cadeia 
da literatura, incluindo a formação e 
a divulgação de novos autores, a valo-
rização das novas formas de produção 
e fruição literária, possibilitadas pela 
emergência de discursos periféricos e a 
utilização de novas tecnologias.

Artista multimídia João lin ministrará oficina 
‘Quadrinizando o nonsense’ no sul do estado
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https://maps.google.com/?q=Betim+(+av.+Amazonas,+55&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Betim+(+av.+Amazonas,+55&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Betim+(+av.+Amazonas,+55&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Vic%C3%AAncia+Maria+de+Jesus,+375,+Jardim+da+Cidade&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Vic%C3%AAncia+Maria+de+Jesus,+375,+Jardim+da+Cidade&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rodovia+Fern%C3%A3o+Dias,+1450&entry=gmail&source=g
http://www.olivroacolhe.com.br/
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contagem recebe chilenos de
Quillota para firmar parceria

Uma comitiva chilena, 
liderada pelo prefei-
to do município de 
Quillota, Luis Mella, 

visitou a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico 
(Sedecon). Os chilenos foram 
recebidos pelo secretário Muni-
cipal de Desenvolvimento Eco-
nômico, Sant Clair Terres, pelo 
secretário-adjunto de Desenvol-
vimento Econômico, Adimilson 
Moura, e equipe da Superinten-
dência de Inovação e Atração de 
Investimentos.

O objetivo do encontro foi 
apresentar as iniciativas de 
Contagem relacionadas ao fo-
mento do turismo de negócio, 
importação, exportação, in-
ternacionalização, políticas de 
inovação, treinamentos, gestão 

e relacionamento com os empre-
sários. Foi abordada a troca de 
experiências entre Contagem e 
Quillota, com a aproximação 
dos governos das duas cidades.

Os visitantes conheceram a 
Sala Mineira do 
Empreendedor, 
instalada no pré-
dio da Sedecon, 
e s p a ç o  ú n i c o 
para formalizar o 
empreendimen-
to, obter orienta-
ções, informações 
e todo o conheci-
mento necessário 
para o desenvolvimento das 
empresas. A sala foi elogiada pe-
los chilenos, que se mostraram 
interessados em criar um espaço 
similar em Quillota.

Luis Mella governa da cidade 
de Quillota há 26 anos. Para ele, 
o desenvolvimento dos municí-
pios parte também da confiança 
que é criada entre o empresário 
e governo e entre governo e o 

empreendedor.
“ Tr a b a l h a -

mos há 15 anos 
com o tema feli-
cidade e temos 
profissionais ca-
pacitados para 
t r a t a r m o s  d o 
assunto com a 
p o p u l a ç ã o.  A 
fel icidade está 

ligada diretamente ao desen-
volvimento social, econômico 
e cultural das cidades. Quando 
iniciamos o processo da busca 
da felicidade nos questiona-

ram sobre o que tinha a ver 
a felicidade individual com o 
governo. Demoramos 4 anos 
para um estudo mais completo 
e para que a qualidade de vida 
começasse a ser percebida 
pelos cidadãos. Hoje, somos 
referência e a cidade mais feliz 
será a que tem mais colabora-
ção, e não competição”, disse.

O secretário Sant Clair Ter-
res demonstrou satisfação em 
receber a equipe chilena e disse 
que a intenção é estender esta 
primeira relação e firmar parce-
rias. “Queremos aprender com 
os chilenos. A troca de experi-
ências exitosas é importante 
para o desenvolvimento dos 
municípios. Este foi o início de 
uma relação produtiva para o 
Chile e para o Brasil”, destacou.

Foi assinada no dia 17, a ordem 
de serviço para início das obras da 
Unidade de Pronto Atendimento, 
UPA 24h, de Coronel Fabriciano. O 
prefeito Dr. Marcos Vinicius (PSDB) 
recebeu em seu gabinete o secretá-
rio de Governança Urbana, Planeja-
mento e Meio Ambiente, Douglas 
Prado, e o proprietário da BEPE 
Engenharia, José Guerini Júnior. O 
investimento para a construção da 
UPA é na ordem de R$ 3.079 mi-
lhões, um recurso do governo federal 
com contrapartida da 
administração munici-
pal.  Foram destinados 
mais R$ 800 mil para 
aquisição dos equipa-
mentos por meio de 
emenda parlamentar.

A UPA 24h será do 
Tipo II, com 11 leitos de 
observação e capacida-
de de atendimento mé-
dio de 250 pacientes 
por dia. O prefeito des-
taca que a unidade 
atenderá pacientes de 
outras cidades além de 
Fabriciano. “A UPA vai 
complementar o nosso sistema de 
saúde, será a atenção intermediária, 
entre as unidades básicas de saúde 
e o hospital. Com certeza haverá 
um salto na qualidade de saúde de 
Fabriciano e toda a microrregião”, 
afirma. Atualmente, esse atendi-

mento intermediário é prestado pelo 
Corujão da Saúde.

O terreno da UPA com 6.300 
m² fica no bairro Silvio Pereira II. 
A construção vai ocupar cerca de 
1.300 m². “A terraplanagem está 
sendo finalizada e a eletrificação 
também será iniciada nos próximos 
dias. Com a ordem de serviço, a UPA 
está inserida na área da Operação 
Urbana Consorciada da Avenida 
Maanaim”, conta Prado. A escolha 
do bairro Silvio Pereira II, foi uma 

definição estratégica 
devido à facilidade de 
acesso e a ligação entre 
duas regiões importan-
tes da cidade, que são 
os bairros Caladinho e 
Santa Cruz.

A  obra i rá  con-
tribuir ainda para a 
geração de renda no 
município, uma vez 
que a construtora é 
de Fabriciano e, du-
rante as diversas fa-
ses da construção, irá 
contratar dezenas de 
trabalhadores da ci-

dade. Guerini disse que iniciará o 
processo de construção o quanto 
antes. “Enquanto a terraplanagem 
é finalizada, vamos adiantar a 
compra das ferragens, a definição 
das equipes e manteremos o prazo 
para entrega da obra”.  

A competição mais saborosa de 
2018 começou no sábado dia 21 e 
vai até dia 20 de maio, nos restau-
rantes e bares de Itabirito. Em sua 
quinta edição, o Festival Viação 

Gastronômica irá apresentar aos 
itabiritenses e turistas o que há de 
melhor na gastronomia local.

Um dos principais eventos do 
calendário turístico, o festival tem 

como principais objetivos fortale-
cer a gastronomia como atrativo 
turístico da cidade, incentivar a 
produção local e promover entre-
tenimento à população. 
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VocÊ sABiA? 
Quillota está

localizada na região
de Valparaíso, a

120 quilômetros de
santiago. tem área
de 302 quilômetros
quadrados e mais

de 75 mil habitantes

comitiva chilena com o secretário sant clair terres

Prefeitura de Fabriciano assina
ordem de serviço da UPA 24H

Com certeza
haverá um salto

na qualidade
de saúde de
Fabriciano
e toda a

microrregião

marcos Vinicius: “A uPA vai complementar o nosso sistema de saúde”
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evento gastronômico de
itabirito 2018 tem início

tema
Neste ano, o festival apresenta a “Gastronomia de Minas 

em harmonia com a produção associada: cervejas artesa-
nais e a cachaça artesanal de alambique como produto 
nobre na cozinha mineira” como temática central. A escolha 
exige que o participante tenha em sua receita e preparação, 
a cachaça ou cervejas artesanais. O tema, além de valorizar 
o produto, fortalece a produção das bebidas locais.

Pratos
No total, serão comercializados 18 pratos com opções 

variadas e para todos os gostos. Os pratos variam entre R$ 15 
a R$ 30. Bolinhos e carnes variadas, massa, pastel de angu, 
hambúrguer e receita vegetariana disputam a competição 
pelo melhor prato 2018.

Preparação 
Antes da competição, os parti-

cipantes passaram por encontros 
e workshops a fim de refinarem as 
práticas e alinhar conhecimentos 
acerca da temática escolhida para 
a edição. Momentos como esses 
garantiram não só a participação 
no festival, mas a qualidade dos 
serviços ofertados em Itabirito no 
setor alimentício.   

A Grande Saideira, marcada 
para o dia 2 de junho, a partir de 
12h na Praça da Estação, contará 
com a seleção dos melhores pratos 
para uma tarde de degustação, 
shows e atrações culturais.

no total, serão comercializados 18 pratos com opções variadas
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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.

cinderella. Belo Horizonte recebe nos dias 
28 e 29 de abril no Grande Teatro Sesc Palladium 
o musical da Broadway, Cinderella. O espetáculo 
já foi visto por mais de 250 mil espectadores.

minas em cena. Em grande estilo e com um 
requintado coquetel, a Revista Minas Em Cena 
comemorou 7 anos, no dia 17 de abril, na loja da 
Mercedes Bens. A festa contou com a presença 
de mais 200 convidados. 

índice. O câncer é a principal causa de morte 
em cerca de 10% dos 5.570 municípios brasileiros, 
sendo mais fatais do que qualquer outro motivo, 
como doenças, acidentes de trânsitos e a violência. 
É o que aponta pesquisa divulgada pelo Observa-
tório de Oncologia do movimento Todos Juntos 
Contra o Câncer, em parceria com o Conselho 
Federal de Medicina (CFM). Os tumores malignos 
matam mais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e Minas Gerais.

c A n A l   A B e r t o

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

Vem Aí o 2º FÓrum de turismo lGBt

rússiA liBerAdA nA coPA

emBArQue & desemBArQue

Acontece em 5 de junho a segunda edição do 
Fórum de Turismo LGBT do Brasil, realizado pela 
revista ViaG. O tema deste ano é “A diversidade 
impulsiona economias”, que será abordado em 
um dia de debates e workshops relacionados 
ao segmento. Clark Massad, vice-presidente da 
Internacional Gays and Lesbians Travel Association 
(IGLTA), virá ao Brasil para ministrar uma palestra 
sobre o comportamento das famílias LGBT no 
turismo, nicho que tem crescido rapidamente. O 
evento é aberto aos profissionais do trade, infor-
mações pelo contato@editoravia.com.

O governo da Rússia anunciou que os tor-
cedores estrangeiros que forem ao país durante 
a realização das partidas da Copa do Mundo 
poderão emitir uma espécie de visto eletrônico. 
Chamado de Fan ID, o documento vai permitir 
a entrada em território russo 10 dias antes da 
primeira partida do torneio e saída 10 dias de-
pois da final, sem a necessidade de ter um visto. 
A solicitação deve ser feita em http//fan-id.ru/

Segundo o Anuário Braztoa 2018, as ope-
radoras de turismo faturaram R$ 12,22 bilhões 
em 2017, um crescimento de 8% em relação 
2016. Após 2 anos de queda, os embarques de 
passageiros para o exterior cresceram 26%, assim 
como o faturamento do segmento que teve alta 
de 18%. No total, 1,2 milhão de brasileiros embar-
cam para o exterior em 2017, contra 954 mil em 
2016. A região que mais concentrou embarques 
de brasileiros o ano passado foi a Europa, com 
345 mil passageiros; seguida por América do 
Sul, com 311 mil; América do Norte, com 273 
mil; América Central e Caribe, com 229 mil; e 
Ásia, África e Oceania, com 47 mil embarques. 
No turismo nacional, o setor cresceu 4% em 
embarques e 2% em faturamento. A região do 
Brasil que mais concentrou embarques em 2017 
foi o Nordeste, com 2,7 milhões de passageiros, 
seguido pelo Sudeste, com 652 mil; Sul com 650; 
Norte e Centro Oeste, com 318 mil. No total 4,3 
milhões de brasileiros embarcaram para destinos 
nacionais em 2017, contra 4,1 milhões em 2016.

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

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

 iº Festival da Palavra
acontece em itaguara

O município de Itaguara, na 
região metropolitana de Belo Ho-
rizonte, será sede, entre os dias 20 
de abril e 06 de maio, do Primeiro 
Festival da Palavra. O evento conta-
rá com atividades voltadas para os 
estudantes das escolas municipais 
e para a população em geral. 

 O Festival tem como objetivos 
despertar a atenção da população 
sobre a importância das palavras 
e das formas de comunicação na 
construção de relações harmô-
nicas, respeitosas e verdadeiras; 
e inserir a cidade de Itaguara no 
circuito cultural do país, atraindo 
escritores, poetas, músicos e com-
positores; além de outros públicos 
formadores de opinião.

atrações 
 O evento contará com as 

presenças ilustres do professor 
Pasquale Cipro Neto, convidado 
de honra e patrono; do escritor 
gaúcho Fabrício Carpinejar; e dos 
cantores e compositores Celso 
Adolfo e Rubinho do Vale.

Durante o período de reali-
zação do Festival, estudantes e 
moradores da cidade receberão 
formulários nos quais poderão 
registrar suas palavras preferidas e 
descrever o sentimento para cada 
uma delas.  As palavras citadas 
serão apresentadas em uma expo-
sição no Ginásio Poliesportivo Mu-
nicipal.  Os autores mais criativos 
e originais receberão premiação e 
certificado.

A população também po-
derá participar por meio do 
“Caça-Palavra”, uma divertida brin-

cadeira que consiste em encontrar 
palavras do léxico de Guimarães 
Rosa escondidas no cenário de 
Itaguara, por meio do uso de um 
binóculo, a partir de um mirante, 
no caso, as instalações do SAAE, o 
Serviço Autônomo de Água e Es-
goto do município. O participante 
terá um minuto para encontrar 
uma palavra e, aqueles que con-
seguirem, terão direito a um livro 
como prêmio. E quem encontrar a 
palavra “SIM”, ganhará, além do 
livro, um valor em dinheiro.

Segundo o jornalista itagua-
rense Dino Sávio, idealizador do 
Festival, a brincadeira foi inspirada 
no primeiro encontro entre John 
Lennon e Yoko Ono, na Indica Gal-
lery, em Londres, em 1966. Yoko, 
uma artista de vanguarda, estava 
expondo seus trabalhos e chamou 
a atenção do Beatle que passava 
pela rua. Ele entrou e no meio da 
sala havia uma escada de pintor 
que levava a uma caixa colada no 
teto. Curioso, subiu na escada e 
percebeu que ela tinha um buraco. 
Não resistiu à tentação e olhou 
o que tinha dentro. No fundo da 
caixa apareceu a palavra YES!

Para Sávio, a palavra SIM é 
cheia de significados positivos. 
«O “sim” é a porta que se abre 
para a realização dos sonhos, 
da felicidade. Por isso, quem a 
encontrar a palavra, vai se sentir 
muito feliz!”.

 O Festival da Palavra é 
uma realização da Partners Co-
municação Integrada e conta com 
o apoio da Prefeitura Municipal de 
Itaguara.  Toda a programação do 
evento é gratuita.

guimarães rosa 
O município tem uma forte 

relação com as palavras e com 
a literatura nacional. “Mas, meu 
Deus, como isto é bonito! Que lugar 
bonito para gente deitar no chão e se 
acabar...” Com essa frase o célebre 
escritor João Guimarães Rosa definiu 
Itaguara, lugar que escolheu para 
morar de 1930 a 1932, logo após 
formar-se em medicina na Univer-
sidade Federal de Minas Gerais. A 
vocação para médico, no entanto, 
não foi mais forte do que o amor 
pelas palavras, literatura e ele aca-
bou tomado pela paixão da escrita.

Juiz de Fora apresenta
Liraa de 3,74% em abril
O Levantamento do Índice 

Rápido do Aedes aegypti (Liraa) 
de abril aponta “estado de alerta” 
para o risco de arboviroses (classi-
ficação de diversos tipos de vírus) 
em Juiz de Fora. Com resultado de 
3,74%, o índice está pouco abaixo 
da categoria considerada como 
“risco de surto”, caracterizada por 
resultados superiores a 4%. Foram 
85 notificações de dengue, com 23 
casos confirmados. A chikungunya 
teve 18 notificações, com três con-
firmações. Já a zika apresentou 
seis notificações, com um caso 
confirmado.

O maior número de focos do 
mosquito continua dentro de casas e 
estabelecimentos comerciais, apon-
tando a necessidade da participação 
da população na luta contra as do-
enças provocadas pelo vetor, como 
dengue, zika, chikungunya e agora, 
mais do que nunca, febre amarela.

O número de notificações de 
arboviroses é baixo em relação aos 
anos epidêmicos de 2013 e 2016, 
mas é preciso manter a atenção, 
já que, mesmo com a queda das 
temperaturas e diminuição das 
chuvas, os ovos podem se manter 
viáveis por mais de um ano.

índice está pouco abaixo da categoria 
considerada como “risco de surto”
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Vereador marcos da luz (Pt) aprovou, por
unanimidade, uma moção de aplausos pelos

50 anos de profissão do jornalista Genoves Bessa

moção de APlAusos

CM
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mailto:contato@editoravia.com
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da redação

JornAlistA

Sérgio Moreira

o seu consórcio multibrasileiro

M inas Gerais será palco para o Campeonato 
Mundial de Wakeboard que acontecerá nos 
dias 5 e 6 de maio no Clube Serra da Moeda, 
em Nova Lima. O evento envolve duas com-

petições simultâneas, uma a nível nacional, o Brasil Wake 
Open, e outra a nível internacional, o PRO World 2018. A 
expectativa é de receber cerca de 80 wakeboarders para 
a competição.

É a 14ª vez que o Estado recebe o evento. De acordo com 
o produtor do torneio, Bruno Dib, o Clube Serra da Moeda 
é o único local que permite embarcação náutica por aqui, 
além disso, o público mineiro é bastante participativo. “O 
Estado se tornou um berço do wakeboard, porque o pessoal 
sempre vai prestigiar”.

Ele acrescenta que, apesar da pouca visibilidade, o 
wakeboard é bastante procurado. “É utopia achar que 
esporte de ação e de prancha vai ter a mesma visibilidade 
que o futebol, mas o wake está conquistando seu espaço 
na sociedade. Hoje já temos parques que permitem que 
o atleta seja puxado por cabos, semelhantes ao do snow-
board. Isso democratiza a modalidade”.

É o que também acredita o atleta Vitinho Cordeiro. 
“O wake está crescendo há muito tempo. Desde o meu 
primeiro contato até hoje é uma diferença gritante. Fora 
que é um esporte que todo mundo que conhece se apai-
xona. A grande questão é o acesso, por isso é importante 
darmos visibilidade”.

Esse é um dos motivos que faz Vitinho valorizar as com-
petições internas. “São as que eu mais gosto. No exterior, 
eu faço por mim. O título vai me favorecer. Já competindo 
no Brasil, além de ser bom pra mim, é um incentivo ao 
esporte. Dar visibilidade e mostrar a modalidade para 
futuros novos atletas”.

Wakeboard: minas Gerais sedia 
campeonato mundial da categoria

trajetória
O incentivo foi o que fez Vitinho 

se apaixonar pelo wake. Aos 19 
anos, o atleta já possui uma car-
reira promissora. “Tudo começou 
há uns 10 anos com o meu pai, ele 
praticava slalom, que é um esqui 
aquático. Tínhamos um barco em 
Nazaré Paulista e ele quis que eu 
experimentasse andar e eu amei. 
Todo fim de semana a gente ia 
praticar. Após isso, participei de 

uma competição mirim, em Gua-
rapiranga, e ganhei. Foi onde vi 
que gostava de estar nos campe-
onatos. Eu tinha muita motivação 
das pessoas ao meu redor e isso 
me ajudou a amadurecer. Comecei 
a treinar com o Marreco (Marcelo 
Giardi) e passei para a categoria 
profissional. Fui campeão brasilei-
ro e, posteriormente, mundial na 
categoria junior man”.

No entanto, infelizmente, para 
o campeonato em Nova Lima, o 
wakeboarder não têm grandes ex-
pectativas, pois ele acaba de voltar 
de uma lesão. “Fiquei 6 meses, voltei 
a andar de wake há poucos dias. Vou 
ter praticamente dois fins de semana 
para treinar, uma vez que não moro 
próximo a represa. Não é muito 
tempo, mas vou competir, porque é 
a etapa que mais gosto no Brasil”.

“o estado se
tornou um berço do
wakeboard, porque
o pessoal sempre

vai prestigiar”

Wakeboarder Vitinho cordeiro valoriza competições em solos nacionais
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Vôlei do minas acerta com matheus
bispo e renova com atletas do elenco

A equipe masculina de vôlei do 
Minas acertou a contratação do 
jovem central Matheus Bispo, de 
21 anos. Além dele, o técnico Nery 
Tambeiro contará com o central 
Flávio, o levantador Marlon, o 
líbero Rogerinho e o ponteiro Bob. 

O clube também confirma as 
permanências dos jovens Davy 
(oposto), Carísio (levantador), Ro-
que (oposto), Pingo (central), Erick 
(ponteiro) e Honorato (ponteiro), 
todos formados na base do time. O 
Minas estuda novas possibilidades 
no mercado e outras renovações 
com jogadores que disputaram a 
última temporada. As novidades 
serão divulgadas nos canais de 
comunicação oficiais em breve.

O jovem Matheus Bispo tem 
passagens pelo Campinas, pelo 
Brasília (Superliga B) e se destacou 
na seleção brasileira Sub-23. Con-
vocado pelo técnico Giovane Gávio, 
Matheus disputou o Campeonato 
Mundial da categoria, em 2017, e 
foi eleito o segundo melhor central 
da competição.

Já o central Flávio é prata da casa 
e uma das grandes revelações do 
voleibol brasileiro. Chegou ao Minas 

em 2008 e é um dos destaques da 
equipe de Tambeiro. O experiente 
Marlon retornou a clube na tempo-
rada passada e foi um dos líderes do 
time na Superliga 2017/18. Enquanto 
que o ponteiro Bob também se des-
tacou no elenco e, por isso, o clube 
confirmou a sua permanência.

Como um dos principais forma-
dores de atletas do Brasil, o Minas 
mantém no elenco os jovens Roge-
rinho, Carísio, Felipe Roque, Pingo, 
Honorato, Erick e Davy. 

Devido ao bom desempenho 
e as grandes atuações na tempo-
rada, o técnico Renan Dal Zotto, 
da seleção brasileira Adulta, con-
vidou os minastenistas Honorato, 
Roque, Rogerinho, Pingo e Carísio 
para realizarem treinamentos com 
a seleção do Brasil. Os atletas 
serão observados de perto pelo 
treinador, que quer conhecer os 
talentos da base. Os atletas se 
apresentam ao técnico nos pró-
ximos dias.

Bob, Flávio, marlon e rogerinho estão confirmados na próxima temporada
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TC árbitro de vídeo
A bola entrou ou não, foi pênalti 

ou não, a falta foi para expulsão ou 
não, foi impedimento ou não! Essas 
são as questões durante as partidas 
nos jogos de futebol. O Campeonato 
Brasileiro começou este mês e as 
polêmicas com a arbitragem, às vezes, 
são mais comentadas, que os gols e 
vitórias das equipes. São 38 rodadas 
até dezembro, e muita emoção de 
milhões de torcedores que são apaixo-
nados pelo futebol, além de milhões 
de reais investidos pelos clubes para 
manterem as equipes e toda estrutura 
para a conquista do campeonato.

Nos jogos do Campeonato 
Brasileiro, são escalados o árbi-
tro principal, os dois auxiliares 
(os conhecidos bandeirinhas) 
e dois auxiliares que ficam do 
lado de cada trave (os conhe-
cidos olheiros), além do árbitro 
reserva que fica fora do grama-
do, no meio de campo olhando 
o jogo para auxiliar o árbitro 
principal e os bandeirinhas. Isso 
tudo com a tecnologia do rádio 
de comunicação, com o áudio, 
onde eles conversam durante 
a partida.

Para minimizar as polêmicas e os 
erros da arbitragem poderia ter o uso 
do árbitro de vídeo, onde poderia ser 
usado nos erros e lances polêmicos, 
por meio do vídeo, para que as dú-
vidas durante os jogos fossem anali-
sadas, foi pênalti, foi impedimento, 
foi falta violenta para expulsão. Mas, 
os clubes não aceitaram para este 
ano o árbitro de vídeo e com isso as 
polêmicas e os erros da arbitragem 
vão continuar. 

Os clubes reclamam mas a maio-
ria vetou o árbitro de vídeo no Brasilei-
rão - sistema de vídeo-arbitragem 
VAR (sigla em inglês de video 
assistant referee ou árbitro 
assistente de vídeo). Por motivo 
econômico, não haverá árbitro de 
vídeo no Campeonato Brasileiro 
de 2018. A decisão foi tomada por 
representantes dos 20 clubes da 
Série A em reunião do Conselho 
Técnico da competição, realizada 
na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O 
placar foi 12 a 7 contra, além de 
uma abstenção.

A CBF queria que os clubes 
pagassem pela implantação da 
tecnologia, que corrige marcações 
e dúvidas da arbitragem em de-
terminados tipos de lances, como 
gol, pênalti, aplicação de cartão 
vermelho e identificação de atletas. 
O custo estimado para os 380 jogos 
da Série A é de R$ 20 milhões. Vetar 
foi uma decisão da maioria, pelo 
custo elevados para os times. Para 
cada clube, (o árbitro de vídeo) 
custaria R$ 500 mil apenas para o 
segundo turno, ou R$ 1 milhão para 
o campeonato inteiro.

A votação sobre a implantação 
do VAR no Brasileirão foi bem divida 
entre os presidentes dos clubes:

a favor: Flamengo, Bota-
fogo, Bahia, Chapecoense, Pal-
meiras, Grêmio e Internacional.

contra: Corinthians, San-
tos, América-MG, Cruzeiro, 
Atlético-MG, Atlético-PR, Paraná, 
Vasco, Fluminense, Sport, Vitória 
e Ceará.

não votou: São Paulo (o pre-
sidente foi embora no momento 
da votação). 

Com essa decisão o Campeo-
nato Brasileiro vai continuar com 
as polêmicas da arbitragem, as 
reclamações dos diretores dos 
clubes e a revolta dos torcedores 
com os erros da arbitragem.

A utilização do árbitro de 
vídeo é comum em partidas de 
vôlei e tênis, aqui no Brasil e no 
exterior. É a tecnologia sendo 
usada para auxílio aos árbitros e 
o fim da reclamação durante as 
partidas. O vídeo mostra se a bola 
bateu na mão do jogador de vô-
lei, pegou na linha, mão na rede, 
entre outros pontos polêmicos. 

A paixão pelo futebol conti-
nua do mesmo jeito, com as po-
lêmicas ou não, o que o torcedor 
deseja é o bom futebol, a arte e 
técnica dos jogadores em jogo 
limpo e belas jogadas. Em de-
zembro sai o grito de campeão e 
um dos 20 clubes levanta a taça 
de Campeão Brasileiro 2018.
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