
35
B e l o  H o r i z o n t e / B r a s í l i a   2 8  d e  a b r i l  a  5  d e  m a i o  d e  2 0 1 8   N º  1 8 1 3   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

Bruno Falci

Página

4

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

José mAriA trindAde

Página

2

FAbiAno cAzecA

Página

3

FernAndo Pimentel

Página

3

PolÍticA – PÁginA 3

economiA – PÁginA 4

cidAdes – PÁginA 10

esPorte – PÁginA 12

sAÚde – PÁginA 7

ed
u

cA
ÇÃ

o
 –

 P
Ág

. 8

o
Pi

n
iÃ

o
 –

 P
Ág

. 2

suPermercAdos mineiros
FAturArAm r$ 34 bilhões

C inco redes minei-
ras  estão entre 
as 20 maiores do 

setor supermercadista 
do país, de acordo com 
a AMIS. Esse número 

equipara Minas Gerais 
a  São Paulo no que 
diz respeito ao fatura-

mento. Ano passado, o 
segmento faturou mais 
de R$ 34 bilhões e a ex-

pectativa de aumento é 
de 2,8% para este ano. 
economiA – PÁginA 5
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A desidra-
tação das 
c a m p a -

nhas para o Go-
verno de Minas 
é uma realidade, 
especialmente, 
do ponto de vis-
ta das dificulda-
des para formar 
a l ianças.  É  o 
que ocorre com 
Marcio Lacerda 
(foto), pois ele 
tem opositores 
dentro do próprio 
partido: o PSB.

Candidatura de Lacerda 
está em fase de hibernação
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Uma média de 67 mil novos casos de tuberculose surgem todos os anos no Brasil, sendo 
que 4,5 mil pessoas morrem em consequência da doença.

tuberculose mAtA 4,5 mil brAsileiros

A determinação do Banco Central alterou o prazo de compensação de cheques com valores 
até R$ 299,99 para um dia. “Essa medida vai contribuir para tornar a transação mais competitiva 
no que que diz respeito ao uso do cartão de crédito”, analisa o assessor jurídico da Fecomércio 
MG, Marcelo Matoso.

onde está seu talão de cheque?

16 milhões de pessoas sabem

Mães recebem apoio para 
fazer exercícios com os filhos

O peso das
crianças e o

próprio carrinho
são fundamentais

para a atividade
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Festa do rodeio em Pedro
leopoldo é a maior da região

A maior festa de rodeio, da Grande Belo Horizonte, começa no dia 8 de junho, no Parque de 
Exposições do município, reunindo inúmeras atrações e milhares de convidados.

“SOMOS MAIS DE
11 MILHÕES DE
ANALFABETOS”

candidato do Psol
defende união da
esquerda em prol
da democracia
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José mAriA trindAde

“em 2 anos do governo ilegítimo,
o Brasil andou décadas para trás”

Conheça as principais propostas de Guilherme Boulos, pré-candidato à presidência pelo PSOL

A eleição para a presidência, que 
acontecerá em outubro de 2018, promete 
ser a mais disputada e imprevisível dos úl-
timos anos. Sem Lula (PT), candidato que 
aparecia em primeiro lugar em diversas 
pesquisas de intenção de voto, o pleito 
está em aberto e não há um candidato 
que se destaque em relação aos demais. 

O edição do brasil conversou 
com Guilherme Boulos (foto), re-
presentante do PSOL e que esteve, 
recentemente, em Belo Horizonte. 
Ele é coordenador do Movimento 
dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) 
e do Povo Sem Medo, frente de mo-
vimentos que vem lutando contra 
medidas do Governo Temer. Além 
disso, Boulos é formado em filosofia 
e possui mestrado em psicologia.

o que te motivou a assumir 
uma candidatura à presi-
dência? 

Nossa entrada na eleição têm o 
objetivo de apresentar um projeto 
novo para o país, de enfrentamento 
aos privilégios, de redemocratização 
e de entender os desafios que estão 
sendo colocados. É uma candidatura de 
resistência ao golpe, mas que também 
tem que aprender com as lições desse 
período, pois não é possível reproduzir 
o mesmo modelo de governabilidade 
com os partidos que sempre mandaram 
no Brasil e Congresso Nacional.

A esquerda precisa ter a responsa-
bilidade para enfrentar esse momento 
histórico, com uma unidade democráti-
ca. Isso expressou-se em vários momen-
tos, como na luta pelo direito de Lula ser 
candidato e contra os retrocessos dos 
direitos durante o Governo Temer. O fato 
de haver diferenças políticas não nos 
impede de lutarmos juntos por diversas 
pautas, entretanto as distinções existem 

e não podemos jogá-las para debaixo 
do tapete. Aliás, o pensamento único 
não deve fazer parte de quem quer 
transformar a sociedade. A diversidade 
e a crítica são saudáveis e isso não pode 
nos impedir de sentarmos na mesma 
mesa quando o objetivo é maior. 

Após a prisão de lula falou-se 
sobre uma possível candida-
tura unificada entre você e 
a manuela d’Ávila (Pcdob). 
isso pode acontecer?  

O debate que estamos fazendo, 
neste momento, é de unidade democrá-
tica. Se juntarmos isso com integração 
eleitoral, vamos afastar pessoas. Na 
união democrática não deve caber 
apenas candidaturas da esquerda e 
partidos políticos, mas também há 
espaço para setores da sociedade civil, 
intelectuais, artistas, figuras públicas 
e movimentos sociais. Precisamos 
entender a gravidade do momento e 
não colocar o “carro na frente dos bois”.  

Qual é o plano para o futuro 
do Brasil?

Não há projeto de futuro para o 
país se não revertermos os estragos de 
Temer. Em 2 anos do governo ilegíti-
mo, o Brasil andou décadas para trás. 
A Reforma Trabalhista desmontou o 
sistema de proteção aos trabalhadores 
que existia há 80 anos; a emenda cons-

titucional 95 congelou os investimentos 
governamentais para os próximos 20 
anos em saúde, educação, moradia e 
políticas sociais em diversas áreas. 

Quais são as suas principais 
propostas para os setores de 
saúde, educação e emprego?

Nossa proposta é, como primeira 
medida do governo, convocar um ple-
biscito para que o povo possa decidir se 
quer manter ou revogar essas medidas 
anteriormente citadas. Agora, existem 
outros elementos fundamentais e um 
deles é o enfrentamento a desigualdade 
e a capacidade de investimento do Estado 
em saúde, educação e qualquer política 
pública que permita a geração de empre-
gos e retomada da economia. Nenhum 
país em crise retoma o desenvolvimento 
apenas no setor privado, investimento 
público é essencial. Para que isso acon-
teça, é preciso repensar a forma como o 
Estado é financiado e isso implica impor 
uma reforma tributária progressista. Hoje, 
quem sustenta o Brasil é o pobre e a classe 
média, rico não paga imposto. Temos 
que colocar isso na mesa e fazer com eles 
comecem a contribuir mais.  

Outra questão é o sistema político 
brasileiro. Podemos ter o melhor dos 
programas e propor todas as reformas 
necessárias, mas nesse sistema de 
governabilidade e modelo político não 
se faz nada. Então precisamos realizar 
uma profunda reforma política, uma 
democratização do Estado e aproxima-
ção do poder em relação às pessoas. 
Hoje tem um abismo entre Brasília e a 
população. A crise de representação e a 
desesperança tem a ver com o sistema 
político, que reserva apenas o direito de 
apertar um botão a cada 4 anos. Isso 
não é democracia. As pessoas precisam 
ser ouvidas e participar da vida política 
constantemente.  

Qual é o plano do Psol para 
ter governabilidade?  

O partido está apresentando uma 
chapa muito expressiva e vai aumentar, 
significativamente, a sua bancada. Esse 
Congresso está desmoralizado e espera-
mos que a renovação não seja apenas 
de nome, mas também política. Para 
além disso, este modelo de governabi-
lidade se esgotou. O presidencialismo 
de coalizão virou um balcão de negó-

cios e não pretendemos governar com 
essas alianças. Queremos nos juntar 
com a maioria da sociedade brasileira, 
o que significa mobilização, garantia 
de referendos e plebiscitos para que 
o povo possa decidir sobre questões 
fundamentais. O Congresso tem o seu 
papel, mas não pode decidir tudo. Voto 
não é cheque em branco. Uma reforma 
política de verdade significa reduzir o 
poder dos políticos e aumentar o das 
pessoas. É dessa maneira que preten-
demos governar. 

no que a sua formação aca-
dêmica o ajuda na política? 

No Brasil, saber psicanálise ajuda 
muito nos tempos atuais para se fazer 
política, porque ela nos ensina a escutar 
e a evitar certas armadilhas que, atu-
almente, são comuns. Existem pessoas 
que, por exemplo, fazem o momento de 
crise virar um período de insegurança e 
perda de perspectivas, o que estimula o 
medo. Aliás, o medo é um sentimento 
que conduz a agressividade, embora 
possam parecer opostos, eles são 
complementares. Quem teme é muito 
aberto a um discurso de agressividade e 
Bolsonaro é a maior prova disso, não só 
no processo eleitoral como no político.    

na sua opinião, quais can-
didatos devem chegar ao 
segundo turno? 

As eleições de 2018 são as mais 
abertas e imprevisíveis desde 1989. 
Nenhuma pesquisa que saia neste mo-
mento tem como apresentar um raio-X 
do que vai acontecer. Lula lidera as 
pesquisas, há um movimento fortíssimo 
do Judiciário para tirá-lo do processo e 
a prisão dele tem a ver com isso. Nos 
cenários nos quais o ex-presidente não 
aparece, quem ganha são indecisos, 
brancos e nulos. É importante ressaltar 
que a nossa candidatura é para valer, 
a proposta é de disputar um projeto de 
país e ir para o segundo turno.
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a esquerda

precisa ter a

responsabilidade

para enfrentar esse

momento histórico

o pior já passou 
Não chega ser algo arrebatador como deveria ser, mas há sinais de que 

a crise econômica, que levou para o fundo do poço muitos comerciantes, 
empresários e industriais, está chegando ao fim. A resposta em formato elo-
quente começa pelo corte positivo de 1% do PIB brasileiro. A porcentagem 
é tímida, porém não deixa de ser uma sinalização promissora, obviamente.

Unindo-se a essa fase de boas novas, surge uma pesquisa do SPC, jun-
tamente com a CDL/BH, mostrando que o Indicador de Dívidas em Atraso 
de Pessoas Jurídicas registrou queda de 0,28% em março se comparado 
com o mês anterior. O índice não é exuberante se considerarmos apenas 
o percentual, no entanto, é importante registrar que trata-se do primeiro 
recuo nos últimos 5 anos. 

Sobre as dívidas de pessoas físicas, o estudo apontou que os consu-
midores da capital mineira já estão menos endividados. Nesse caso, o 
número foi um pouco mais elevado, queda de 7,64% na quantidade de 
clientes em atraso. 

Recentemente, o presidente da Fecomércio MG, Lázaro Luiz Gonzaga, 
teceu comentários sobre o tema. Segundo ele, após 2 anos adormecido, o 
Brasil despertou para o seu potencial. “O país vai, aos poucos, retomando 
o dinamismo do período pré-crise, com a possibilidade do crescimento de 
1% do PIB. Por mais que esse número seja tímido, é preciso considerar que 
essa evolução sinaliza uma inflexão, mudando a trajetória da atividade 
econômica”. 

O cenário aponta para uma lenta, mas gradual volta do crescimento 
econômico e vai exigir mais seriedade do poder público sobre a sua política 
reguladora, especialmente, para manter a inflação sob controle, além da 
taxas de juros em patamares razoáveis. No geral, o comércio ainda sente 
necessidade da prática de juros menores para atender os comerciantes e 
empreendedores. Vale dizer que a diminuição apenas da taxa Selic, por 
orientação do Banco Central, ainda não refletiu nos setores empresariais 
e industrial.      

Então fica o recado: os representantes do segmento produtivo, em 
geral, acreditam em dias melhores. Resta, agora, o governo federal fazer 
sua parte, estabelecendo políticas próprias, oferecendo condições e um 
ambiente confiável de médio a longo prazo, pois isso possibilitará o retorno 
dos investimentos para diversas áreas, visando a recuperação economia 
para o bem de todos e felicidade geral da população brasileira.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o caso dos partidos

A política e a religião têm os seus 
pontos comuns. É fácil confun-
dir uma religião e uma ideolo-
gia porque a base dos dois é a 

mesma. As duas dependem de crença e 
um conjunto de normas e comportamen-
tos ditados por valores humanos. Nos dois 
casos estas determinações são originadas 
de um ser superior aos humanos e que de-
vem ser seguidas prontamente. Algumas 
ideologias até se ancoram numa religião 
e o liberalismo, por exemplo, só se explica 
com apoio em Deus que tudo rege e seria 
o poder controlador de uma sociedade 
regulada por normas e determinações 
legais, mas liberal. Até a guerra tem lá 
os seus deuses. Os soldados devotos são 
mais eficazes e encontram sentido em 
ações que ele acreditam ser determinadas 
por seres superiores. Só esta relação para 
explicar a crença em líderes terrenos e 
donos de partidos políticos que como 
Lula, mesmo pressionado pelo poder legal 
ainda arrastam multidões. Não é o único. 
Pelo menos quatro partidos estão rela-
cionados com religiões. O PRB foi criado 
para abrigar uma igreja que entendeu que 
poderia eleger pelo menos um deputado 
por unidade da federação. Uma bancada 
coesa assim, fiel ao chefe e garantida, vale 
ouro na política dividida. Vingou. Ganhou 
ministério, cargos e importância que é 
revertida obrigatoriamente em trocas 
com o poder.

Depois da “janela da infidelidade”, 
como chamo o mês para os deputados 
trocarem de partido sem ameaça de perda 
de mandato, a nova estrutura partidária 
mostra o fim da hegemonia partidária. A 
política se horizontalizou. Acabou o tempo 
da hegemonia onde um grande partido 
dava as cartas no Congresso e no governo e 
os menores seguiam e ficavam com as miga-
lhas que caiam da mesa do banquete.  Hoje 
o PT com 60 deputados é o maior partido 
e isso não faz a menor diferença. Não fica e 
nem vai ficar com a presidência da Câmara. É 
seguido pelo PMDB, que dá as cartas porque 
se alia a outros partidos e forma um grupo 
maior. O terceiro é o PP, agora chamado de 
Progressistas, que pelas bordas abocanhou 
o poder com ministérios importantes, como 
Saúde, Agricultura e o cobiçado Cidades, 
além da presidência 
da Caixa Econô-
mica Federal. 
Todos os par-
tidos são agora 
médios. O próximo 
presidente terá que 
frequentar o balcão do 
Congresso e negociar no 
varejo com cada grupo. Os 
partidos já não dominam mais 
a cena política.

Com a possibilidade de 
renovação na política com a 
crescente impopularidade 

dos políticos, os partidos se fecharam. Não 
há espaço para os novos e as verbas do 
fundo partidário serão administradas com 
cuidado especial. Mas o desfecho é certo, 
os partidos estão fora da realidade política 
e fizeram um divórcio certo com os eleitores. 
Ninguém acredita mais nas siglas. Viraram 
sopa de letrinhas. As eleições deste ano terão 
como grande novidade, a força máxima  das 
mídias sociais.  Aí é que mora o pulo das 
organizações. Os influenciadores mandam 
mais do que partidos políticos.  É o início do 
fim do mando dos partidos na política. Os 
políticos perderam o monopólio da política e 
o ocaso das siglas chegou. A nova realidade 
massacra as velhas raposas e as suas tocas 
chamadas partidos. Para amenizar este 
não é o fenômeno brasileiro. Foi assim com 
Donald Trump que se elegeu contra o seu 
partido nos Estados Unidos e Em-
manuel Macron, independente 

dos partidos chegou à 
presidência da 
França.
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tércio Amaral

 soltem márcio Fagundes
Os veículos de comunicação do Estado e os colegas de profis-

são prestaram solidariedade ao jornalista Márcio Fagundes, que 
permanece preso desde o dia 18 de abril. A negação do pedido 
de habeas corpus gerou inquietação e os portais de informação 
e as redes sociais se manifestaram de forma incisiva a respeito 
de como o caso tem sido conduzido.

comentário único: Vale lembrar que, em 2016, o jornalista 
abriu mão dos advogados, indo voluntariamente ao MP para 
revelar o que sabia no episódio em que está envolvido. 

de Francelino a Kalil
Quando era governador, Francelino Pereira foi surpreendido 

com a decisão do então secretário de educação do Estado, Paulino 
cícero, que mandou a polícia disparar jato d’água nas professoras 
reunidas em protesto, na Praça da Liberdade. 

cena um – O ato de 40 anos atrás não está distante do acon-
tecido na Avenida Afonso Pena, quando as professoras da rede 
infantil da PBH foram recebidas com bombas de efeito moral, jato 
d´água etc. O prefeito Alexandre Kalil (PHS) disse que não tem 
nada a ver com a truculência, mas, mesmo assim, bateu pesado 
contra os dirigentes sindicais.

cena final. A imagem de Francelino ficou associada a um go-
vernador que jogou água nas professoras. O último acontecimento 
tem tudo para ficar gravado na memória das manifestantes: o 
prefeito poderia ter evitado a cena de confronto, chamando as 
lideranças do movimento para um diálogo mais proativo.

euforia petista
De volta à cena partidária, o ex-deputado virgílio guimarães, 

pré-candidato a deputado estadual, comenta em alto e bom som: 
“Neste pleito, o PT vai eleger a maior bancada em Minas Gerais”. 
Será, dr. virgílio? 

 

Prefeito e os servidores
O prefeito de Juiz de Fora, antônio almas (PSDB), reuniu 

com representantes dos sindicatos de servidores da prefeitura e 
reforçou a constante valorização dos profissionais. “Precisamos 
pensar na administração da cidade como um todo. Todas as 
ações precisam ser feitas com responsabilidade. Dessa forma, 
conseguimos manter o pagamento dos servidores em dia, mesmo 
com todas as dificuldades financeiras”.

da síria para bh
De acordo com o cônsul da Síria em Minas Gerais, emir cadar, 

a guerra naquele país fez com que, em média, 250 refugiados fos-
sem socorridos em Belo Horizonte. “Alguns deles já voltaram, mas 
a maioria faz sucesso em seus respectivos empregos”, garante.  

Pedido ao governador
Empresários ligados à Associação Comercial e Empresarial 

de Minas (ACMinas) estão esperando uma ação concreta do 
governador Fernando Pimentel (PT) para evitar que a decisão 
da American Airlines não seja levada a efeito. A empresa quer 
acabar com voos diretos de Confins para os Estados Unidos. 
Para os empresários, isso representa um desprestígio para nosso 
Estado. Vamos lá, gente!

eleições 2018
Enquanto os adversários continuam dizendo que o deputado 

rodrigo Pacheco (DEM) não será candidato a governador, o parla-
mentar permanece concedendo entrevista à imprensa e batendo 
na tecla que não desistirá de colocar o seu nome na disputa. E 
acrescenta: “A candidatura própria em Minas faz parte de um 
projeto maior, desenhado pelo Democratas nacional”.

temer sem prestígio 
“Até o final de outubro, nenhum projeto será votado no Con-

gresso Nacional, em virtude da falta de prestígio do presidente 
michel temer (MDB)”. Essa é a avaliação direta e sincera do 
comentarista político gerson camarotti. 

coitado do barbosa
“O ex-presidente do STF Joaquim barbosa almeja ser presi-

dente da República, certamente, por meio de nomeação direta. 
Afinal, como candidato à eleição deste ano, sequer tem propostas 
básicas para dizer ao eleitor de sua plataforma de campanha. Não 
tem ideia do que é governar o Brasil, nem planos positivos, ou 
seja, vai ser um fiasco eleitoral”. Opinião do irritado historiador 
paulistano marco Antonio villa. Cruz credo!

stF dividido
“O Brasil tem acompanhado os debates internos no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal, de modo que ninguém teria coragem 
de negar a existência de dois grupos de ministros agindo sempre 
de acordo com orientação fracionada”. Lamenta a jornalista 
natuza nery.  

elogiando Kalil
Pré-candidata à Presidência da República marina silva (Rede), 

quando esteve em Belo Horizonte, foi procurada pela imprensa 
para falar de política, porém aproveitou para tecer elogios ao 
prefeito da capital, Alexandre Kalil (PHS), especialmente, pelos 
investimentos na área de educação. Esperta marina. 

Praça abandonada
A Praça Clemente Faria, na confluência da Avenida Augusto 

de Lima com Avenida Contorno, no Prado, está em completo 
abandono. Lamentável!

Família poderosa
Enquanto diretores da Andrade Gutierrez são presos, outros 

denunciados da construtora circulam livremente pelo Brasil e 
exibem sinais de fortuna, com helicópteros, aviões e carros par-
ticulares para se locomoverem entre suas inúmeras propriedades. 
Uma vergonha!!!

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

Como tem acontecido de maneira 
constante, fizemos na última semana 
mais uma entrega de equipamentos 
às prefeituras de Minas Gerais. Foram 
86 veículos, incluindo ambulâncias 
e minivans, para facilitar o atendi-
mento à saúde dos moradores de 74 
municípios do Estado. Somente nas 
três primeiras semanas de abril, en-
tregamos 379 veículos para a rede de 
saúde pública em apoio à população 
de 321 municípios.

A doação destes veículos é resul-
tado do esforço do governo estadual 
e também do trabalho dos prefeitos e 
dos parlamentares mineiros, que luta-
ram pelos recursos necessários. Uma 
ação política coletiva, independente 
de posições e divergências partidárias, 
unindo a todos pelo bem de Minas Ge-
rais e pela saúde dos seus habitantes.

Este tipo de realização me deixa 
especialmente satisfeito porque mos-
tra que estamos conseguindo nadar 
contra uma corrente caudalosa de 
crise financeira e consequente escassez 
de recursos públicos. Mesmo em meio 
a tantas dificuldades, estamos go-
vernando e atendendo à população. 
Com diálogo e parceria com prefeitos 
e parlamentares mineiros.

As dificuldades fiscais que vivemos 
têm duas razões. São efeitos de uma 
herança perversa deixada por nossos 

antecessores, na forma de uma enor-
me dívida pública, construída com 
má gestão e gasto descontrolado em 
obras faraônicas e inúteis. E elas foram 
intensificadas pelo cerco imposto 
pelo governo federal a Minas Gerais, 
criando toda sorte de dificuldades e 
obstáculos para a superação da crise.

Foi justamente a disputa do poder 
pelo poder que gestou esse ambiente 
de ilegitimidade do executivo federal 
e fragilizou as instituições, criando 
espaço para ameaças à democracia 
e, portanto, à liberdade dos cidadãos. 
Essas ameaças se traduziram na 
degradação, quando não na própria 
destruição de direitos fundamentais.

Garantias individuais, como a 
presunção da inocência e o direito 
amplo de defesa, incluindo a prerro-
gativa constitucional de recorrer de 
sentenças judiciais em liberdade, em 
todas as instâncias, passaram a ser 
relativizadas até se transformar em 
prisões injustas e ilegais.

A democracia vem sendo, assim, 
destruída pouco a pouco. Cabe a to-
dos nós resistir e lutar pelo seu pleno 
reestabelecimento. E demonstrar, pelo 
exemplo de conciliação que estamos 
dando em Minas Gerais, que é possível 
divergir, mas manter o foco da política 
no que importa: trabalhar para me-
lhorar a vida das pessoas.

governar e resistir

FAbiAno cAzecA
AdvogAdo, emPresÁrio e conselheiro
benemérito do clube Atlético mineiro

fabianodiretoria@multimarcasconsorcios.com.br

Outubro ainda está distante, mas, 
nos bastidores, os políticos já estão a 
todo vapor nas articulações para as 
campanhas eleitorais de 2018. Para as 
próximas eleições, estrategicamente e 
“advogando em causas próprias”, os 
políticos de Brasília, temendo dificul-
dades para se reelegerem e, ainda, se 
preocupando com concorrência dos 
novatos, reduziram drasticamente o 
período para a campanha eleitoral.  

Agora, a campanha de 2018 foi 
reduzida de 90 para 45 dias. Mas, em 
verdade, o período será praticamente de 
30 dias, uma vez que para providenciar 
os registros das candidaturas e cumprir 
todas as exigências legais devem levar 
cerca de 15 dias. Isso foi feito para difi-
cultar as eleições dos novos candidatos. 
Os políticos antigos contam com duas 
coisas que facilitam bastante as campa-
nhas deles e que os novatos não têm – a 
densidade política e eleitoral. 

Contudo, apesar disso, o mais 
importante é que os eleitores fiquem 
atentos às promessas e propostas 
dos candidatos. Em todas as eleições, 
os eleitores são bombardeados com 
enxurradas de falsas promessas e 
propostas mirabolantes. As questões 
da saúde, educação e segurança, de 
tão importantes e de tão propagadas 
em épocas de campanhas, já se trans-
formaram em verdadeiros clichês. Mas, 
como se viu até aqui, não passam de 

promessas eleitoreiras. O povo não 
pode aceitar mais isso. 

Penso que a questão mais impor-
tante e que passa desapercebida nas 
campanhas eleitorais, é o desemprego. 
O Brasil possui mais de 13 milhões de 
desempregados. Isso é assustador. 
A situação do desemprego é grave e 
cruel levando o desempregado, além 
de outras coisas, a perder até a dig-
nidade. Os governantes pouco fazem 
para amenizar a situação.

O Brasil precisa de políticas públi-
cas eficientes e eficazes que acelerem o 
crescimento da economia, motivando 
a indústria, o comércio e terceiro setor 
a saírem deste marasmo que se encon-
tram e voltarem a crescer e a contratar 
trabalhadores. Quem tem um bom 
emprego, tem saúde e educação, 
inclusive, para os familiares, porque, 
assim sendo, os trabalhadores podem 
pagar por isso. Em uma situação de 
pleno emprego, até a segurança é 
beneficiada. 

Tudo isso alivia o caixa do governo, 
permitindo um redirecionamento 
dos investimentos para os setores 
produtivos, de fomento da economia 
e para a assistência social daqueles 
que realmente, por deficiências pes-
soais, são dependentes de assistência 
governamental. Isso seria o primeiro 
passo a ser dado por um governante 
que realmente pensa no país e no povo.

Promessas e propostas

O conteúdo destas colunas são de responsabilidade exclusiva de seus autores

candidatura de lacerda
tem sustentação só no Psb

O ex-prefeito Marcio Lacerda (PSB) continua 
enfrentando problemas para articular a sua candida-
tura ao Governo de Minas, por conta da quantidade 
de nomes dispostos a enfrentar a eleição de 2018. 
Os seus atuais concorrentes são: o governador Fer-
nando Pimentel (PT), o senador Antonio Anastasia 
(PSDB), o deputado federal Rodrigo Pacheco (DEM), 
o ex-presidente da ALMG, Dinis Pinheiro (Solidarie-
dade) e o empresário Romeu Zema (Partido Novo).

Porém, maio inicia com Lacerda isolado em seu 
partido, o PSB. Por conta dessa realidade, a formação 
de uma grande aliança, como se previa, já faz parte 
do passado.  Aliás, ele está enfrentando uma opo-
sição séria dentro do próprio partido, a reconhecida 
má vontade do deputado federal Júlio Delgado, líder 
do PSB no Congresso Nacional.

Positivamente, o pré-candidato tem a seu favor 
o fato de continuar sendo bem avaliado eleitoral-
mente nas diferentes regiões do Estado, conforme 
atesta levantamento quantitativo realizado tanto 
pela coordenação de campanhas como também por 

iniciativa de outros participantes da disputa. O nome 
do socialista não está associado a qualquer denúncia 
séria e sua passagem pela PBH o projetou como um 
administrador coerente. 

Na prática, existe um entendimento do ex-prefeito 
da capital com alguns partidos, porém sem definição. 
Se o pleito fosse realizado este mês, ele poderia 
contar com as bênçãos apenas da direção do PROS 
e com um detalhe: neste caso, haveria necessidade 
de aceitar o nome do deputado Jaime Martins como 
candidato a vice-governador. O parlamentar é um 
líder político de reconhecido prestígio no Oeste de 
Minas Gerais.

Mesmo com informações incipientes a respei-
to do pleito majoritário deste ano, Lacerda tem 
mantido uma agenda de visitas ao interior e avisa 
a quem quiser ouvir: sua candidatura ao Palácio 
da Liberdade é irreversível, acompanhando, de 
certa forma, a mesma linha defendida pelo seu 
concorrente Pacheco.

As reclamações dos meio políticos são as de 
sempre, ou seja, falta aproximação de Lacerda 
com a bancada de parlamentares, os federais, mas 
essencialmente, junto aos deputados estaduais. Afi-
nal, são esses quem costumam levar os nomes dos 
postulantes aos cargos majoritários pelos rincões 
do Estado, fazendo toda a diferença na contagem 
final dos votos.

marcio lacerda continua bem
avaliado junto ao eleitorado
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Alberto Pinto Coelho Neto se
diz preparado para eleições

Alberto Pinto Coelho Neto (foto), 43, é natural 
de Belo Horizonte, formado em administração, 
casado e pai de dois filhos. Filho do ex-governador 
Alberto Pinto Coelho e da educadora, escritora e 
ex-vice-reitora da Uemg, Santuza Abras, filiou-
-se recentemente ao partido Solidariedade. Tem 
no DNA a política e o legado da importância da 
formação cidadã.

Em entrevista ao edição do brasil, ele declara 
que o quê o motiva a se colocar à disposição para 
as eleições é o fato de ter esperado estar pronto e 
preparado para trilhar seu próprio caminho. Alberto 
traz na bagagem não só o aprendizado diário do 
exercício da política, mas o conhecimento próprio 
de, nos últimos anos, ter se dedicou a conhecer as 
várias realidades de Minas.

 Discreto, mas afirmativo e atento ele diz “está na 
hora de colocar em prática o conhecimento e minha 
vocação para a boa política, aquela que busca ouvir 
e construir uma sociedade mais justa, com oportu-
nidades para todos”.

você será candidato nas próximas elei-
ções? Por que só agora decidiu entrar na 
vida pública?

Hoje me sinto preparado para contribuir com 
meu Estado e com a nossa gente. Durante os últi-
mos anos, sempre me vi diante de momentos em 
que o chamamento para a vida pública falava alto. 
Decidi que não poderia faltar a esta vocação, mas, 
para isso, quis me preparar e me dedicar a conhecer 
profundamente Minas Gerais, nossas leis, a Consti-
tuição e, acima de tudo, ouvir in loco, olho no olho, 
como vivem os mineiros, com suas mais diversas 
realidades. Acredito não só pela escola que tive, seja 
na minha formação pessoal ou por meio dos exem-
plos diários dos meus pais, que a política é o único 
caminho para a construção de uma sociedade mais 
justa. O país passa por um momento de descrédito 
nas instituições e não podemos deixar que isso tire 
a esperança, a força e a luta de quem quer um Brasil 
e uma Minas Gerais do tamanho que merecem, à 
altura do nosso povo.  

como fazer diferente neste momento de 
descrédito da política?

Encarando o desafio de mostrar que todos somos 
seres políticos e que na vida pública é necessária a 
participação de todos, não apenas pelo mandato, 
que é sim representativo. Mas representar só é 
possível quando se ouve, entente e atenta para as 
necessidades da sociedade. Um exemplo está nos 
municípios, são nas cidades que moram os cidadãos. 
O parlamentar precisa estar em contato constante 
com as pessoas. Tive um exemplo disso quando meu 
pai, praticamente, no início da sua vida pública foi o 
relator no parlamento mineiro e criou a Comissão de 
Participação Popular, mais adiante ele ampliou os de-
bates para os municípios para que o cidadão pudesse 
opinar sobre o Orçamento do Estado, ampliou para 
o Estado o acesso da população à tevê legislativa, 

para que as pessoas pudessem acompanhar ao 
vivo o dia a dia no parlamento. Esses são só alguns 
exemplos do que foi feito por ele na ampliação do 
importante acesso às instituições e ao mandato que 
pertence ao cidadão. Por isso, hoje, temos não só 
a necessária participação in loco, mas também o 
acompanhamento maior na atividade legislativa. 
E nos dias atuais podemos e devemos ir além, a 
sociedade atual tem mecanismos rápidos e eficientes 
para o acompanhamento do trabalho parlamentar. 
Mais que isso, além da maior transparência que 
essas ferramentas podem ofertar, tem também a 
inteiração rápida e direta do político com o eleitor.  É 
este um dos meus principais focos, essa aproximação 
maior, imediata no desenvolvimento de um trabalho 
transparente, próximo e eficiente na construção do 
bem comum, objetivo maior e que deve ser o farol 
para as mulheres e homens que se destinam a ser 
agentes públicos.  

e por qual motivo você optou por disputar 
um mandato para deputado estadual?    

Certamente, hoje o trabalho está aquém do que 
o cidadão espera. Não que isso seja generalizado, 
mas basta ouvir as ruas. E isso envolve uma série de 
fatores. Por outro lado, as pessoas entendem mais 
o papel de um deputado, das Casas Legislativas, 
estão mais vigilantes e querem contribuir. E eu sou 
um cidadão que quer contribuir. Sou também um 
municipalista, como eu disse, acredito que a solução 
está nas cidades. Hoje, é preciso inverter esta lógica 
que o nosso Estado vive e de que o município é um 
problema. O município é a solução. E para isso, é im-
pensável subtrair o dinheiro que é constitucionalmen-
te das prefeituras porque é nas cidades que são feitos 
os atendimentos médicos, as crianças frequentam 
as escolas, a economia local precisa se desenvolver 
para ter emprego para as famílias etc. Falamos da 
sociedade com um ser abstrato, são pessoas que 
precisam ter seus direitos atendidos e a formação 
cidadã adequada. São deveres do Estado.  E, a meu 
ver, esse é único caminho para a democracia, mais 
justiça social, desenvolvimento e segurança.
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

Presidente dA câmArA de dirigentes loJistAs de
belo horizonte (cdl/bh) – cristina.reis@cdlbh.com.br

loraynne araujo

culpa do eleitor?
“Se existem políticos corruptos no nosso país é por conta de 

uma estrutura partidária envelhecida e que precisa ser mudada. 
Mas não é só isso, o eleitor também tem sua parcela de contri-
buição, pois ao votarem em pessoas desonestas, contribuem para 
essa realidade”. Comentário do ex-governador de Pernambuco e 
advogado Joaquim Francisco.

sistema carcerário
Criminalistas de todo Brasil debatem uma realidade nacional: 

o país aumenta, ano após ano, o número de presos, porém o índice 
de crimes violentos não tem diminuído na mesma proporção. Ou 
seja, tem algo de errado nisso, comentam os especialistas.  

Índia na política
É a primeira vez que uma mulher descendente de índios 

se candidata a cargo majoritário no Brasil. Trata-se de sônia 
guajajara, natural do Maranhão. Ela atuará como vice no PSOL, 
na chapa encabeçada pelo candidato a presidente da República 
guilherme Boulos.

estudantes conscientes
Recentemente, o ex-deputado e advogado Airton soares reve-

lou ter conhecimento de uma pesquisa com pessoas mais jovens 
que mostrou que 72% dos entrevistados se negariam a votar em 
candidatos com qualquer tipo de envolvimento com corrupção. “É 
a conscientização de nossos jovens eleitores”, comemora. 

mortes no trânsito
marcelo tas, recentemente, comemorou a entrada em vigor 

da nova lei que aplica penas mais pesadas à motoristas infratores. 
“Só assim teremos chances de diminuir a matança anual de 50 
mil pessoas por acidentes de trânsito no Brasil”, vaticinou. 

Pimentel e o PcB
Sem maiores explicações, túlio lopes, representante do PCB, 

comentou com jornalistas que a aliança do PT e MDB levou o go-
vernador Fernando Pimentel (PT) a ficar mais próximo da direita.  

Aécio em maus lençóis
Comentários ouvidos no cafezinho do Senado, em Brasília: 

“Quando foi candidato a presidente, o senador aécio neves (PSDB) 
defendeu, com veemência, a bandeira da ética, moral e agora 
está sendo processado exatamente por corrupção”. 

e agora, Aécio
Já o jornalista gerson camarotti comenta: “No âmbito do 

PSDB nacional, ninguém sabe o que fazer com a situação do 
senador. Ele se transformou em um pesadelo”, sentencia. 

tucanos em frangalhos
Outros jornalistas da crônica política de Brasília elucidam: “Os 

tucanos de Minas e do Brasil, incluindo, principalmente, São Paulo 
estão em frangalhos. Portanto, ninguém seria capaz de prevê 
qual será o resultado dos seus candidatos nas urnas, inclusive do 
mineiro antonio anastasia”. 

O Dia das Mães está entre as datas come-
morativas que mais movimentam o comércio, 
sendo a segunda melhor em vendas, atrás 
apenas do Natal. E a expectativa para a data 
deste ano é positiva. Segundo levantamento 
realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte (CDL/BH), a estimativa 
é que R$ 2,16 bilhões sejam injetados no 
comércio em maio com as vendas dos pre-
sentes do Dia das Mães. A expectativa é de 
crescimento de 2,76% nas vendas em relação 
ao mesmo período do ano passado. Esse é o 
maior percentual de aumento desde 2013. 
Em 2017, o varejo já dava sinais de recupe-
ração e teve alta de 1,25%. Em 2015 e 2016, 
o percentual registrou queda de 0,95% e de 
1,97%, respectivamente.

O avanço da expectativa de vendas para a 
data é reflexo da melhora do cenário econô-
mico do país, que vem favorecendo as vendas. 
A inflação baixa; o expressivo recuo das taxas 
de juros, que está em seu menor nível; a re-

dução do desemprego e, consequentemente, 
o aumento da renda, aliados a queda da 
inadimplência criaram um ambiente favorável 
para que as pessoas voltassem a consumir. 
Isso já está sendo sentido nas vendas do 
comércio da capital. Em fevereiro, o varejo 
de Belo Horizonte registrou crescimento de 
3,68%, em comparação com o mesmo mês de 
2017, de acordo com o Termômetro de Vendas 
da CDL/BH. O processo de recuperação, mes-
mo que em ritmo moderado, do emprego e 
da renda tende a elevar as vendas do varejo 
nas datas comemorativas nesse ano, e isso já 
será sentido no Dia das Mães.

Os empresários da capital mineira estão 
otimistas com as vendas para a data. Os 
lojistas com as maiores expectativas estão 
concentrados nas regionais Pampulha, Noro-
este, Venda Nova e Centro-Sul. A maior parte 
dos empresários (56,7%), de acordo com a 
pesquisa da CDL/BH, aumentou o volume 
de estoque para atender à demanda. Esse 

percentual é maior do que o observado no Dia 
das Mães de 2017, quando 42,7% elevaram o 
volume de encomendas.

Para incrementar as vendas, os lojistas 
podem apostar na comercialização de kits, 
estratégia que atrai a atenção dos consumi-
dores pelo custo/benefício, além de auxiliar 
os homens na escolha dos presentes. Investir 
na decoração da loja é outro grande trunfo. 
A recomendação é abusar da criatividade, 
utilizando símbolos que remetem ao mundo 
feminino. 

Como acontece todos os anos, os consu-
midores tendem a deixar as compras para 
a última hora. A maioria só vai às lojas nos 
primeiros dias do mês de maio, já que o 
Dia das Mães é comemorado no segundo 
domingo do mês. Vale a dica para preparar 
os vendedores para atendimentos de última 
hora. E arregaçar as mangas para realizar 
boas vendas com boas comemorações para 
todos: clientes e empresários.

otimismo para as vendas no dia das mães

mais de 16 milhões de 
pessoas utilizam cheque
Para tentar competir com o cartão, BC alterou o prazo de compensação

E ngana-se quem pensa que o brasilei-
ro usa apenas o cartão de crédito e 
débito para o pagamento. Segundo 
pesquisa realizada pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 

e pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), 8% ainda utilizam cheque 
pré-datado para realizar compras, ou seja, 
16,62 milhões de pessoas. Em média, uma 
pessoa utiliza cheque nove vezes por ano e os 
produtos mais adquiridos são: alimentos em 
supermercados (34%), materiais de construção 
(20%) e móveis (18%). 

Pensando em fomentar ainda mais o uso 
dessa modalidade de crédito, o Banco Central 
(BC) alterou, por meio da circular 3.859/2017, o 
prazo de compensação de valores até R$ 299,99 
para um dia. Antes, levava-se 2 dias úteis para 
que ocorresse o desconto. 

Em circular divulgada pela Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban), a instituição 
aponta dois fatores que contribuíram para dar 
agilidade a essas operações. O primeiro é a 
implementação da compensação por imagem, 
que começou em 2011 e eliminou as trocas 
físicas que eram feitas antes. E, de acordo com 
os bancos, o uso dos cheques está em queda. 
Em 2017, foram compensados 494 milhões, 85% 
menos que o registrado em 1995, quando foram 
compensados 3,3 bilhões de cheques.

O assessor jurídico da Fecomércio MG Marce-
lo Matoso analisa que essa mudança contribui 
para tornar essa modalidade mais competitiva 
em relação ao cartão de crédito. “Isso era um 
pedido geral de todas as instituições financeiras, 
uma forma de fomentar a utilização desse meio 
de pagamento. Agora o empresário conseguirá 
receber o dinheiro com mais agilidade”. 

Existem três faixas de compensação para 
os bancos: até R$ 299,99, acima desse valor e 
até R$ 250 mil. No último nível, as quantias são 
compensadas entre os próprios bancos, porém 
nos menores, esse processo é realizado por meio 
de um sistema do BC, chamado Compe (Centra-
lizadora da Compensação de Cheques), com o 
intuito de evitar fraudes. A mudança na forma 
de compensação foi feita na faixa mais baixa e 
na qual possui mais movimentação financeira. 
“O cheque continua sendo um instrumento 
importante para o comércio e, com o fato de 
receber os valores antes, consegue efetuar renda 
e estimular a economia”. 

Aceitação no mercado 
O Depósito Piracema, em Betim, região 

metropolitana de Belo Horizonte, ainda aceita 
cheque. Luciano Geraldo Souza, sócio do local, 
conta que, apesar de aceitar a modalidade, eles 
só recebem esse tipo de pagamento de pessoas 
conhecidas e que comprariam no local mesmo 
não tendo o talão. “Não aceitamos de qualquer 
um. Quem compra aqui, com cheque, também 
poderia pegar as coisas na notinha. Já tomamos 
prejuízo por causa de cheque sem fundo”. 

 Observe se o cheque é perso-
nalizado, ou seja, se possui nome e 
número da conta impressos;

 Verifique se não há rasuras na 
numeração do cheque e da conta 
bancária (a tonalidade da tinta deverá 
ser sempre a mesma); 

 Solicite a apresentação do RG e, 
se necessário, do cartão do CPF;

 Aceite somente cheque preen-
chido e assinado no ato do pagamen-
to. Evite receber cheque de terceiros;

 Confira o preenchimento, obser-
vando o valor escrito por extenso e o 
importância em cifras. A data deverá 
ser bem legível e sem emendas;

 Não aceite cheques com ra-
suras;

 Não aceite cheques amarelados 
ou amassados, pois podem ser de 
contas inativas;

 Independentemente do valor 
da compra, faça o cadastro do emi-
tente do cheque com todos os dados 
pessoais (e se for casado, também do 
cônjuge).

as grandes empresas
varejistas ainda aceitam

cheque como forma
de pagamento

Souza relata que, atualmente, apenas 5% 
das compras são feitas via essa modalidade. 
“Além de pessoas conhecidas, também vende-
mos no cheque para empresas grandes, pois 
temos a certeza que vamos receber”. 

Já Luiz Braga, sócio da Prime Imagens, optou 
por não aceitar cheque. “Não a considero como 
uma forma eficiente de pagamento. Prefiro 
desembolsar as taxas da maquininha de cartão 
do que me arriscar”, finaliza.

veja os cuidados 
ao receber cheques:

Fonte: Associação comercial

em 2017, foram compensados 
494 milhões de cheques,

85% menos que o registrado
em 1995, quando foram

compensados 3,3 bilhões
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r$ 3,35 bilhões 
(epa Plus e mineirão Atacarejo)

r$ 2,22 bilhões

r$ 2,19 bilhões

 r$ 2,14 bilhões

r$ 5,47 bilhões

ariane Braga

supermercados faturaram
mais de r$ 34 bi em 2017
Setor prevê aumento de 2,8% neste ano

O setor supermercadista no 
Estado comemora a presença de 
cinco redes mineiras entre as 20 
maiores do país no ranking da Asso-
ciação Brasileira de Supermercados 
(Abras). O Termômetro de Vendas 
– pesquisa mensal da Associação 
Mineira de Supermercados (AMIS) 
– mostra que as vendas cresceram 
0,58% no primeiro bimestre. 

A sondagem revela ainda que 
houve uma queda de 1,28% na 
comparação de fevereiro com 
janeiro, contudo a análise sinaliza 
que é uma variação esperada. “O 

resultado negativo em fevereiro é 
considerado normal. Os principais 
fatores apontados pelos supermer-
cadistas para explicar essa diferença 
são: 31 dias em janeiro contra 28 
em fevereiro; boa parte das lojas 
não abre na segunda ou na terça 
de Carnaval (a data depende da 
negociação com o sindicato dos 
empregados); janeiro teve um 
domingo a mais, que é um dia 
importante para as vendas do setor; 
além disso, se janeiro é o mês em 
que o consumidor ainda conta com 
o dinheiro das férias, em fevereiro 
é quando ele retorna com pouca 
renda e opta por comprar apenas 
o básico para casa”.

 Diante disso, a expectativa é 
otimista, segundo o que aponta a 
pesquisa e é o que diz o superinten-
de da Amis, Antônio Claret. “Nós 
temos um desenho de expectativa 
para o ano que é um crescimento 
de 2,8% em relação ao ano passa-
do. Em 2017, o setor vendeu mais 
de R$ 34 bilhões em Minas”.

Já sobre os produtos, a pesqui-
sa mostra que as vendas estão em 
equilíbrio. “Não percebemos ne-
nhuma distorção no que diz respei-
to a algum produto ou área. Pelo 
contrário, pois alguns itens que es-
tavam sendo pouco demandados 
pelos consumidores começaram a 
ser procurados novamente. Por isso 

é importante ter atenção ao mix 
de produtos, inclusive em relação 
a localização da loja”.

É crescente o número de esta-
belecimentos que estão oferecendo 
produtos que adotam a marca da 
rede. “A marca própria leva a confian-
ça que o consumidor tem a respeito 
do supermercado. E normalmente 
é uma boa alternativa em relação a 
qualidade e preço. Percebemos que 
quem adotou a prática tem tido êxito 
na iniciativa”, explica Claret. 

Com inflação baixa e a redução 
de juros o comportamento do 
consumidor em relação ao meio 
de pagamento é equilibrado. “Tem 
gente que prefere pagar nas três 
opções. Não houve uma mudança 
de comportamento neste sentido”, 
salienta o superintendente.

ranking nacional
Minas Gerais possui o mesmo 

número de redes supermercadistas 
de São Paulo entre as 20 maiores. 
E considerando as cinco empresas 
de cada Estado, o faturamento está 
bem próximo: R$ 16,43 bilhões 
para as paulistas e R$ 15,39 bilhões 
para as mineiras.

Segundo Claret, o destaque 
de Minas no ranking aponta como 
é importante ter uma visão em-
preendedora. “Eles alcançaram 
essa posição devido a coragem e 
posicionamento de mercado do 
empresário. Não se chega nesse 

patamar se não houver um traba-
lho extremamente profissional e 
voltado para o consumidor. Essas 
redes nos enche de alegria, pois, 
pela primeira vez na história, Minas 
colocou 5 empresas entre as 20 
do Brasil. E mais, as redes resolve-
ram se expandir no Estado, antes 
tínhamos lojas apenas em Belo 
Horizonte ou Grande BH, mas hoje 
elas estão indo para outras regiões, 
fator que as fizeram se destacar em 
âmbito nacional”.

impulso para o pequeno 

Claret diz que a Amis ofere-
ce, além do trabalho de moni-
toramento constante, o suporte 
tanto para o pequeno quanto 
o grande negócio. “Nós reali-
zamos cursos e eventos a todo 
momento para fomentar essa 
questão da excelência gerencial 
e para que eles se posicionem 
melhor no mercado”.

Fonte: Ranking Abras 2018 | Números de 2017
vendas cresceram 0,58% no primeiro bimestre
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A ESCOLA DO CAMPO.

25 ANOS DE FORMAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO.
SENAR MINAS.
Em nossos cursos e programas, os alunos recebem formação qualificada e a oportunidade de 
transformar vidas no campo. São duas áreas de atuação. A Formação Profissional Rural ensina 
técnicas de produção e gerenciamento da propriedade. A Promoção Social envolve famílias e 
comunidades rurais. Dos cursos surgem histórias de superação e sonhos realizados que nos enchem 
de orgulho e motivação. Conheça algumas dessas histórias em 25anossenarminas.org.br
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A todos, os nossos Parabéns!

Email: acir.antao@ig.com.br
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D A   C O C H E I R A

Espaço Livre

Dicas de estilo, 
comportamento e, 
principalmente, con-
sultoria de imagem. 
É assim que Luiza 
Lima, mais conheci-
da nas redes sociais 
como @luizalo, vem 
se destacando no 
Instagram. Cada dia 
com mais seguidores 
e parceiros, ela está 
sempre na timeline 
e stories mostrando 
como é fácil e rápido 
ficar bonita e confor-
tável no dia a dia, 
lembrando sempre o 
quanto é importante 
a mulher se sentir 
segura e feliz consigo 
mesma.

o recAdo de Pimentel 
O governador fez um 

discurso incisivo, no dia 21 
de abril, em Ouro Preto, 
quando deu o tom da pró-
xima campanha política de 
Minas e o tema deverá ser 
a Cidade Administrativa. 
Segundo Pimentel, ela foi 
um gasto desnecessário para 
o Estado, o que veio refletir, 
mais tarde, na administração 
financeira. Já a oposição 
se prepara para responder 
todas as insinuações, mesmo 
com o senador Aécio Neves 
(PSDB) fora desse combate, 
pois o PSDB deverá adotar a 
tática de atacar mais para se 
defender menos.

dAtenA - A Rede Bandeirantes, depois de algum tempo sem 
o futebol no domingo, achou a solução com José Luiz Datena e 
pelo menos as tardes e noites ficarão melhores, pois haverá um 
adversário à altura para Faustão. A emissora aproveitou o embalo 
e estreou também uma mesa redonda de futebol com Milton 
Naves no comando, substituindo o terceiro tempo que entrava 
no ar após a rodada do Brasileirão.

ProibidA Foi ProibidA - Isso mesmo. A cervejaria Proibida 
está proibida de usar o jogador Neymar com camisa amarela e 
shorts brancos. A CBF e a Ambev, patrocinadora da seleção, entra-
ram com uma ação para impedir que a cerveja coloque o jogador 
com uma vestimenta igual a da seleção brasileira.  A Ambev tentou 
contratar Neymar e não conseguiu. O pessoal da Proibida ficou 
feliz, porque a campanha incomodou o concorrente. A propaganda 
com o craque do PSG foi uma vitória de uma pequena cervejaria 
contra uma gigante do setor.

luiza lima
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o ex-presidente da Câmara Municipal e vereador, Wellington 
Magalhães (PSDC), se apresentou à polícia depois de ser considerado 
fugitivo da justiça. Interessante foi a desculpa que ele deu: “Eu não 
sabia que estava sendo procurado”. Aliás, o parlamentar pode perder 
o mandato pela segunda vez e, naturalmente, será considerado um 
ficha suja.

comerciantes da Avenida Mário Werneck, no Buritis, estão apa-
vorados com uma obra  da prefeitura no local. Ela está demorando 
a ser concluída e isso vem prejudicando os lojistas. Muitos deles 
reclamam que o movimento caiu 50%. 

luiz henrique romão, o “Macarrão”, confessou que não matou 
Eliza Samúdio. Em entrevista a revista Época, ele confirmou a morte 
da modelo sem dizer o responsável pelo homicídio. Macarrão afir-
mou, também, que cada um tem que contar a sua participação no 
crime e a dele terminou quando a entregou para a morte. Ele está 
cumprindo pena em regime aberto em Pará de Minas.

e o vereador Henrique Braga (PSDB), presidente da Câmara 
Municipal, disse que seria muito bom para o PSDB se Aécio não fosse 
candidato. Segundo Braga,  o senador queimou o filme.

governador Fernando Pimentel
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domingo, dia 29 de Abril
Luciene de Oliveira 
Conselheiro Mauri Torres - Tribunal de Contas
Ex-deputado Fábio Avelar

segunda-feira,  30
Maria Júlia Antão Lara
Jornalista Antônio Telles

terça-feira, dia 1º de maio 
Jornalista Patrícia Diou - Rádio Itatiaia
José Marcelo Alvarenga - Contagem
Tenente Leonardo Soares 

Quarta-feira, 02
Julio Laender- ex-prefeito de Belo Horizonte 
Dr. Paulo Schettino
Ruy Muniz - ex-prefeito de Montes Claros

Quinta-feira, 03
Prefeito de Betim, Vittório Medioli
Glória Nazaré

sexta-feira, 04
Jornalista Nestor de Oliveira 
Pablo Verdolim - Barão de Cocais
Mário Genival Tourinho 
Ricardo Nery - Rádio Itatiaia 
Publicitário Pedro Fernandes

sábado, dia 05  
Jornalista Artur Moraes - Rádio Super Notícia 
Geraldo Barreto

Ac o n t e c e u  n o 
último dia 23, 
a inauguração 

da nova sede da Multi-
marcas Consórcios, em 
Minas Gerais, em um es-
paço maior e ao mesmo 
tempo aconchegante. 
Atualmente, a empresa 
está em 23 Estados e 
tem com 172 revendedo-
ras espalhadas pelo país.

leandro lopes, Fabiano cazeca (presidente da multimarcas),
Aparecida lopes e o representante master de minas, Fábio lopes

inauguração
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comemoração 
A Abav-MG comemo-

rou, na último 26, o dia 
dos agentes de viagens e 
o aniversário dos profis-
sionais da área, dos me-
ses de março e abril, com 
um animado coquetel no 
Ouro Minas Palace Hotel, 
em BH.

entretenimento
Até o dia 3 de junho, o Ponteio Lar Shopping será 

palco do projeto Terrace, que acontece no rooftop. A 
iniciativa da NS Eventos mistura a boa gastronomia, 
shows e muita diversão em dois ambientes, sendo um 
lounge com vista panorâmica da cidade e um espaço 
gastronômico com diversas opções de restaurantes 
reconhecidos do público belo-horizontino. O funcio-
namento é de quinta a domingo, com programações 
diferentes.

musicalidade
A cantora e em-

presária Glaucia Nas-
ser, dona de uma 
voz ‘cristalina’como 
definiu o mago da 
bossa nova Rober-
to Menescal,  fará 
uma única apresen-
tação musical “JK: 
Um Reencontro com 
o Brasil”, no Teatro 
Sesiminas, no dia 09 
de maio, às 20h. A 
realização é do Sesi 
Fiemg e a entrada 
será gratuita.

glaucia nasser

Divulgação

expocachaça

A 28ª Expocacha-
ça e a 12ª  Brasilbier 
vão acontecer entre 
os dias 07 e 10 de 
junho, na Expomi-
nas, em BH. A maior, 
mais importante e 
conceituada vitrine 
mundial da cadeia 
produtiva e valor da 
cachaça. A edição 
deste ano terá várias 
apresentações musi-
cais e a abertura será 
com a dupla César 
Menotti e Fabiano.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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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

daniel Amaro

tuberculose mata 4,5 mil
pessoas por ano no Brasil

Considerada o “mal do século 
XIX”, a tuberculose continua aco-
metendo e fazendo vítimas. É a 
doença infecciosa que mais mata 
jovens e adultos, segundo o último 
relatório da Organização Mundial 
de Saúde (OMS). No Brasil, cerca 
de 67 mil novos casos são notifica-
dos e ocorrem 4,5 mil mortes todos 
os anos. A doença tem cura, mas 
se não for diagnosticada e tratada 
rapidamente pode levar a morte.

O pneumologista Bruno Horta 
explica que a tuberculose é uma 
doença infecciosa que, normal-
mente, afeta os pulmões em 86% 
dos casos. “Esse é o tipo mais 
comum, mas ela também pode 
acometer outros órgãos do corpo 
como a bexiga, gânglios e ossos. É 
causada por uma bactéria chama-
da de Mycobacterium tuberculosis 
e conhecida como bacilo de Koch”.

Entre os principais sintomas da 
tuberculose estão a tosse contínua 
por mais de três semanas, poden-
do expelir secreção com sangue, 
febre no final da tarde, perda de 
peso e sudorese noturna. “É sem-
pre muito importante ficar atento 
ao início dos primeiros sinais e 

procurar ajuda médica o quanto 
antes para iniciar o tratamento”.

A doença é transmitida direta-
mente de pessoa para pessoa pelo 
ar. “Quando quem tem tuberculose 
espirra, tosse ou até mesmo na 
fala, espalha no ar pequenas gotas 
contaminadas. Elas são aspiradas 
por outra pessoa que pode ser 
infectada. Não se transmite pelas 
roupas, talheres, copos”.

O pneumologista salienta que 
existem alguns fatores de risco 
que podem aumentar as chances 
de contaminação. “A tuberculose 
pode atingir qualquer pessoa, mas 
alguns grupos são mais propensos 
ao problema, como quem possui 
doenças reumatológicas e câncer. 
Aqueles com estilo de vida com 
alcoolismo e higiene precária 
também são mais vulneráveis, bem 
como a população carcerária que 
convive em ambiente fechado”.

Atualmente, dois exames po-
dem confirmar o diagnóstico da 
tuberculose. O primeiro é o exame 
do escarro, por meio da pesquisa 
de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes 
(BAAR). O segundo é através de 
uma radiografia de tórax.

A tuberculose tem cura. “As-
sim que a doença é diagnos-
ticada é feito o isolamento da 
pessoa. Ela também passa a 
usar uma máscara para evitar 
o contágio. O tratamento dura 
em média 6 meses, mas pode 
se estender para um ano e meio 
em casos mais graves. Ele é feito 
a base de medicamentos. Os pa-
cientes que seguem o tratamento 
corretamente têm chance de cura 
de 96%”. Ele diz que a vacina 
BCG, aplicada no primeiro mês 
de vida, previne as formas mais 
graves da doença, mas não evita 
o contágio.

tiPos de tuberculose
 Pleural

(afeta a película que reveste os pulmões)

 cutânea

 cerebral

 ganglionar
(afeta os linfonodos)

 Óssea

 urinária

100% curado
O analista financeiro Carlos 

Fernandes teve tuberculose há 
cerca de 2 anos e meio. Casado e 
pai de duas filhas, ele relata que a 
pior parte da doença não são os 
sintomas e sim ter que se afastar 
dos amigos e da família durante 
o tratamento. “Quando descobri 
a doença foi um susto grande. 
Comecei com uma tosse seca e, 
como onde trabalho tem ar-con-

dicionado, não dei importância. 
Tomava uma pastilha para aliviar. 
Só que alguns dias depois, surgiu 
uma febre estranha e isso persistiu 
por duas semanas”, diz.

Ele conta que percebeu que 
algo estava errado. “Acordei para ir 
trabalhar e não parava de tossir, até 
que expeli uma secreção com um 
pouco de sangue. Procurei imedia-
tamente o posto de saúde. Quando 
fui atendido relatei os sintomas e o 
médico já tinha a suspeita. Fiz os 

exames e eles revelaram que eu 
estava de fato com tuberculose”.

Carlos relembra que precisou fi-
car uma semana internado para dar 
início ao tratamento, controlar os 
sintomas e evitar a contaminação. 
Depois de uma semana os sintomas 
já tinham melhorado bastante, a 
tosse tinha parado e não tive mais 
febre. Meu tratamento durou 6 
meses e ainda tive que fazer novos 
exames. Hoje em dia levo minha 
vida normalmente”, conclui.

AFAstAdA dos PAlcos

Recentemente, a cantora Simaria, que faz dupla sertaneja com a irmã Simone, surpreendeu a todos 
com o diagnóstico de tuberculose ganglionar. A artista precisará ficar longe dos palcos e apresentações 
por 30 dias. Ela estava internada no Hospital Sírio Libanês e recebeu alta no dia 17 de abril. Simaria 
continuará o tratamento em casa com o acompanhamento médico.

Ao longo dos anos, diversas personalidades foram
vítimas da tuberculose e morreram em decorrência da doença

dom Pedro i (1798-1834)
Foi o primeiro Imperador do Brasil, de 1822 até 1831. Faleceu 

aos 36 anos.

noel rosa (1910-1937) Poeta, cantor e compositor foi vítima da tuberculose aos 26 anos.

Álvares de Azevedo (1831-1852) 
Escritor e poeta da segunda geração romântica morreu aos 20 

anos.

castro Alves (1847-1871)
Conhecido como o “Poeta dos Escravos”, por fazer poesias pelo 

combate à escravidão no século XIX, ele faleceu aos 24 anos.

José de Alencar (1829-1877)
Escritor e fundador do romance de temática nacional. Vítima da 

doença aos 48 anos.

Frédéric chopin (1810-1849)
Um dos mais importantes compositores e pianista da história. 

Ele morreu aos 39 anos.

sAibA
mAis

o poeta e escritor manuel bandeira, falecido em 1968, também em decorrência da 
tuberculose, chegou a fazer um poema chamado “Pneumotórax” em que retrata 
a doença. “Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia 
ter sido e que não foi. tosse, tosse, tosse”. ele morreu aos 82 anos.

Divulgação

A doença tem
cura, mas se não
for diagnosticada e
tratada rapidamente
pode levar a morte
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ariane Braga

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

brasil ainda tem 11,8 milhões
de analfabetos, segundo Pnad
Programas de apoio às políticas de alfabetização podem mudar cenário

Conseguir um bom emprego, 
escrever, falar bem e ter uma com-
preensão reflexiva sobre o mundo 
ao seu redor. Infelizmente, quem 
não é alfabetizado não tem todas 
as competências descritas acima 
e ainda está inserido nos índices 
negativos da educação brasileira. 
Segundo dados do Pnad (2016), 
a taxa de analfabetismo no país 
corresponde a 7,2%, ou seja, 11,8 
milhões de pessoas. 

Do total, no Nordeste o índice 
é ainda maior, representando 
14,8%, já no Sul do país apenas 
3,6% não sabem ler ou escre-
ver. A disparidade também 
aparece no quesito cor, em 
pessoas pardas ou negras 
a taxa é de 9,9%, já para 
as brancas, a porcenta-
gem é um pouco menos 
que a metade (4,2%). 
Contudo, o relatório 
“Monitoramento Global 
da Educação 2017”, da 
Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unes-
co), aponta que o Brasil tem 
13 milhões de analfabetos.

Segundo o  PhD em 
Educação e sócio efetivo do 
Movimento Todos pela Educa-
ção, Rafael Parente, diante do 
contexto, o aumento no número 

de analfabetos no país pode ser 
analisado pelo fator econômico 
e social. “As crises econômicas e 
políticas impactam nas políticas 
educacionais. E sabemos que, nos 
últimos anos, o Brasil passou por 
momentos difíceis. Mas, no geral, 
temos observado um aumento no 
orçamento do Ministério da Edu-
cação (MEC) nos últimos anos, em 
mais ou menos 8 anos o orçamen-

to dobrou –, o que não significou 
resultados melhores na educação 
do nosso país”.

Ele ainda destaca a inefici-
ência das políticas educacionais. 
“Não temos medidas realmente 
baseadas em pesquisas e boas 
experiências ou melhores práticas 
educacionais internacionais. Tem 
muito projeto com bastante dinhei-
ro investido que não dá resultado”.

Parente aponta que outro 
problema é a descontinuidade 
política. “As vezes um programa é 

iniciado, mas, quando se finali-
za um mandato ele é extinto 

e cria-se outro com a marca 
do próximo governo”. 

Diferente do que 
muitos pensam, o MEC 
tem apenas o papel de 
apoio nos programas de 
alfabetização. Em nota, 
a assessoria de impren-
sa informou a que: “a 
alfabetização é parte 
da educação básica, 

que é de atribuição dos 
Estados e municípios, mas 
principalmente dos municí-
pios, que cuidam do ensino 

infantil e fundamental. São 
eles que elaboram as políticas 

educacionais nesta etapa da 
educação”. 

Com base nesse apoio, o MEC 
lançou o Programa Mais Alfa-
betização que tem o objetivo de 
auxiliar os municípios. Segundo 

o portal, os estudantes de todas 
as turmas do primeiro e segundo 
anos do ensino fundamental serão 
beneficiados. O investimento seria 
R$ 200 milhões para o pagamento 
de um assistente pedagógico que 

vai ajudar os professores em sala 
de aula. Contudo, ainda de acordo 
com o portal, os municípios tinham 
até 5 de março para ingressar no 
programa por meio do Sistema 
Integrado de Monitoramento 

Execução e Controle (Simec) do 
Ministério da Educação. Entramos 
em contato com a assessoria de 
comunicação do ministério e 
informaram que 49.046 escolas 
aderiram ao programa.

minas gerais
No Estado, a Secretaria de Es-

tado de Educação (SEE) iniciou no 
mês de março as aulas do Projeto 
de Alfabetização e Letramento 

Popular de Jovens e Adultos. A 
iniciativa foi instituída pela Reso-
lução 3.644, de 27 de outubro de 
2017, e tem entre seus objetivos 

reduzir a taxa de analfabetismo 
da população. A expectativa é que 
sejam atendidos cerca de 1.600 
jovens e adultos.

O ENSINO É INSUFICIENTE?
Em 2016, o Ministério da Edu-

cação divulgou dados da Avaliação 
Nacional da Alfabetização (ANA) 
que mostrou que mais da metade 
das crianças do 3º ano do ensino 
fundamental possuem conhecimento 
insuficiente em matemática e em 
leitura. E de acordo com cálculos do 
Movimento Todos pela Educação, 
realizados com base nos resultados 
da avaliação, se o país continuar no 
atual ritmo de melhorias no nível 
de aprendizado dos alunos, serão 
necessários 76 anos para que todos 
os estudantes sejam considerados 
proficientes em leitura ao final do 3º 
ano do ensino fundamental. 

Diante dos resultados da ANA, 
Parente explica: o que acontece na es-
cola é que a rotina e as práticas peda-
gógicas precisam ser modernizadas. 
“Temos crianças e jovens que já vivem 

num mundo tecnológico, cheio de in-
formações e desafios, são verdadeiros 
nativos digitais. Com isso, a forma 
como as pessoas vivem, aprendem 
e se relacionam têm mudado muito 
devido a esses avanços tecnológicos 
e as descobertas sobre o cérebro. En-
tretanto, o sistema de educação tem 
uma grande dificuldade em avançar. 
Dessa forma, os professores acabam 
utilizando as técnicas ultrapassadas, 
fazendo com que as crianças e jovens 
se desinteressem pela escola. Por isso 
é preciso modernizar a didática nas 
escolas e aproximá-la da realidade”. 

Parente que também é CEO do 
Conecturma, método de aprendiza-
gem de língua portuguesa, matemá-
tica e habilidades socioemocionais 
que combina vários elementos, como 
livros didáticos, plataforma digital 
adaptativa e gamificada, desenhos 

animados, músicas etc, esclarece que 
existem diversas metodologias que os 
professores podem aplicar em sala de 
aula. “Sabemos de diversos métodos 
que funcionam e dão resultado, como 
técnicas de contar histórias, técnicas 
de storytelling etc. Temos ciência de 
várias coisas que as crianças e jovens 
gostam, então, porque não trazê-las 
para sala de aula”.

conheça
O Conecturma é uma plata-

forma de ensino que está dispo-
nível no site http://conecturma.
com.br/. Algumas atividades 
têm livre acesso, o restante é 
pago. “A plataforma foi pensada 
para suprir essa deficiência, com 
base em muito estudo e pesqui-
sa”, conclui Parente.

https://www.educacao.mg.gov.br/images/documentos/3644-17-r.pdf
https://www.educacao.mg.gov.br/images/documentos/3644-17-r.pdf
https://www.educacao.mg.gov.br/images/documentos/3644-17-r.pdf
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Os circuitos históricos e culturais são 
um dos principais pilares do setor turístico 
em Minas Gerais. Nova Lima também 
mantém essa vocação, mas se consolida, 
cada vez mais, como rota gastronômica. A 
imigração provocada pela corrida da explo-
ração mineral, por exemplo, deixou marcas 
de italianos, árabes, espanhóis, africanos, 
portugueses e ingleses em diversas áreas, 
inclusive na culinária, e esse legado vem 
sendo utilizado para criar circuitos para 
turistas e contribuir para colocar a cidade 
na rota do turismo gastronômico. A queca 
e lamparina, doces tradicionais produzidos 
sob influência europeia, já foram incorpo-
rados ao patrimônio cultural da cidade. 

O Polo de Cerveja Artesanal é outra 
atração que coloca o município em des-
taque em nível nacional. E, para fomentar 
ainda mais essa cadeia e ampliar a parceria 
entre cervejarias, bares e restaurantes, 
impulsionar a economia local, a prefeitura 
criou o projeto Harmoniza Nova Lima, que 
é um circuito gastronômico, onde bares e 
restaurantes participantes desenvolvem 
um prato ou petisco exclusivo harmoni-
zado com um rótulo de cerveja artesanal 
produzida na cidade. 

No ano passado, 13 estabelecimentos 
participaram do evento. A edição deste 
ano acontece entre os dias 2 de agosto 
e 2 de setembro e a reunião geral para 
apresentação do projeto e inscrição dos 
estabelecimentos acontecerá na próxima 
quarta-feira, dia 3 de maio, a partir das 
9h30, na sala multiuso do Teatro Municipal 
Manoel Franzen de Lima (Praça Bernardino 
de Lima, s/n – Centro).

A gestora de Turismo de Nova Lima, 
Fabiana Giorgini, explica que o Harmoniza 
Nova Lima contribui para divulgar o turis-
mo gastronômico e complementa o leque 
de projetos atualmente desenvolvidos para 
fomento do turismo na cidade. “Ciente do 
potencial da região, a prefeitura realiza um 
trabalho continuado para incentivar o tu-
rismo local. O Harmoniza se soma a outros 
projetos, como o Circuito Empreendedor, 
Nova Lima Entre Trilhas e o Gastronomia 
da Imigração, por exemplo. O Governo 
Municipal também apoia institucional-
mente a realização da Feira Experimente, 
sucesso entre os apreciadores da cerveja 
artesanal”, destacou. A Prefeitura, além 
de realizar e divulgar o Harmoniza Nova 
Lima, oferecerá cursos de capacitação que 
serão pré-requisitos para participação dos 
estabelecimentos.

Em avaliação realizada com o público, 
o evento obteve resultados satisfatórios. Os 
pratos servidos durante o festival foram 
considerados excelentes ou muito bons 
por 96% das pessoas. Um dos principais 
itens avaliados, a harmonização foi con-
siderada excelente ou muito boa por 81% 
dos avaliadores. No resultado final, os 
estabelecimentos também ficaram bem 
posicionados, alcançando o topo das ava-
liações por 94% dos usuários.

Ainda segundo Giorgini, essa vertente 
do turismo tem grande força na economia 
e os governos atuantes nessa área obser-

vam mais oportunidades de crescimento. 
“O turista busca, cada vez mais, experiên-
cias memoráveis e únicas e a gastronomia 
possibilita uma infinidade de cores e sabo-
res. Os gestores, atentos a isso, conquistam 
bons resultados”, disse. 

Segundo dados da World Food Travel, 
comida e bebida são os principais motiva-
dores para 93% dos viajantes. Dados do 
World Travel & Tourism Council (WTTC) 
apontam que o setor gerou, no ano passa-
do, 10,4% do PIB global e era responsável 
por 313 milhões postos de trabalho, o que 
corresponde a 9,9% do total de empregos 
do planeta.

 

Polo cervejeiro
A qualidade da cerveja artesanal 

produzida no município também chama 
a atenção no cenário nacional. A sexta 
edição do Concurso Brasileiro de Cervejas, 
realizado no mês de março, em Blumenau 
(SC), premiou quatro cervejarias nova-
-limenses. Entre os melhores rótulos do 
país, estão a Verace, com quatro meda-
lhas; Vinil, com duas; e Capa Preta e Krug 
Bier, com uma cada. 

Realizado sob a coordenação técnica 
do “Science of Beer Institute – Educação 
em Cerveja”, o concurso é considerado o 2º 
maior do mundo em número de cervejas 
e tem o objetivo de elevar e promover a 
qualidade da bebida brasileira. A iniciativa 
é organizada anualmente e, neste ano, 
reuniu 2.859 mil rótulos participantes, o 
que corresponde a 70% das cervejarias 
brasileiras. 

Hoje, a cidade já é um polo cervejeiro e 
mantém 13 microcervejarias. O município 
produz mais de 400 mil litros da bebida 
por mês. Além do circuito cervejeiro, Nova 
Lima tem outros atrativos, como o circuito 
gastronômico, do bairro Jardim Canadá, o 
ecoturismo nas matas da região, o distrito 
de Macacos, a Lagoa dos Ingleses, onde se 
pode praticar esportes náuticos, a gastro-
nomia e o entretenimento encontrados no 
Vila da Serra, as trilhas da Estrada Real, em 
Honório Bicalho, e os atrativos históricos 
culturais e arquitetônicos da sede.

 

Feira gastronômica 
do imigrante

No dia 22 de abril, foi realizada a Feira 
Gastronômica do Imigrante, evento no 
qual foram apresentadas receitas típicas 
de famílias descendentes de imigrantes 
instaladas na cidade. Foram servidos o 
bolinho de bacalhau português, bolo de 
carne italiano, cornish pastel, sconne in-
glês, charuto árabe, frango cabo verdiano, 
panqueca de carne e ravióli.

O levantamento das receitas ocorreu 
após pesquisa gastronômica realizada pela 
Prefeitura. A partir desses apontamentos, 
foram realizados workshop e capacitação 
dos produtores. Além das atrações gas-
tronômicas, a programação contou com 
cervejarias artesanais, shows musicais, 
espaço kids e apresentações culturais.

Startup mineira é eleita
a melhor do ano 2018

Midhaz faz a ligação entre fabricantes, revendedores e cliente final

O Estado é reconhecido por ser um 
dos principais em inovação e tecnologia 
do país. Dados do último Censo Minei-
ro de Startups apontam que por aqui 
existem 1.050 startups, dentre elas a 
Midhaz, premiada como melhor do ano 
pela Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico. O empreendimento recebeu 
o Prêmio ABComm de Inovação Digital 
2018, considerado pelos profissionais do 
setor o  “Oscar do e-commerce nacional”.

Acelerada pelo Acelera MGTI, a 
startup faz um link entre fabricantes, 
revendedores e cliente final por meio 
de dropshipping - quando a entrega e 
estoque de produtos ficam por conta 
de uma outra empresa. Na Midhaz, a 
pessoa pode criar sua loja virtual com 
investimento baixo. “Ela paga uma taxa 
única de adesão e seu negócio está no 
ar. Temos vários fabricantes: cerveja, sa-
pato, roupa etc. Eles colocam o produto 
no nosso catálogo, e quando o lojista 
compra conosco, avalia qual faz sentido 
para ter em sua loja”, explica um dos 
sócios Henrique Meireles.

Tudo é feito de maneira instantânea 
e sem burocracia. Os funcionários da 
Midhaz asseguram de que o fornecedor 
é confiável, assim como seu produto de 
boa qualidade. “Quando acontece a ven-
da, o lojista recebe o dinheiro na conta e 
nós ficamos responsáveis pela entrega”.

ideia
A Midhaz tem apenas 6 meses, mas a 

ideia surgiu em 2016, com a empresa de 
um dos sócios, Moyses Mattar. “O serviço 
era fechar eventos com comissões de 
formatura. Mas comecei a acompanhar 
quais pessoas estavam vendendo os in-
gressos das festas e pensei em estender 
já que a demanda foi grande, pois muita 
gente viu uma maneira de conseguir 
grana extra sem muito investimento”, 
explica.

Ele percebeu que a ideia seria viável 
e pensou então em oferecer os produtos 
que a pessoa tivesse mais afinidade. 
“Começamos a validar a ideia e, em 
setembro de 2016, surgiu a Midhaz. Em 
janeiro do ano seguinte começamos 
a pré-venda, mas tivemos um enorme 
contratempo terceirizando o software. 
Em setembro de 2017, mudamos para 

nosso escritório e  iniciamos o projeto de 
desenvolvimento interno. E até fevereiro 
deste ano tivemos 100 vendas. Em mar-
ço, a plataforma ficou pronta e já foram 
cerca de 100 lojas no mês passado e abril 
mais 100. Nossa meta é dobrar, estamos 
crescendo mais de 100% ao mês”.

As metas movem a equipe. “Tra-
çamos planos o tempo todo. Antes o 
objetivo era ter 16 funcionários, agora 
estamos com vaga aberta e a meta é 23. 
Depois vamos aumentar. Corremos atrás 
a todo o momento para alcançar o que 
pretendemos”.

empreendedorismo

Segundo os sócios, para iniciar uma startup é necessário estudar 
sua ideia. “Nós temos como um dos objetivos mostrar para o brasi-
leiro que o empreendedorismo é algo presente no nosso dia a dia. Se 
está calor e você precisa de grana extra, pode revender água mineral. 
Isso é empreender e, para isso, é preciso estudar sua ideia, fazer o 
planejamento e coloca em prática”.

o prêmio
A startup deu tão certo que recebeu 

o ABComm de Inovação Digital sem que 
os sócios tivessem se inscrito ao prêmio. 
“Levamos um susto, uma pessoa co-
mentou com a gente sobre a votação, 
quando fomos ver já estávamos na reta 
final. Nunca passou pela nossa cabeça 
ganhar, quase nem fomos à premiação. 
Foi uma surpresa boa e importante para 
o empreendimento. Isso dá credibilidade 
ao nosso negócio”, recorda o sócio Lee 
Disney.

equipe do empreendimento só aumenta
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Sesc participa da Feira Nacional do
Livro de Poços de Caldas e Flipoços

‘Espaço Sesc Flipocinhos’ receberá diversas atrações e convidados

O Sesc, integrado ao Sistema 
Fecomércio MG, Sesc e Senac, 
estará  presente na Feira Nacio-
nal do Livro de Poços de Caldas 

e Flipoços, que realizará sua 13ª edição 
de 28 de abril a 6 de maio, no Espaço 
Cultural da Urca (Praça Getúlio Vargas, 
Centro). O Espaço Sesc Flipocinhos pro-
mete ser um dos principais atrativos, com 
programação gratuita e pensada para o 
público infantojuvenil. 

Entre os destaques da programação 
do Sesc no Flipoços estão as Rodas de 
Conversa Literatura infantil – formando 
leitores na infância, com Cristina Braga, 
Maria José de Souza e mediação de Tere-
za Mesquita de Paula, no dia 30 de abril; 
Relações entre música e literatura, com 
o maestro Rodrigo Toffolo e mediação 
de Bia Câmara, no dia 1º de maio; e O 
trabalho do autor e ilustrador nos livros 
infantis, com Leo Cunha, Mariângela Ha-
ddad e mediação de Daniel Luz, no dia 4 
de maio. As três Rodas de Conversa ocor-
rem às 19h, no Espaço Sesc Flipocinhos.

Ainda dentro do programa do Sesc 
estão as presenças do escritor Ilan Bren-
man, que realizará a palestra Literatura 
infantil é coisa séria: a importância da 
literatura infantil na formação de um país 
leitor, em 1º de maio, às 14h30, no Teatro 
Benigno Gaia; e do escritor e dramaturgo 
Walcyr Carrasco, que fará uma sessão 
de autógrafos dos livros Mordidas que 
podem ser beijos, Os contos de Andersen, 
O menino narigudo e Lais, a fofinha, em 
4 de maio, às 14h30, no Espaço Sesc 
Flipocinhos.

Diversas outras ações estão previstas 
para todos os dias do evento. A progra-
mação contempla lançamento de livros, 
apresentações teatrais, oficinas, conta-
ção de histórias e intervenções literárias.

sobre o Flipoços
O Festival Literário de Poços de Cal-

das, um dos mais importantes festivais 
de literatura do Brasil, tem como missão 
principal oportunizar a todos o acesso 
facilitado ao mundo dos livros e o conta-
to com os escritores, de forma gratuita. 
Dessa forma, o Festival se torna o único 

temático no Brasil que aborda assuntos 
variados e diversificados. Este ano, o Fli-
poços abordará A Literatura e os outros 
Saberes, promovendo o diálogo entre as 
várias áreas do saber, como a filosofia, 
culturas milenares, saúde e bem-estar, 
artes plásticas, ciência e tecnologia, 
tendo a literatura como formadora de 
todas as expressões universais.

Walcyr carrasco
escrever para o

público infantojuvenil
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Nova Lima se destaca como rota
gastronômica e movimenta o turismo

Feira gastronômica do
imigrante aconteceu no dia 22
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gasmig comemora lucro
do 1º trimestre de 2018

O presidente da Gasmig, Pedro Ma-
galhães, comemorou o resultado do 1º 
trimestre de 2018 da Promoção GNV Roda 
Mais, lançada em dezembro de 2017. Desde 
o início da promoção e até o final de março 
de 2018, foram convertidos mais de 1.000 
veículos.

Esse resultado é refletido no volume 
de vendas de gás natural para o segmen-
to automotivo em todo Estado de Minas 
Gerais, onde a Gasmig possui atualmente 
51 postos que comercializam o GNV em 
operação.

No 1º trimestre de 2018 foram comer-
cializados em média 97.258 metros cúbicos 
de GNV por dia, frente a 88.783 metros 
cúbicos, ou seja, incremento de 8.475, que 
corresponde a um crescimento de 8,5%.  
Para se ter uma ideia desse crescimento, 
isso equivale ao consumo de 28.000 
residências.

O diretor comercial da Gasmig, Danilo 
de Siqueira Campos, reforçou que esse re-
sultado só foi possível graças ao empenho 
de toda a equipe comercial e as parcerias 
firmadas, que vai desde os fabricantes de 
equipamentos para conversão e cilindros 

para armazenagem do combustível até 
as Oficinas Convertedoras e Organismos de 
Inspeção Acreditados pelo Inmetro. 

Segundo Campos, além da Promoção 
GNV Roda Mais, está sendo executado 
um projeto junto a frotistas, prefeituras e 
empresas ligadas à administração pública 
para divulgar os benefícios do GNV. 

Promoção 
A promoção GNV Roda 

Mais fornece um Bônus de 
R$ 2.000,00, em dinheiro, 
creditado no cartão GNV Roda 
mais, para os primeiros 4.000 
veículos que realizarem a con-
versão em uma das oficinas 
parceiras da Gasmig. Para sa-
ber mais informações, acesse: 
http://www.gasmig.com.br/
NossosServicos/Veicular/Pagi-
nas/GNV-Promocao.aspx

http://www.gasmig.com.br/NossosServicos/Veicular/Paginas/GNV-Promocao.aspx
http://www.gasmig.com.br/NossosServicos/Veicular/Paginas/GNV-Promocao.aspx
http://www.gasmig.com.br/NossosServicos/Veicular/Paginas/GNV-Promocao.aspx
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ProJetos AgrAciAdos
c l i e n t e c i d A d e

Academia Trainner Fitness Contagem

ASCOMCER - Associação Fem. de Prevenção e Combate ao Câncer Juiz de Fora

Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais Belo Horizonte

Clube Bom Pastor Juiz de Fora

Correios Belo Horizonte

Hospital da Baleia Belo Horizonte

Hospital Risoleta Tolentino Neves Belo Horizonte

Fundação Educacional Montes Claros Montes Claros

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus Juiz de Fora

Hospital Mário Penna Belo Horizonte

Hospital São Vicente de Paulo de Minas Gerais Juiz de Fora

Hospital Vaz Monteiro de Assistência à Infância e à Maternidade Juiz de Fora

Sociedade Educacional Uberabense (UNIUBE) - Unidade Centro Uberaba

Sociedade Educacional Uberabense (UNIUBE) - Unidade Hospital Uberaba

Teuto Esporte Clube Betim

UFLA - Universidade Federal de Lavras Lavras

UFV - Universidade Federal de Viçosa Viçosa

UFSJ - Universidade Federal de São João Del-Rei São João Del-Rei

Falta pouco para o Pe-
dro Leopoldo Rodeio 
Show 2018 (PLRS). A 15ª 
edição do festival, que 

vai receber mais de 30 atrações, 
começa no dia 08 de junho no 
Parque de Exposições da cidade.

Como virou tradição, quan-
do o mês de junho se apro-
xima, Pedro Leopoldo já se 
prepara para sentir os reflexos 
positivos que o evento traz à 
economia local. Restaurantes, 
hotéis, salões de beleza, lojas 
de roupa, por exemplo, já se 
organizam para receber os 
milhares de turistas. Neste ano, 
são esperadas cerca de 120 mil 
pessoas nos 5 dias de evento, 
oriundos de vários locais do 
Brasil. Atualmente com pouco 
mais de 63 mil habitantes, 
a cidade virou destino certo 
para os amantes do estilo de 
vida country e boa música 
sertaneja.

“O sucesso do Pedro Leopol-
do Rodeio Show se mede além 
dos números. Cada emoção 
conectada aqui exprime um 
pedaço de resultado do traba-
lho feito não só em meses de 
planejamento e desafios para 
fazer nossos intensos dias de 
festa acontecer, como de uma 
vida toda. Por isso, celebrar 15 
anos sendo referência em en-
tretenimento traduz a dedicação 
de uma carreira regada de muito 
suor e trabalho. Diante disso, 
acredito que as conquistas e 
momentos memoráveis do PLRS 

se devem, de fato, ao crescente 
e carinhoso público e aos leais 
parceiros, que, assim como nós, 
sentem a alegria e emoção de 
fazer parte dessa festa”, conta o 
empresário e idealizador da festa 
Tiago de Brito.

Além dos benefícios que 
aquecem a economia local e ge-
ram muitos empregos no período 
da festa, o evento também leva o 
nome da cidade para todo o país. 
Hoje consolidado como a maior 
festa de rodeio de Minas Gerais, o 
rodeio superou as expectativas e 
alcançou proporções gigantescas 
com uma programação musical 
que promove o encontro dos 
principais artistas da atualidade. 

Neste ano, a organização 
espera crescimento ainda maior 
no volume de negócios e de pú-
blico. Para que tudo aconteça da 
melhor forma, a comemoração 
dos 15 anos do Pedro Leopoldo 
Rodeio Show contará com uma 
das maiores estruturas entre os 
eventos de gênero, com quatro 
palcos, cinco camarotes, uma 
ampla praça de alimentação, 
arquibancada e cerca de 1.500 
profissionais capacitados para 
trabalhar no suporte e seguran-
ça do público.

Os ingressos já estão à venda 
em BH e região metropolitana 
nos quiosques da Central dos 
Eventos, na loja do Rodeio, 
localizada no Shopping Cine 
Marajá, em Pedro Leopoldo, na 
loja Elaine, em Matozinhos, ou 
pelo site www.plrs.com.br.

cemig destina mais de r$ 10 milhões a 
projetos aprovados em chamada Pública

A Cemig em parceria com o Governo 
de Minas assinou, na semana passada, um 
convênio para destinar R$ 10,7 milhões a 
projetos selecionados na Chamada Pública de 
Eficiência Energética 2017. Foram cadastrados 
67 projetos, mas somente 18 foram aprovados 
e serão realizados nos próximos 12 meses. 
Estima-se que, quando entrar em vigor, os 
contemplados vão perceber uma economia 
de até 20% em suas contas de energia.

A Chamada Pública de Eficiência Energéti-
ca atende a todas as classes de consumo. De 
acordo com o superintendente de Tecnologia, 
Inovação e Eficiência Energética, Carlos Rena-
to França Maciel, as instituições apresentam 
projetos de redução de economia. “E aí tem 
todo uma metodologia que é feita pela Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Não 
tem uma regra específica, então a gente se-
para o recurso destinado a cada classe, temos 
várias tipologias, residencial, industrial, poder 
público e comércio de serviço”.

Há uma comissão que avalia esses proje-
tos. “Existem alguns critérios de seleção deles, 
por exemplo, qual vai trazer maior economia 

com base no investimento feito. Quando a 
empresa é pública ou filantrópica, o fundo é 
perdido, nós acompanhamos todo o projeto, 
mas o dinheiro não retorna. Quando é uma 
instituição privada, esse recurso retorna, ele 
é pago com a economia de energia e quando 
volta para nós, é investido em projetos”.

Os projetos aprovados agora terão dura-
ção de 12 meses. “Há todo um cronograma 
físico e financeiro do que será feito, a maior 
parte é projetos como substituição de ilumi-
nação, sistema de aquecimento etc. Existe 

um instrumento jurídico celebrado com cada 
instituição com todos os marcos, até o final 
do projeto eles tem que ir apresentando 
e ao término a gente faz uma medição e 
verifica se o que foi proposto está sendo de 
fato gerado”.

Os projetos que não foram aprovados po-
dem ser corrigidos e reapresentados. “Todos 
eles têm um feedback. O que a gente quer 
com o programa são boas ideias. A próxima 
chamada será em maio, qualquer instituição 
pode entrar com seu projeto”.

reunião durante a assinatura do convênio
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Pedro leopoldo se movimenta 
para receber festa de rodeio

diagnóstico aponta desempenho
da educação em coronel Fabriciano

A Prefeitura de Coronel Fabri-
ciano, por meio da Secretaria de 
Governança Educacional, realiza 
o primeiro Diagnóstico de Desem-
penho Educacional da Educação In-
fantil e do primeiro ano do ensino 
fundamental da rede municipal do 
ano de 2018. O objetivo é avaliar 
a aprendizagem dos alunos com 
idade entre 3 e 6 anos, de acordo 
com a proposta pedagógica da Se-
cretaria de Governança Educacio-
nal, e usar a avaliação como fonte 
de aprimoramento das atividades.

No início desse ano letivo, 
foram realizados encontros para 
rever a proposta pedagógica de-
senvolvida. A partir disso, em abril, 
os professores e coordenadores 
começaram a aplicar o diagnóstico 
para cerca de 3 mil alunos. Após a 
análise dos resultados, a Secretaria 
de Governança Educacional apre-
senta para a equipe diretiva os grá-
ficos com os resultados e direciona 
os trabalhos para o ano letivo. As 
atividades aplicadas ao longo do 
ano para melhorar o desempenho 
consistem em desenvolver além do 
conteúdo didático, dinâmicas mais 
lúdicas e interativas.

Os diagnósticos são aplicados 
semestralmente. A gerente peda-

gógica Neuza Viana afirma que os 
dados colhidos no ano de 2017 per-
mitiram uma avaliação positiva. 
“Os resultados foram satisfatórios 
em muitas escolas, ainda temos 
que melhorar algumas coisas, mas 
já vemos um retorno positivo tanto 
dos alunos quanto dos professo-
res. A partir da avaliação do ano 
passado pudemos fazer algumas 
alterações que agregaram muito 
no ensino do município. Traba-
lhando juntos vamos longe, pois 
temos que investir desde cedo na 
educação para que no futuro não 
tenhamos analfabetos”, conclui.

A partir do dia 3 de maio, o 
Sistema Aprende Brasil também 
realizará um diagnóstico para 
alunos do Ensino Fundamental do 
1° ao 9° ano, seguindo a mesma 
linha da educação infantil. Os 
alunos serão avaliados por meio 
de provas que contém o conteúdo 
aprendido desde o início do ano. 
Após as avaliações, os resultados 
dos diagnósticos da educação 
infantil e ensino fundamental 
serão analisados e apresentados 
aos educadores, para que possa 
ser discutido o direcionamento e 
passadas as orientações para o 
segundo semestre de 2018.

objetivo é avaliar a aprendizagem dos alunos com idade entre 3 e 6 anos
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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.

Aéreo em alta, cruzeiros em baixa. As vendas de passagens 
aéreas representam o maior crescimento no período de crise, com 
alta de 45% em 2017. Na outra ponta, o segmento de cruzeiros 
marítimos foi o que mais sofreu com a retração, registrando 
queda de 43% no mesmo período. De acordo com a pesquisa do 
Ipeturis, o meio de divulgação mais utilizado pelas empresas de 
agenciamento de turismo é o Facebook, líder disparado com 72% 
das preferências, seguido pelo site próprio da empresa (64%), e-
-mail marketing (46%) e pelo WhatsApp e Instagram (ambos com 
45%). A última posição ficou com o Youtube (5%), considerado 
pelos entrevistados como o meio de divulgação menos indicado 
entre as redes sociais. 

com 9 ou 10. Qualquer equipe de futebol que, durante a 
partida, estiver com 9 ou 10 jogadores e quiser ganhar o jogo 
deve jogar contra o time completo do Cruzeiro. É a única equipe 
do futebol brasileiro que não sabe aproveitar quando o adversá-
rio está jogando com menos jogadores em campo. Ah, não se 
esqueçam de convidar o técnico retranqueiro Mano Menezes. 

metade dos brasileiros querem o combate a corrupção. Em 
outubro de 2018 os brasileiros irão às urnas mais uma vez, a fim 
de escolher um novo representante para Presidência da República. 
O Serviço de Proteção ao crédito (SPC Brasil) e a Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) fizeram uma pesquisa sobre 
quais são as características desejadas para o próximo presidente e, 
também, a lista de prioridades para aquele que vencer a disputa. 
O levantamento mostra que para 47% dos brasileiros o combate 
à corrução deve estar na lista de principais prioridades do novo 
governante. Já 39% citaram o investimento na saúde e 33% o 
investimento na educação. Em seguida aparecem a segurança 
pública (32%) e a geração de empregos (29%).

c A n A l   A b e r t o

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

FechAmento e crescimento

Arte no PrAto gourmet 2018

sindhorb-bh

Durante a crise econômica, 1.260 
agências de viagens fecharam as portas 
resultando na queda de 8,672 postos de 
trabalho, de acordo com uma pesquisa do 
Instituto de Pesquisas, Estudos e Capaci-
tação em Turismo (Ipeturis). Apesar das 
baixas, o fluxo de vendas no último ano 
foi 13% maior do que em 2014. Em 2015, 
a queda foi de quase 12%. Do montante 
de empresas de agenciamento, 94,6% 
são microempresas, 4,9% são pequenas 
empresas e apenas 0,5% entram na cate-
goria de médio e grande porte.

O Projeto “Arte no Prato Gourmet 
2018” é um festival que mescla gastrono-
mia, arte e cultura. O evento vai envolver 
uma grande estrutura com a participação 
de artistas da pintura, chefes de cozinha 
e vários músicos, que se apresentarão, 
simultaneamente, em diversos palcos.

A Vigilância Sanitária de Belo Ho-
rizonte está iniciando uma fiscalização 
em todos os hotéis, restaurantes, bares, 
lanchonetes, motéis, pizzarias, churras-
caria e similares. O Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares de Belo 
Horizonte (SINDHORB), em parceria 
com a Alimentum Consultoria, está 
realizando cursos na área de higiene 
e manipulação de alimentos. O curso 
14 a 18 de maio, das 15h às 19h, tem 
carga horária de 30 horas. O valor da 
inscrição para associados do SINDHORB 
é R$ 200, e para não associados R$ 
240. O curso é obrigatório, exigido pela 
Anvisa. As aulas serão no auditório do 
SINDHORB - Av. Brasil, 510, 4º andar, 
Santa Efigênia, Belo Horizonte. Inscrição 
pelos e-mails: cobranca@sindhorb.org.
br e tesouraria1@sindhorb.org.br ou 
pelo telefone (31) 3201-3144.

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

PJF assina contrato para o
Plano de resíduos sólidos

Foi assinado pelo prefeito An-
tônio Almas (PSDB), o contrato de 
trabalho para a elaboração do Pla-
no Municipal de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos (PMGIRS) entre 
a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) 
e a empresa I&T- Informações e 
Técnicas em Construção Civil Ltda. 
Durante a cerimônia, a fiscal do 
contrato e funcionária do Depar-
tamento Municipal de Limpeza 
Urbana (Demlub), Gisele Pereira 
Teixeira, fez a apresentação com 
os principais pontos relacionados 
à importância de implementação 
do plano no município.

A elaboração do PMGIRS de 
Juiz de Fora traz condições de pro-
posição de ações para os próximos 
20 anos, para todos os tipos de 
resíduos sólidos gerados no mu-
nicípio, sejam eles domiciliares, 
da área de saúde, coleta seletiva, 
da construção civil, pilhas, bate-
rias, eletroeletrônicos, etc, como 
também o estudo de implantação 
da logística reversa, ou seja, a 
restituição dos resíduos sólidos ao 
setor empresarial, para reaprovei-
tamento.

Com a assinatura, Juiz de Fora 
passará a contar com os benefícios 
na utilização racional do aterro sa-
nitário e da destinação adequada 
dos rejeitos. E, com isso, atender 
ao cumprimento da Lei Federal 
12.305, de 2010, que institui a 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, determinando que o mu-

nicípio deve elaborar instrumentos 
de planejamento para a efetiva 
implantação da Política de Sane-
amento Básico, no componente 
“Resíduos Sólidos”.

O PMGIRS é condição indispen-
sável para que os municípios pos-
sam ter acesso a recursos da União, 
ou controlados por ela, destinados 
a empreendimentos e serviços 
relacionados à limpeza urbana e 
ao manejo de resíduos sólidos, ou, 
ainda, para serem beneficiados por 
incentivos ou financiamentos de 
entidades de crédito ou fomento, 
para tal finalidade.

Em 20 de abril do ano passado, 
a PJF já havia assinado o contrato de 
intenções para realização do plano, 
o que garantiu R$ 776.292,51 em re-
cursos, provenientes da Associação 
de Pró-Gestão das Águas da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 
(Agevap). A verba será repassada 
ao município por meio de convênio 
realizado com a Caixa Econômica 
Federal, interveniente gestora do 
contrato.

No início deste ano, a I&T 
venceu o processo de licitação, que 
contou com sete empresas, das 
quais cinco foram habilitadas. De 
acordo com Tarcísio de Paula Pinto, 
sócio-diretor da empresa e coorde-
nador do PMGIRS, “os trabalhos 
começam já. Ficaremos com uma 
equipe aqui, hoje e amanhã para 
coletar as primeiras informações. 
Nossa expectativa é de nos próxi-
mos meses colocarmos ao público 
um processo de consulta, ouvindo 
os agentes sociais e setores eco-
nômicos, construindo, assim, um 
diagnóstico participativo”.

Prefeito antônio almas participou do evento

Prefeito empossa novo 
secretário de Defesa Social
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Em solenidade
realizada no
auditório do Crea
Cultural, em
Belo Horizonte, o
prefeito de Itabirito,
Alex Salvador (PSD), 
recebeu no dia 20
de abril o Troféu
Inconfidência
Mineira
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O novo secretário de Defesa 
Social, Afonso de Andrade, assi-
nou o ato de nomeação durante 
cerimônia na sede da secretaria. 
Participaram da solenidade, 
representantes do poder Judi-
ciário e Legislativo, secretários 
municipais, administradores 
regionais. Na ocasião, o hino da 
cidade e o hino nacional foram 
executados pela Guarda Civil que 
também apresentou a tropa ao 
novo secretário com um desfile 
da corporação que é gerida pelo 
comandante Levi Sampaio.

O prefeito de Contagem, 
Alex de Freitas (PSDB), deu as 
boas-vindas ao novo secretário, 
lembrou que Andrade fez um 
excelente trabalho enquanto 
esteve como procurador do 
município e disse que agora ele 
terá um novo desafio. 

“Acredito que o trabalho 
que o secretário Décio Camargo 

desenvolveu de forma asser-
tiva vai ter continuidade com 
o secretário que escolhemos 
para assumir a pasta. Ele trará 
resultados positivos e relevantes 
para os servidores e para a po-
pulação. Tenho convicção que a 
nova missão será cumprida com 
excelência”, afirma.

Segundo o novo secretário, é 
uma honra atuar mais uma vez 
em Contagem com a missão de 
auxiliar nas atividades desenvol-
vidas para melhorar a qualidade 
de vida dos cidadãos. “Pretendo 
fazer com que a Secretaria de 
Defesa Social continue traba-
lhando integralmente com o 
Estado para que o morador de 
Contagem esteja de fato cada 
vez mais seguro. Agradeço a 
oportunidade e quero cumprir 
minha missão da melhor ma-
neira, como fez meu antecessor, 
Décio Camargos”, disse.

Alex: “Afonso de Andrade trará
resultados positivos e relevantes para

os servidores e para a população”
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da redação

o seu consórcio multibrasileiro

O Centro Brasileiro de Media-
ção e Arbitragem (CBMA) pro-
moverá, no dia 18 de maio, no 
Rio, o seminário Arbitragem no 
Direito Desportivo. O evento, que 
contará com a presença de juristas 
e advogados que atuam na área 
esportiva, debaterá a importância 
da arbitragem no esporte; segu-
rança jurídica, competências e 
procedimentos complementares; 
e ainda relembrar a experiência 
de sucesso do uso da arbitragem 
nos Jogos Olímpicos. 

Entre os nomes confirmados 
estão: os desembargadores Ana 
Paula Pellegrina Lockman (TRT-15ª 
Região) e Paulo Serrano (TRT-1ª 

Região); Leonardo Andreotti, pre-
sidente do Instituto Brasileiro de 
Direito Desportivo; Victor Butruce, 
presidente da Câmara Nacional de 
Resolução de Disputas da Confede-
ração Brasileira de Futebol; Pedro 
Batista Martins, um dos autores 
da Lei de Arbitragem; e os advo-
gados Pedro Trengrouse eBichara 
Abidão Neto, dois dos principais 
especialistas em direito desportivo 
no Brasil. 

Desde 2016, o CBMA atua 
como instância recursal arbitral da 
Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF), posição antes ocupada pela 
CAS, a Corte Arbitral do Esporte na 
Suíça, e recentemente foi escolhido 

pela Confederação Brasileira de 
Basquete (CBB) para ser a câmara 
responsável pela resolução de 
disputas da entidade em âmbito 
nacional. 

Dessa forma, a Confederação 
passa a aplicar a arbitragem e 
a mediação como meios alter-
nativos à Justiça para solucionar 
divergências entre clubes, atletas, 
intermediários (procuradores), 
treinadores e outras entidades do 
meio, garantindo mais agilidade 
nesses processos. 

O workshop é gratuito, mas as 
vagas são limitadas. Telefones: 21 
2514 1214 | 2514 1209; ou pelo 
e-mail: eventos@cbma.com.br

mães em movimento

Projeto permite que mulheres façam
atividade física junto com seus filhos

A atividade física é considerada 
uma questão de saúde pública. 
De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde, são inúmeros 
os benefícios que a prática traz, 
dentre eles o bem-estar psicológi-
co. Foi pensando nisso que surgiu o 
projeto Mães em Movimento, que 
agrega o exercício físico à rotina da 
mulher após a maternidade, mo-
mento em que muitas se sentem 
sobrecarregadas.

A idealizadora do projeto, fi-
sioterapeuta e doutora em saúde 
da mulher, Vitória Goulart, conta 

que iniciou a ação depois do nas-
cimento do seu primeiro filho. “Eu 
estudei métodos para colocar as 
mães em movimento a fim de que 
elas pratiquem atividade física”.

Para facilitar ainda mais a 
inclusão de mães no projeto, os 
exercícios físicos são feitos com os 
bebês. “A criança vai no carrinho 
ou no sling (canguru), o peso dos 
pequenos e o próprio carrinho são 
fundamentais para a atividade. 
Nosso projeto visa estimular a 
mulher a fazer exercícios físicos ao 
ar livre junto com seu filho”.

Os encontros para a atividade 
são feitos três vezes por semana, 
na Lagoa da Pampulha. “Além do 

esporte, vem a parte social. Devido 
ao encontro de várias mães, esse é 
um momento em que elas podem, 
inclusive, compartilhar sobre o 
dia a dia e como lidar com certos 
desafios. Uma troca de experiência 
bastante prazerosa”.

A fisioterapeuta elucida que 
a prática é importante para as 
mulheres no pós-parto. “Auxilia a 
controlar o peso, o emocional e, 
principalmente nos primeiros me-
ses do bebê, fortalece a estrutura 
muscular esquelética fazendo com 
que ela não tenha dores nas costas, 
por exemplo, que é muito comum”.

Esses benefícios foram obser-
vados pela dona de casa Andrea 

Soares. Ela está no projeto desde 
janeiro e conta que perdeu 33 
quilos. “Faço parte do grupo de cor-
rida e as meninas me incentivam 
bastante no projeto. O que eu mais 
gosto é que tem um atendimento 
personalizado, focado nas minhas 
necessidades e horários. Eu nunca 
liguei para a opinião dos outros, 
mas ainda sim o exercício ajudou 
bastante na minha autoestima e 
saúde”.

Para além do esporte
Agregado a prática de exercícios 

físicos, o projeto ajuda a mulher a 
lidar com o pós-parto que, de acor-
do com Vitória, é muito delicado. 
“A nossa sociedade estabelece 
algumas regras que prejudicam o 
bem-estar. Depois que a mulher vira 
mãe, ela precisa se dedicar 100% ao 
filho e a família. Acaba que isso faz 
com que ela não consiga tirar um 

tempo para cuidar de si. Cultural-
mente a mulher é sobrecarregada”.

A especialista acrescenta que 
se a mãe não está bem, não conse-
guirá desempenhar bem seu papel. 
“Com isso vêm problemas como a 
depressão pós-parto. É preciso va-
lorizar e respeitar a maternidade e, 
principalmente, lembrar que antes 
de tudo ela é a mulher. A criança 
vem agregar e não transformar a 
vida da pessoa em um caos”.

como fazer parte?
Basta entrar em contato pelo site

www.maesemmovimento.com.br

ou pelas
redes sociais:

/maesemmovimento

@maesemmovimento
Atividade é feita com o bebê no carrinho ou sling
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camponesa/minas contrata bruna 
honório e renova com carol gattaz

A Camponesa/Minas anuncia 
de forma oficial a contratação da 
oposta Bruna Honório e a reno-
vação de contrato com a central 
Carol Gattaz, que defenderá o 
clube pela quinta temporada se-
guida. Além delas, o Minas já ha-
via confirmado as renovações de 

contrato com as centrais Mara e 
Mayany, das líberos Léia e Georgia 
e da levantadora Macrís. O time 
segue empenhado na formação 
da equipe e, assim que surgirem 
novas contrações ou renovações, 
anunciará em seus canais oficiais 
de comunicação.

A oposta Bruna, 28, estava no 
Pinheiros na última temporada, e 
tem passagens pelo Rio de Janeiro, 
Vôlei Bauru, São Bernardo e seleção 
brasileira militar.

A experiente central Carol per-
manece no clube pela quinta tem-
porada seguida. A jogadora, 36, foi 
capitã da equipe minastenista na 
última temporada, conquistou o títu-
lo sul-americano e fala da alegria em 
continuar em BH. “Estou feliz em per-
manecer no Minas. Eu amo este clube 
e, quem me conhece, sabe o quanto 
sou apaixonada por ele. Vou defender 
essa camisa com garra, como sempre 

fiz, e espero que, na próxima 
temporada, a gente con-

siga bons resultados 
e coloque o Minas 
sempre nas pri-
meiras colocações. 
Aproveito para agra-

decer todo o carinho 
recebido nas redes 

sociais, todos os pedidos 
para que eu continuasse, isso 

me dará mais forças para fazer uma 
boa temporada”, comentou Carol.

Bruna marcou
412 pontos
nesta edição
da superliga
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Em maio: seminário vai discutir
Arbitragem no Direito Desportivo

desembargadora Ana Paula lockman será uma das palestrante
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orla da Pampulha é uma opção para a prática de exercício

tel:21%202514%201214
tel:21%202514%201214
tel:2514%201209
mailto:eventos@cbma.com.br
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