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

Horizonte/Brasília

12

a

19

de

maio

de

2018

Nº

1815

35
R$

0,50

Divulgação/internet

Minas é líder em acidentes fatais

A

s mortes do fundador do portal BHAZ,
Pedro Guadalupe, e
do jornalista Ronaldo Lenoir em um acidente na
BR-381 trouxe à tona o descaso
do poder público em relação
às estradas mineiras. O Estado
é o campeão em mortes por
acidente de trânsito em rodovias
federais. O especialista Dimas
Gazolla Palhares sugere medidas que deveriam ser feitas a
fim de solucionar o problema.
Geral – Página 8

Estado é o campeão
do ranking em mortes

JEditorial

Seu banco na
palma da mão
A tecnologia chegou de vez no sistema bancário brasileiro. Prova disso foi o
aumento de 37% nas operações bancárias realizadas pelo sistema mobile banking
(aplicativo para celular). Esse tipo de transação diz respeito a 35% das 71,8 bilhões
de atividades bancárias realizadas no ano passado. Economia – Página 5

Itabirito recebe prêmio
de sustentabilidade

Impeachment de Dilma motivou
candidatura de Ciro Gomes
O pré-candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, estava atuando na iniciativa
privada, pois pretendia abandonar de vez a vida pública. Porém, após a decisão do Congresso
Nacional que decidiu cassar o mandato da então presidente Dilma Rousseff (PT), ele afirma:
“Me senti na obrigação de ir à luta e contribuir para mostrar ao povo que aquilo estava errado”.

A Prefeitura de Itabirito, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, recebeu, em São Paulo,
por intermédio da Fecomércio, o Prêmio “Órgão Público”, por sua eficiência na execução do
projeto de Educação Ambiental nas Áreas Rurais.

política – PÁgina 3

ENTENDA A SÍNDROME DE ESTOCOLMO

Paratleta mineira é destaque
mundial em disputa de Jiu-Jitsu

A Síndrome de Estocolmo se caracteriza pela afeição da vítima pelo seu sequestrador. O
crime que originou esse transtorno psicológico completa 45 anos. Décadas depois, psiquiatras
classificam o vínculo afetivo entre vítima e opressor como uma estratégia de sobrevivência.

Saúde e vida – PÁg. 7

Desembargador condena a concentração
O desembarpolítica no âmbito Judiciário

CONSUMIDOR INSEGURO

gador Doorgal
Andrada (foto)
revelou, em entrevista ao Edição do Brasil,
que o Judiciário
não deve ser o
centro das decisões políticas do
Brasil.

Os belo-horizontinos estão com medo de ir às compras. É o que mostra uma pesquisa realizada
pela Fecomércio MG, que registrou, em abril, uma queda de 2,4 pontos em relação a março na
intenção de consumo das famílias.

economia – PÁgina 4

Desigualdade social persiste 130
anos após o fim da escravidão
GERAL – PÁGINA 9

OPINIÃO – PÁgina 2

Divulgação

ESPORTE – PÁgina 12

CIDADES – PÁgina 11
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130 anos depois
Arquivo pessoal

Fim da escravidão não trouxe igualdade social
Da redação

N

o dia 13 de maio de 1888,
a princesa Isabel assinava
a Lei Áurea que abolia de
vez a escravidão do país. Contudo,
a realidade para a população
negra ainda é desigual.
Segundo o IBGE 2012, do total
de 16 milhões de brasileiros na
extrema pobreza, a grande maioria
é negra ou parda. Ainda de acordo

com o instituto, 9,9% da população
afrodescendente é analfabeta, ao
passo que entre a população branca esse número é de 4,2%.
Os índices não param por aí,
o Instituto Ethos mostrou que, em
2007, os negros representavam
25% do quadro funcional e 3,5%
do quadro executivo. Em 2010,
essa estatística subiu para 31,1% e
5,3% respectivamente. Já em 2016,
35,7% dos negros estavam no quadro funcional e 4,7% no executivo.

Outra informação alarmante é que a população negra é
a que mais morre vítima de
homicídio no país. E a pergunta que fica é: Será que essa
realidade é um resquício da
escravidão? O Edição do Brasil
conversou com a professora do
Departamento de Sociologia
da UFMG Danielle Fernandes
a fim de entender melhor os
motivos que levam a tanta
desigualdade e racismo.

Professora da UFMG Danielle Fernandes

No Brasil, o processo de
abolição da escravatura se
deu de forma diferenciada em
comparação a outros países.
Os EUA, por exemplo, mesmo
com o apartheid instalado em
alguns Estados, impulsionou
o negro a entrar no mercado
de trabalho. Em outros locais
do país houve uma política de
distribuição de terra, animais e
sementes, um estímulo para a
migração e o treinamento. Aqui
a abolição se deu, basicamente,
porque o negro já não valia
mais a pena. Ele não tinha valor
e o processo de industrialização
estava caminhando, principalmente na agricultura em larga
escala.
Além disso, por preconceito,
o país passou a importar mão
de obra branca e asiática com
a intenção de “branquear” a
população que trabalhava em
ocupações manuais. Então,
desde o princípio, o negro foi
colocado como escória e, aos
poucos, ele foi sendo absorvido,
sobretudo no trabalho domésti-

co. A ideia era incorporar os negros de forma que eles ficassem
quase que dependentes: sem
salário, maneiras de trabalhar
e vivendo de favor. Ele passa a
ter a condição de trabalhador
pouco a pouco, porém só em
1930 entra em vigor a chamada
substantiva da população negra
assalariada.

No Brasil, as principais vítimas de assassinato são negras.
Essa estatística é proveniente da escravidão?
A expectativa de vida do
negro é muito baixa, então
quando se mede a morte
desse grupo vemos que os
afrodescendentes estão em
situações nas quais não são
destratados e desfavorecidos
em inúmeros segmentos. Essa
é uma conta quase exponencial. Pode estar associado
à escravidão por causa da
construção do que a gente
chama de lombroso, ou seja, a
ideia do negro ser alguém que
faz o mal a sociedade. Vejo

“Aqui a abolição
se deu, basicamente,
porque o negro já não
valia mais a pena”
Divulgação

Por que ainda existe
desigualdade racial
no país?

É a reificação do racismo.
Existem vários pontos importantes na construção educacional
do indivíduo, o fato da pessoa
nascer negra, a renda, estabilidade emocional etc. Isso não
se escolhe, a sociedade te dá,
assim como a oferta de escola,
que é escolhida pelos pais. Mas
a expectativa que os outros têm
sobre o indivíduo é o fator mais
determinante que tem. O que a
sociedade espera é importante,
então imagina todos os líderes
e a representação social alta e
positiva ser branca. O negro não
se vê representado em nada.

Na sua opinião há
ações válidas para o
combate ao racismo
na sociedade?

relato de alguns que falam:
“a pessoa me viu andando e
atravessou a rua”. E o que é
mais difícil no Brasil: os negros
adolescentes e jovens são
assassinados por negros. Há
um racismo subjetivo.

O negro ainda é retratado na mídia em profissões consideradas
menores. Isso reforça
a ideia do racismo?

A gente só pode falar de
racismo se fizermos um comparativo de pessoas com o mesmo
nível econômico. Existe uma
diferença social entre negros e
brancos. Mas a lei contra o racismo é bastante válida, afinal,
por causa dela, um candidato
à presidência, Jair Bolsonaro
(PSC) virou réu.

As cotas universitárias são
benéficas. Elas são feitas por
cortes: a pessoa precisa ter
estudado durante toda a vida
na rede pública e vir de uma família de baixa renda. Depois há
uma distribuição entre negros
e brancos. E se você observar,
a ajuda, muito provavelmente,
é menor do que o empenho e
esforço do negro, que passou
a se ver em ocupações que ele
nunca se viu. Eu vejo hoje universidades totalmente diferentes. Muito mais diversificadas
em todos os aspectos.

O que poderia ser feito para melhorar as
condições da população negra?
Um constante monitoramento, por exemplo, a política
de cotas não é eterna. Ela foi
montada para ser instituída
quando o número de negros
matriculados na universidade
estiver semelhante ou próximo a quantidade de pessoas
negras naquele Estado. Por
isso, é necessário esse policiamento.

EDITORIAL

Arlen Santiago

Copa do Mundo

Na última Copa do Mundo, o Brasil, além de derrotado, investiu pesado
construindo estádios fantasmas e obras de infraestrutura monumentais, como
o Move de Belo Horizonte, dentre muitos outros feitos, que, a rigor, custaram
bilhões de reais dos cofres públicos. Isso, inclusive, aguçou o surgimento da
Operação Lava Jato, tamanha foi à farra do dinheiro envolvendo entidades
oficiais como o BNDES, acrescenta-se a isso a verba direta do governo federal,
por meio do Programa de Aceleração do Crescimento.
No entanto, ao término do evento, ficou o sabor amargo da derrota nos
gramados, concomitantemente com a certeza de que não dispúnhamos
de verba suficiente para bancar um certame de tal envergadura. Aliás, isso
contribuiu e muito para o verdadeiro mergulho na crise econômica atual.
Se à época já se mostrava combalida, a economia brasileira, desde então,
caminhou praticamente para o abismo, deixando a nossa população a mercê
de uma catástrofe, com milhares de desempregados, empresas fechando
as portas e a falta de investimentos em setores essenciais, como a saúde,
segurança e educação.
O brasileiro já não se lembra mais de tais problemas. Agora, é hora de preparar para gritar, vibrar e torcer pelos jogadores na Copa do Mundo na Rússia,
que começa em junho. Além é claro da euforia dos desportistas, há uma área
de positivismo pairando sobre os comerciantes e empresários em geral, como se
constata por intermédio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC), sinalizando a possibilidade de haver um faturamento na ordem
de R$ 1,51 bilhão neste período, especialmente por conta da venda de artigos
esportivos, brindes e outros itens relacionados ao tema, com destaques para o
segmento de eletrônicos e eletrodomésticos, como aparelhos de TVs.
O entusiasmo não é restrito apenas na esfera do comércio, uma vez que
esse aumento nas vendas geram impostos, aumenta a circulação da nossa
moeda, proporcionando alguns empregos de carteira assinada. Porém,
esse cenário positivo trata-se de algo circunscrito a um pequeno grupo de
empreendedores, mas deve ser comemorado. Basta rememorar que no
último evento na terra de Pedro Álvares Cabral, há exatos 4 anos, o poder
público incentivou investimentos particulares, especialmente no tangente
à hotelaria. Belo Horizonte aumentou em 10 vezes o seu número de leitos
de hospedarias e, passado a Copa, estamos tendo de conviver com um fato
concreto: muitos dos hotéis estão fechados e outros operando com apenas
40% de sua capacidade instalada. Portanto, devemos celebrar, mesmo que
timidamente, a presença de nossa seleção no maior evento esportivo do
mundo, principalmente porque, desta vez, não ficaremos com os bolsos vazios
como aconteceu quando abrimos a nossa casa para a festa.

Deputado estadual
imprensa.arlensantiago@gmail.com

Reconstrução de Minas Gerais
Mudança é coisa séria e se faz
necessária em Minas Gerais. A atual
situação do Estado é grave e dentre
inúmeros problemas, o Governo de
Pimentel não repassa os valores constitucionais devidos aos municípios,
não paga regularmente o salário dos
servidores e os serviços públicos estão
nitidamente em decadência.
Existe uma discussão dos caminhos
e das alternativas para a retomada do
desenvolvimento social e econômico
de Minas, para que o Estado fique
novamente em posição de destaque e
importância no cenário nacional. Antonio Anastasia (PSDB) é o nome mais
cotado para a sucessão do atual governador, sendo o único candidato capaz
de unir o grupo que esteve junto nas
últimas eleições em Minas.
Anastasia sinalizou que pode ser
candidato ao Palácio da Liberdade,
levando em consideração todos os
pedidos de nós correligionários, e isso
representa uma excelente articulação
para retomar o Palácio e reconstruir
Minas. O Estado clama por mudanças
urgentes em todas as áreas e há uma
perspectiva real de que ele pode ajudar
a resolver os principais problemas e dar
um basta ao atual governo.
Essa é uma oportunidade de termos
novamente um governo com respon-

sabilidade, ética e moralidade, isso
porque a história nos mostra o quanto
Anastasia fez por Minas.
O tucano comandou o Palácio da
Liberdade por 4 anos, entre 2010 e
2014, e nesse período as conquistas
foram visíveis. Inúmeros programas
como Travessia, Campos de Luz, Minas
Comunica II, Promunicípio, Proágua,
Poupança Jovem, Pro-Hosp, entre tantos outros, trouxeram progresso para
o Estado.
Conseguimos no governo de Anastasia viaturas para a Polícia Militar,
mobiliário para as escolas indígenas,
cobertura de telefonia celular em 692
distritos, asfalto para vários municípios,
construção e coberturas de quadras
esportivas, benefícios para alunos e
professores da zona rural, água de

qualidade, casas populares, expansão
da energia elétrica, pagamento do 14º
salário para os servidores estaduais,
entre muitas outras realizações.
Os cidadãos mineiros querem a
implementação de um processo sucessório bem estruturado e com gestores
competentes porque sabem que o
Estado necessita de ganhos nas áreas
da educação, segurança e saúde. O
atual senador quer e pode alinhar os
propósitos para que o Estado volte a
crescer.
Quando as coisas não estão funcionando no governo, e isso é nítido, a
sucessão precisa ser realizada e se for
conduzida da melhor maneira possível
trará benefícios inquestionáveis. Mais
do que isso, contribuirá para que o
Estado tenha melhores resultados.
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Reprodução

“Quando houve o golpe, me
senti na obrigação de ir à luta”

Loraynne Araujo
Dando continuidade às entrevistas com os
pré-candidatos à presidência, nesta semana, o
Edição do Brasil conversou com o representante
do PDT, Ciro Gomes (foto). Entre os concorrentes,
ele é o mais experiente na política: 38 anos de
vida pública, com mandatos de deputado, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da
Fazenda e ministro da Integração Nacional. Além
da sua longa jornada, ele não tem seu nome
envolvido em nenhum escândalo de corrupção.
Questionado do que o motivou a se candidatar neste pleito, Gomes afirma que tem
vontade de servir ao Brasil como presidente,
pois se preparou a vida toda para este momento. “Fui avaliado como melhor governador do
país, melhor prefeito de capital e falo isso só
para apresentar meu currículo, porque nesse
momento em que a população está desacreditada da política, é mais apropriado mostrar
com exemplos do que com palavras”.

Ademais, outro fato que o motivou foi o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT).
“Tinha decidido sair da política e fui trabalhar
na iniciativa privada, mas, quando veio o golpe,
me senti na obrigação de ir à luta e contribuir
para mostrar ao povo que aquilo estava errado.
Venho percorrendo o Brasil todo para expor que
podemos virar esse jogo, que está infernizando
a vida dos brasileiros”.
O candidato acredita que não terá apoio
do PT no primeiro turno, mesmo com seu relacionamento próximo ao partido. “Precisamos
compreender a situação delicada que vive o
PT hoje, olhar com muito respeito, serenidade
e dar o tempo que ele precisa. Enquanto isso
vou tocando minha estratégia e meu caminho
a fim de achar um novo projeto para o país”.

Propostas de governo
Assim como os outros candidatos entrevistados, Gomes também pretende revogar
algumas medidas do Governo Temer (MDB).

“Precisamos definir um novo pacto federativo
com governadores e prefeitos para que o Governo Federal possa assumir responsabilidades
maiores, já que Estados e municípios não estão
dando conta dos desafios de oferecer educação
e saúde de qualidade. Outra medida necessária é a revogação pura e simples da nefasta
Proposta de Emenda à Constituição 241, que
congelou os gastos com esses setores para os
próximos 20 anos. Um dos grandes desafios
dessas duas áreas é justamente o aumento do
investimento público, portanto, essa medida
deverá ser revogada de imediato”.
No quesito emprego, o candidato defende
que é necessário um novo projeto nacional de
desenvolvimento, no qual possa reconstruir a
indústria, apostar na inovação e em pessoas.
“As nações que conseguiram êxito civilizatório
possuem alguns traços em comum, dentre
eles, uso de capital para o desenvolvimento;
coordenação estratégica entre governo, iniciativa privada e universidade; e investimento em
recursos humanos. Países como Coreia, China,
Singapura e Índia estão investindo em uma
mudança radical na educação que tem a ver
com a presença do aluno na escola por mais
tempo, com a ênfase na jornada diária e com
a substituição do método da ‘decoreba’ para a
capacidade de pensar e inovar”.
Para conseguir implementar os seus projetos de um país melhor, ele acredita que é necessário apresentar, de forma clara e transparente,
as ideias à população e discuti-las amplamente
para ouvir as críticas e sugestões. “Dessa forma,
se for eleito, será junto com as minhas propostas. Além disso, acredito que é preciso negociar
no atacado e não no varejo. Ao invés de ficar
nomeando pilantras para estatais, temos que
chamar governadores e prefeitos, redesenhar
o pacto federativo para trazer eficiência nas
políticas públicas que imediatamente atingem
o povo”, conclui.

P

V I G Í LI A S

Prestígio do Pacheco
A imprensa mineira continua insinuando sobre a possibilidade
do deputado federal Rodrigo Pacheco (DEM) desistir de ser candidato ao Governo de Minas, fazendo um acordo com o senador
Antonio Anastasia (PSDB), seu amigo. No entanto, pessoas influentes consideram exatamente o contrário: o democrata é um
nome novo com possibilidade de convencer e se tornar uma opção
para o eleitorado jovem em uma disputa truncada e com possíveis
ataques, especialmente entre petistas e tucanos.

Reação de Brasília
Depois de manter contato com mais de duas dezenas de fontes,
a jornalista Cristiana Lôbo antecipa: “O Congresso Nacional vai reagir pesado nos próximos dias em relação ao problema relativo ao
foro privilegiado. Talvez a matéria, neste sentido, seja a única com
chances de ser aprovada na Casa Legislativa no período eleitoral”,
prevê a comunicadora.

Judiciário deve reagir
Para o apresentador e jornalista Marcelo Tas, a reação contrária
ao fim do foro privilegiado para toda a classe virá do Judiciário
brasileiro. Ele apresentou sua opinião ao participar de um debate
na TV Cultura, em São Paulo.

O nome das mudanças?
Pré-candidato ao Governo de Minas, o empresário Romeu Zema
(Novo) está batendo pesado no atual modelo de se fazer política
no Estado e no Brasil. Para ele, o momento é oportuno no sentido
de eleger pessoas mais comprometidas com a verdade, pois com
os políticos atuais, não acontecerão as mudanças tão sonhadas
pela população.

Sem fundo partidário
Já o pré-candidato ao Senado, também do Partido Novo, o
engenheiro Rodrigo Paiva disse com todas letras que seu partido
não irá se utilizar do Fundo Partidário para ajudar financeiramente
na campanha de qualquer candidato.

Políticos em pânico
O fim do foro privilegiado para os parlamentares tem sido o
assunto do momento em Brasília. Para a jornalista Natuza Nery,
se o Congresso não conseguir reverter o quadro poderá fazer pirraça e, então, autorizar a liberação do foro para cerca de 50 mil
beneficiados.

Eleições em demasia

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

Mesmo sabendo que dificilmente sua opinião mudaria o atual
quadro nacional, o deputado estadual Alencar Silveira (PDT) disse
à TV Assembleia que, no futuro, terá de diminuir a quantidade de
eleições. “Esse negócio de pleito a cada 2 anos engessa o Brasil.
Isso é um absurdo”, sentencia o parlamentar mineiro.

Um viva às Gerais!

resente na mesa de todos os mineiros
e brasileiros e de muitos outros países, o agronegócio do nosso estado
foi um dos grandes homenageados
na cerimônia do dia 21 de abril.
Concedemos a Medalha da Inconfidência, maior honraria mineira, aos produtores
Arnaldo Machado, presidente da Associação
Brasileira dos Criadores de Zebu, e Luiz Carlos
Rodrigues, presidente da Associação Brasileira
dos Criadores de Girolando.
Dois líderes que, ao lado de milhares
de outros bravos mineiros do campo, são
responsáveis por investimentos e pela geração de emprego e renda naquele que é – e,
no que depender do governo, continuará
sendo – um dos motores do crescimento do
nosso estado.
É motivo de orgulho para o governo de
Minas Gerais ser parceiro de quem acredita
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na força do trabalho, de quem acredita no
estado e no país.
Por isso foi tão gratificante não apenas
homenagear o setor com a distinção do 21
de abril, mas também anunciar medidas de
apoio que mudarão para melhor a vida de
empreendedores do agronegócio mineiro.
Uma delas, reivindicação antiga dos
produtores de leite do estado: a instituição
de uma comissão composta por governo e
representantes dos produtores e das indústrias
para estabelecer um preço de referência para
o leite em Minas Gerais e analisar outras mudanças na legislação que beneficiem o setor.
A medida vai beneficiar tanto produtores
quanto a própria indústria, especialmente
em tempos de instabilidade econômica. O
mercado terá maior previsibilidade, uma
vez que o valor de referência irá diminuir a
volatilidade de preços, que hoje impede o

produtor de saber, com antecedência, quanto
receberá pelo leite.
Outra ação igualmente importante alia
foco na produção rural no aumento da produtividade e na diminuição da desigualdade:
uma linha de crédito do BDMG para compra
de touros Puros de Origem (PO).
Entre os impactos da linha, que disporá de
até R$ 7 milhões a juros baixos para financiar
agricultores familiares, está o aumento da
qualidade genética do rebanho estadual.
Estamos dando ao pequeno produtor acesso
à tecnologia genética de ponta. Minas Gerais
é a meca do melhoramento genético do
rebanho brasileiro.
Graças ao produtor mineiro, somos
uma potência na produção e exportação de
proteína animal. Reconhecer esse trabalho
é honrar as nossas melhores tradições. Um
viva às Gerais!

Desemprego continua
“Há sinais de uma lenta recuperação da economia brasileira,
porém a onda de desemprego vai continuar pelos próximos 3 anos,
uma vez que a reversão de tendência é lenta, lamentavelmente”,
disse o cientista político Edvaldo Fernandes.
Cena única. Bem, nesse caso, temos um entendido de política
dando “pitaco” na economia. Será que isso dar certo?

Tempo quente
Conforme previsto, o debate sobre eleições majoritárias neste
pleito de 2018 terminou por trazer o tema para os bastidores da
Assembleia Legislativa, que viveu uma semana muita agitada.

Causa indefensável
Do alto de sua experiência como professor e palestrante internacional, o filósofo paulistano, Mário Sérgio Cortella comentou:
“Qual advogado teria condições de defender o operador do PSDB
de São Paulo, Paulo Preto, diante da confirmação de que ele
tem, em contas bancárias na Suíça, cerca de US$ 30 milhões. Irão
dizer que se trata de um cidadão inocente?” indaga o mestre. Ave
Maria, gente!

Hyé Ribeiro
Publicitário
hyeribeiro@gmail.com
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Justiça injusta

lém da conceituação filosófica e técnica do termo
“justiça”, é de senso comum
que a palavra se refere ao
que é correto, justo, independente das consequências. Tanto por
parte da sociedade, que se define como
justa quando age de forma sempre correta e obediente às leis - que, em tese, são
boas e benéficas ao bem comum - quanto
aos organismos de prática, fiscalização
e controle da justiça que, imbuídos de
autoridade constitucional, julgam em
prol da retidão, do que é honesto e do
bem comum, sem oprimir, sem constranger, sem tripudiar. Firme, mas sem
excessos, sem extrapolar os limites de
sua competência.
Por concepção lógica, podemos concluir que, quando quaisquer desses polos
- sociedade ou autoridades - falham, antagonicamente, impera a injustiça, ou seja,
institui-se o governo da ação errada, às
vezes desmedida, parcial, preconceituosa,
autoritarista, corrupta e fraudulenta. Lenta,
quando convém.

Quando esses comportamentos de
ordem dualista se apresentam, fica muito
claro discernirmos o joio do trigo mas, o
perigo mora no sofisma, ou seja, quando a
mentira vem deliberadamente embrulhada
numa embalagem de verdades e retóricas
populistas. Quando a mentira vem embalada
como produto midiático. Essas tentativas de
indução ao erro para justificar os próprios
delitos e/ou intenções suspeitas, são como
metástases que ofuscam a percepção daqueles que, instintivamente tendem a acreditar
na boa intensão do ser humano. Aqueles
que, cada vez mais raros, ainda acreditam
nas instituições.
Choca aos olhos dos mais atentos e às
mentes mais afiadas quando a injustiça
impera, principalmente entre aqueles que,
constitucionalmente teriam que ser os guardiões da retidão e das boas condutas. Quando
esses “doutores” abusam de suas autoridades, competências e funções, o sentimento
de abandono e insegurança da população é
tamanho que isso põe em risco a estabilidade
da ordem social, mas, esse risco é ignorado
pela ganância, pela vaidade.  

Refugiados aqui mesmo
“Os moradores de rua são uma espécie de refugiados em sua
própria pátria”. Comentário de Arlene Clemesha, professora de
História Árabe da USP.

Pressão contra americanos
Choca, quando sabemos. Choca, ainda
mais, quando vivemos. Mas, o choque maior
é quando vemos a injustiça acontecer ao nosso lado. Além da sensação de insegurança,
surge o enorme sentimento de impotência.
Nós, o polo frágil, opostamente posicionados
em relação àqueles “doutores”, nos sentimos
de mãos atadas, completamente fragilizados.
É assim que nós, amigos do Márcio
Fagundes nos sentimos.
De um lado os “doutores”. Aqueles que
tudo sabem, que tudo podem. Que mandam prender e, quando querem, mandam
soltar. Que, regiamente pagos por nós, vão
se distanciando de nós.
Do outro lado, um homem correto, pai
dedicado, jornalista honrado, respeitado e
admirado. Um homem inteligente, culto,
letrado. Um amigo de todos, um sorriso
infantil e puro. Um homem reto.
De um lado os “doutores”. Aqueles
pagos por nós pra praticarem a justiça.
Livres para tudo.
Do outro lado, Márcio Fagundes. Vítima da justiça injusta. Preso, tão somente
porque “eles” querem.
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Outro paulistano, o filósofo Luiz Felipe Pondé, comentou relativamente à decisão do governo americano em taxar a exportação
de aços e alumínio do Brasil. Segundo ele, o caminho é aumentar o
intercâmbio comercial com a China, Índia e Rússia. “Temos de dar
o troco nestes americanos que se consideram os donos da verdade
o tempo todo, aliás, eles querem mesmo é nos humilhar. Vamos
dar um chega pra lá nesses gringos”, ironizou.

Emendas parlamentares
“As emendas parlamentares, aquelas que o governo atende
pedidos dos deputados para encaminhar recursos para os municípios, podem servir de anteparo para todas as conversas e bom
relacionamento entre os governadores e seus aliados na Assembleia
Legislativa. Mas, quando não tem dinheiro para atender a este
segmento, pode se transformar em um pesadelo para os governadores”. Observação do experiente jornalista Carlos Lindenberg.

Kalil e a imprensa
Alexandre Kalil (PHS) é considerado o queridinho da imprensa
diária de Belo Horizonte. Mas, nos últimos dias, os jornalistas bateram pesado no prefeito fazendo alusão a um possível uso da Belotur,
empresa de Turismo de PBH, para ajudar a lubrificar a convivência
dele com os vereadores da base aliada na Câmara Municipal. Esse
assunto ainda vai dar xabu, ora se vai.

Intenção de consumo

E C O N O M I A
4
VIGÍLI AS DOBRADAS Intenção de Consumo das Famílias
registrou queda de 2,4 pontos em BH

A Pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) é um indicador capaz de medir, com precisão, a avaliação que os consumidores fazem sobre
aspectos relacionados à condição de vida de sua família, tais como a sua capacidade e qualidade de consumo atuais e de curto prazo, nível de renda
doméstico e segurança no emprego.
12 a 1 9 de maio de 2018
Por partir do ponto de vista dos consumidores, trata-se de um indicador antecedente do consumo, precedendo, portanto, índices de volume de
vendas. É uma ferramenta estratégica para as políticas econômicas, atividades produtivas, consultorias e instituições financeiras.
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Em virtude de sua dimensão, é possível identificar a satisfação/insatisfação dos consumidores. Um índice abaixo de 100 pontos revela uma
percepção de insatisfação, enquanto acima de 100 (com limite de 200 pontos) demonstra o grau de satisfação em termos de emprego, renda e
capacidade de consumo. A pesquisa investiga sete itens que podem ser avaliados separadamente e também de forma segmentada em dois níveis de
renda.

Polícia X Mídia

Frase de efeito
Nos corredores do Congresso Nacional em Brasília foi lida a
seguinte frase, mas não se sabe de quem é autoria: “O acesso à
tecnologia diminui a desigualdade social, porém o capitalismo
e o trabalho continuam de corda esticada, demonstrando uma
incompreensível visão de nossa sociedade”.

Balcão de negócios
O ritmo é frenético no ambiente dos partidos políticos. A eles,
caberá dividir cerca de R$ 1 bilhão, provenientes do Fundo Partidário, para os seus respectivos candidatos neste pleito de 2018. “Na
realidade, esse valor tem levado alguns políticos ao extremo das
negociações, pois é muito dinheiro e esse fundo faz com que a política brasileira se transforme em um explícito balcão de negócios”,
ironiza o jornalista Gerson Camarotti.

Parece que o jogo virou
Quando era o então poderoso diretor de comunicação social
da Fiat, o jornalista Marco Antonio Lages se tornou um cidadão
praticamente inacessível. Agora, fora do esquema da montadora,
ele faz parte da estrutura de marketing do Cruzeiro e anda batendo
às portas das grandes empresas para solicitar patrocínios para o
clube. Quem te viu, quem te vê.

Mares Guia X Aécio
Quando o Aécio Neves assumiu o controle do PSDB em Minas,
como governador, encurralou o partido. “Me afastei da cena política, pois considerei que ele se tornou um verdadeiro tirano da nossa
política”. Palavras nada agradáveis do pré-candidato ao Governo
do Estado pelo partido da Rede de Sustentabilidade, João Batista
Mares Guia. Bem cáustico, por sinal.

Série histórica - Intenção de consumo
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Realidade nas famílias
Apesar dos indicadores econômicos estarem
melhores, a família Alves continua sofrendo com
os efeitos da crise de anos passados. Com quatro
pessoas dentro de casa e apenas duas trabalhando, Marina, que está desempregada há 2 anos,
acredita que o corte de despesas continuará. “Só
o meu marido e filha estão trabalhando, mas não
podemos contar muito com o dinheiro dela, pois
ainda está fazendo faculdade e a maior parte do
salário vai para pagar o estudo”.
O outro membro que também está desempregado na família é o Lucas. Ele conta que

Thomas Lanz
Fundador da empresa especializada em governança corporativa, gestão
de empresas médias e grandes no Brasil – vanessa@grupocasa.com.br

Petrobrás com lucro: dividendos para os acionistas
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tem sobra de recursos. Para aqueles que
estão intimamente envolvidos com a gestão, a questão se coloca em sentido oposto.
Querem distribuir o menos possível para
poder investir mais. É nesse cenário que está
armado o contraditório.
Muitos gestores, que também são sócios
da empresa, acham que merecem receber
um quinhão maior da distribuição do lucro,
pois foram corresponsáveis pela sua geração.
Estes fazem uma grande confusão entre o
que é remuneração do trabalho e do capital.
Principalmente, os jovens herdeiros não se
conformam em ganhar o mesmo que seus
irmãos ou primos que estão fora do negócio.
Uma pratica muito difundida são as
famosas retiradas. Muitos sócios recebem
mensalmente uma «mesada» a título de retirada. Em resposta às minhas perguntas sobre
esta prática, recebo informações que vão de
um silêncio total a uma vaga explanação.
A retirada é feita, independentemente,
da empresa ter gerado lucro ou não. Recursos são emprestados junto a bancos para o
pagamento dessas mensalidades, quando
o caixa estiver no vermelho. Muitas vezes,
alguns sócios vivem dessas retiradas e, se
não receberem, não terão dinheiro para o
seu dia a dia. Em resumo, isso é uma forma
paternalista da empresa ajudar a “bancar”
os membros da família. Além disso, muitas

companhias têm dificuldades em encontrar a
melhor maneira de contabilizar essas saídas
de caixa.
A distribuição de lucros deverá ocorrer
após a contabilização dos resultados, o que
nem sempre é feito. A antecipação, por conta
da expectativa de ganho futuro, ocorre com
frequência. Já acompanhei o desempenho
de empresas que mostraram um primeiro
semestre muito favorável. As projeções
apontavam para um segundo semestre
igualmente promissor. O caixa permitiu uma
boa distribuição de lucros antecipada. Infelizmente, por diversas razões, tanto internas
quanto de mercado, o resultado negativo
aflorou no segundo semestre, fazendo que a
companhia apresentasse um prejuízo anual.
Será que, nesse caso, os sócios estariam
dispostos a devolver os lucros já distribuídos
referente aos bons resultados do primeiro
semestre?
Todas as situações acima mencionadas
poderiam ser mitigadas caso as empresas,
não importando seu tamanho, tivessem
normatizados seus critérios de distribuição
de lucros registrados nos manuais de políticas internas, conforme as boas práticas
de governança corporativa. Isso deveria ser
discutido e formalizado em conjunto pelos
sócios das empresas, contribuindo para a
profissionalização da empresa familiar.
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“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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está procurando serviço há 6 meses, mas que
não consegue nada. “O mercado está complicado. Mesmo entregando currículos por toda a
parte, ainda não fui chamado para nenhuma
entrevista”.
Devido a esse fato, Marina relata que teve
que cortar despesas consideradas supérfluas,
como TV a cabo, telefone e internet. “Além disso,
também estou economizando na compra do
supermercado: ao invés de comprar carne de
boi, estamos optando por frango, por exemplo.
Outro serviço que estamos reduzindo é na conta
de luz. Pego mesmo no pé dos meninos para
não deixarem a lâmpada ligada”, finaliza.
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Para o cálculo do IFC é considerado
alguns quesitos, como emprego atual,
perspectiva profissional, renda, acesso ao
crédito, nível de consumo, perspectiva de
consumo e momento para comprar produtos duráveis. Todos esses fatores conseguem
dar um norte sobre como o consumidor
está pensando, principalmente para os
empresários ligados ao setor produtivo e
comerciantes.
Além disso, o índice varia de 0 a 200,
sendo que abaixo de 100 é considerado
insatisfatório e acima satisfatório.

inalmente a Petrobrás vem divulgando
notícias mais alentadoras. A última se
refere ao aumento de 56% do lucro da
empresa que chega a R$ 6,7 bilhões. Não é
por acaso que esses números são alcançados. O saneamento e a melhor gestão da
empresa; a condução ética da administração e, do ponto de vista econômico, a alta
internacional de petróleo favorecendo os
seus preços de exportação e a elevação dos
preços de combustíveis em 40% geraram o
bom resultado.
Os acionistas da Petrobrás com certeza
ficarão muito felizes com a distribuição de
dividendos que há, pelo menos três anos,
não recebiam. A repartição do lucro será
feita segundo a cartilha das normas legais
e políticas internas da empresa. O Conselho
de Administração terá que se debruçar sobre
o assunto em sua próxima reunião.
Agora vamos visitar o universo das
empresas familiares, em geral, de capital
fechado, que igualmente geram resultados
em bons anos. O que fazer com o lucro? Que
destino dar a estes recursos?
Tenho assistido a muitas discussões a e
observo que nas empresas familiares esse
assunto ainda está muito mal resolvido.
Aumenta a pressão dos sócios que não trabalham no local por uma farta distribuição.
Para estes, a empresa sempre está bem e

Criminal
Cível
Trabalhista
Família

240,0

Entenda o índice de Intenção
de Consumo das Famílias

Política em Sabará
Ex-deputado estadual e prefeito pela terceira vez, Wander
Borges (PSB) anda sem saber como administrar Sabará com
tanta falta de recursos. “Os atrasos dos repasses do Estado estão
praticamente nos inviabilizando”, reclama Borges.
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Os belo-horizontinos estão menos
confiantes
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para consumir. É o que aponta a pesquisa
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Horizonte, realizada pelo Fecomércio MG, com
base
em dados da Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Segundo o esGeral
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tudo, o índice registrou 87 pontos em abril, o que *Salário mínimo
*Salários
mínimos
representa uma queda de 2,4 em relação a março,
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quando o valor era de 89,4. Porém, se comparado
com o mesmo mês de 2017, houve aumento de 7,6.
O IFC é um indicador que consegue mensurar a
avaliação que os consumidores fazem sobre quesitos
relacionados à condição de vida de sua família,
tais como a capacidade e qualidade de consumo
atuais e de curto prazo, nível de renda doméstico
e segurança no emprego. Para este estudo, foram
ouvidas 1.000 famílias residentes na capital mineira.
A analista de pesquisa da Fecomércio Elisa
Castro explica que a intenção de consumo estava
crescendo nos meses anteriores e a queda registrada em abril foi causada por fatores que não
são estritamente econômicos. “Por exemplo, a
instabilidade política sempre gera insegurança
na hora de consumir. Se acontece algo mais drástico nesse segmento, os consumidores acabam
tratando a questão com uma visão econômica”.
Elisa reitera que a previsão é de que esse
índice volte a subir nos próximos meses. “Temos
uma situação favorável. Por mais que o emprego esteja variando, há estabilidade na inflação
e redução da taxa de juros. Esses fatores contribuem para o poder de compra do consumidor”.
mar/16

Mesmo sendo especializado em advocacia criminalística, Roberto Delmanto Junior não deixa de opinar em temas políticos. Por
exemplo, ao fazer um comentário no debate do Jornal da Cultura,
semana passada: “Nas eleições, resta saber quem será o nome
escolhido pelo povo para ir ao segundo turno das eleições com o
pré-candidato Jair Bolsonaro (PSC)”.

O ICF apresentou recuo de 2,4 pontos nesta avaliação, assumindo a pontuação de 87,0. A confiança segue portanto, no nível de insatisfação,
ficando abaixo dos 100 pontos.

fev/16

Vez de Bolsonaro

Abril

jan/16

“As ações policiais de espetacularização, protagonizadas pela
polícia, tem efeito imediato perante a população. Mas, como o fato
vem se repetindo nos últimos 4 anos, agora está acontecendo algo
estranho: de certa forma, a própria polícia se tornou “refém” da
vontade e da força da mídia”. Quem tem essa opinião é o professor
da Unicamp Roberto Romano. Exagerado, não, gente?
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Cresce em 37% as transações
bancárias feitas por aplicativos
C

Daniel Amaro

onsultar o saldo, tirar
extrato, fazer transferência, pagar boleto ou
até mesmo abrir conta.
Todos esses serviços bancários,
que antes demandavam tempo
e a necessidade do consumidor

se deslocar até uma agência
para realizar a transação, passaram aos poucos a contar com
a praticidade do mobile banking
(aplicativo para celular). O serviço tem sido um dos mais utilizados pelos brasileiros, segundo
dados da pesquisa de Tecnologia
Bancária da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). As

RELACIONAMENTO POR MEIO DOS CANAIS DIGITAIS

operações bancárias realizadas
por mobile (incluindo movimentações financeiras e transações
sem movimentação financeira)
registraram crescimento de 37%,
passando de 18,6 em 2016 para
25,6 bilhões no ano passado. A
modalidade equivale a 35% das
71,8 bilhões de transações feitas
em 2017.

Mobile banking
2016
Contratação de crédito

Divulgação

225 milhões

105 milhões

-17%

87 milhões

Pagamento de contas

479 milhões

85%

889 milhões

1,3 bilhão

11%

1,5 bilhão

Transferência/DOC/TED

277 milhões

45%

401 milhões

526 milhões

-3%

509 milhões

7 milhões

42%

10 milhões

34 milhões

74%

58 milhões

232 mil

53%

356 mil

934 mil

-1%

929 mil

14,0 bilhões

34%

18,8 bilhões

6,1 bilhões

3%

6,3 bilhões

Pesquisa de saldo

Esse aumento no uso dos celulares para movimentar dinheiro
virtualmente também é uma das
consequências do investimento
dos bancos em tecnologia da
informação. Ao longo de 2017
foram R$ 19,5 bilhões investidos,
representando um aumento de
5% em relação ao ano anterior.
Desse total, metade foi destinada
ao desenvolvimento de software,
32% ao hardware e 18% a telecomunicações. “Além da constante
preocupação com a segurança,

As operações pelos smartphones ultrapassaram as feitas
na internet banking, agências e
terminais de autoatendimento
pela primeira vez e já representa
mais de um terço das transações

25,6 bilhões
15,8 bilhões
9,9 bilhões
9,4 bilhões
5,5 bilhões
4,1 bilhões
1,5 bilhões

bancárias. “No ano passado, a
pesquisa mostrou, novamente,
uma migração de operações que
antes eram realizadas por outros
meios de atendimento para o
mobile banking”, reforça Gustavo

os resultados também revelam
que os bancos buscam melhorar
a experiência do usuário quando
se trata da utilização dos canais
digitais”, afirma.

Mundo digital
A contadora Janaína França
relata que a maioria das suas
transações são feitas de forma
virtual. “Hoje em dia quase não
vou ao banco. Tudo que eu preciso fazer consigo realizar pelo

aplicativo e com a vantagem de
poder usar a qualquer hora e
lugar. Consulto meu saldo, faço
pagamento e transferência. Ainda tem um recurso no aplicativo
que permite fotografar o código
de barras e as informações sobre
a conta como valor e data de
vencimento. Normalmente só
vou ao banco quando preciso
fazer um depósito ou resolver
algum assunto mais burocrático
que não pode ser feito pelas
plataformas digitais”.

Dicas de segurança
Fonte: Febraban

Mobile banking
Internet banking
Caixa eletrônico
Ponto de venda no comércio
Agência bancária
Correspondente no país
Contact center

2017

141%

Solicitação de cartão de crédito

Transações bancárias

Internet banking
2016

93 milhões

Investimentos/Aplicações

Investimento em
tecnologia pelos
bancos é um dos
fatores que contribuíram
para o aumento

2017

Fosse, diretor setorial de Tecnologia e Automação Bancária da
Febraban. Juntos, mobile banking
e internet banking responderam
por 58% do total de transações
feitas no país.

Mantenha sempre o antivírus
original e atualizado no computador
Nunca realize operações em
equipamentos públicos, desconhecidos ou que não tenham programas antivírus atualizados
Não utilize telefone de estranhos
e de origem desconhecida para
efetuar transações
Evite emprestar ou perder de
vista seu smartphone

Ao ter seu telefone roubado,
furtado ou perdido, informe imediatamente ao seu banco

Troque periodicamente a sua
senha de acesso ao banco pela internet. Crie senhas de difícil dedução

Não use redes wi-fi desconhecidas ou em locais públicos para
efetuar transações bancárias

Acompanhe periodicamente os
lançamentos em sua conta. Caso
constate qualquer crédito ou débito irregular, entre imediatamente
em contato com o banco

Não execute aplicações nem
abra arquivos de origem desconhecida. Eles podem conter vírus
ocultos que permitem a ação de
fraudadores sobre sua conta

Nunca abra e-mails de origem ou de
procedência duvidosa, mesmo que venham com o remetente do seu banco

BAIXE AGORA

O aplicativo oficial 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.
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Valdez Maranhão

AABB-BH

DA COCHEIRA
Depois dos últimos acontecimentos, dificilmente o PT mineiro vai acreditar em qualquer tipo de acordo com o presidente da Assembleia deputado
Adalclever Lopes (MDB). Para os petistas, Adalclever só plantou vento e agora
vai colher tempestade.
O mundo político mineiro ficou menor sem a presença do ex-deputado
Silo Costa, falecido na semana passada. Foi um bravo deputado na Assembleia e se notabilizou por chamar o Tribunal de Contas de “Tribunal de Faz de
Contas”, porque não consegue colocar nenhum ladrão na cadeia.
O presidente Temer (MDB) continua mal, só que agora no seu próprio
partido. Mesmo com a iniciativa de Henrique Meirelles em ser o candidato do
partido a Presidência, Temer está negociando apoio do MDB a candidatura
tucana de Geraldo Alckmin. Está entregando a rapadura muito cedo.

O JOAQUIM BARBOSA DESISTIU - Esse Joaquim fugiu do Supremo,
inexplicavelmente, depois de colocar na cadeia líderes políticos do PT
e de outros partidos, que roubaram o país no chamado Mensalão.
Virou presidente do STF logo depois e neste cargo, como mineiro,
impediu Minas de ter o seu Tribunal Federal Regional e continuamos
a depender do Tribunal Regional de Brasília. Quando podia ser a
diferença no Supremo, pediu o seu boné e aposentou-se antecipadamente, quando podia ir até aos 75 anos. Sempre lembrado para
disputar a Presidência da República, chegou a filiar-se no PSB e depois
de aparecer com 10% de intenção de voto, mesmo não sendo nem
pré-candidato, anunciou sua desistência.
RICARDO ELETRO - Esta loja conhecida de todos vocês está abusando dos seus clientes vendendo aparelhos com defeitos. A Ricardo Eletro
é a campeã de reclamações no Procon e o sr. Ricardo Nunes que sempre
está na TV, aproveitando o espaço de sua publicidade para anunciar
suas ofertas, vem comprando pontas de estoques nas fábricas, ou seja,
aqueles eletrodomésticos que não passaram no teste de qualidade e
faz o maior escarcéu para dizer que está vendendo mais barato que
todos os concorrentes. Na realidade, ele está comercializando aparelhos
com defeito e, quando o cliente vai a loja reclamar, o gerente manda
procurar a assistência técnica. Por causa dessas mazelas, Ricardo foi
obrigado a entregar parte de suas ações para dois bancos que não
acreditaram na saúde da sua empresa. Hoje, parte da rede de lojas
da Ricardo Eletro pertence aos Bancos Itaú e Bradesco.

Devagarinho as coisas estão clareando no Rio. A polícia carioca já está
chegando aos autores e mandantes do assassinato da vereadora Marielle
Franco.

FORA DOS DEBATES PARA A PRESIDÊNCIA - Nos primeiros encontros de candidatos está faltando o PT. É que todos os outros partidos
que tem pré-candidaturas estão sendo convidados para debates na
televisão e como o nome petista está preso, no caso o ex-presidente
Lula, a cadeira do partido tem ficando vazia. O PT está pensando em
mandar um substituto, mas, outro dia, uma rede de TV não aceitou. O
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também pode acabar com este desejo
do PT, se qualquer outro partido fizer uma consulta para conhecer
a real situação da candidatura de Lula. Oficialmente o TSE só pode
responder depois que o partido tentar registrar a candidatura dele a
Presidência da República. Mas, para uma consulta, o TSE pode adiantar sua decisão, visto que o ex-presidente é considerado “Ficha Suja”.

Domingo, dia 13 de maio
Niltinho Tristão
Coronel Josimar Trant
Ex-deputado Wailner Ávila, São João del-Rei

Segunda-feira, 14
Élida de Azevedo Oliveira
Sra. Maria Helena - mulher de Silézio Mendonça - Pará de Minas

Terça-feira, 15
Professor José Dolabela
Serginho Reis
Coronel Luciene Albuquerque

Quarta-feira, 16
Advogado Expedito Monteiro Lara
Hindemburgo Pereira Diniz
Dr. Mauro Leduck

Quinta-feira, 17
Geraldo Cleiber Pereira
Dr. Alexandre Valadares
Diva Viana - Contagem

Sexta-feira, 18
José Fernando de Oliveira - prefeito de Conceição Mato Dentro
Wander Ambrósio

Sábado, 19
UMA CHAPA DE OPOSIÇÃO está sendo discutida nos bastidores da
política mineira. O senador Antonio Anastasia (PSDB) vai ser o candidato a governador tendo Dinis Pinheiro (Solidariedade) como vice.
A senadoria que tem duas vagas, uma ficaria com Rodrigo Pacheco
(DEM) e a outra com Marcio Lacerda (PSB). A chapa teria apoio do
PP, PPS e outros partidos periféricos, além de parte do MDB, liderado
pelo vice-governador Antônio Andrade, que voltaria a Câmara Federal.

João Guedes Vieira – Contagem
Jornalista Katia Lage
Ildeu Casagrande

A todos, os nossos Parabéns!
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Espaço Livre
A

Feijoada

18ª edição da Feijoada dos Amigos do Mercado Central, realizada no último dia 16, contou
com a presença de várias personalidades
do meio empresarial e político. A parte de cima do
estacionamento transformou-se em um ambiente
agradável e acolhedor ao som da tradicional música

brasileira, com toque sutil da musicalidade raiz. Além
das dezenas de parceiros do estabelecimento, que
é referência turística, membros das polícias Militar
e Civil também estavam presentes. A feijoada tem
como objetivo retribuir a parceria dos ‘amigos’ do
Mercado Central.

Paulo Lamac, Agostinho Oliveira Quadros, Jose Amaro
Siqueira, Marcelo Ligiere e Geraldo Henrique Figueiredo Campos

Coronel Gedir e Luiz Carlos Braga

José Agostinho Oliveira Quadros, Rodrigo Ferreira dos Anjos, Carlos
Ferreira Mascarenhas, Luiz Carlos Braga e Evandro de Oliveira

Ilma Carneiro, Edy Fernandes, Emanuel
Carneiro e Luiz Carlos Braga

Fotos: Valdez Maranhão

Em noite de festa na AABB-BH, Nancy Lomez, Tatiane
Siqueira, Joventino Tavares e Elizabeth Machado

E JOSÉ YUNES, o melhor amigo de Temer, sofre uma grande pressão de
sua família para fazer delação premiada. Para os filhos e netos, ele não pode
virar um Zé Dirceu que, para não entregar Lula, prefere ficar preso.

A NI V E RS A RI A NT E S

Juntos pela Sofia
A jornalista e escritora mineira Leila Ferreira fará uma apresentação e lançará a sua
primeira obra de ficção “O Amor que sinto
agora”, no Teatro do Centro Cultural Minas
Tênis Clube, no dia 14 de maio, às 20h. O
evento, promovido pelo programa de volun-

tariado do clube, será em prol da campanha
#juntospelasofia, da Maternidade Sofia
Feldman, a maior em números de partos no
país, que passa por dificuldades financeiras.
Os ingressos podem ser retirados pelos sócios
mediante um pacote de fraldas.

Bolsonaro
O Fórum das Entidades Empresariais promoveu no último dia 10, um encontro entre o
deputado federal e pré-candidato à presidente,

Jair Bolsonaro (PSL/RJ) e diversos empresários
e políticos da região. O evento aconteceu na
CDL/BH.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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Síndrome de Estocolmo: o
mistério de zelar pelo seu opressor
Leíse Costa

Wikimedia Commons

Quarenta e cinco anos atrás,
a mídia e o mundo voltaram suas
atenções para acompanhar de
perto o desenrolar do assalto a
um banco em Estocolmo. “Confio
plenamente nele, viajaria por todo
o mundo com ele”, disse Kristin
Enmark em referência à Jan Olsson,
homem armado que manteve ela
e três colegas reféns durante 6 dias
de ameaças, exigências e troca de
tiros com policiais. Ela, inclusive,
brigou com as autoridades e defendeu Olsson, garantindo que ele
se entregasse à polícia são e salvo.
O termo Síndrome de Estocolmo não existia até então e só a
partir de 1973, em referência direta
a este primeiro caso, o vínculo
emocional que algumas vítimas
podem desenvolver em relação ao
seu sequestrador ou opressor leva

este nome. Relativamente recente,
esse fenômeno psicológico é cercado de mitos e poucos estudos
científicos.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) não reconhece a síndrome
como patologia e o estudo científico
mais recente sobre este comportamento é de 2008. Em “Síndrome
de Estocolmo: diagnóstico psiquiátrico ou mito urbano?”, um grupo
de pesquisadores escandinavos se
debruçaram na análise das características em comum de 12 casos
divulgados pela mídia inglesa de
vítimas da chamada síndrome.
Quatro características em comum
foram encontradas entre cinco casos:
as vítimas sofreram ameaças diretas,
inclusive de morte; foram mantidas
em isolamento, tiveram a oportunidade de escapar durante seu período
de cativeiro, mas não o fizeram e
ainda demonstraram simpatia pelos
sequestradores posteriormente.

Fachada do Banco Sveriges Kreditbank, em Estocolmo

O instinto de sobrevivência
pode levar o ser humano a ter
comportamentos incompreensíveis em um primeiro momento,
mas que em uma análise mais
profunda, não são tão ilógicos
quanto parecem. Psiquiatras especulam que esta ligação emocional
desenvolve-se como parte do mecanismo de defesa das vítimas que,
ao permitir que elas se simpatizem
com o opressor, acabam aceitando
a situação com mais tranquilidade,
o que pode ajudar a aumentar as
possibilidades de sobrevivência
dos reféns.
Segundo o psiquiatra e professor do Departamento de Saúde
Mental da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal de Minas
Gerais Paulo Marcos Brasil, como
a condição não é considerada um
transtorno psiquiátrico, não há um
tratamento específico para pacientes diagnosticados com a síndrome.
“É recomendável que a vítima passe
por uma avaliação psiquiátrica para
identificar se desenvolveu condições
como os transtornos de humor ou
de ansiedade em decorrência do
estresse vivenciado pelo sequestro
e ou abuso”, explica.
Após o trauma, vítimas podem
desenvolver outras condições psíquicas. “Uma pessoa submetida a
uma situação de estresse psíquico
pode desenvolver consequências a
longo prazo como depressão, transtorno do estresse pós-traumático e
outros. Nestes casos, o tratamento
deve ser direcionado para o quadro
psiquiátrico que, eventualmente,
a pessoa tenha desenvolvido”,
acrescenta o psiquiatra.

Hotel Fazenda

Horizonte Belo

Divulgação

Décadas após o crime que originou a síndrome, pouco se sabe sobre o vínculo afetivo entre vítimas e sequestradores

Conto infantil é um exemplo da síndrome

Síndrome de Estocolmo na literatura, TV e cinema
A Bela e a Fera (1740): uma filha aceita ser mantida em cativeiro por uma fera
em troca da liberdade de seu pai, o tempo passa, vítima e opressor estabelecem uma
conexão e iniciam um relacionamento amoroso. A narrativa que hoje soa sombria é
um clássico infantil de Gabrielle-Suzanne Barbot.
La Casa de Papel (2017): Em meio ao assalto à Casa da Moeda espanhola, narrado
em 15 episódios intensos de estresse físico e mental, Mónica Gaztambide se envolve
com Denver, um dos assaltantes. Após 62 horas de cárcere privado, ameaças, tiroteios
e mortes, o casal ganha um final com ares de felizes para sempre.

Estocolmo, Pensilvânia (2015): Uma jovem que foi criada por um sequestrador
precisa se adaptar aos seus verdadeiros pais 20 anos depois. A mãe da garota usa
medidas desesperadas para conquistar o amor da filha.

A CINEMARK OFERECE UM ESPAÇO
EXCLUSIVO PARA O CINEMA NACIONAL
COM HORA E LUGAR CERTO.

Brumadinho - MG

Sua melhor opção para:
• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

• Férias
• Feriados

Um projeto inédito com filmes e documentários
brasileiros para você que curte a sétima arte.
De segunda a sexta, às 7 da noite.
Consulte as salas participantes: cinemark.com.br/projetaas7

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

Curadoria:

Processado por arizona.flow em Thu May 3 15:49:33 2018
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Minas Gerais é o Estado
com mais acidentes no país
Loraynne Araujo

Opinião do especialista:

Veja a repercussão da morte de
Pedro Guadalupe e Ronaldo
Lenior nas redes sociais:

M

Para entender melhor o porquê de Minas Gerais ser o Estado que tem mortes oriundas de acidentes de trânsito, o Edição do Brasil conversou com Dimas
Gazolla Palhares, professor de engenharia do setor de transportes da UFMG.
Reprodução/Facebook

aio começou com uma notícia que abalou a
todos: as mortes de Pedro Guadalupe, fundador
do portal BHAZ, e do jornalista Ronaldo Lenoir
em um acidente. Segundo a Polícia Rodoviária
Federal (PRF), um caminhão desgovernado bateu em uma
fila de veículos na BR-381, no sentido de Belo Horizonte. O
acidente envolveu cinco veículos e o carro onde estavam os
jornalistas acabou sendo prensado entre dois caminhões.
Além da tristeza da morte dos companheiros de profissão,
há também a dor em saber que eles não foram os primeiros e
nem serão as últimas vítimas das estradas mineiras. Segundo
dados da PRF, Minas Gerais lidera o ranking dos Estados com
maior número de mortes por acidentes de trânsito em rodovias
federais, com 869 óbitos (35 a mais que em 2016); seguido
pelo Paraná, 613; Bahia, 594; Rio Grande do Sul, 391; Santa
Catarina, 380 e Pernambuco, 343.
Minas também encabeça a lista dos Estados com mais
acidentes (12.702). Logo atrás vem Paraná (10.645); Santa
Catarina (10.643); Rio Grande do Sul (6.383) e Rio de Janeiro
(5.945).
O chefe da comunicação social da PRF no Estado, inspetor
Aristides Júnior, afirma que Minas aparece em primeiro lugar
nessas listas, porque possui a maior malha rodoviária do país,
além de um grande número de estradas com pista simples
e o relevo de montanhas e curvas. “Minas é um Estado de
passagem. Vários caminhões e até mesmo carros de passeio
passam por aqui para chegar ao litoral”.
Júnior acredita que o principal motivo dos acidentes é a
falta de atenção de quem está dirigindo. “Mais de 80% das
colisões podem ser evitadas se o motorista estivesse mais
atento ao conduzir o veículo. Ademais, a falta de manutenção
e o não respeito à sinalização da via também causaram vários
acidentes”.

O que faz Minas ser um Estado perigoso para quem trafega
pelas rodovias?
A malha rodoviária federal e estadual de Minas Gerais é a maior do Brasil, então
a probabilidade de ocorrer algum acidente é maior aqui do que em outro Estado. A
gravidade dos acidentes é maior porque estamos situados em um ponto de ligação das
regiões Norte-Sul. Há também a situação dos motoristas de caminhões que rodam sem
condições e o transporte de minério que é feito, ilegalmente, pelas estradas. O minério,
por lei, deveria rodar em uma estrada exclusiva, porém não é isso que acontece.
Recentemente, saiu um estudo que mostra que 70% dos pavimentos das rodovias
mineiras foram classificadas como ruim ou péssimo. Mas, acredito que os principais
problemas do Estado são sinalização e estradas que foram projetadas há muitos anos
e não houve uma adequação para os veículos atuais.     

É possível melhorar esse cenário?
Com as retificações é possível fazer as melhorias na seção transversal da via para
aumentar a largura de acostamento e resolver os problemas de estreitamento. A
manutenção das rodovias deve ser feita por etapas, de acordo com a classificação,
trazendo as vias com pior avaliação para posições melhores.

Números nacionais

Reprodução/PRF

Mesmo com aumento de 11,6% na frota de veículos, o número de acidentes rodoviários diminui no último ano se comparado com 2016. Segundo dados da PRF, em
2017, ocorreram 89.318 acidentes em rodovias federais que resultaram na morte de
6.244 pessoas e 83.978 feridos. Esses dados representam uma redução de 2,7% no
número de óbitos, 3,5% de feridos, 13,8% de feridos graves e de 7,5% de acidentes.
De acordo com o balanço, essa queda é fruto da estratégia de operação da PRF,
pois o órgão realiza campanhas de educação para o trânsito, operações pontuais em
épocas de intensificação de deslocamentos, tal como férias e festas de final de ano, e
reforços de policiamento em pontos críticos nas rodovias de todo o país.
A maior causa de acidentes foi falta de atenção (34.406) e os tipos mais comuns
foram colisão traseira (18%) e saída de pista (17,5%). Além disso, o tipo de acidente
que mais resultou em mortes foi a colisão frontal, matando 1.904 pessoas.

Maio Amarelo
Com o intuito de diminuir ainda mais os acidentes no trânsito, a PRF está
na 5ª edição do Maio Amarelo. O mote deste ano é “Nós somos o trânsito” e
tem como objetivo discutir atitudes voltadas à necessidade urgente da redução
do número de mortes e feridos graves. O tema foi discutido com a Associação
Nacional de Detrans (AND) e foi apresentado em reunião do Conselho Nacional
de Trânsito (Contran).
Saiba mais no site: maioamarelo.com

Carro onde estavam jornalistas
ficou prensado entre dois caminhões

Daniel Amaro
Você tem WhatsApp? O serviço de troca
de mensagens é uma verdadeira febre hoje
em dia. É raro encontrar algum adolescente
que não tenha um smartphone com o aplicativo instalado. O problema é quando o
uso em excesso para fins de lazer prejudica
o andamento das aulas. O maior desafio é o
de conquistar a atenção dos alunos perante
a tecnologia. A solução encontrada é utilizar
o aplicativo e suas ferramentas a favor do
saber. E assim fez o professor de português
e redação Christian Catão.
“Eu percebia que as aulas de gramática normativa, como o uso da crase,
pontuação e emprego do hífen, estavam
se tornando monótonas e cansativas, pois
são cheias de regras. Os alunos não estavam se interessando muito e o resultado
nas provas não estavam bons. Refleti e
pensei o que poderia fazer para mudar
essa realidade. Eu tinha em mãos um instrumento que os alunos gostam tanto que
é a utilização do celular e do WhatsApp,
então porque não compartilhar por meio
do aplicativo dicas, textos, áudios e vídeos
para que eles possam se interessar mais
pelas aulas”, conta.

O uso como ferramenta pedagógica
começou há cerca de 3 anos. Christian
relata que cria um grupo e adiciona os alunos. Em seguida, passa as regras de como
ele vai funcionar. “Por exemplo, se vou
trabalhar com crase, uma semana antes,
eu já mando nesse grupo textos teóricos
relacionados ao emprego da crase. Envio
arquivos em PDF para que eles possam se
inteirar do assunto. Inclusive com exercícios
para que eles venham para a aula com
algum conhecimento sobre o conteúdo a
ser trabalhado”.
De acordo com o professor, as aulas,
a partir disso, começaram a ficar mais
interessantes. “Consequentemente o resultado dos alunos, tanto na parte escrita
da produção de textos, quanto na língua
portuguesa começou a melhorar”. Ele
afirma que o saber não está restrito apenas
à sala de aula. “Isso já é uma tendência,
inclusive há vários congressos que falam
que essas novas tecnologias podem e
devem ser usadas a favor do professor.
Elas são um auxílio e tem um potencial
pedagógico gigante”.
Ele afirma que em um primeiro momento a escola demonstrou certa resistência em permitir o uso do aplicativo até
perceberem que isso poderia render bons

Smartphone agora também serve a favor da educação

Divulgação

Professor usa WhatsApp para ensinar português

Nova didática adotada pelo docente fez com que o interesse e desempenho dos alunos melhorassem

frutos. “Atualmente não há nenhuma resistência. Ela tem incentivado o uso desde
que seja didático-pedagógico. A escola do
século XXI tem que dialogar com essas
novas ferramentas e o professor precisa
estar atento. Afinal de contas, estamos a
todo o momento conectados e por que
não utilizar essas tecnologias para ajudar
na disseminação do saber?”.
Christian relata que a receptividade
por parte dos alunos foi excelente. “Eles já
fazem uso do smartphone e ficam online o
tempo todo. Existem pesquisas que mostram que o celular é tido como uma ferramenta imprescindível, não só para falar,
mas também para usar as redes sociais. E
agora também serve a favor da educação.
Alunos que são tímidos, geralmente se
sentem mais à vontade no celular para
fazer perguntas e tirar dúvidas que, eventualmente, surgem durante a explicação dos

Existem pesquisas que
mostram que o celular
é tido como uma
ferramenta imprescindível
conteúdos em sala. Elas são esclarecidas
por meio do aplicativo”, finaliza.
O estudante Rafael Lisboa, 18 anos,
achou a ideia muito boa. “Nós já usamos
o WhatsApp e tem ajudado bastante para
estudar por ser informação rápida e fácil,

já que é por meio do celular. O professor
manda pra gente o material de estudo com
links, imagens e vídeo. Notei uma melhora
no rendimento escolar, ainda mais por se
tratar de uma maneira mais descontraída
de estudar”, afirma.
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“Judiciário não pode ser o centro
das decisões políticas do país”
Analise o momento polêmico
pelo qual passa o Judiciário.

Edy Fernandes

A grande polêmica envolve bem mais
o Supremo Tribunal Federal (STF), que na
sua maioria não é composto por juízes de
carreira. Um bom julgamento exige do juiz
total imparcialidade, conhecimento jurídico,
experiência na profissão e coragem para
decidir, sem ser influenciado ou pressionado
pela mídia ou qualquer outra instituição. O
juiz tem que estar treinado para decidir com
imparcialidade, observando as leis e o direito
independentemente se receberá aplausos ou
vaias nas ruas, nos aeroportos, ou, se atendeu
ou não os anseios da mídia. Já o advogado ou

Desembargador Doorgal
Borges de Andrada

membro do Ministério Público (MP), ao contrário, podem interpretar a lei de modo a tentar
obter uma decisão voltada para seu interesse,
sem necessidade de buscar imparcialidade. O
Judiciário jamais pode ser o centro das decisões políticas do país, pois é um órgão técnico.
Infelizmente alguns ministros se tornaram
o centro das atenções, proferindo palestras,
entrevistas, debates, criando polêmicas sobre
política, mas isso é mais próprio dos políticos e
incabível para os juízes. Os magistrados devem
solucionar as polêmicas e as contradições
existentes na sociedade, jamais promovê-las,
protagonizá-las ou criá-las por meio de debates e entrevistas de fundo político, a causar
insegurança e descrença no Judiciário.
  

Atuando na área criminal, como
o senhor vê a violência no país?
Creio que a raiz da violência está na falta
de escolaridade, de educação, de valores
e desobediência às regras de convivência
humana. Quem se educa e estuda, têm
mais chances de se alimentar melhor, de ter
mais higiene, melhor emprego, de respeitar
o próximo, não furtar, não roubar, não se
corrompe e não mata. Todas as sociedades
necessitam respeitar valores e regras, aliás,
até as tribos mais primitivas respeitam regras
de convivência e leis. Mas aqui estamos sem
rumo e a violência mata 55 mil brasileiros ao
ano, que é o número de soldados dos EUA
mortos na Guerra do Vietnã que durou longos
15 anos. São brasileiros matando brasileiros.
Outro vetor é o consumo de drogas ilícitas, pois
75% dos crimes tem alguma ligação com isso.
É preciso, antes de tudo, derrotar a entrada

de drogas e de armas no país. De outro lado,
crescem também as ofensas e as calúnias
nas redes sociais, são violências verbais tão
grandes, que nos envergonha, e sequer tem
parâmetro em outro país no mundo.
  

Como explicar tanta impunidade no país?
Na área criminal as estatísticas mostram
lamentavelmente que apenas 8% dos criminosos são condenados pela Justiça. Isso tem
motivos conhecidos: primeiro, uma grande
parcela da população - por razões diversas -  
mesmo quando sofrem furtos, roubos, ameaças
etc muitas vezes sequer comunicam a polícia e
não fazem boletim de ocorrência, então, essa
é uma porcentagem de criminosos que sequer
será julgada e punida. Em segundo, dentre
os crimes que foram comunicados à polícia,
muitos nem serão investigados porque a Polícia
Civil não tem recurso materiais, nem humanos,
e não está apoiada e aparelhada para dar
vazão a tanto trabalho, portanto, mais essa
grande outra porcentagem de criminosos não
será julgada. Em terceiro, dentre os que crimes
que serão investigados pela polícia, muitos
deles a polícia investiga, mas não consegue
identificar o criminoso e naqueles em que há
indiciados uma parcela poderá ser absolvida,
pois as provas não estão fortes e plenas, porque
o Ministério Público falhou no processo. Logo,
para diminuirmos essa impunidade, teríamos
que começar a fortalecer as polícias. Porém,
ninguém fala em fortalecer as investigações
e em aparelhar a Polícia Civil, cujo trabalho é
chave para combater a impunidade. A política
de segurança está em descompasso com a
realidade em que vivemos.    

Qual a sua opinião sobre a intervenção federal no Rio?
A cidade do Rio de Janeiro não é a capital
mais violenta do país, pois várias cidades no
Nordeste têm índices de homicídios bem maio-

SetraBH orienta operadores
sobre “Maio Amarelo 2018”

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte
(SetraBH) segue as orientações do
Movimento Maio Amarelo no estabelecimento de ações que visem o
treinamento dos 14 mil operadores
do Sistema de Transporte Coletivo por
Ônibus da capital mineira. Durante os
treinamentos, os operadores são instruídos sobre a necessidade de observarem
com atenção o objetivo central do Maio
Amarelo, que nasceu com a proposta
de chamar a atenção da sociedade
para o alto índice de mortes e feridos
no trânsito em todo o mundo.
O Maio Amarelo é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade
civil, com a intenção de dar visibilidade
ao tema segurança viária e engajar
toda a sociedade em ações que levem
cada cidadão a adotar comportamento

mais seguro e responsável, tendo como
premissa a preservação da sua própria integridade física e a dos demais cidadãos.
Em 2018, com o tema “Nós somos
o trânsito”, o movimento busca incentivar na sociedade discussões e atitudes
voltadas à necessidade urgente da
redução do número de mortes e feridos
graves no trânsito. O tema pretende
estimular ações diretas da sociedade e
propõe uma reflexão sobre uma nova
forma de encarar a mobilidade.

Reflexões
Os treinamentos oferecidos pelo SetraBH e as empresas associadas têm por
objetivo levantar reflexões sobre as atitudes adotadas em momentos de maior
tensão, na busca da conscientização dos
motoristas e agentes de bordo sobre a

necessidade e a importância de adotarem um comportamento pacífico, para
que sejam banidas atitudes agressivas
nas relações pessoais e profissionais.
Os programas de treinamento
também almejam a construção de relações profissionais baseadas no respeito
mútuo, aos usuários, pedestres, agentes
de trânsito, ciclistas, motociclistas e motoristas de veículos particulares.
O SetraBH e as empresas procuram
ainda sensibilizar os participantes dos
treinamentos sobre a importância de se
oferecer um atendimento diferenciado
aos usuários com deficiência ou mobilidade reduzida, idosos e gestantes e
para a necessidade do exercício de suas
atividades com respeito, cuidado, ética
e solidariedade, de forma a assegurar
a todos o direito de ir e vir com autonomia, acessibilidade e segurança.

res que o Rio. Porém ela é como uma vitrine do
país. Não vejo nada de ilegal na intervenção. A
segurança pública nos Estados é exercida pelas
PMs, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, e,
no âmbito da União temos a Polícia Federal, a
Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional de
Segurança. Parece que o governador do Estado
do Rio conclui não ter como gerenciá-la e, em
comum acordo, solicitou que o governo federal
assumisse a segurança pública. Isso somente
se faz via intervenção federal, deslocando e
retirando do governador a gestão da segurança
e a transferindo para uma pessoa nomeada
para ser o chefe da intervenção e gestora dessa
área do poder público. Não é comum, mas
plenamente legal e, às vezes, necessário.

Como avalia nosso momento
político. Temos a velha luta radical esquerda X direita?
Ela está bem viva no país. A par de toda a
crise econômico-financeira e da forte corrupção, temos uma instabilidade que os analistas
veem muito presente na vida política: a guerra
ideológica. Cientistas políticos esclarecem
que os adeptos do socialismo-marxismo desenvolvem o trabalho de desconstrução das
instituições atuais, por entender que elas estão
a serviço do capitalismo liberal. Numa visão
mais extrema pregam e lutam para eliminar
valores tradicionais e cristãos, pois os acusam
de serem pilares da burguesia, tal como a
religião, às leis, o Judiciário, a imprensa livre, a
família tradicional, a moralidade, as polícias,
as escolas etc. Segundo estudiosos, vivemos
então no Brasil esse embate: de um lado os
que pregam a derrubada desses valores e de
outro lado os que lutam pela defesa da democracia liberal, com a liberdade de imprensa, o
pluripartidarismo, a livre iniciativa, as eleições
livres, direitos esses que inexistem nos país com
governo socialista-marxista, como Venezuela
e Cuba. Daí todo esse profundo conflito e
insegurança na sociedade. Considerando
que os extremistas de esquerda comemoram

“Não vejo nada de ilegal
na intervenção. A segurança
pública nos Estados é
exercida pelas PMs, a
Polícia Civil e o Corpo de
Bombeiros, e, no âmbito
da União temos a Polícia
Federal, a Polícia Rodoviária
Federal e a Força
Nacional de Segurança”
a Venezuela e os liberais lutam contra tal
modelo, vivemos aqui, ainda, nesse estágio
primário da política, que na Europa e na Ásia
já foram superados e sepultados politicamente há décadas.

É difícil carregar tanta tradição
familiar que vem desde o patriarca José Bonifácio?
O patriarca era paulista de Santos e seu
nome pertence a história, como um herói nacional. Falava seis línguas e era um mineralogista,
cientista, formado também em direito e filosofia
pela Universidade em Coimbra, onde depois foi
ser professor. Era considerado um sábio e se tornou o “fundador do Brasil”. Tinha uma visão de
futuro, pois 100 anos antes de tudo acontecer
(ainda no início dos anos 1800) propunha preservar as matas e a defesa do meio ambiente,
proteger os índios, abolir a escravidão, construir
uma escola em cada cidade, transferir a capital
do Rio de Janeiro para o planalto no centro, criar
universidades, gráficas e jornais nas províncias
e fortalecer a raça brasileira. Foi uma pena que
as suas ideias não foram aplicadas naquela
época, pois seriamos muito mais civilizados e
desenvolvidos hoje. Como seu descendente,
vejo essa sua grandeza a nos dar um norte e
muito orgulho, porém, há que tentar viver de
modo a honrar o nome dele.

Servas, Defensoria Pública e Governo de
Minas lançam o projeto “Proteção Integral”
O Servas, em parceria com a
Defensoria Pública, Seap e Sesp, está
desenvolvendo o projeto “Proteção Integral”. A iniciativa tem como objetivo
implementar a decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF) que concedeu
prisão domiciliar às gestantes e
mães de filhos menores 12 anos ou
deficientes que estejam presas sem
condenação definitiva.
No dia 8 de maio, representantes
do Servas, Defensoria e Governo do
Estado se reuniram com o presidente
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(TJMG), desembargador Geraldo Augusto de Almeida, para a apresentar
o projeto. O STF levou em conta, na
decisão, a importância dos primeiros
anos de vida no desenvolvimento
infantil e também do ser humano, de
acordo com as diretrizes preconizadas
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente Lei, 8.069/90.
O projeto envolve três etapas: a
primeira, de identificação do público-alvo; a segunda, de comprovação da
maternidade e/ou gestação; e, por
fim, a terceira fase, de requerimento
de concessão de medida cautelar
alternativa à prisão. O projeto teve
início na Penitenciária Feminina José
Abranches, em Ribeirão das Neves,
Presídio Jason Albergaria, em São

Servas

E

m entrevista exclusiva ao Edição do Brasil, o desembargador Doorgal
Borges de Andrada esclarece qual é, de fato, o papel do Judiciario, além
de abordar a violência, a política e a tradição de homens públicos de
seus familiares.

Presidente do Servas, Carolina Pimentel
Joaquim de Bicas, e Penitenciária
Estevão Pinto, em Belo Horizonte.
Constatou-se que 40 detentas encaixam-se na decisão do STF. O próximo
passo é a interiorização do projeto,
com foco nas unidades prisionais com
maior adensamento populacional do
interior do Estado.
“Estamos empenhados no comprimento dessa decisão. Há muita
burocracia, falta de documentação
das detentas e juntada de processos. Mas o objetivo é que essa
união resulte na liberação dessas
mulheres e no cumprimento da

decisão do STF, que é um direito
delas”, disse a presidente do Servas,
Carolina Pimentel.
Participaram também da reunião
a defensora pública-geral do Estado,
Christiane Neves Procópio Malard, o
juiz auxiliar da presidência do TJMG,
Thiago Colnago; o juiz da Vara de
Execução Criminal de Belo Horizonte,
Luiz Carlos Rezende e Santos, e outras
autoridades e representantes do governo e do Judiciário.
Para mais informações: assessoria de imprensa do Servas pelo
telefone (31) 3349-2414 / 2416

OPORTUNIDADE

TERNO

SOB MEDIDA

Super 120
a partir de
R$ 1.400,00
Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de
atendimento em sua casa ou no
seu escritório e iremos até você.
Av. Contorno, 7187 - Lj. 3
Lourdes - Belo Horizonte - MG
Telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:
jotabaptista.wix.com/jbatista
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Instituição fica localizada no Carlos Prates
Bati no portão inúmeras vezes,
toquei interfone e nada. Chegaram
a dizer que se ele estava sendo
agredido, seria aqui em casa”.
A chefe de cozinha afirma que
procurou a Regional Metropolitana, responsável pela localidade
onde se encontra a escola. “Eu
quero que arrumem outra vaga
para ele porque eu não tenho
paz. Além de tudo, meu filho não
quer mais ir para a aula. Ele é uma
criança alegre e vive desanimado”.
Ela acrescentou ainda que
buscou também o Conselho Tutelar. “Lá me disseram que não
poderiam arrumar outra escola
para meu filho e que, se ele faltasse muito a aula, eu poderia ser
responsabilizada”.
Arquivo pessoal

Uma pesquisa realizada pela
Faculdade Latino-Americana de
Ciências Sociais (Flacso), em parceria com o MEC e a Organização
dos Estados Interamericanos (OEI),
apontou que 80% dos alunos da
capital mineira afirmaram ter presenciado algum tipo de violência
no ambiente escolar, de janeiro a
novembro de 2015. Um outro estudo deste mesmo grupo revelou que
a violência verbal ou física atingiu
42% dos alunos da rede pública
em 2016.
Infelizmente, o filho da chefe
de cozinha Helena Cristina Oliveira
Silva entrou para essa estatística.
Com apenas 8 anos, a criança
sofreu agressões na Escola Estadual Lucio dos Santos, localizada
no Carlos Prates, região Noroeste
da capital. “Um colega perfurou
as costas dele com caneta, ele
chegou mordido, quebraram uma
cadeira nas coxas dele e cortaram seu tênis com algum objeto
cortante. Ainda assim, ninguém
faz nada”, se revolta a mãe do
menino.
De acordo com Helena, a direção da escola se negou a atendê-la.
“A escola não me atendeu. Nem
por telefone e nem pessoalmente.

Tênis danificado após suposta agressão sofrida pelo aluno

O que diz a escola
A diretora responsável pela
instituição Silvia Pacheco afirma
que a mãe não esteve na escola e
que o Conselho Tutelar está acompanhando o caso. “Eu não a atendi
porque ela não vem até nós, a mãe
quer tratar o assunto pelo telefone
e não fazemos isso assim”.
Regional Metropolitana
Fomos atendidos por uma funcionária do setor de inspetoria da Regional Metropolitana, que se identificou
apenas como Ana Paula. “Essa mãe
alegou que o filho não quer mais
ir a escola e pediu vaga para outra
instituição. Contudo, temos um procedimento base para esse tipo de caso.
Passamos uma lista de instituições
nas proximidades da região em que
ela mora e mandamos a inspetora até
a escola a fim de checar a história, que
sempre tem dois lados”.
Entretanto, ao ser questionada
sobre agressões na Lucio dos Santos, ela informa que todas as escolas
sofrem com a violência, porém não
como a relatada pela mãe.
O Conselho Tutelar foi procurado pela nossa produção, contudo,
não conseguimos contato até o
fechamento da matéria.
Na quinta-feira, 10, fomos informados por Helena que seu filho
será transferido de escola.

Fabriciano assina contrato para
construção de 500 moradias
de Habitação Urbana (PNHU),
integrante do Programa Minha
Casa, Minha Vida (PMCMV). De
acordo com o Superintendente
Regional da Caixa Econômica Federal, Carlos Veiga, uma parceria importante para o município. “Para
conseguir as moradias, foi preciso
apresentar projetos adequados
e bem elaborados, e a prefeitura
foi fundamental neste processo.
A administração municipal hoje
é uma parceira da Caixa e isso
tem possibilitado a conquista de
grandes empreendimentos para o
município”, explicou.

Famílias beneficiadas
Serão contempladas com as
moradias famílias que se encontram no aluguel social, áreas de
risco e alta vulnerabilidade social,
num total de mais de aproximadamente 3 mil pessoas. A seleção será
feita conforme as normativas do
Ministério das Cidades, com publicação quando o empreendimento
estiver com 50% da sua construção. A aposentada Creuza Maria de
Jesus mora de aluguel social e está

otimista com o início da construção
das moradias. “É muito bom ter a
casa própria porque é muito difícil
morar de aluguel. Eu já tive minha
casa e sonho em ter meu cantinho
de novo estou ansiosa com a conclusão deste projeto”, disse.
Ao todo, os dois empreendimentos devem gerar cerca de 300
empregos diretos e 400 indiretos.
As obras vão fomentar a economia
local, movimentando depósitos de
materiais de construção, ferragens,
madeira, concreto, pré-moldados,
dentre outros. “Estamos esperançosos com todos estes investimentos em nossa cidade, e este é o
sentimento da classe empresarial
de nossa cidade porque estes empreendimentos vão movimentar
nosso comércio”, disse o presidente da Acicel-CDL de Coronel
Fabriciano, Ismá Canedo. Já o
presidente da Câmara, vereador
Luciano Lugão ressaltou a participação do legislativo. “Todo este
projeto passou pela a provação da
Câmara, por isso é importante ter
o executivo trabalhando junto com
o legislativo porque quem ganha é
a população”, finalizou.

PMCF

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de
Governança Urbana, Planejamento
e Meio Ambiente, realizou solenidade de assinatura do contrato
no valor de R$ 47,5 milhões com
a Caixa Econômica Federal para
construção de 500 unidades habitacionais no bairro São Vicente. Durante o evento, estiveram presentes
autoridades regionais, estaduais,
representantes de entidades, empresários e famílias que devem ser
contempladas com as moradias.
“Um momento histórico para
Fabriciano. Este é o segundo maior
empreendimento habitacional que
a nossa cidade já recebeu. Todas
estas moradias vão dar dignidade
a dezenas de famílias e milhares de
pessoas. Nós estamos cumprindo
uma promessa que fizemos de que
iríamos trazer projetos importantes para a nossa cidade que vão
possibilitar a geração de renda e
emprego”, garantiu o prefeito Dr.
Marcos Vinícius.
O empreendimento foi viabilizado por meio do Fundo de
Arrendamento Residencial - FAR,
no âmbito do Programa Nacional

Contrato é no valor de R$ 47,5 milhões com a Caixa Econômica Federal

Saneamento Básico de Nova Lima
prevê mais de 120 metas para região
O saneamento básico é um
dos principais fatores considerados
para melhoria da qualidade de
vida e do desenvolvimento de uma
região. Ele compreende o abastecimento de água com qualidade, a
coleta e tratamento adequado de
esgoto e resíduos sólidos e o manejo correto das águas da chuva.
A falta destes serviços traz
impactos negativos consideráveis,
entre eles, na saúde pública, com
a proliferação de doenças, problemas sociais, ambientais e econômicos, afeta, inclusive, o turismo,
além de prejudicar a economia.
Pela importância que o tema representa e em atendimento à Lei
Federal 11.445/2007, a prefeitura
elaborou o Plano Municipal de
Saneamento Básico (PMSB), instrumento de gestão que dará as
diretrizes e as metas para ampliar
o acesso da população aos serviços
de saneamento.
Esse instrumento foi produzido
na gestão passada, mas a atual
administração adotou o estudo por
sua qualidade, visando também a
redução dos gastos com a produção de um novo plano. De forma
geral, o PMSB auxilia a identificar
os problemas do setor, diagnosticar
demandas de expansão e melhoria
dos serviços, propor alternativas de
solução, bem como estabelecer
e equacionar objetivos, metas e
investimentos necessários, com
vistas a universalizar o saneamento
básico. O Projeto de Lei criado para
regulamentar as ações do PMSB já
está em fase de finalização e será
enviado à Câmara para apreciação dos vereadores nas próximas
semanas.
Entre as prioridades do plano
estão a qualidade, a regularidade
e a cobertura do atendimento dos
sistemas de abastecimento de
água e esgotamento sanitário, a
proteção dos recursos hídricos, a

Gustavo Lima/Agência Câmara

Da redação

Divulgação

Mãe relata agressões a filho
em escola estadual de BH

12 a 1 9 de maio de 2018

Vitor Penido destacou os benefícios do plano municipal
proteção contra enchentes e a melhoria da qualidade dos serviços de
coleta domiciliar e limpeza urbana.
As ações estão previstas para serem
executadas em um prazo de até
30 anos. A consolidação do plano
também permite a viabilização
de recursos federais e estaduais
que subsidiarão os investimentos
necessários nas ações.
“São mais de 120 metas a
serem cumpridas que vão trazer
melhorias significativas para a vida
dos nova-limenses. Precisamos
ressaltar que, após aprovado pela
Câmara e instituído pela prefeitura,
o plano credencia o município a
captar milhões de reais junto a
ministérios, órgãos de promoção
ao saneamento, como a Funasa,
fundos de meio ambiente e bancos
de fomento, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Em
sua grande maioria, as captações
não têm contrapartidas do município”, enfatizou o prefeito de Nova
Lima, Vitor Penido (DEM).
Para o secretário de Meio Ambiente, Danilo Vieira, os ganhos
com a implantação do plano são
significativos. “Há a preservação
do meio ambiente, e principal-

mente dos rios, pois sem o devido
tratamento o esgoto polui rios e
lagos, sem a coleta adequada o
lixo pode contaminar mananciais,
prejudicar a captação de água
e obstruir o sistema de drenagem, contribuindo com o risco
de enchentes. Esse instrumento
vai permitir a potencialização
do turismo, garantir a saúde do
trabalhador e aumentar a produtividade devido às ausências
trabalhistas provocadas pela
disseminação de doenças, e minimizar os elevados recursos do
governo para reparo dos danos.
Investir em saneamento significa
aumentar a qualidade de vida da
população e gerar crescimento
econômico”, destacou.
Em Nova Lima, o abastecimento de água é feito, hoje, por seis sistemas sob concessão, responsável
também pelo abastecimento de
aproximadamente 50% da população da região metropolitana de
BH. O tratamento do esgoto atinge
aproximadamente 29% da população e é também operado sob duas
concessões. A meta em curto prazo,
entre 2 e 4 anos, é alcançar 45%
da população.

‘Arte da Palavra’ do Sesc agora em
BH, Montes Claros e Juiz de Fora
Divulgação
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Escritor Joca Terron é um dos convidados das edições do mês
Em maio o Sesc realizará novas
edições do projeto Arte da Palavra
– Rede Sesc de Leituras. A iniciativa
tem o objetivo de promover ações
que atuem em toda a cadeia da
produção literária. As próximas
atividades serão no Sesc Montes
Claros (rua Viúva Francisco Ribeiro,
200, Centro), no dia 15, a partir
das 18h; em Belo Horizonte, no
Sesc Palladium (av. Augusto de
Lima, 420, Centro), dia 17, a partir
das 19h, e no Sesc Juiz de Fora (av.
Barão do Rio Branco, 3.090), no
dia 18, também a partir das 19h.
As três edições pertencem
ao chamado Circuito de Autores,
voltado para promover, por meio
de uma itinerância de âmbito
nacional, autores de diversas categorias da literatura brasileira. Há
hoje, no Brasil, uma diversidade
de vozes literárias em constante
e viva produção. Boa parte desses
artistas é pouco conhecido fora
das localidades onde atuam, o

que demanda uma necessidade
de intercâmbio desses autores para
fazer circular suas obras e ideias,
possibilitando que diferentes vertentes literárias sejam conhecidas
em diversas regiões.
Por isso, Montes Claros, Belo
Horizonte e Juiz de Fora receberão
a mesa ‘O portunhol selvagem na

Há hoje, no
Brasil, uma
diversidade de
vozes literárias
em constante
e viva
produção

literatura contemporânea latino-americana’ com os autores Joca
Terron e Douglas Diegues. A proposta é analisar como a mescla
de línguas é uma das bases de
certa literatura latino-americana
contemporânea, que rompe com
a língua única enquanto império
estatal e tem como uma de suas
bases a linguagem como um animal selvagem não domesticado. A
participação em todos os encontros
é gratuita, com retirada de convites
antes do início da atividade. Os
espaços são sujeitos a lotação.
O Arte da Palavra – Rede Sesc
de Leituras é um circuito atuante
em todas as regiões do país que
estimula a divulgação de autores
nas suas diferentes formas de manifestações. Durante 2018, mais de
70 representantes da diversidade
literária brasileira percorrerão todos os estados do país. Em Minas
Gerais o projeto começou em abril
de 2018, em Poços de Caldas.
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Prefeito de Ipatinga
visita unidades de Saúde PAU LO C E SA R P E D R O SA
EDIÇÃO DO BRASIL
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GORGETAS
COMUNICADO CNTUR

Nardyello Rocha conheceu um pouco mais da estrutura
to fora do domicílio, oncologia,
oftalmologia, dentre outros. Para
que se tenha ideia da importância
do serviço, nada menos que 200
pessoas passam diariamente por
ele, buscando encaminhamentos
para as mais diversas demandas.

Corpo a corpo
Com uma agenda extensa de
visitas à área da Saúde o prefeito
iniciou as atividades pelos profissionais do Samu, apresentando
seu plano de trabalho e reforçando
o compromisso de regularizar a
situação da complementação

de aposentadoria dos servidores
públicos com a implantação de
um Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS). Ele salientou ainda o
seu carinho pelo Samu, lembrando
que nos próximos dias participará
da inauguração da nova base do
serviço no Shopping do Vale.
Abrindo espaço a falas dos profissionais, o prefeito conheceu um
pouco mais da estrutura do Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência
na cidade e, ainda, foi atualizado
sobre as necessidades de melhorias
nos fluxos de entrada no serviço
de urgência, principalmente para
atender as cidades circunvizinhas.

Itabirito recebe Prêmio Fecomércio
de Sustentabilidade em São Paulo
PMI

O

Projeto de Educação
Ambiental nas Áreas Rurais de Itabirito, desenvolvido pela
Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, recebeu a primeira
colocação na categoria “Órgão
Público” do 6º Prêmio Fecomercio
de Sustentabilidade. A cerimônia
de entrega foi realizada no dia 3
de maio em São Paulo.
O projeto premiado é um dos
pilares do Programa de Águas Integradas (PAI) e tem como objetivo
promover a consciência ambiental
de moradores e alunos da rede municipal das áreas rurais de Itabirito,
possibilitando a aproximação e
adesão dos proprietários rurais ao
programa.
“O prêmio é um reconhecimento ao trabalho sério e profissional
de toda a equipe da secretaria em
prol da preservação dos recursos
hídricos da cidade. Além disso, é
uma oportunidade de destacar Itabirito no cenário nacional por sua
preocupação ambiental”, salientou

Advogado & Jornalista

Antônio Generoso
durante o evento
o secretário de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável,
Antônio Generoso.

Programa
O Programa de Águas Integradas foi desenvolvido pelas
secretarias de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento para controlar as pressões
e impactos na bacia hidrográfica
do Rio Itabirito e delimitar as áreas
prioritárias para conservação da

biodiversidade e recuperação da
bacia, melhorando a qualidade
dos recursos e consolidando a
política pública de reestruturação
hídrica do município.
Além do projeto de educação
ambiental, o programa é dividido
em outras sete frentes: cercamento
de áreas protegida; recuperação
da cobertura vegetal; controle e
recuperação de erosão, medidas
individuais de saneamento rural;
capacitação dos produtores rurais;
pagamento por serviços ambientais e desassoreamento dos rios.
As ações desenvolvidas já renderam resultados positivos para
o município, como a melhoria
da qualidade e quantidade de
água no rio Itabirito durante todo
o ano, eliminação de enchentes
mesmo com quantitativo similar
de chuvas desde 2013, diminuição
do consumo de água do Alto Rio
das Velhas, tratamento de 90%
do esgoto, reciclagem de mais de
40% do resíduo e diagnóstico de
20 hectares para plantio de mudas
nativas.

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

A Confederação Nacional do Turismo - CNTUR vem a propósito de boatos e notícias inverídicas
divulgadas na internet e em redes sociais sobre as GORJETAS, esclarecer o que se segue:
- A Lei das Gorjetas (Lei N° 13.419/17) não foi revogada. No site da Presidência da República
(www.planalto.gov.br/ccivil03/ato2015-2018/2017/lei/l13419.htm), ela permanece em pleno vigor,
tal como fora promulgada, sem qualquer alteração de revogação e sem estar tachada (riscada).
- Nenhuma lei determinou de forma expressa, como exige o artigo 9° da lei Complementar
95/1998, a revogação integral da Lei das Gorjetas ou de qualquer um de seus dispositivos.
- Em momento algum, o Congresso Nacional se reuniu para votar a revogação de Lei das Gorjetas. Ela tampouco foi objeto de qualquer deliberação parlamentar, por ocasião da tramitação
da Lei da Reforma Trabalhista.
- Continua também vigorando as convenções e acordos coletivos locais, pelos qual os hotéis,
restaurantes, bares e similares estão obrigados a :
- sugerir e discriminar as gorjetas, em percentual não inferior a 10%, nas notas de despesas
(pré-contas) entregues aos clientes;
- distribuir as gorjetas, segundo critérios estabelecidos em assembleia dos empregados,
pagando-as em holerites;
- pagar aos empregados os encargos sociais sobre as gorjetas (FGTS, férias mais 1/3 e 13°
salário); e,
- anotar na CTPS dos empregados as gorjetas por eles recebidas.
- As empresas podem reter até 20% das gorjetas para o pagamento dos encargos sociais, caso
estejam inscritas no SIMPLES. Para aquelas tributadas pelo regime do Lucro Presumido ou Real a
retenção é de até 33%, após Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.
- As Convenções e acordos coletivos têm força de lei. Aliás, pela Reforma Trabalhista, a Convenção
vale até mais do que a lei. Dessa forma, os operadores do direito (juízes, promotores, fiscais etc)
devem observá-las em todos os seus atos e decisões.

CANAL ABERTO

RETOMADA DA CRISE

18ª Feijoada dos Amigos. O Mercado Central de BH
realizou no ultimo dia 09 de maio, a tradicional Feijoada
dos Amigos. Recebendo os amigos, convidados e autoridades, o Presidente do Mercado Central, Geraldo Henrique
Figueiredo Campos, e o Superintendente, Luiz Carlos.
Rock in Rio. A Live Nation adquiriu uma participação
do festival Rock In Rio, anunciou a empresa, líder no
mercado global de entretenimento ao vivo. “Estamos
muito satisfeitos em reunir o maior festival de música
do mundo com a maior empresa de entretenimento do
planeta”, disse Roberto Medina, fundador e presidente
do Rock in Rio, em comunicado. Medina e sua equipe
continuarão sendo as principais partes interessadas no
evento e os responsáveis por gerenciar a produção do
festival. A empreitada é mais uma iniciativa da expansão
da Live Nation pelo território sul-americano, após a estreia
de sua operação solo no Brasil com a turnê de Foo Fighters
com Queens of the Stone Age, em fevereiro.
Osvaldo Afonso

Ao visitar servidores públicos e
usuários nas unidades de Saúde da
rede pública de Ipatinga, como o
Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu), o Hospital Municipal Elaine Martins e a Policlínica
Municipal, o prefeito Nardyello
Rocha (MDB) aproveitou sua passagem pelo Serviço de Autorização
Médica (SAM), no bairro Cidade
Nobre, para assinar o contrato de
locação do imóvel na Rua Ocara,
no bairro Iguaçu, onde passará a
funcionar dentro de 15 dias a nova
sede da repartição. Essa é uma
antiga reivindicação dos usuários.
“Este é um momento importante para Ipatinga. Nós queremos
avançar com as mudanças que forem necessárias, principalmente na
área da Saúde, buscando sempre
a humanização dos serviços. Quem
conhece meu trabalho sabe da ênfase na valorização e capacitação
dos profissionais para que seja
oferecido à comunidade um serviço
de mais qualidade. Nós vimos aqui
como, de fato, falta conforto pela
falta de um espaço maior e mais
adequado para os atendimentos.
E vamos mudar isso”, assegurou.
A nova sede do SAM contará
com novo mobiliário, uma ampla
sala de espera, além de outras
20 salas distribuídas para cada
setor do serviço, como tratamen-

PMI

QUEM SABE, SABE

Feijoada dos Amigos do Mercado Central de BH, Marcelo Souza, José
Agostinho Quadros (Nem) Marivani Cruz e Valdez Maranhão

A crise dos dois últimos
anos vem sendo superada a
cada dia. A retomada é hoje
o termo que mais se ouve de
porta-vozes dos mais diversos segmentos da indústria
turística nacional. Quem não
menciona que os ‘cenários
voltam a ser positivos’ é porque
conseguiu se manter acima
da linha da água. Sem querer
abusar de clichês ‘corporativo-motivacionais’ - mas já
abusando, existem pessoas
que encaram a crise como
oportunidade. O mercado
fica emparelhado em termos
econômicos e todos dentro do
universo de pequenas e médias
empresas. A maior fatia dos
negócios em operação hoje
no país tem mais ou menos as
mesmas dificuldades. Como
é possível, então, que alguns
cresçam e outros sigam nadando contra a maré? Simples:
com movimento. Um pequeno
passo em outra direção pode
operar milagres ao alterar a
perspectiva. Outras vezes, basta manter a operação trivial,
com o cuidado de adicionar
excelência ao óbvio.

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.
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Da redação

A

Aceitação

Divulgação

ceitação, determinação e
resiliência. Essas são as palavras que regem a vida da
paratleta de jiu-jitsu Quenia
Victor. Com inúmeras vitórias, a lutadora conquistou recentemente a medalha
de prata no Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship.
Quenia diz que sua adversária foi
Jess Munter. “Ela é uma guerreira e a
luta foi muito forte, mas o que mais
chamou minha atenção foi a recepção que tivemos. Quando entramos
para lutar, o evento parou e todos nos
aplaudiram. Foi um reconhecimento
fantástico”.

Contudo, a paratleta acrescenta que
não é fácil participar das competições
devido ao alto custo. “Tenho patrocinadores, mas o apoio é pequeno. O
ideal seria se o jiu-jitsu virasse uma
modalidade olímpica para aumentar
a visibilidade. Consegui ir para este
mundial em Abu Dhabi por ter sido a
primeira no ranking mundial feminino
da América do Sul. Ganhei passagem e
hospedagem”.
Quando não consegue apoio financeiro, Quenia tenta ir às disputas
por conta própria. “No final deste mês,
vou participar de um campeonato em
Gramado. E em setembro, se tudo der
certo, irei para o Grand Slan, em Los
Angeles. Tento participar do máximo
de competições que consigo”.

Divulgação

Paratleta mineira leva medalha
de prata em mundial de jiu-jitsu
Aos 2 anos, Quenia sofreu
uma amputação traumática no
braço direito devido a um acidente. O jiu-jitsu ajudou a paratleta
a se aceitar. “Antes de começar
a praticar a modalidade, me
escondia. Quando comecei, há 4
anos, achei que não conseguiria
lutar. Era uma vontade antiga,
mas eu mesma me limitei. Tinha
vergonha”.
Porém ao ter o primeiro contato com a luta, a paratleta viu
que tinha habilidade. “Me adaptei muito bem e logo comecei a
competir. Hoje, luto até mesmo
com pessoas sem deficiência. Sou
muito resolvida quanto a minha
limitação. Treino duro e disputo
de igual para igual. O jiu-jitsu me
ensina a pensar, superar obstáculos e medos”.

Legado

Competidora precisou superar seus medos

E é exatamente essa trajetória que ela pretende construir.
“Quero mostrar para os paratletas que nada é impossível.
Pretendo divulgar cada vez mais o
parajiu-jitsu a fim de atrair novos
atletas. Hoje, recebo mensagens
de pessoas que se inspiraram em
mim para começar a treinar e isso
é impagável”.
Ela deixa uma mensagem aos
paratletas que estão começando.
“Treine bastante, não desista mediante as dificuldades. Com deficiência ou não todos encontrarão
obstáculos em seu caminho e
ultrapassá-los fará você mais
forte dentro e fora dos tatames
e, o melhor, você ganhará uma
grande família”.

Pódio do Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship

De acordo com Quenia,
no Brasil existem mais de
200 paratletas de jiu-jitsu.
Nos campeonatos, há sempre
cerca de 50 competidores.

Divulgação

Camponesa/Minas anuncia mais três
reforços para a próxima temporada
Lana,
Malu e
Bruninha
integram
a equipe
A Camponesa/Minas anuncia a contratação da levantadora
Bruna Costa (Bruninha), da
ponteira Lana Silva e da oposta
Maria Luísa (Malu). O clube segue em formação da equipe para
a temporada 2018/2019 e, assim
que surgirem novos reforços ou
renovações de contrato, anunciará em seus canais oficiais de
comunicação. Até o momento, o
Minas confirmou as contratações
da ponteira campeã olímpica
Natália Zílio, da oposta Bruna
Honório e renovou os contratos
das centrais Carol Gattaz, Mara
e Mayany, das líberos Léia e Geórgia e da levantadora Macrís,
além do técnico Stefano Lavarini.
A levantadora Bruninha é natural de São Paulo, tem 23 anos e
1,70m de altura. A atleta disputou
a primeira Superliga aos 17 anos,
pelo Barueri. Depois passou pelo
Pinheiros, clube que defendeu até
a temporada passada. A jogado-

ra tem passagens pela seleção
brasileira Sub-23 e fez parte do
grupo que conquistou o título
sul-americano da categoria, em
Lima, no Peru. “Fiquei surpresa
quando recebi o convite do Minas.
Sempre sonhei em jogar em um
time com essa estrutura e que brigasse por títulos. Estou animada
para a temporada. Quero ajudar
a equipe em tudo que estiver ao
meu alcance para honrar essa
camisa de tanta tradição no vôlei
brasileiro”, comentou.
Lana também estava no Pinheiros na temporada passada.
A ponteira, de 21 anos e 1,83m,
disputou a Superliga B pelo
Cascavel, do Paraná, em 2015,
e passou pelo Valinhos, na Superliga 2015/2016. Defendeu a
seleção brasileira Sub-17, Sub-19
e Sub-23 e ficou com a prata no
Mundial Sub-20 e o bronze no
Mundial Sub-18, com a camisa
verde e amarela. “O Minas está

o seu consórcio multibrasileiro

com um elenco forte na próxima
temporada. Vamos trabalhar
para brigar pelos títulos e a torcida do clube pode esperar garra
e vontade, pois quero ajudar a
minha equipe”, disse a atleta.
A oposta Malu defendeu
o Brasília Vôlei na temporada
2016/2017. A atleta, que é natural de Curvelo, também passou
pelo São José dos Campos e
pelo Praia Clube. Aos 24 anos
e 1,83m, Malu espera conquistar muitos títulos pela equipe
minastenista. “Estou feliz em
fazer parte da equipe do Minas.
Sou uma atleta de muita garra
e persistência. Para mim, não
tem bola perdida. Vou dar sempre o meu melhor em quadra
e a torcida pode esperar isso.
Com certeza, quero conquistar
muitos títulos e é foco total no
trabalho. Se Deus quiser, vai dar
tudo certo para o nosso elenco”,
destacou a atleta.

Wanderley Paiva
Desembargador do TJMG e bacharel em
Comunicação Social – ws-paiva@hotmail.com

O futebol e o Judiciário
O
novo presidente do
Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG)
eleito para o biênio 20182020 é o desembargador
Nelson Missias de Morais.
Ele recebeu 69 votos dos
124 desembargadores que
compareceram à votação. O
outro presidenciável, desem-

bargador Carlos Levenhagen,
somou 52 votos. A eleição
aconteceu na tarde do último
dia 23 de abril, no auditório
do edifício-sede. A posse da
nova direção do TJMG será em
29 de junho.
O presidente eleito afirmou que pretende atuar de
forma colegiada, ouvindo

servidores e juízes e procurando melhorar a estrutura no 1º
e no 2º graus. O magistrado
disse que o objetivo é garantir
uma justiça mais célere e cidadã para a sociedade. “Quero
começar ouvindo, para poder,
em conjunto com os atores
dessa grande estrutura, tomar
as decisões certas”, afirmou.

Para os demais cargos de direção do TJMG
- biênio 2018-2020 - foram eleitos os seguintes desembargadores:
Primeiro vice-presidente:
Des. Afrânio Vilela
Segundo vice-presidente:
Desª. Áurea Brasil
Em meio aos desafios que
cada um terá durante a gestão
do competente desembargador Nelson Missias, amigo e
companheiro de longas jornadas na magistratura mineira,
vamos conhecer um pouco
das paixões futebolísticas de
cada desembargador. Começando pelo futuro presidente
do TJMG, des. Nelson Missias,
um torcedor apaixonado e conselheiro do Cruzeiro Esporte
Clube. Missias é um frequentador assíduo do Mineirão
e está muito otimista com a
campanha do time celeste na
Copa Libertadores da América.
Completando o time de ilustres torcedores cinco estrelas:
primeiro vice-presidente, des.
Afrânio Vilela. O próximo primeiro vice-presidente do TJMG
também está muito otimista
com a equipe cruzeirense e
espera uma nova conquista
da tríplice coroa para este ano.

Terceiro vice-presidente:
Desª. Mariângela Meyer

Já o time de atleticanos que
irão compor a direção do TJMG
está levando ligeira vantagem
em relação aos cruzeirenses.
A começar pela operosa e
simpática des. Áurea Brasil,
segunda vice-presidente, uma
atleticana de muito respeito.
Não se trata de uma profecia,
mas estou a acreditar que a
des. Áurea Brasil será a primeira
mulher, num futuro próximo, a
presidir o Sodalício Mineiro. Na
terceira vice-presidência, a culta
des. Mariângela Meyer revelou
que torce mesmo é para o
futebol mineiro. Sua alegria é
ver os clubes de Minas sendo
destaque no cenário nacional
e internacional. O nobre e culto
corregedor-geral de Justiça,
des. Saldanha da Fonseca, é
um atleticano roxo e de quatro
costados. Saldanha espera ver
o Galo novamente Campeão
Brasileiro, um feito que não
ocorre desde 1971. O digno

Corregedor-geral de justiça:     
Des. Saldanha da Fonseca
Vice-corregedor-geral de justiça:
Des. Corrêa Camargo
desembargador sonha também em ver o time alvinegro
disputando a Copa Libertadores
da América em 2019.
E fechando o time de ilustres atleticanos está o vice
corregedor-geral de Justiça,
des. Corrêa Camargo. Para
provar que a rivalidade deve
ser sadia e frequentar apenas
as arquibancadas, sem violência e sempre respeitando o
time do coração de cada um, o
digno amigo Corrêa Camargo
além de um grande atleticano,
é também torcedor do Flamengo. Excepcional demonstração
de civilidade e desportividade.
Pois bem. Está formado
o excelente time que irá comandar o TJMG no biênio
2018-2020, sob a batuta do
fiel amigo des. Nelson Missias. Desejo sorte aos nobres
colegas e que tenhamos uma
gestão unida em prol de um
Judiciário forte e eficiente.
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