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“O meu plano de governo será o pior, porque ele é 
verdadeiro. Estamos em uma fase da política de men-
tir”, essa foi uma das muitas frases do pré-candidato 
à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL), 
em sua passagem por Belo Horizonte. Ele também 
abordou temas relacionados às questões ambien-
tais, indígenas, econômicas e sobre a divulgação de 
documentos da ditadura militar.

Um paciente que apresenta sintomas como lesões na pele, inchaços repentinos e 
coceira intensa pode estar com Urticária Crônica Espontânea (UCE). O problema acomete 
1 milhão de brasileiros, embora seja desconhecida para 91% da população.

As incertezas na política, mediante às eleições deste ano, podem refletir na economia 
nacional. Especialmente nas decisões do Copom no que se refere à taxa da Selic.

Mesmo com a água poluída, a 
pesca na Lagoa da Pampulha, em 
Belo Horizonte, é comum, especial-
mente durante os fins de semanas. 
Apesar da prática ser proibida para 
consumo, tradição mantém inú-
meros pescadores no local. Mitos, 
forma de lazer, falta de informção e 
fiscalização fortalecem o costume.

APosentAdoriA PreocuPA 
85% dos trAbAlhAdores

O aumento da expectativa 
de vida no Brasil é um fato 
e, por isso, uma pesquisa 

realizada pelo SPC Brasil e CNDL 
mostra que 85% dos entrevistados 
se preocupam com a aposentado-
ria. Além disso, 74% das pessoas 
têm receio de passar dificuldades 
financeiras após se aposentar, 
enquanto que 71% temem ter de 
trabalhar nessa fase da vida para 
continuar garantindo o próprio 
sustento. economiA – PáginA 5
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Bolsonaro se posiciona sobre assuntos
polêmicos em sua passagem por BH
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TAxA SELiC ACOMPANHA OSCiLAçãO POLíTiCA

Pesca na Pampulha: 
Proibição x Tradição
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saiba como a cotação do
dólar pode impactar sua vida
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Depois de ouvir uma assessoria especializada, o prefeito de Juiz de Fora, Antônio 
Almas (PSDB), autorizou a reabertura das trilhas em torno dos prédios históricos para 
caminhada dos visitantes. Assim como o próprio Museu Mariano Procópio que também 
ficará aberto ao público.

Museu Mariano Procópio
é reaberto em Juiz de Fora
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Poker, o esporte mental
que não para de crescer
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Você conhece as consequências da
alta do dólar na vida dos brasileiros?

Na última semana, o dólar americano co-
mercial voltou a subir e fechou cotado a 
R$ 3,66, sendo o maior valor desde abril de 

2016. A moeda é muito utilizada por investidores no 
mercado financeiro ou por pessoas que estão pen-
sando em viajar. Mas você conhece como funciona 
o câmbio e as razões que levam a moeda subir ou 
cair, além dos efeitos que essa alta constante causa 
na vida dos brasileiros? Para entender a situação, 
o edição do brasil conversou com Paulo Roberto 
Paixão Bretas, presidente do Conselho Regional de 
Economia de Minas Gerais (Corecon-MG).

o que é swap cambial?
É uma troca de riscos entre duas partes. 

O Banco Central (BC) oferece um contrato de 
venda de dólares, com data de encerramento 
definida, mas não entrega a moeda americana. 
No vencimento desses contratos, o investidor se 
compromete a pagar uma taxa de juros sobre o 
valor deles e recebe do BC a variação do dólar no 
mesmo período. Esses contratos também servem 
para dar proteção a quem tem dívida em moeda 
estrangeira. Quando o dólar sobe, recebem sua 
variação do BC.

Dólar à vista
Usado principalmente por empresas para fechar contratos no mercado 
financeiro

Ptax
Taxa média entre as instituições que podem negociar dólar. É calculado 
pelo Banco Central

Dólar futuro
Contrato negociado no mercado financeiro e que representa a compra ou 
venda da moeda em uma data futura, porém com o preço estabelecido 
previamente

Dólar comercial Utilizado pelas empresas para negócios de importação e exportação

Dólar turismo
Utilizado para viagens internacionais e compras no exterior. Cada cidade 
e casa de câmbio negocia a moeda por um valor diferente.

Dólar paralelo Valor negociado de forma não oficial e sem a supervisão do Banco Central

o que tem feito o dólar subir em relação 
ao real?

O mercado financeiro também responde ao com-
portamento psicológico, ao medo, a tensão e ao risco. 
São coisas supra econômicas e que influenciam as 
decisões das pessoas. E o que acontece no momento 
é que a Argentina está vivendo problemas de falta do 
dólar. A economia americana está demonstrando que 
está melhorando. A alta dos juros atrai investimentos 
para lá, buscando segurança no mercado americano. 
isso significa que pode faltar dólar no fluxo mundial de 
circulação. Se as pessoas entram em uma expectativa de 
que vai faltar dólar, elas imediatamente associam isso a 
subida da moeda. E como qualquer outra mercadoria, 
se for escassa tende a aumentar de preço quando há 
uma demanda continuada por elas.

Nesse caso, junta o comportamento do mercado, a 
avaliação do que está acontecendo na Argentina, mais 
a alta dos juros americanos e a decisão do mercado é de 
que é necessário adquirir mais dólar, pois ele vai subir de 
preço. As pessoas antecipam a compra e buscam ainda 
mais a moeda por diversas razões. Algumas precisam 
importar, outras precisam pagar dívidas, o que provoca 
esse movimento de alta. 

Quem se beneficia e quem perde com a 
alta do dólar no brasil?

Ganha quem possui reservas da moeda americana e 
quem exporta, pois terá uma relação entre o real e o dólar 
favorável do ponto de vista da moeda brasileira ficar mais 
barata e ele poder ter preços mais baratos e exportar mais. 
O Banco Central também ganha, pois tem as reservas de 
cerca de US$ 370 bilhões, sendo importante para evitar 
que tenhamos uma crise cambial. 

Perde quem não tem dólar e tem que pagar dívidas. 
Além de quem não pode comprar as swaps cambiais, 
antecipando aquele dólar que você terá que gastar mais 
à frente. Pois se a perspectiva é de o valor da moeda con-
tinuar subindo e você tem uma dívida em dólar, o melhor 
é ter uma reserva agora que te permita comprá-lo mais 
barato, do que arriscar e no futuro não ter como pagar 
esse endividamento. 

Perde também o importador que terá que importar as 
coisas mais caras, correndo o risco de ter uma inflação de 
custo produzida por matérias-primas e componentes que 
são usados para fabricar e montar as coisas no Brasil, a 
partir daquilo que é importado a preço de dólar.

como a alta do dólar afeta a economia 
brasileira? o país pode estar entrando em 
outra crise?

Se continuar subindo, no futuro isso pode sinalizar 
uma alta no preço de tudo que é importado, interna-
lizando uma inflação que vem de fora. Também pode 
influenciar na questão do risco e as pessoas podem 
começar a desconfiar que o Brasil vai entrar em uma 
crise devido ao dólar está subindo muito. Para os expor-
tadores influencia positivamente, pois vão vender em 
dólar e receber em reais. Evidentemente, sendo o dólar 

uma mercadoria, aqueles setores compradores vão sofrer 
mais que os setores vendedores. Quem vende aproveita 
que está em um preço mais alto e com uma perspectiva 
de mais ganho.

Hoje, como nós temos uma situação de inflação 
controlada, os analistas dizem que essa mexida no dólar 
é conjuntural e não estrutural. isso significa que é um mo-
mento pelo qual estamos passando, uma medida de ajuste. 
Ela não vai afetar muito os índices de inflação brasileiros. 
Mas tudo muda, pois na economia tem que se analisar a 
dinâmica do mercado a todo instante.

a situação política e a proximidade das 
eleições afetam essa cotação?

Pode afetar na medida em que as pessoas começam 
a interpretar risco. Geralmente os termômetros disso são o 
dólar e a bolsa de valores. Quando as pessoas deixam de 
aplicar na bolsa e passam a comprar o dólar para poder 
ter uma segurança do seu patrimônio, pode ser um sinal 
de que elas estão desconfiadas que algo ruim vem pela 
frente. Mas ainda não vejo isso acontecendo de maneira 
generalizada na economia brasileira. Não estou vendo 
no momento um risco eleitoral produzindo mudanças no 
portfólio de investimentos dos capitalistas.

Quais são as perspectivas para os próximos 
meses?

É muito difícil prever. Eu não me arriscaria a fazer 
essa previsão. Mas acho que a perspectiva é de equilibrar 
em um novo patamar, uma vez que o Banco Central não 
vai deixar o dólar flutuar livremente para poder provocar 
incertezas na economia.

existe alguma coisa que o governo brasi-
leiro pode fazer para controlar essa alta? 

Ele tem o recurso de vender as swaps cambiais, a reser-
va de dólares, pode subir os juros para atrair mais dinheiro 
e investimentos de fora, criar programas de investimento 
para atrair capital internacional. A economia é confiança, 
regras bem estabelecidas e riscos reduzidos.

No Brasil praticamos o que a gente chama de economia 
de flutuação suja. isso quer dizer que o Banco Central deixa 
o dólar flutuar até que não ultrapasse determinados limites. 
Por exemplo, o dólar vai flutuar primeiro entre R$ 3 e R$ 3,10. 
Após um movimento de mercado vai subir e passar a flutuar 
entre R$ 3,20 e R$ 3,30. O banco acompanha e monitora 
para não virar uma coisa caótica. Se deixar o dólar disparar 
demais, produz no mercado o que chamamos de efeito 
manada. Todo mundo vai querer comprar dólar, pois percebe 
que a moeda está subindo e se valorizando.

existe algum valor ideal para o dólar?

Para entender melhor essa questão é preciso voltar 
no tempo. O plano real teve uma característica importan-
te que foi a fixação do valor do dólar. Naquela ocasião, 
queriam valorizar a moeda nova e que ela equivalesse a 
um dólar. Mas Fernando Henrique Cardoso cometeu um 
erro gravíssimo e manteve esse câmbio fixo mais tempo 
do que deveria, porque as variáveis políticas eram mais 
importantes no momento do que as econômicas.

Atualmente, isso provocaria mais instabilidade fixando 
o dólar. Se fixar com valor baixo, estaria valorizando a 
nossa moeda e usando isso como uma política de combate 
à inflação, o que não é o caso do Brasil que está com a 
inflação bem controlada. Se eu desvalorizo a nossa moe-
da, estaria sinalizando uma preocupação com a possível 
falta do dólar, o que é ruim para o mercado. É preferível 
permanecer com o câmbio flutuante e o Banco Central 
continuar monitorando para que isso não saia de controle.

Quem está com viagem marcada o que 
deve fazer, comprar ou esperar?

isso é muito relativo. Pode ser que a fase do dólar 
alto tenha passado e que ele venha a cair de valor de-
pois. Se a tendência é de alta e as análises econômicas 
dizem que pode subir mais, compre agora. Mas se a 
viagem ainda está muito longe, é melhor esperar um 
pouco e ver se a taxa cede novamente. E como o valor 
oscila muito, o ideal é nunca comprar tudo em um único 
dia. A pessoa pode fazer um melhor negócio se fracionar 
a compra da moeda.

diFerenÇAs entre cAdA dÓlAr
Paulo roberto Paixão bretas, presidente do conselho 
regional de economia de minas gerais (corecon-mg)
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espetacularização do Judiciário
Grande parte das decisões de poder Judiciário têm sido espetacularizadas, 

especialmente nos processos emanados das Cortes Superiores, com destaque 
para casos que tiveram uma exposição maior dos magistrados, por meio da 
mídia e/ou de outras ações que lhe deram evidência.  No entanto, essa prática 
é condenada.

Recentemente, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais Doorgal Borges de Andrada não mediu palavras para criticar a postura 
de integrantes, sobretudo, envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Em sua 
avaliação, a Corte Maior deveria ser permeada por juízes de carreira, partido do 
pressuposto que o bom julgamento exige total imparcialidade, conhecimento 
jurídico, experiência na profissão e coragem para decidir sem ser influenciado ou 
pressionado pela mídia ou qualquer outra instituição. Sem rompantes, porém 
muito firme, o desembargador afirma que o juiz tem de estar treinado para agir 
com neutralidade, principalmente a partir da observação dos ditames da lei e do 
direito, independentemente de saber se receberá aplausos ou vais. 

Muitas autoridades refletem como o meritíssimo, entretanto, foi dele a 
audácia de levantar a voz a respeito deste polêmico assunto sobre juízes sem a 
devida capacidade técnica-jurídica e que estão atuando nos meandros das Cortes. 

No âmago da celeuma, o desembargador salienta: “O Judiciário jamais pode 
ser o centro das decisões políticas do país, pois se trata de um órgão técnico”.  Ele 
ainda avalia a situação de alguns ministros que se tornam o cerne das atenções, 
proferindo palestras, entrevistas, debates e criando polêmicas políticas. Segundo 
Andrada, isso é próprio dos políticos e inconcebível para os juízes. “Os magistrados 
devem solucionar problemas 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 segmento”, afirma. 

 As observações do membro da Corte Judiciária de Minas são contundentes 
e reveladoras no sentido de confirmar que, no momento, muitos juízes se propa-
gam pelo país afora com pretensão de se tornarem mais conhecidos do povo. A 
presença da televisão nos julgamentos tem provocado um efeito forte no sentido 
de exibir as entranhas dos bastidores desse importante poder. Assim, ministros e 
outras autoridades tem priorizado debater, julgar e sentenciar assuntos de maior 
importância, deixando para um segundo plano processos de elevada significação 
para a população brasileira, a exemplo dos temas relacionados à área criminal. 
As estatísticas mostram que apenas 8% dos criminosos são condenados e isso 
pelas razões mais diversas, incluindo a falta de materialidade e incapacidade da 
própria polícia em elucidar os delitos com a devida presteza para levar os seus 
indiciados aos bancos dos réus. 

Para o desembargador, por conta dessa discrepância de ações, temos um 
país que contabiliza uma média de 55 mil mortos anualmente devido à violência.

Pequena história de psicopatas
Aqui sempre se fala que eles nunca 

cedem, nunca desistem. Agora, um canal 
americano divulgou um documento da 
CiA de 1974 que acusa os militares da 
execução de presos políticos num período 
em que se buscava a anistia diante de 
uma guerra nada surda entre as Forças 
Armadas e os comunistas,

À época, trabalhando em São Paulo 
no antigo Jornal da Tarde, vespertino 
do O Estado de S. Paulo, havia assistido de 
perto a ação dos comunistas para instalar 
o caos no país que, como agora, faziam 
manifestações para provocar a desordem 
institucional e bagunçar tudo.

Aliás, a busca pela desordem nunca 
parou: assaltos, passeatas e ameaças 
sempre estiveram na agenda comunista 

com manifestações de meia dúzia para 
tentar tumultuar a ordem.

De volta a Minas, também como 
correspondente do Jornal da Tarde, por 
meio de um policial baleado por eles em 
ação de planejamento de ação terrorista 
em um bairro de Belo Horizonte, obtive 
informações sobre o plano dos fanáticos 
de instalar o terror na capital mineira.

O plano previa a explosão dos viadutos 
do Floresta e do Santa Tereza, além, na 
época, dos trilhos da Central do Brasil, da 
caixa d’água que atendia Belo Horizonte 
e outras loucuras do tipo das que, agora, 
foram divulgadas pelo jornal americano.

A matéria sobre o plano dos comunis-
tas em BH foi publicada em manchete, 
ocupando toda a primeira página, mas o 

serviço de inteligência dos militares ficou 
sabendo e, por considerar inconveniente 
a circulação da reportagem, apreenderam 
a edição do Jornal da Tarde na boca da 
rotativa que ficava no antigo prédio do Es-
tadão na Rua Major Quedinho.

Aquilo foi uma enorme frustração…
Foi mais ou menos como agora 

quando, na antevéspera das eleições 
deste ano, é reativada a velha estratégia 
do caos para tentar colocar o presidiário 
Lula (PT) como candidato a presidente nas 
próximas eleições.

Vai continuar assim, sempre.
Como psicopatas, eles não desistem 

de provocar o caos no Brasil.
Haja Deus! Ou de forma mais amena: 

haja saco!
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sindicalistas dispersos
Durante participação no programa Cena Política, da BH News 

TV, o cientista político rudá ricci teceu considerações relacionadas 
à sucessão estadual. Em determinado momento, ele comentou que 
avalia como sofrível o relacionamento do governador Fernando 
Pimentel (PT) com o meio sindical pelo fato das entidades terem 
o apoiado, incondicionalmente, no último pleito. 

cena única. ricci é um histórico defensor do PT, tendo, inclusive, 
atuado no conselho político do então presidente lula (PT). 

em defesa dos cassinos
Sem meias palavras, o deputado estadual do PDT alencar da 

silveira disse, semana passada, que Minas Gerais perde milhões 
de reais pelo fato de não haver a legalização dos jogos, inclusive, 
o jogo do bicho, cassinos e tudo mais. Ou seja, sua excelência 
liberou geral. Eu hein?!

lula e bolsonaro
“Ao seu modo, dois pré-candidatos à Presidência da República, 

ciro gomes e Jair bolsonaro têm perfis parecidos. Ambos tem 
língua solta, estopim curto e são falastrões”. Opinião do cientista 
político Adriano cerqueira. 

Partido da lava jato
Segundo comentários dos jornalistas encarregados da cobertu-

ra política de Brasília, o influente Partido Progressista, com sua 3º 
maior bancada no Congresso, tornou-se o campeão em números 
de políticos denunciados pela Operação Lava Jato. 

Fábio injustiçado
tite convocou os atletas que vão à Copa do Mundo e, mais uma 

vez, deixou de fora Fábio, goleiro do Cruzeiro. Ele vem merecendo 
uma chance na seleção há mais de 10 anos, vários treinadores pas-
saram na CBF e o goleiro não foi convocado. tite chamou ederson, 
do Manchester City. Se fizer uma pesquisa no país, menos de meia 
dúzia de torcedores saberão quem é o goleiro. Comentário na porta 
do Café Nice, na Praça Sete: “Se Fábio jogasse em São Paulo ou 
Rio de Janeiro, já era titular da seleção há 10 anos”.

Período militar
Concordando que os arquivos das Forças Armadas do Brasil 

devem ser abertos para poder esclarecer a atuação dos militares no 
regime ditatorial de 1964, o historiador paulistano marco Antonio 
Villa foi contundente. Segundo ele, quem deve cuidar desse assunto 
são os brasileiros, pois o serviço de inteligência dos Estados Unidos 
não é a instituição mais apropriada. “Eles deveriam cuidar dos seus 
assuntos internos”. Aliás, o professor chegou a levantar suspeita 
sobre a veracidade do documento divulgado, parcialmente, pela 
entidade americana. O arquivo aponta que os ex-presidente ernesto 
geisel e João Figueiredo mandavam executar presos políticos. Que 
coisa macabra, gente. 

eleição desgarrada
“Ao contrário dos anos anteriores, no pleito de 2018 é bem 

possível que não tenha a tradicional influência dos candidatos à 
presidência nas eleições estaduais. Ou seja, dificilmente haveria 
os denominados puxadores de votos, como vinha acontecendo 
nos anos anteriores. A não ser que a candidatura do ex-presidente 
lula (PT) seja reavaliada, claro”. Essa é a avaliação do professor 
paulistano José álvaro moisés.

bombeiro da crise
Atual vice-presidente da Câmara Federal, o deputado Fabio 

ramalho (MDB), o popular Fabinho liderança, tem sido um 
verdadeiro apagador de incêndio no episódio envolvendo os de-
sentendimentos entre o MDB e o governador Fernando Pimentel 
(PT). Além de falar por telefone, ele mantém contado com o chefe 
do Executivo pessoalmente para tentar minimizar a crise instalada. 
Seu trabalho não tem sido nada fácil.

Profissões em declínio 
Até então considerada uma profissão de prestígio, com amplas 

possibilidades de rendimentos garantidos, a medicina pode, em 
breve, se tornar uma vítima das redes sociais e aplicativos. Aliás, 
os advogados também estão vivendo um momento de tensão por 
conta da invasão da tecnologia. 

sem postura política
Depois de ter conversado com membros jurídicos, o filósofo luiz 

Felipe Pondé comentou: “O ex-presidente do Supremo Tribunal 
Federal Joaquim barbosa se viu obrigado a anunciar pelas redes 
sociais a sua decisão de se afastar da disputa à presidência”. Ele 
acrescentou: “O ex-ministro, acostumado a proferir sentenças e 
dar ordens que serão cumpridas sempre ao rigor da lei, não teria 
estômago para sair fazendo acordos políticos com partidos, conver-
sando e delineando conchavos com parlamentares pelo diversos 
Estados brasileiros. É muito para ele que, definitivamente, não tem 
este perfil”, concluiu o professor.

Políticos sem habilidade 
“Regionalmente pode até ser diferente, porém para os postu-

lantes ao pleito de presidente da República, exige-se nomes com 
habilidade política para evitar a catástrofe que foram os mandatos 
dos ex-presidentes collor e a própria Dilma”. Opinião do secretário 
de Justiça de São Paulo, marcio elias rosa.

homem do Pt
De acordo com analistas políticos, o ex-prefeito de São Paulo 

Fernando haddad (PT) é o plano B do partido, porém as recentes 
citações em delação premiadas como recebedor de dinheiros inde-
vido para campanhas podem afastá-lo de vez da disputa. Nos basti-
dores, é corrente a informação que haddad estaria, inclusive, com 
princípio de depressão por conta dessas informações. A conferir...

O Partido Socialista Brasileiro está próxi-
mo de completar 71 anos de história. Nestas 
sete décadas nosso partido se consolidou 
como uma das principais forças políticas do 
país, mantendo como bandeiras a democra-
cia, a liberdade e a justiça social. Nossa luta 
por um Brasil melhor não seria possível se não 
tivesse a ética como aliada e, por isso, temos 
orgulho em dizer que não estamos envolvidos 
nesses escândalos de corrupção que infe-
lizmente vêm se sucedendo em nosso país.

A coerência e a eficiência na gestão pública 
são marcas registradas do PSB. Por isso, a cada 
eleição o partido segue crescendo e ganhan-
do a confiança de cada vez mais brasileiros. 
Exemplo disso é o que acontece hoje em Minas 
Gerais, Estado em que a pré-candidatura ao 
governo do ex-prefeito de Belo Horizonte Mar-
cio Lacerda se consolida nas pesquisas como 
a possibilidade real e concreta para que o PSB 
chegue pela primeira vez ao poder.   

Acreditamos que o bom desempenho da 
pré-candidatura de Lacerda está baseado na 
união de quatro pilares que o credenciam 
para chegar ao Palácio da Liberdade e inaugu-
rar um novo período de renovação em Minas. 
O primeiro deles é o perfil mais técnico do que 
político representado por ele. Cada vez mais 
as pessoas esperam de seus representantes 
resultados concretos no lugar de disputas 
ideológicas que não levam nenhum benefício 
para a população. Seu estilo franco, sincero, 
transparente e verdadeiro tem sido muito 
bem recebido por onde passa.

O segundo fator é a sua trajetória 
pessoal. Com um currículo de quase 30 
anos como empresário de sucesso e 15 
anos como gestor público, Lacerda já pro-
vou que sabe liderar equipes e conquistar 
bons resultados. Basta observar o quanto 
Belo Horizonte avançou durante o seu 
governo. Por diversas vezes foi apontado, 

pelos institutos Datafolha e ibope, como o 
melhor prefeito do país. Além disso, merece 
destaque a honestidade e a transparência 
que marcam a sua vida. Depois de 8 anos 
como prefeito de BH, Lacerda sempre enfa-
tiza com muita autoridade que “não roubou 
e não deixou roubar”. Foram dois mandatos 
sem nenhum escândalo de corrupção.

Por último, o contato direto com a po-
pulação. Nos últimos 10 meses Lacerda per-
correu quase 170 cidades mineiras e ouviu 
de milhares de pessoas dos mais diversos 
segmentos da população – lideranças polí-
ticas, empresariais, acadêmicas, sindicalis-
tas, representantes de movimentos sociais, 
entre outros - em todas as regiões do Estado 
o que é preciso fazer para melhorar a vida 
dos mineiros, voltar a gerar a empregos e 
cuidar melhor das pessoas. Com Lacerda, 
o PSB está preparado para mostrar que 
Minas tem jeito.

Psb preparado para a disputa em minas

Ação Municipalista fecha
ciclo em Carmo do Cajuru

A série de encontros “Ação Mu-
nicipalista” rodou Minas Gerais com 
o objetivo de aproximar os gestores e 
a população locais da pauta prioritá-
ria e de outras questões importantes 
do movimento municipalista. Foram 
14 reuniões em todo Estado e Carmo 
do Cajuru, na região Centro-Oeste, 
recebeu a última edição do evento 
em Minas, no dia 16 de maio. Pro-
movido pela Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), com o apoio 
da Associação Mineira de Municípios 
(AMM), o Ação Municipalista con-
seguiu, só em Minas, atingir cerca 
de 250 prefeitos e 400 localidades 
representadas, preparando para 
a Marcha a Brasília e levando co-
nhecimento e perspectivas para os 
participantes.

Por ser a regional que abriga Mo-
ema, o prefeito da cidade, presidente 
da AMM e futuro 1º vice-presidente 
da CNM, Julvan Lacerda (MDB), 
participou da reunião e reforçou a 
importância da união dos prefeitos 
para que as causas municipalistas 

consigam se realizar. “Essa gestão 
está sendo um desafio multiplicado. 
Estamos enfrentando um tanto de 
novidades que ainda não tínhamos 
visto. Estão ofendendo o pacto fede-
rativo, atropelando o equilíbrio e a 
harmonia entre os entes federados. E 
nesse momento precisamos estar uni-
dos Porque uma coisa é um prefeito 
cobrar, outra coisa é uma associação 
e os prefeitos juntos”.

O prefeito Edson Vilela (PSB), 
além de agradecer por receber 
o “Ação Municipalista” em seu 
município, também destacou que 
a união dos prefeitos é essencial 
para que as administrações mu-
nicipais consigam se impor frente 
ao Estado e à União. “Temos que 
participar destes movimentos 
sim. Quando a gente participa, 
demonstramos força, empenho 

para lutarmos pelos direitos dos 
munícipes”. Segundo ele, essas 
ações realizadas dentro dos mu-
nicípios geram a força necessária 
para que seja possível transformar 
alguma coisa nesse país.

Vilela agradeceu ao presidente 
da Câmara Municipal, Adriano 
Nogueira da Fonseca, por abri-
gar o evento e destacou que 
os poderes municipais precisam 
estar em consonância para que 
possam acontecer avanços. “O 
poder Legislativo deve trabalhar 
junto conosco sem disputas polí-
ticas. Por exemplo, para sermos 
afiliados à AMM, CNM, qualquer 
associação, é necessário um pro-
jeto de lei, uma autorização da 
Câmara. Quando você tem o poder 
Legislativo consciente de que a par-
ticipação nessas associações se faz 
importante para a população, aí a 
gente consegue bons resultados, 
passando a engrossar o caldo de 
representatividade, seja regional 
ou federal”.

A última edição do evento aconteceu no dia 16 de maio
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“meu plano de governo será o
pior, porque ele é verdadeiro”

Dando continuidade as matérias 
produzidas com os pré-candidatos à 
presidência, nesta semana é a vez 
do deputado federal Jair Bolsonaro 
(PSL). O edição do brasil faz um apa-
nhado do que aconteceu nos 2 dias 
que o parlamentar esteve na capital 
mineira e conversou com a imprensa. 

Bolsonaro disse que pretende 
chegar à presidência falando apenas 
verdades. “O meu plano de governo 
será o pior, porque ele é verdadeiro. 
Estamos em uma fase da política 
de mentir”. 

Questionado sobre como pre-
tende governar, ele afirmou que 
não quer manter o modelo atual e 
nem conversar com os “caciques” do 
MDB. “Sendo sincero, eu sei como 
essas coligações acontecem. Meu 
ex-partido fez um acordo com o PT 
por parte das ações da Petrobras 
com o Paulo Roberto Costa. Agora, 
temos que fugir disso. Não queremos 
dar as costas para o parlamento e, 

hoje, temos 50 deputados que estão 
discutindo como governar sem o 
“toma lá, dá cá”, porque é isso que 
causa a ineficiência do Estado”.  

o que rolou
O primeiro dia de Bolsonaro na 

capital foi marcado por uma agenda 
corrida: ele se reuniu com o prefeito 
Alexandre Kalil (PHS) na sede do execu-
tivo municipal e depois conversou com 
a imprensa.  Posteriormente, foi para a 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL/BH) onde também con-
versou com os jornalistas e concedeu 
uma palestra para empresários. 

Durante a segunda coletiva de 
imprensa, o parlamentar comentou 
sobre diversos assuntos, além de 
explicar sobre o modo como irá con-
duzir a sua campanha que, segundo 
ele, será com poucos recursos - apro-
ximadamente R$ 1 milhão. 

No que diz respeito à economia, 
Bolsonaro voltou a afirmar que não 
entende com profundidade do assunto 
e, por isso, deixará as decisões técnicas 

para os especialistas. “A Dilma (PT) 
entendia de economia. Eu serei presi-
dente e não técnico. Tenho a intenção 
e a humildade de escalar um time 
comigo para tomar as decisões mais 
corretas sobre esse assunto”. 

Em relação à forma como vai 
angariar verbas para a sua campanha, 
o deputado afirmou que não pretende 
usar o dinheiro do fundo partidário, pois 
votou contra o projeto e, no seu enten-
dimento, utilizar esses recursos seria 
contraditório. “Não é nada de ilegal, 
porém, para mim, pega mal receber”. 

Outro tema defendido pelo 
candidato foi em relação à aber-
tura das terras demarcadas para 
os indígenas. Segundo ele, o índio 
quer ser como nós e não justifica 
“mantê-los presos” na floresta como 
acontece atualmente. “Sou acusado 
de ofender índios, porque falei que 
se eu chegar lá, não vai ter mais um 
centímetro para terras indígenas. 
Hoje temos uma área maior do que 
a região Sudeste demarcada, quase 
todas com terras ricas e que podem 
ser exploradas. O índio que se in-
tegrar a nós. Não podemos deixar 
a situação ficar como se encontra 
hoje: vão para dentro da reserva e 
continuam vivendo à custa do Esta-
do. O Estado não aguenta!”

e Joaquim barbosa? 
Além desses assuntos, a divulgação 

da decisão do ex-ministro do Supremo 
Tribunal Federal Joaquim Barbosa de 
não disputar as eleições deste ano tam-
bém foi pauta na conversa. Segundo 
pesquisas, o maior beneficiado pela 
desistência de Barbosa será Bolsonaro. 
“Primeiro, ele começou aparecer nas 
pesquisas há mais de um ano e, no 
meu entendimento, colocavam o nome 

para me desidratar. Ademais, quando 
divulgou a sua decisão, ele citou três 
assuntos: o perigo do Bolsonaro, o 
Temer arrumar uma maneira de conti-
nuar no poder e o golpe militar. É um 
posicionamento de quem não entende 
absolutamente nada de política. Se eu 
sou tão perigoso assim, que brasileiro 
é ele que correu?”.   

ironia   
Bolsonaro concedeu uma en-

trevista exclusiva para a Rádio 
Super e dentre os assuntos abor-
dados, o que mais repercutiu foi o 
seu comentário sobre a divulgação 
do relatório de Henry Kissinger, 
então secretário de Estado dos 
EUA. O documento afirma que os 
assassinatos de oposicionistas, 
durante o regime militar, eram de 
conhecimento e foi autorizado pelo 
general Ernesto Geisel, presidente 
entre 1974 e 1979.

Durante a conversa, o par-
lamentar minimizou o ocorrido 
afirmando que “quem nunca deu 
um tapa no bumbum do filho e, 
depois, se arrependeu? O que pode 
ter acontecido com este agente 
da CiA? Quantas vezes você falou 
num canto ali que tem que ‘matar 
mesmo’, ‘tem que bater’, ‘tem que 
dar canelada’. Ele deve ter ouvido 
uma conversa como esta, fez um 
relatório e mandou. Agora, cadê 
os 104 mortos?”   

Além disso, ele questionou o 
momento no qual o relatório foi 
divulgado. “Cortaram na carne. 
Um capitão está para chegar lá. É 
o momento. Foi o memorando de 
um agente, que a imprensa não 
divulgou. É um historiador que diz 
que leu isso e não mostrou”.

Jair bolsonaro durante entrevista coletiva na cdl/bh
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eleições podem gerar novo 
ciclo de altas na taxa selic

Um dos principais problemas estru-
turais do Brasil é o gigantismo da 
máquina pública, mantido pela 
arrecadação tributária. Por que é 

tão difícil reduzir despesas?
Responder essa pergunta, é uma dificul-

dade, uma vez que não há controle. Além 
disso, os nossos parlamentares, deputados 
federais e senadores eleitos pelo povo, e 
constitucionalmente legisladores, são os 
que aprovam o orçamento da União. Nunca 
se vê redução de gastos. Deputado julgado, 
condenado e preso, continua recebendo seu 
gordo salário mesmo estando afastado de 
suas obrigações. O número de assessores par-
lamentares ou cargos de confiança ninguém 
sabe quantos são e pior, ninguém sabe o que 
fazem nem para que servem.

O custo do parlamento brasileiro é es-
timado em R$ 6.5 bilhões por ano, 4 vezes 
mais caro que o da França e quase 8 vezes 

mais caro que o da Argentina, para efeitos de 
comparação. Há mordomias sem fim: auxílio 
paletó, auxílio para correio (em plena era 
da internet) auxílio para gasolina, garçons, 
engraxates, segurança, viagens em aviões 
da FAB, plano de saúde sem limites, a lista é 
extensa. Mas isso é apenas a ponta do iceberg.

Devemos somar a essa fábula o custo 
do Legislativo e do Executivo de 26 Estados 
e DF, de 5.570 municípios, do Judiciário, 
das autarquias e empresas estatais. Existem 
146 empresas estatais federais ativas, cujos 
diretores e gerentes são indicados pelos seus 
padrinhos políticos. Quantas mais existem 
nos Estados e municípios? O desperdício com 
o dinheiro público é infindável e crescente.

O Brasil, entre 30 países pesquisados, é o 
que, todos os anos, mostra o pior resultado 
em relação aos benefícios para a população 
por imposto arrecadado. Não é apenas uma 
questão financeira, mas sobretudo humani-

tária. O dinheiro não vai para quem precisa, 
principalmente para os mais de 50 milhões 
de brasileiros que vivem abaixo da linha da 
pobreza.

Mas prepare-se: o rombo das contas pú-
blicas federais está estimado em torno de R$ 
150 bi. Nossos representantes certamente irão 
sugerir mais aumento de impostos, apesar de 
aprovarem isenções e anistias aos poderosos 
entes econômicos: grandes empresários, pa-
íses “amigos” devedores, sistema financeiro 
e outros. São “bondosos” com os poderosos 
mas severos com trabalha e vive de salário: a 
tabela de isenção do imposto de renda, está 
há anos defasada, deveria ser ajustada em, 
no mínimo, 90%.

Nós, população, podemos mudar isso 
com o voto. Vamos limpar o Congresso de 
uma só vez, não reelegendo quem está lá. 
Será que teremos maturidade e coragem na 
hora do voto?

mais impostos, pra quê?

De tempos em tempos, o Conselho de Po-
lítica Monetária (Copom) altera ou mantém a 
taxa Selic, percentual que é referência para as 
taxas de juros praticadas no mercado, como o 
rotativo do cartão, empréstimo, financiamentos, 
investimentos e cheque especial. Neste ano, o 
imposto atingiu o menor nível da história che-
gando a 6,5% ao ano. Mas, de acordo com uma 
projeção da REAG investimentos, este cenário irá 
mudar com as eleições e o pleito de 2018 será 
o gatilho para um novo ciclo de altas.

isso acontece porque o cenário político e 
econômico se torna incerto com as eleições 
presidenciais. “Temos apenas os nomes dos 
pré-candidatos. A prisão do Lula (PT), que era 
um representante forte, trouxe ainda mais dú-
vidas. Talvez se ele estivesse no páreo, teríamos 
um cenário mais sólido. No caso de ser eleito 
alguém do pró-governo, a política monetária 
será a favor”, afirma a economista da compa-
nhia Simone Pasianotto.

Simone prevê um novo ajuste para setem-
bro de 2019. O déficit público representa 52% 
do PiB. Em setembro será 55,9% e o ano deve 
fechar em 56,6%. Diante desse cenário, será 
inevitável elevar a taxa básica de juros. “Efeitos 
práticos serão sentidos, como o aumento nos 
preços administrativos e a dívida líquida do setor 
público que começará a subir”, analisa.

Para 2022, há uma possibilidade de que 
juros e inflação fiquem equilibrados caso um 
presidente pró-mercado seja eleito. “A infla-
ção tem fatores externos, mas se espera juros 
compatíveis ao nível de preço. A economia é 
baseada em expectativas, portanto, se for eleita 
uma pessoa a favor da cartilha de mercado, as 
projeções ficam mais alinhadas, porque o mer-
cado se sente acolhido e a volatilidade diminui”.  

Ela acrescenta que, nesse caso, o candidato 
passa a se preocupar com as perspectivas e a 
acolher mais o mercado. “Não é uma questão 
de pluralidade, se é esquerda ou direita, mas 
de confiança. Alguém que os segmentos con-
sigam realmente depositar sua confiabilidade 
e projetos”.

impacto no consumidor

O Brasil liderava o ranking mundial de juros 
mais altos. Atualmente, com a Selic próxima de 
6,25%, o país caiu para 6º lugar, ficando atrás 
da Turquia, Argentina, México, Rússia e índia. 
Contudo, mesmo com os percentuais baixos, o 
consumidor final não sentirá o impacto. “isso 
porque a taxa de juros final é composta pela 
Selic e pelo Spread bancário (diferença entre o 
preço de compra e venda de uma ação, título 
ou transação monetária). Historicamente, o 
nosso spread é ‘gordinho’. Não temos nenhum 
movimento consecutivo para diminuir isso”.

O spread bancário do país é o segundo 
maior do mundo (39,6%) e é sete vezes maior 
que a média mundial, que representa 5,47%, 
de acordo com o Banco Mundial. “Por mais que 
diminua a Selic, o spread continua o mesmo, 

ele oscilou pouco. Por isso, o consumidor final 
não sente a magnitude da variação. Nós vemos 
os juros caindo, a alíquota de crédito mudou 
devido à legislação e a taxa do crédito especial 
continua a mesma. Contudo, não há alterações 
em relação ao spread e nenhum trabalho para 
que isso mude”.

a inflação tem
fatores externos,

mas se espera
juros compatíveis
ao nível de preço

economista simone Pasianotto
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Partido dos militares
Sem meias palavras, o presidente do Partido da Pátria Livre (PPL), 

Francisco rubió, disse que seu partido terá uma presença maciça de 
nomes de militares disputando a Assembleia Legislativa de Minas e 
a Câmara Federal. Ou seja, trata-se de uma sigla que poderia ser 
considerada o refúgio dos ex-militares. Cruz credo!

Praça pede socorro
Ainda bem que o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte se entenderam no sentido de realizar, em conjunto, 
a revitalização da Praça da Liberdade. Na verdade, o espaço, consi-
derado ponto turístico, é importante para a capital e está entregue 
as moscas. Um verdadeiro lixo. Ave Maria, gente!

moradores de rua
“No Brasil, há milhares de pessoas morando nas ruas. Só em São 

Paulo, maior cidade do país, são mais de 20 mil. Então, como não 
existe uma política pública para resolver essa situação, acontecem 
os desastres como o desabamento recente do prédio na capital 
paulistana, gerando morte, pânico e destruição. É hora de mudar 
esse quadro”, aponta o historiador leandro Karnal.

ainda sobre os moradores
“Ninguém escolhe o abandono. As pessoas que são vítimas dessa 

realidade, merecem a solidariedade da população e dos segmentos 
organizados. Só ficar criticando ou olhando o problema à distância 
não irá resolvê-lo”. Opinião do sociólogo Jessé souza sobre as ques-
tões relacionadas a falta de moradia e outros problemas que levam 
os cidadãos a se tornarem moradores de rua.

Vereadores candidatos 
Dos 44 vereadores de Belo Horizonte, segundo dados prelimi-

nares, ao menos 15 deles estão querendo disputar uma vaga na 
Assembleia Legislativa. Na verdade, isso só é possível pelo fato de 
usarem os funcionários da Câmara Municipal para pleitearem um 
cargo mais alto. Ou seja, indiretamente, tem dinheiro público no 
imbróglio.     

Decisões políticas 
ricardo sennes, comentarista da TV Cultura disse, com todas as 

letras: “Os ministros do Supremo deveriam mudar de lugar deixando 
a Corte para se transferirem ao Congresso Nacional. Qual o motivo? 
Eles continuam tomando decisões políticas. Estão errados, isso não 
é bom para a democracia”, afirma.

custo de campanha
Não é oficial, mas nos bastidores da Assembleia comenta-se que 

a eleição ou reeleição de um parlamentar estadual terá, em média, 
o custo de R$ 2 milhões. É muito dinheiro, gente.

medioli e Kalil
Pelo esquema atual, os prefeitos de Belo Horizonte, alexandre 

Kalil (PHS), e o de Betim, Vittório medioli (Podemos), pretendem 
ficar quietos neste primeiro turno das eleições. Mas na rodada se-
guinte, ou seja, no segundo turno, jogariam pesado para influenciar 
a eleição para governador.

07/02/2018 6,65

06/12/2017 6,90

25/10/2017 7,40

06/09/2017 8,15

26/07/2017 9,15

31/05/2017 10,15

12/04/2017 11,15

22/02/2017 12,15

11/01/2017 12,90

A selic no último ano
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APosentAdoriA é PrioridAde PArA 85%

Com o aumento da expec-
tativa de vida, os brasilei-
ros estão mais preocupa-
dos com a saúde e a vida 

financeira no futuro. Segundo 
pesquisa realizada pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 
pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL), 85% 
acreditam que se organizar para a 
terceira idade é prioridade. Além 
disso, 84% afirma que saúde é 
o segmento que mais motiva a 
reserva de dinheiro. 

O estudo também mostra que 
74% tem receio de passar dificul-
dades financeiras na aposentado-
ria e 71% temem ter de trabalhar 
mesmo com a idade avançada 
para garantir o próprio sustento. 
No geral, 87% juntam dinheiro 
com medo de chegar a essa fase 
da vida sem o conforto desejado. 

Ademais, praticamente todos 
(96%) os entrevistados acreditam 
que é necessário organização 
para a chegada da terceira idade 
e, desses, mais de um terço (36%) 
concorda que as pessoas deve-
riam pensar em formas alterna-
tivas de renda para não depender 
exclusivamente da Previdência 
Social. Para outros, a economia 
deve começar desde a juventude 
(35%) e isso precisa ser pensado 
com o intuito de manter o mesmo 
padrão de vida da época em que 
trabalhavam (20%).

Marcela Kawauti, economista-
-chefe do SPC Brasil, ressalta que 
esse movimento de preocupação 
com a aposentadoria está acon-
tecendo pelo fato dos brasileiros 
estarem vivendo mais e com 
maior qualidade de vida.

Outro fator destacado pela 
economista é em relação ao 
planejamento financeiro. “É ne-
cessário que todos entendam 
que viver dentro do padrão de 
vida não quer dizer gastar tudo o 
que ganha, mas sim poupar uma 

parte para ter um futuro mais 
tranquilo. Mesmo que consiga 
guardar apenas R$ 50 ou R$ 100 
por mês, é importante fazer essa 
reservar, pois, a longo prazo e com 
planejamento financeiro, esse 
pouco pode torna-se um valor 
significativo”.

o futuro é logo ali 

Gustavo Pedroso, estudante de 
direito de 25 anos, paga duas previ-
dências privadas há um ano. Ele conta 
que desembolsa, mensalmente, R$ 
150 e optou por esse investimento ao 
invés de contribuir com o iNSS. “Sou 
autônomo e escolhi essa modalidade, 
porque posso fazer o resgate do dinhei-
ro a curto prazo, caso haja alguma 
necessidade”. 

Outra pessoa que está pensando 
no futuro é o jornalista Ailson Santos. 
Com 49 anos, ele relata que separa 
um valor para a aposentadoria des-
de os 30 anos, porém mudou onde 
investia o dinheiro no decorrer do 
tempo. “Eu aderi a uma previdência 
privada há 19 anos. Entretanto, nos 
últimos 10 anos, parei de contribuir 
mensalmente, porque percebi que o 

rendimento anual era inferior à infla-
ção e a poupança. Acabei migrando 
para um fundo de rendimento com-
binado com seguro de vida”.

Ailson recomenda acompanhar 
de perto os investimentos que se 
pretende fazer. “Há situações em que 
a taxa de administração é tão alta 
que torna inviável aquela aplicação a 
longo prazo. Seja autocrítico quanto 
ao dinheiro mensal que você está 
‘emprestando’ para a empresa de 
previdência e à forma que ela vai te 
devolver no final”.

Foram entrevistados 
3.818 casos em um pri-
meiro levantamento para 
identificar quem não é 
aposentado e possui al-
gum tipo de preparo para 
a aposentadoria. Em se-
guida, continuaram a 
responder o questionário 
somente 804 entrevista-
dos que faziam algum tipo 
de preparo para a apo-
sentadoria. A margem de 
erro é de no máximo 1,59 
pontos percentuais e 3,46 
p.p. para um intervalo de 

confiança a 95%.

entenda a 
metodologia 
da pesquisa:
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Caso ainda não conseguiu arrumar suas despesas para fazer uma reserva 
financeira, o blog Me Poupe! (mepoupenaweb.uol.com.br/)contém várias 
dicas. Nathalia Arcuri, quem comanda o site, é jornalista, vencedora do 
Prêmio iBCPF de Planejamento Financeiro Pessoal, especialista em eco-
nomia comportamental, coach de investimentos e autora de livros nesse 
segmento.
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olavo machado e Flávio roscoe 
são recebidos por michel temer

Presidente foi convidado para posse da nova
diretoria da entidade empresarial mineira
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“Eu aderi a uma previdência privada há 19 anos.
Entretanto, nos últimos 10 anos, parei de contribuir
mensalmente, porque percebi que o rendimento

anual era inferior à inflação e a poupança”

Os principais entraves à pro-
dutividade da indústria mineira e 
sugestões para superá-los foram 
apresentados pelo presidente da 
Fiemg, Olavo Machado Junior, 
e o presidente elei-
to, Flávio Roscoe, em 
audiência com o pre-
sidente da República, 
Michel Temer (MDB), 
no dia 8 de maio, no 
Palácio do Planalto, 
em Brasília. Os líderes 
industriais convidaram 
Temer para a cerimô-
nia do Dia da indústria, 
no dia 24 de maio, que 
marcará também a posse da nova 
diretoria da entidade empresarial 
mineira. 

Durante a cerimônia, o presi-
dente da Confederação Nacional 
da indústria (CNi), Robson Braga 
de Andrade, será homenageado 
com o Grande Colar do Mérito 

industrial. A instituição concederá 
o título de industrial do Ano ao 
empresário Otávio Viegas. Tam-
bém serão homenageados com a 
Medalha do Mérito industrial, 15 

empresários indicados 
por sindicatos filiados.

O Dia da indús-
tria foi instituído pelo 
presidente Juscelino 
Kubitschek, em 1957. 
No mesmo ano, a 
CNi criou a Medalha 
do Mérito industrial 
para homenagear in-
dustriais de destaque 
na cena nacional. A 

medalha nº 1 foi entregue ao 
presidente JK, pelo industrial Lídio 
Lunardi, presidente da própria con-
federação e da Fiemg. Em 1976, a 
Fiemg instituiu o título de industrial 
do Ano, escolhido por uma comis-
são designada pelo presidente da 
instituição.

em 1976,
a Fiemg

instituiu o
título de

industrial
do ano
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

Email: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A   C O C H E I R A

Espaço Livre

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

todos contra 
a Pedofilia

No dia 18 de maio é celebrado o Dia Na-
cional de Combate à Pedofilia. A data foi lem-
brada em várias cidades brasileiras com even-
tos direcionados ao incentivo de denúncias e 
da criminalização de atos ligados à pedofilia. 
A 10ª edição da “Caminhada Todos Contra a 
Pedofilia”, em Divinópolis, destacou-se como 
uma das principais comemorações sobre a 
importância da data. idealizada e organizada 
pelo promotor de Justiça da Vara da infância 
e da Juventude do Ministério Público na cidade, 
Carlos José Fortes, a concentração da caminhada 
foi na Praça da Catedral.

o promotor carlos Fortes participou da cPi da Pedofilia
no senado Federal e, desde então, profere palestras

e participa de eventos ao combate à pedofilia

guinness World records
Conhecido como polo turístico, gastronômico, histórico e cultural de BH, o Mercado Central entrará 

para o Guinness World Records a partir da realização da “Maior Chapa de Fígado Acebolado com Jiló do 
Mundo”. O tradicional prato mineiro surgiu na década de 1960, mas foi em 1980 que se tornou a porção 
referência do Mercado. O evento, que acontecerá em 27 de maio, contará com a presença de vários chefs 
reconhecidos e bandas, dentre elas, a Magnata do Samba. Segundo os organizadores, será montada 
uma chapa de 16 metros na Avenida Augusto de Lima, em frente o Mercado Central.

top of mind
O 23º Prêmio Top of Mind - Mercado Comum - Marcas 

de Sucesso, Minas Gerais - 2018, acontecerá no próximo dia 
28, no Espaço Empresarial da ACMinas, na capital mineira. 
As categorias de premiação foram divididas em Excelência, 
Liderança, Expressão e a Top do Top of Mind – Marcas Mais 
Lembradas. A pesquisa foi contratada com exclusividade e 
realizada durante o mês de janeiro de 2018 pelo instituto 
Olhar – Pesquisa e informação Estratégica.

reeleição
O presidente do Sicopot-MG, 

Emir Cadar Filho, foi reeleito 
para mais um mandato, triênio 
2018/2021, com início em 6 de 
junho. Este ano, o Sindicato da 
indústria da Construção Pesada 
no Estado de Minas Gerais com-
pleta 50 anos de sua fundação.

Descontração

Durante rápida passagem em 
BH, na semana passada, o deputado 
federal Jair Bolsonaro (PSC) presti-
giou os amigos cantores Lu e Alex (ex 
Alan e Alex) na casa do casal, onde 
reuniram-se amigos dos sertanejos 
ao som da tradicional moda de viola. 
Na ocasião, o pré-candidato a presi-
dente mostrou um pouco do seu lado 
descontraído e arriscou cantar uma 
música caipira.

Jair bolsonaro entre a dupla lu e Alex
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Presidente
da gasmig,
Pedro magalhães,
vem recebendo
elogios pelo
bom trabalho
a frente
da empresa
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sicepot-mg

o presidente do sicepot-mg, emir cadar Filho, foi reeleito para mais um
mandato à frente do sindicato. ele vai ocupar o cargo pelo triênio 2018/2021
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Pobre só leva a pior. A inflação está baixa, em torno de 3% 

ao ano, e a Cemig está anunciando um reajuste de 25% nas 

contas de luz.

o Atlético desinteressou-se por um torneio internacional, a 

Sul-americana, para se dedicar as outras competições. O time 

já foi eliminado da Copa do Brasil. Resta apenas o Campeonato 

Brasileiro.

enquanto parte do PT tenta manter candidatura de Lula (PT), 

o governador Fernando Pimentel (PT) está articulando um apoio 

do seu partido a candidatura de Ciro Gomes (PDT) à presidência. 

Para isso, haveria o sacrifício de Marcio Lacerda (PSB) em não se 

lançar em Minas para apoiar Pimentel. 

também no PSDB de São Paulo está nascendo um movimento 

que visa trazer João Doria para ser candidato à vice de Alckmin e, 

em troca, o PSB apoiaria o ex-governador do Estado, com Marcio 

França ficando sozinho na candidatura com o apoio do PSDB.

AnAstAsiA cAndidAto - Depois de relutar muito em ser candidato 
a governador, o senador Antonio Anastasia (PSDB) anunciou, em alto e 
bom som, outro dia que aceitou concorrer ao pleito depois de receber uma 
série de apelos de seus companheiros de partido e do povo em geral. Para 
ele, a missão é reconstruir Minas Gerais depois de uma avalanche que 
destruiu tudo que foi feito, principalmente, no seu governo. Ele exempli-
ficou: “É como deixar uma casa bem arrumada e encontrá-la totalmente 
destruída. Vamos ter que reconstruir o Estado”.  Muitos prefeitos estiveram 
presentes e, de imediato, o PTB, o PSD e o PPS já anunciaram disposição 
em se coligar ao PSDB.

terminAl turÍstico JK - BH é uma cidade interessante. Como nasce-
mos sob a égide do novo, tudo que construímos no início do município foi 
destruído 30 anos depois. Não ficou nada para contar a história da capital. 
É o caso da igreja Matriz de Boa Viagem, histórica e todo no barroco, foi 
derrubada sob as ordens do então primeiro arcebispo da cidade, Dom 
Antônio dos Santos Cabral. Também o Grande Hotel foi jogado ao chão, em 
seu lugar construíram o conjunto Arcangelo Malleta, hoje todo degradado. 
E ainda o conjunto da Feira Permanente de Amostras, inaugurado em 
1930, no local tivemos o primeiro Mercado Municipal que foi derrubado 
para dar lugar a rodoviária. Há pelo menos 30 anos, o então secretário de 
Esportes, Lazer e Turismo de Minas, deputado Leopoldo Bessone construiu, 
depois de muita negociação com moradores, um terminal turístico que 
ganhou o nome de JK, por estar localizado no conjunto de mesmo nome 
ali nas proximidades da Praça Raul Soares. O lugar foi importante para 
levar os passageiros até Confins. Aliás, chegaram a construir um balcão 
de check-in onde o passageiro do voo já saía com o bilhete de viagem. De 
repente, o terminal JK perdeu sua função e, hoje, o pessoal que promove 
excursões usa-o precariamente. Lá agora é estacionamento, funciona uma 
AiSP da polícia e as viaturas impedem a chegada dos ônibus no local. 
Enquanto isso, tivemos que improvisar um ponto de ônibus na Avenida 
Álvares Cabral para a ligação entre BH e Confins.

domingo, dia 20 de maio
Antenor de Oliveira Paiva
Wanderson Basílio
Deputado Eros Biondini

segunda-feira, 21
Ex-vereador José Lincoln Magalhães
Fernando de Magalhães Pinto 
Ex-secretário Evandro de Pádua Abreu
Ex-vereadora Neuzinha Santos 

terça-feira, 22
Ex-governador Newton Cardoso
Antônio Ricardo 
Tuca Rocha Ramos 

Quarta-feira, 23
Lúcio Vaz de Melo 
Deputado Dimas Fabiano
Márcio Coimbra Valério

Quinta-feira, 24
Luiz Lobo
Deputado Mauro Lopes 
Dr. Cid Ribeiro da Cruz

sexta-feira, 25
Padre Luiz Fernando
Éder Aleixo 
Deputado Adelmo Leão Carneiro 

sábado, 26 
Marcos Flávio Las Casas
Fernanda Leite
Dr. Newton Freitas Marques
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Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

Da redação

urticária crônica espontânea
atinge 1 milhão de brasileiros

Patologia é desconhecida por 91% da população

Lesões na pele, inchaços 
repentinos e coceira in-
tensa. Esses são os princi-

pais sinais da Urticária Crônica 
Espontânea (UCE), patologia 
que acomete cerca de 1 milhão 
de brasileiros. Mesmo com o 
número expressivo, a doença é 
desconhecida por cerca de 91% 
das pessoas. A UCE acomete 
ainda 1% da população mundial 
e é considerada mais impactante 
que doenças como hanseníase e 
psoríase.

De acordo com o alergista e 
imunologista, Fernando Aares-
trup, a doença é caracterizada 
como um quadro crônico e sem 

causa externa. “A patolo-
gia é autoimune. As 

manchas aparecem 
de maneira es-

pontânea e somem. Depois 
reaparecem em outro lugar e 
sem motivo aparente. As crises 
podem ser diárias, durar alguns 
dias ou por um período que 
excede 6 semanas consecutivas”.

As mulheres são as mais aco-
metidas pela patologia, estando 
duas vezes mais propensas a 
UCE. Segundo o especialista, 
não existe um motivo exato para 
isso. “Estima-se que pelo estilo 
de vida e fatores emocionais. A 
etiologia é complexa e varia de 
paciente a paciente, mantendo 
o mesmo quadro clínico e ca-
racterístico, ou seja, as causas 
são várias, mas a manifestação 
clínica e estratégia de tratamen-
to são as mesmas”.

tratamento
Cerca de 25% dos pacientes 

com UCE não têm o controle 
adequado dos sintomas. Mas, 
com o tratamento correto, 92% 

dos acometidos pelo problema 
podem obter  uma melhora 
completa da patologia. O mé-
dico explica que, há uns anos, 
existiam algumas possibilidades 
de tratamento, mas que não 
resolviam todos os casos. “A 
gente utilizava antialérgicos, 
porém sempre tínhamos uma 
porcentagem de pacientes que 
não apresentava melhora”.

Atualmente, o tratamento 
inicial é feito com a medicação 
anti-histamínica não sedantes, 
que agem diretamente blo-
queando a ação da histamina 
(substância produzida pelo or-
ganismo em resposta à presença 
de alégeno). De acordo com 
diretrizes internacionais, o mé-
dico pode aumentar a dose do 
anti-histamínico caso o paciente 
não obtenha o controle com a 
posologia inicial, após um perí-
odo de duas a quatro semanas.

3 mil dias
A design Valéria Rezende foi 

acometida com UCE há 14 anos. 
“Os primeiros sintomas apareceram 
quando eu tinha 11 anos. Pensei que 
fosse alergia, porque tinha acabado 
de chegar de uma viagem, mas os 
episódios começaram a se repetir 
de maneira frequente e as manchas 
aparecerem em locais diferentes”.

Além da vermelhidão na pele, a 
design teve outros sintomas, como 
coceira, inchaço nos olhos e na 
palma da mão. “Cheguei a tomar 
antialérgico na veia em uma das 
minhas idas ao hospital”.

Ela recorda que passou por 
vários diagnósticos errados até des-
cobrir a UCE há 5 anos. “Vivi 9 anos 
sem saber o que de fato eu tinha. 
Pensaram ser alergia, verme, várias 
coisas. Hoje faço um tratamento 
contínuo com um imunobiológico”.

Quando a patologia começou 
a ser controlada, Valéria refletiu 
toda sua jornada e decidiu abrir um 
canal no YouTube a fim de ajudar 
pessoas que também sofrem com 
o problema. “Foi difícil porque não 
tinha nenhuma informação acerca 
da patologia na internet”.

O nome do canal é “3 mil dias” 
que foi exatamente o período de 
tempo em que Valéria tinha os 
sinais sem saber do que se tratava. 
“Lá eu falo, exclusivamente, da UCE. 
Minha intenção é que outras pessoas 
não demorem o mesmo tempo que 
eu para receber o diagnóstico e, en-
fim, fazer o tratamento adequado”.

Acesse a página da Valéria
no Facebook e tenha acesso a todo

o conteúdo relacionado a patologia,
além do canal no Youtube:

https://www.facebook.com/3000dias/

92% dos acometidos pelo
problema podem obter uma

melhora completa dos sintomas

Ator eriberto leão foi embaixador da campanha de conscientização da uce
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Problema faz
aparecer manchas
vermelhas na pele
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https://www.facebook.com/3000dias/
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cemig é destaque nacional com
Programas de eficiência energética

Com o intuito de promover a 
economia de energia, por 
meio da mudança de hábitos 
e incentivo ao bom uso e 

preservação dos recursos naturais, 
a Cemig conta com o Programa de 
Eficiência Energética. De acordo com 
a companhia, de 2015 a dezembro 

do ano passado foram investidos, 
aproximadamente, R$ 150 milhões 
no projeto. Os locais beneficiados pelo 
programa são instituições de ensino, 
clientes e comunidades de baixa renda, 
além de entidades sem fins lucrativos, 
hospitais e iniciativas privadas. 

Entre as medidas realizadas estão 
a substituição de lâmpadas ineficien-
tes pelas de LED e a troca de chuveiros 
elétricos por sistemas de aquecimento 

solar. Cerca de 14 mil lâmpadas já fo-
ram trocadas, com um aporte superior 
a R$ 1,7 milhão. 

Além disso, até o momento, já 
foram instalados mais de 15 mil siste-
mas de aquecimento solar em 15,5 mil 
casas de conjuntos habitacionais, 37 
hospitais e 103 instituições de longa 
permanência de idosos (asilos). Para 
colocar esses dispositivos, o investi-
mento foi mais de R$ 53 milhões.

 O superintendente de Tecnologia, 
inovação e Eficiência Energética da 
Cemig, Carlos Renato França Maciel, 
afirma que a substituição das lâm-
padas fluorescentes pelas de LED é 
importante, pois elas possuem mais 
eficiência. “As novas tecnologias têm 
um consumo menor em watts e gera-
ram mais luminosidade. Além disso, 
a vida útil também é maior e tem o 
custo-benefício melhor”. 

Já o aquecedor solar tem como 
objetivo principal diminuir os gastos 
de energia com o chuveiro. “Se fizer-
mos uma comparação com carros, 
podemos dizer que o chuveiro, em 
termos de potência, é uma Ferra-
ri se comparado com os demais 
equipamentos que há em casa. No 
final do mês, apesar de ficar pouco 
tempo ligado, ele faz diferença na 
conta de luz”.

Da redação

Uma das instituições beneficiadas 
pelo Programa de Eficiência Energética 
foi a Cidade dos Meninos. Localizada em 
Ribeirão das Neves, região metropolitana 
de Belo Horizonte, o local atende crianças 
e jovens carentes. 

Nessa instituição, a Cemig está inves-
tindo cerca de R$ 330 mil na instalação de 
um sistema de aquecimento solar de água 
em 92 instalações, além da substituição 

de aproximadamente 1.500 lâmpadas 
ineficientes por outras de LED.

Carlos Renato França Maciel aponta que 
a redução será de 92 MWh por ano, o que 
equivale ao consumo de 60 residências, 
gerando uma economia de R$ 73 mil. A 
expectativa da coordenadora de cursos da 
Cidade dos Meninos, Deise Lúcia da Silva, é 
que esse valor seja revertido em mais inves-
timentos para o bem-estar dos alunos, que 

recebem educação em tempo integral, mo-
radia, alimentação, assistência odontológica, 
cultural, esporte, lazer, formação profissional, 
moral, humana e religiosa. Além da Cidade 
dos Meninos, outros locais também serão 
beneficiados pelo programa. Em abril deste 
ano, em parceria com o Governo de Minas 
Gerais, a Cemig destinou R$ 10,7 milhões 
para os projetos selecionados na Chamada 
Pública de Eficiência Energética 2017. No 

total, foram aprovados 18 projetos de todo 
Estado, e haverá, na maioria dos casos, a 
substituição da iluminação e a instalação de 
sistema de aquecimento de água. 

Após a execução do programa, a 
expectativa é de que os contemplados 
tenham uma economia média de até 
20% nas contas de luz. E, para a Cemig, 
a redução será 7.349 MWh por ano, o 
que equivale à energia utilizada por 

mais de 5,1 mil residências no mesmo 
período. 

Para além da redução de gastos, a 
estatal trabalha nas instituições com o foco 
de reeducação e mudanças de hábitos. 
“Por trás desse projeto, queremos levar 
a conscientização de que precisamos ser 
mais conscientes na forma de consumir”, 
finaliza o gerente de Eficiência Energética 
da companhia, Ronaldo Lucas Queiroz.

cidade dos meninos é um dos beneficiados

AtenÇÃo! 

as instituições que
ficaram interessadas em

participar do Programa de
eficiência energética fiquem

atentas, pois no final deste mês
haverá nova chamada Pública.

mudança por meio da educação

A consciência ambiental – que gera pensa-
mento e atitudes sustentáveis – deve ser 
trabalhada desde a primeira infância em 
nossos lares. Foi pensando nisso que a 
Cemig e o Governo de Minas Gerais, por 

meio da Secretaria de Estado de Educação, idealiza-
ram o Conexão Educar, projeto que visa aperfeiçoar 
o conhecimento do corpo docente do ensino público 
estadual sobre sustentabilidade e uso racional da 
energia elétrica, para que esse conhecimento seja 
retransmitido em sala de aula às novas gerações de 
consumidores.

O projeto, que teve início em março deste na e já 
passou pelos municípios de Belo Horizonte, Sabará, 
Barão de Cocais, Ribeirão das Neves, Betim, Conta-
gem, Santa Luzia, Lagoa Santa, Vespasiano, Ouro 
Preto, Juiz de Fora, Ponte Nova, Araçuaí, Almenara, 
Montes Claros, Janaúba, Diamantina e Coronel Fabri-
ciano, podendo alcançar quase seis mil educadores 
de diversas regiões do estado. Como consequência, 
cerca de 700 mil alunos dos anos iniciais e finais do 
ensino fundamental terão a chance de aprender sobre 
esse recurso tão essencial para a sociedade moderna, 
que é a energia elétrica.

 Um dos principais objetivos da Cemig é difundir 
práticas eficientes e mostrar que o consumo 
consciente da energia elétrica pode ser alcançado a 
partir de pequenas e simples mudanças de hábitos. 
Para tornar essa tarefa mais fácil, o Conexão Educar 
desenvolveu um material didático em linguagem leve 
e atrativa para as crianças, que tem sido bastante 
elogiado pelos educadores.

Programa conexão educar, da cemig, no Vale do Jequitinhonha reuniu 124 educadores de Pedra Azul

Primeira edição do conexão educar foi realizado na escola estadual milton campos, em belo horizonte
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Presidente do sindicon
standartecomunicacao@gmail.com

cArlos eduArdo de Queiroz

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

atendimento em sua casa ou no
seu escritório e iremos até você.

Av. contorno, 7187 - lj. 3
lourdes - belo horizonte - mg

telefone: 31 3227-4733
acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

O incêndio que provocou a 
queda de um prédio em 
São Paulo, deixando mor-

tos, feridos e desaparecidos, alerta 
para a importância de que os 
condomínios mantenham em dia 
os equipamentos de prevenção 
e combate ao fogo em todos os 
tipos de edificações, antigas, novas, 
comerciais ou residenciais.

Extintores, mangueiras, portas 
corta-fogo, alarmes, detectores de 
fumaça e saídas de emergência 
são alguns dos equipamentos 
mais importantes e devem receber 
manutenções periódicas. A respon-
sabilidade por esses cuidados é do 
síndico, que deve manter contrato 
de manutenção com empresas es-
pecializadas e cobrar delas a inspe-
ção dos dispositivos, com relatórios 
e Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART). 

Além disso, as habitações cole-
tivas também devem ter brigadas 
de incêndio. As brigadas são grupos 
de pessoas previamente treinadas e 
organizadas dentro de uma coletivi-
dade, empresa ou estabelecimento 
para realizar atendimento em 
situações de emergência.

Os grupos são uma recomen-
dação da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), que não 
tem força de lei, mas garante mais 
condições de segurança.

A norma que trata das brigadas 
de incêndio é a NBR 14276/06. Essa 
norma “estabelece os requisitos mí-
nimos para composição, formação, 
implantação e reciclagem de briga-
da de incêndio, preparando-as para 
atuar na prevenção e no combate 
ao princípio de incêndio, abandono 
de área e primeiros socorros, visan-
do, em caso de sinistro, proteger 
a vida e o patrimônio, reduzir as 
consequências sociais do sinistro e 
os danos ao meio ambiente”.

O Corpo de Bombeiros de 
Minas Gerais também tem norma 
que regulamenta as brigadas. É a 
instrução Técnica número 12, que 
estabelece as condições mínimas 
para a formação, treinamento e 
reciclagem da brigada de incêndio 
para atuação em edificações e 
áreas de risco no estado de Minas 
Gerais. A norma estabelece o nú-
mero de brigadistas de acordo com 
o tamanho das construções.

De acordo com a corporação 
“a brigada de incêndio é uma 
das medidas de segurança contra 
incêndio e pânico, exigida para a 
maioria das edificações e também 

constitui em requisito para que 
uma edificação consiga obter 
o Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB)”.

No entanto, mesmo com as re-
comendações, muitos condomínios 
não fazem manutenção nos equi-
pamentos, nem formam as briga-
das, seja por desconhecimento dos 
síndicos ou pelo custo. Ainda, assim, 
de acordo com o presidente do Sin-
dicon - Sindicato dos Condomínios 
Comerciais, Residenciais e Mistos 
de Minas Gerais - advogado espe-
cializado em direito condominial, 
Carlos Eduardo Alves de Queiroz, o 
investimento é necessário. 

“Apesar do alto custo de um 
treinamento de brigadista ou de 
instalação de alguns equipamen-
tos, os condôminos devem privile-
giar a segurança. A vida de cada 
um é mais valiosa que um gasto 
pontual. Em tempo, o Sindicon se 
solidariza com as famílias vítimas 
do incêndio em São Paulo e torce 
para que o máximo de vidas seja 
preservadas”.

Caso as normas de segurança, 
prevenção e combate a incêndio 
não sejam seguidas, o síndico pode 
responder civil e criminalmente por 
negligência ou omissão.

Pimentel assina despacho para destinar
máquinas a pequenos cafeicultores

O governador Fernando 
Pimentel (PT) esteve na 
cidade de Varginha, no 
Território Sul, no dia 16, 

onde visitou as obras de duplicação 
da BR-491, e se reuniu com repre-
sentantes do Consórcio Público para 
o Desenvolvimento do Café (ConCa-
fé). No encontro, Pimentel assinou 
despacho governamental para que 
seja firmado um convênio entre 
a Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Emater-MG) e o Con-
Café, em parceria com a Companhia 
de Desenvolvimento de Minas Gerais 
(Codemge). O documento define 
como prioridade a disponibilização 
de máquinas de beneficiamento de 
café para o uso de pequenos cafeicul-
tores do Sul e do Sudoeste do Estado.

O valor do investimento ime-
diato é da ordem de R$ 1 milhão e 
contempla 44 municípios. A compra 
dos equipamentos vai garantir uma 
tecnologia confiável e segura para 
a produção do café e, com isso, 
aumentar a competitividade do 
pequeno produtor. 

Pimentel afirmou que o Estado 
apoia a iniciativa do consórcio que 
irá melhorar as condições de mer-

cado dos pequenos cafeicultores. 
“Hoje é um dia de alegria, de poder 
vir aqui pagar uma promessa que 
eu fiz lá atrás de ajudar o consórcio. 
Minas Gerais já devia ter feito isso. 
Não custa dinheiro, custa o esforço, 
claro, de cada prefeito, de cada 
município, com resultado muito 
positivo. Agora nós temos um instru-
mento que precisa de combustível. 
O que nós estamos fazendo é dar 
ao consórcio condição de prestar 

serviços de qualidade para os nos-
sos produtores”, explicou.

O governador ressaltou que o 
café é um grande gerador de em-
pregos e que tem tido toda a aten-
ção do Estado. Minas é responsável 
por mais de 50% do café produzido 
no Brasil. “Nesta primeira etapa 
estamos falando em R$ 4 milhões, 
sendo R$ 1 milhão de imediato. 
Vamos poder comprar 10 máquinas 
e, com o restante, comprar pratica-

mente uma máquina por município. 
isso é só a porta de entrada para 
um grande programa que vamos 
ter sempre com o consórcio, assim 
como as outras iniciativas que o go-
verno já tem tido, como o programa 
Certifica Minas na área do café e 
todas as linhas que temos de apoio, 
como o próprio BDMG emprestando 
recursos”, disse.

Pimentel avaliou, ainda, que 
mesmo diante das dificuldades 

financeiras, o Estado tem mantido 
os serviços públicos operando com 
qualidade. “Governo é para fazer 
isso. Não é para fazer prédio de luxo, 
para botar funcionário público lá 
dentro, é para ajudar o prefeito e 
a prefeita a melhorar a condição 
de vida do seu município. O Brasil 
inteiro está vivendo um momento 
dificílimo de crise econômica, de cri-
se política, institucional e, agora, de 
crise social também porque temos 

aí quase 16 milhões de desempre-
gados pressionando os serviços 
públicos de saúde, de educação, 
de segurança. E nessa tempestade 
toda, graças a Deus, Minas está, 
com dificuldade, superando a tor-
menta”, afirmou Pimentel. 

O prefeito de Carmo do Rio 
Claro e presidente do ConCafé, Tião 
Nara (PT do B), destacou a impor-
tância deste apoio do Estado para 
a economia regional. “A vinda do 
governador fortalece cada municí-
pio. Sabemos da importância da ca-
feicultura para todos os municípios, 
porque a gente depende também 
do produtor rural”.

Segundo o deputado federal 
Odair Cunha (PT), que também 
participou do evento de assinatura 
do convênio, a compra dos equipa-
mentos irá permitir o incremento na 
renda dos pequenos produtores que 
terão acesso às máquinas. “Estou 
dizendo isso porque com essa par-
ceria celebrada entre o Governo do 
Estado e as prefeituras, nós vamos 
melhorar a renda do produtor na 
medida em que vamos diminuir o 
custo de produção do café no nosso 
território”.
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Fundação Sara Albuquerque 
Costa recebe livros do SetraBH

O Sindicato das Empresas de 
Transporte de Passageiros de Belo 
Horizonte (SetraBH) entregou à 
Fundação Sara Albuquerque Costa 
500 livros didáticos e de literatura, 
que passarão a compor as bibliote-
cas das Casas de Apoio da entidade 
em Belo Horizonte e Montes Claros. 
Criada há 20 anos, a entidade 
oferece apoio e cuidados a cerca 
de 310 crianças e adolescentes 
com câncer, disponibilizando hos-
pedagem, refeições, transporte 
para hospitais e laboratórios e 
atendimento por profissionais de 
serviço social, psicologia, pedago-
gia e nutrição.

Os livros entregues pelo SetraBH 
serão utilizados no lazer e nas aulas 
oferecidas pelo projeto “Escola 
Viva” às crianças e aos adolescentes 
enquanto estão hospedados nas 
casas da entidade. “Nós entramos 
em contato com a escola de origem 
de nossos alunos e aplicamos a 
grade escolar destas escolas, para 
que os alunos não percam o ritmo 
e, quando eles retornarem, não 
sintam a exclusão, por não terem 
acompanhado as matérias”, expli-
cou a pedagoga da Casa de Apoio 
de Belo Horizonte, Paola Reis.

Com a parceria com as esco-
las de origem, a Fundação Sara 
Albuquerque Costa busca, segun-
do ela, a melhor inserção ou a 
reinserção escolar, na tentativa de 
evitar a evasão escolar. A intenção 
é assegurar continuidade aos 
processos de desenvolvimento 
psíquico e cognitivo das crianças 

e adolescentes, com propostas 
voltadas paras suas necessidades 
pedagógicas e educacionais, para 
a preservação do direito à educa-
ção e a manutenção dos vínculos 
escolares. Segundo a pedagoga, 
esta é uma forma de se preservar 
a saúde física, mental e emocional 
das crianças e adolescentes.

 

Doações 
A Fundação Sara Albuquerque 

Costa surgiu de uma campanha 
feita por Álvaro Gaspar Costa e 
Marlene Cavalcanti Albuquerque 
Costa, pais de Sara, para arrecadar 
fundos para o transplante de me-
dula da filha. infelizmente, mesmo 
com o tratamento, a pequena Sara 
faleceu em 1997. A luta, contudo, 
prosseguiu com a criação da fun-

dação. Com o objetivo de auxiliar 
e orientar crianças com câncer 
e seus familiares, a instituição já 
atendeu cerca de mil pessoas. 
Além disso, oferece apoio durante 
o tratamento, realiza campanhas 
de doação e garante todos os cui-
dados necessários aos pacientes.

A Fundação Sara também tra-
balha com médicos e especialistas 
para promover melhorias no tra-
tamento dos pacientes e garantir 
uma maior qualidade de vida e 
conta com a cooperação de vo-
luntários treinados, que atuam em 
equipe: “de alegria, de fé, de cozi-
nha” etc. A entidade é mantida por 
associados, parceiros empresariais, 
doadores e campanha de doação 
realizadas em datas especiais. Para 
se tornar um doador, fazer contato 
pelo telefone (31) 3284.7690.

obras passarão a compor as bibliotecas das casas
de Apoio da entidade em bh e montes claros
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O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

importância do combate de
incêndio nos condomínios

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia
http://www.emater.mg.gov.br/
http://www.emater.mg.gov.br/
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mitos e baixa renda fortalecem a
tradição da pesca na Pampulha

Pescadores relatam que necessidade e forma de lazer prevalecem ao alerta sanitário

Os pescadores da Lagoa da Pampulha ajudam 
a compor o clima interiorano na região de maior 
atração turística de Belo Horizonte, especialmente 
nos domingos. A pesca para consumo é proibida 
no local, devido à poluição das águas. Mas ao 
longo de toda orla da lagoa, não há dificuldade em 
avistar pescadores que, sem grandes preocupações, 
se alimentam desses peixes. isaac Felipe, 9, veio 
acompanhado do tio, Júlio César da Silva, 37, e dois 
amigos, todos pescadores. 

Os quatro são moradores do bairro Veneza, em 
Ribeirão das Neves, e chegaram de madrugada no 
Conjunto Arquitetônico da Pampulha. Apesar das 
obras de Niemeyer, Burle Marx, Portinari e Ceschiat-
ti, o local escolhido não tem relação com prestigiar 
um dos Patrimônios Culturais da Humanidade, mas 
com a “falta de opção”. “Quando era mais novo ia 
para itabirito, Três Marias, Paraopeba, Pará, mas 
hoje venho no mais perto”, conta o estofador José 
Maria Ferreira, 54.  

Questionado sobre a poluição das águas da 
lagoa e a ingestão dos peixes que possuem alto 
nível de metais pesados, o que pode provocar da-
nos à saúde de quem consome os pescados, ele diz 
parecer seguro. “Depois que a carne frita no óleo a 
90ºC, mata tudo de ruim. Um médico que me disse”, 
responde enquanto aponta para o saco que guarda 
os peixes fisgados. São oito tilápias e outra espécie 
que nenhum deles consegue identificar. 

Sobre entrar na água, o pescador muda o tom 
de certeza. “Já nadei muito aqui, não só eu. Vinha 
muita gente pra cá, mas hoje tenho medo de al-
guma doença. Um colega meu já agarrou o anzol 
nas roupas de um defunto”. História de pescador 
ou não, as águas da Pampulha já foram cenário 
de afogamentos e desovas de cadáveres. Em 2017, 
partes do corpo esquartejado de um jovem foram 
avistadas em dois pontos da Avenida Otacílio Negrão 
de Lima, que circunda a lagoa em 18km de extensão. 

A pesca na Pampulha está envolta em mitos e 
desinformações, como explica Cleber Figueredo, bi-
ólogo e doutor em ecologia, conservação e manejo 
de vida silvestre pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). “Os metais pesados são elementos 
químicos, o que significa que somente a temperatu-
ra elevada não vai gerar modificações importantes, 
pois não se transformam em outro elemento não 
tóxico com o aquecimento. Há bactérias tóxicas na 
lagoa e algumas delas resistem a temperaturas 
superiores a 100°C.”.

tradição
Do outro lado da lagoa, próximo ao Pampulha 

iate Clube, um dos símbolos da alta sociedade mi-
neira, uma família precisa de quatro varas para o 
programa de domingo. O auxiliar de serviços gerais 
Gilmar Eduardo Raimundo, 44, que pesca na lagoa 
há pelo menos três décadas, trouxe o filho e o neto, 
de 7 e 6 anos respectivamente. Antes deles, os outros 
seis filhos já o acompanharam na prática que batiza 
como tradição e lazer. 

Gilmar e seu irmão Gilberto Eduardo Raimundo, 
43, informam que a lagoa já forneceu o prato princi-
pal no aniversário da avó. “Pescamos uma tilápia de 
5kg. Foi um festão na dona Conceição”, diz. 

Os perfis dos pescadores são os mais variados, 
mas os relatos ouvidos trazem algo em comum, seja 
por desemprego ou gastos com o sustento da famí-
lia, os homens relataram dificuldades financeiras e 
que o pescado contribui na alimentação própria e 
na das famílias.

Na última Pesquisa Nacional da Cesta Básica 
de Alimentos (PNCBA), divulgada em maio de 2017, 
pelo Departamento intersindical de Estatísticas 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o preço da 
cesta básica em Belo Horizonte custava R$ 390,60, 
ocupando a 14ª posição mais cara. Atualmente, o 
salário mínimo é de R$ 954,00. 

Não apresentar nenhum sintoma relacionado 
ao consumo imediato dos peixes é um argumento 
recorrente entre os pescadores. Empacotador em 
uma rede de sacolão Walter Lúcio do Prado, 55, 

pescava a poucos metros de um cano que lançava 
esgoto na água. “Pra mim, é uma boa opção. Onde 
trabalho meio quilo de tilápia não é menos que R$ 
18,00. Aqui, pesco de 3kg. Venho desde os 15 anos 
e nunca tive nada”, diz. 

O biólogo esclarece que outro mito diz que 
os primeiros efeitos são sentidos somente após 
longos períodos. “É isso que gera a sensação de 
que o problema não é grave. Porém, algumas das 
toxinas dessas bactérias resultam em problemas 
hepáticos graves, incluindo o câncer. Metais pesados 
são associados a uma série de problemas de saúde 
a longo prazo, como fraqueza muscular, câncer e 
cardiopatia”.

Qualidade da água 
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

de Belo Horizonte não informou se existe algum 
programa de conscientização da população sobre 
os riscos do consumo ou fiscalização no local. O 
objetivo da prefeitura de subir a classificação da 
lagoa para a classe três do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (Conama), que permite o contato 
esporádico ou acidental com a água, foi alcançado 
em dezembro de 2016 pelo custo de R$ 30 milhões, 
pagos ao Consórcio Viva Pampulha, com financia-
mento da prefeitura, Banco do Brasil e Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais. A prefeitura não 
tem previsão de ações que fariam a lagoa atingir a 
classe dois do Conama. A pesca com finalidade de 
alimentação requer classe um.
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itabirito investiu mais de R$ 55
milhões em saúde no ano passado

Em 2017, a Prefeitura de itabirito 
investiu R$ 55.105 milhões na 
área de saúde do município. 
Esse e outros números foram 

apresentados na audiência pública 
realizada no dia 11 de maio, na Câma-
ra Municipal. O encontro, aberto ao 
público, teve como objetivo apresentar 
a prestação de contas da secretaria 
do último quadrimestre de 2017 e os 
dados finais do ano. 

Do total investido na área de 
saúde, mais de R$ 43 milhões, o que 
corresponde a 79%, são verbas prove-
nientes do próprio município, enquanto 
pouco mais de R$ 10 milhões são 
oriundos de recursos federais e apenas 
R$ 1,2 milhão do Estado. Com relação 
à distribuição dos recursos, houve um 
equilíbrio entre o montante destinado 
à atenção primária e a média e alta 
complexidade, que receberam cerca 
de R$ 25 milhões cada. O restante 
do valor foi dividido entre assistência 
farmacêutica e Vigilância em Saúde. 

De acordo com o vice-prefeito e 
secretário de saúde, Wolney de Oliveira 
(DEM), os números refletem o bom 
serviço prestado no município. “Quanto 
mais investimos na atenção básica, 
mais trabalhamos na prevenção, 
evitando os agravos. Quanto mais o 
paciente precisa de serviços especiali-
zados, mais doente ele está”, explicou. 

indicadores

Assim como aconteceu no segundo 
quadrimestre, a prefeitura conseguiu 
cumprir a meta de seis dos sete indicado-
res apontados pelo Ministério da Saúde: 
100% de verificação de óbitos em mulhe-
res em idade fértil, de 10 a 49 anos, 100% 
de registro de óbito com causas definidas, 
0 óbito maternal, 100% da população com 
cobertura do Programa Saúde da Família 
(PSF), 82% de cobertura odontológica 
com a meta de 75% e 100% de controle de 
agravo no trabalho. Somente o indicador 
que avalia o número de partos normais 
ficou um pouco abaixo do esperado: 
26,60% frente à meta de 30%, já que a 
própria usuária tem o poder de decisão na 
escolha ao parto, mesmo tendo a orienta-
ção sobre os benefícios do parto normal.

“Os números comprovam que es-
tamos no caminho certo. Nossa equipe 
tem trabalhado para oferecer o melhor 
à população. É claro que alguma coisa 
pode não sair como planejamos e, por 
isso, é importante que as pessoas pro-
curem a Ouvidoria da Secretaria sempre 
que quiserem fazer reclamações. Desta 
forma, podemos identificar os gargalos do 
sistema e solucioná-los”, finalizou Wolney. 

A ouvidoria funciona de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h. O contato 
pode ser feito pelo telefone 3561-4068 
ou pelo e-mail ouvidoriasusitabirito@
pmi.mg.gov.br

Vice-prefeito e secretário de saúde, Wolney de oliveira
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sesc apresenta ‘minas ao luar’ 

no aniversário da cidade de ipaba
Município recebe o projeto de valorização da música nacional

O aniversário de ipaba, na região do Vale do Rio 
Doce, vai ter uma comemoração especial em 2018. 
É o Minas ao Luar, realizado pelo Sesc, integrado ao 
Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, que anuncia 
mais uma apresentação no dia 19 de maio. Será 
na Praça Pe. José Lanzillotti (Centro), a partir das 
21h. No palco, duas atrações prometem um show 
inesquecível. São as duplas Bráulio e Ricardo e 
Alan e Alex.  

A entrada é gratuita e a ação tem apoio do 
Sindcomércio Vale do Aço e da prefeitura local. O 
Minas ao Luar é uma das ações de maior incentivo à 
música brasileira. Em uma nova fase, com variedade 
de ritmos e estilos, a iniciativa continua percorrendo 
todo o território estadual promovendo grandes en-
contros artísticos e fomentando a música brasileira.

Mineiros de Belo Horizon-
te, Alan e Alex tornaram-
-se parceiros e grandes 
amigos. Fazendo shows 
nas principais casas no-
turnas de BH e região, 
a dupla mantém um 
público fiel e tam-
bém é presença 
certa nas tradi-
cionais festas 
das principais 
cidades de Mi-
nas Gerais. A 
dupla foi con-
siderada a 

revelação da música sertaneja romântica no Brasil, 
ganhando vários prêmios.

Bráulio e Ricardo gravaram seu primeiro DVD/
CD, ao vivo, em junho de 2008, em ipatinga. Na 
época, com 2 anos de carreira, esse foi um grande 
passo rumo ao reconhecimento nacional. Consa-
grada como umas das melhores bandas sertanejas 
da região do Vale do Aço, os jovens, de Timóteo, já 
arrastavam um público fiel às suas apresentações, 
lotando as casas de shows e marcando recordes 
de bilheteria por onde passavam. No show, muita 
agitação com as melhores canções sertanejas do 
momento, e claro, também os clássicos.

O Minas ao Luar é uma iniciativa de valorização 
da música brasileira e das culturas populares tradi-

cionais, por meio de apresentações 
artísticas gratuitas e de qualida-

de, para toda a família. Pro-
move o diálogo e o intercâm-
bio com as manifestações 
culturais tradicionais locais 
e leituras contemporâneas. 

Em uma nova fase, 
vem recebendo maior 
diversidade de ar-
tistas, ampliando 
o repertório das 
tradicionais seres-
tas, abrindo espaço 

também para outras 
linguagens e outros 

gêneros musicais.

Dupla
mineira alan
e Alex é um

dos destaques
do evento
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homem pesca na lagoa da Pampulha

Espetáculo “Pimenta é Refresco” terá
duas únicas apresentações em BH

serviço: 

local: 
Rua Bernardo Guimarães, 

nº 1200, Funcionários 

onde comprar: 
Os ingressos 

já estão à venda por R$ 20 
no local ou pelo site: 

www.sympla.com.br/IDEACultura 

mais informações: 
(31) 3309 1518 

classificação indicativa: 
livre

Belo Horizonte receberá um 
espetáculo diferente de tudo o 
que já foi visto na cidade. O recital 
cênico “Pimenta é Refresco” fi-
cará em cartaz em duas únicas 
apresentações, nos dias 1º e 2 de 
junho, sexta-feira às 20h e sábado 
às 19h, na iDEA Casa de Cultura. 
Em cena, a artista do canto popu-
lar, erudito e artes cênicas, Velma 
Pimenta. 

O recital cênico é um solo 
que pretende, entre outras coisas, 
estreitar os laços de todos “os 
cantos”. Sob uma ótica subjetiva, 
a personagem quebra barreiras 
e torna acessível e prazerosa essa 
proposta cênico/musical. Entre 
“causos”, textos autorais e da po-
etisa Cora Coralina, a artista traça 
um elo sem fronteiras. O figurino 
atua como cerne do espetáculo 
e instrumento de cena e costura 
com maestria e delicadeza a 
estória a ser contada.

No palco, uma cantora e 
atriz que tem tudo à mão para 
conduzir o espectador. Com uma 
atitude de coragem, Velma Pi-
menta organizou um espetáculo 
em que comanda sozinha, o som, 
a luz e também o figurino, que vai 
se transformando, sendo despido 
e se adequando ao repertório.

O fio firme que conduz cada 
cena é a voz poderosa de Vel-
ma. No repertório, uma seleção 
de autores que marcaram sua 
vida, como Clara Nunes, Mozart, 
Madredeus, Raul Seixas entre 

outros. “É uma viagem no tempo. 
impossível não se emocionar com 
Mozart na ária Non so piu, da 
ópera Le nozze di figaro, onde ele 
passa toda a sua incerteza diante 
da adolescência e os seus arrou-
bos amorosos”, avisa a cantora.

Montado em 2017, “Pimenta 
é Refresco” vai contra o dito po-
pular, mas revela ao espectador 
uma oportunidade de sensações 
onde as barreiras e o preconceito 
com as diversas formas de expres-
são artística são quebradas. O 
espetáculo é uma oportunidade 
para quem deseja conhecer um 
pouco deste universo misturado e 
globalizado que é tratado de for-
ma simples e acessível a ouvidos 
pouco acostumados e se dispõe 
a superar rótulos e definições. 
“O importante é viver a emoção 
de cada estilo, de cada tema, de 
cada canto. Lance-se ao prazer!” 
convida Velma.

“O recital cênico
é um solo que
pretende,
entre outras
coisas, estreitar
os laços de
todos “os cantos”
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o fenômeno das notícias falsas. A facili-
dade de criação de canais para divulgação de 
informações na internet e a importância que as 
plataformas de comunicação e relacionamento 
ganham vêm impulsionando um fenômeno 
da difusão das chamadas fake news (notícias 
falsas). Um exemplo marcante disso foi a onda 
de notícias relacionadas à vereadora carioca 
Marielle franco, filiada ao PSOL, morta em 
março deste ano. O partido recebeu, em 5 dias, 
mais de 15 mil fake news referente à vereadora, 
boa parte com informações que denegriam sua 
imagem.

Verba do bndes pode alavancar turismo. 
O diretor de comércio exterior do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Social (BNDES), Carlos 
Alexandre da Costa, anunciou que o fundo irá 
investir cerca de R$ 2,4 bilhões, a cada 2 anos, em 
diversos segmentos de turismo. As melhorias irão 
desde obras infraestrutura até ajuda financeira à 
micro empresas privadas do segmento. “Estamos 
priorizando a modernização do país e o turismo, 
que representa 10% do PiB mundial, pode ser um 
símbolo dessa mudança”, pontuou. 

turismo de luxo. Segundo dados divulgados 
pela iLTM Latin America, brasileiros que embar-
cam em roteiros de luxo movimentaram US$ 2 
bilhões apenas em janeiro de 2018, 26,7% a mais 
do que o registrado no ano anterior. Em fevereiro, 
os consumidores desse segmento investiram US$ 
1,4 bilhão em viagens pelo mundo, contra US$ 
1,3 bi em 2017.

Queijos artesanais invadem a cidade. A 
paixão dos mineiros pelas delícias do queijo deve 
ganhar ainda mais força em Belo Horizonte, com 
a 2° edição do Festival do Queijo Minas artesa-
nal, que chega neste fim de semana aos galpões 
da Serraria Souza Pinto. 

reforma trabalhista. O Ministério do Traba-
lho publicou um parecer afirmando que a refor-
ma trabalhista se aplica a todos os contratos CLT 
vigentes, mesmo os anteriores a 11 de novembro 
de 2017, quando a nova lei entrou em vigor. O 
ministério diz que o parecer gera efeito vinculante 
e trará segurança jurídica, “sobretudo na atua-
ção fiscalizatória dos servidores desta pasta, que 
deverão obrigatoriamente segui-lo”.

c A n A l   A b e r t o

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

FÓrum de 
turismo lgbt

álcool e cigArro

Acontece em São 
Paulo, no Hotel Maksoud 
Plaza, dia 05 de junho, o 
Fórum de Turismo LGTB 
do Brasil 2018, em sua 
segunda edição.

Não é só o álcool que está levando homens e mulheres a 
desejar menos sexo. O cigarro é outro vício que está acabando 
com os jovens, matando muito mais que a bebida alcoólica, o 
câncer de pulmão e o enfisema pulmonar, mais cedo ou mais 
tarde, vai atacar o fumante. Recentemente saiu uma pesquisa 
de que os brasileiros são a favor de abolir o cigarro no Brasil, 
ou seja, acabar com a industria do fumo. Em vários países do 
mundo já não existe a indústria (fábrica) de cigarro.

museu mariano Procópio
em Juiz de Fora é reaberto

As portas do parque e das 
casas do Museu Mariano Procópio 
foram reabertas para visitação. O 
local estava fechado desde janeiro, 
quando houve a confirmação da 
morte de um macaco por febre 
amarela. 

Na Galeria Maria Amália, no 
interior do prédio Museu Mariano 
Procópio, a visitação continua de 
terça a sexta-feira, das 10h às 17h. 
Além da Exposição “Esplendor 
das Formas”, em cartaz, o público 
poderá conferir uma das telas em-
blemáticas da coleção do museu, o 
quadro “Retrato de Dom Pedro ii”, 
obra de Joaquim da Rocha Frago-
so. A representação do imperador 
tem a marca de um tiro que foi 
disparado no início da República, 
fato que gerou várias pesquisas a 
respeito deste período. 

As trilhas ao entorno dos pré-
dios históricos que também esta-
vam fechadas, voltam a integrar o 
percurso de caminhada e contem-
plação para os visitantes. O trajeto 
que passou por revitalização será 
aberto ao público de terça a sexta-
-feira, e terá a ronda constante da 
equipe de vigias da instituição, 
garantindo segurança para quem 
transita pelo local.

Para os grupos escolares e de 
demais instituições, a visita guia-
da pode ser agendada pelo tele-
fone 3690-2027 ou pelo e-mail 
maprocultural@pjf.mg.gov.br.

Vigilância
A decisão da reabertura do 

museu foi anunciada pelo prefeito 
Antônio Almas (PSDB) durante 
visita ao parque do museu. Segun-
do ele, a decisão foi tomada com 
base na avaliação de técnicos do 
Departamento de Vigilância Epi-
demiológica e Ambiental (DVEA) 
da Secretaria de Saúde. De acordo 
com a equipe, como a febre amare-
la é uma doença sazonal, o cenário 
atual, com temperaturas mais 
baixas e poucas chuvas, é propício 
para a redução dos casos.

Ainda foi levada em conta a 
cobertura vacinal do município 
contra a doença, que já ultrapas-
sou os 100% do público que pode 
se vacinar, além da redução signi-
ficativa dos registros de mortes de 
primatas (epizootias) e de casos 
suspeitos em humanos. Com esses 
elementos, os técnicos avaliaram 

que cessaram as indicações para 
a manutenção do fechamento do 
parque.

Assim como outros espaços 
que estiveram fechados em de-
corrência da febre amarela, foram 
adotadas medidas preventivas 
preconizadas pelo Ministério da 
Saúde, e logo que constatada a se-
guridade para volta das atividades 
com o público, esses espaços foram 
reabertos. Segundo o subsecretário 
de Vigilância em Saúde, Rodrigo 
Almeida, foram realizadas vistorias 
e o monitoramento constante do 
museu, e de acordo com alinha-
mento de ações com a Secretaria 
de Estado de Saúde, a reabertura 
foi possível. “Verificamos que em 
Minas, o parque do instituto inho-
tim, Parque Estadual do ibitipoca 
e os parques em Nova Lima foram 
reabertos com as devidas orienta-
ções, assim também como em São 
Paulo”, destacou.

trilhas voltam a integrar o percurso de caminhada
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Prefeitura de Pedro Leopoldo 
reafirma compromisso com Apae

Um dos principais convênios firmados pela Admi-
nistração Municipal foi renovado. O prefeito Cristiano 
Marião (PSD) assinou o Termo de Fomento junto ao 
presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (Apae), Reginaldo Alves Saraiva. A transferência de 
recursos à Apae tem por objetivo a manutenção das ati-
vidades da Escola Especial Antonino Pinto Mascarenhas. 

Também participaram do ato de assinatura o 
vice-prefeito Salim Salema (PSB), o chefe de Gabinete 
Evandro de Souza, a secretária Municipal de Educação, 
Denise Botelho, além dos vereadores Fred Piau (PV), 
Leozão (MDB), Sargento Aziz (PSD) e Paulinho da 
Farmácia (PHS).

O valor anual do convênio passou de R$ 612 mil 
no ano passado, para R$ 720 mil. O acréscimo visa 
cobrir gastos com o aumento da demanda registrada 
pela instituição. “Este ano o valor do convênio foi 
acrescido em 17% para que a Apae possa ajustar o 
atendimento à demanda. Esperamos que, ao final 
do ano, possamos investir mais nesta instituição que 
tem uma credibilidade única e que presta um serviço 
fundamental para diversas famílias de nosso municí-
pio”, revelou o prefeito.

Na Escola Especial Antonino Pinto Mascarenhas são 
atendidas 178 pessoas a partir dos 5 anos , todas com 
deficiência intelectual e associadas. A Escola oferece 
educação infantil, ensino fundamental e Educação de 
Jovens e Adultos (dos anos iniciais aos finais do ensino 

fundamental). Há ainda dois projetos: um que prepara 
os alunos para o uso de tecnologias e outro voltado para 
crianças autistas. A instituição promove também, entre 
os alunos com Transtornos Globais do Desenvolvimento 
acima de 15 anos, desenvolvimento da aprendizagem, 
os talentos, a criatividade e a comunicação social.

Para o presidente da Apae, a parceria entre a 
prefeitura e a instituição é importante para a manu-
tenção. “A Apae e a prefeitura são parceiras e quere-
mos que esta parceria dure eternamente. Juntos nós 
vamos fazer, se Deus quiser, coisas muito boas pela 
cidade, oferecendo um serviço de qualidade crescen-
te”, ressaltou.

marião: “esperamos que, ao final
do ano, possamos investir mais”
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Em sua convocação, 
o técnico Tite (ex-Corin-
thians) foi bairrista total, 
uma vez que a maioria 
dos jogadores jogam ou 
já jogaram pelo Timão. 
Vamos torcer para que 
esta seleção traga o he-
xacampeonato. Como 
jornalista apaixonado 
pelo futebol, tenho mi-
nhas dúvidas. O que 
está sendo chato é essa 
puxação de saco e elo-
gios da TV Globo ao téc-
nico Tite, pela maioria 
da imprensa esportiva 
no Brasil, achando que 
ele é um deus. O pior 
é que eles tem certeza 
que ele é.

seleÇÃo brAsileirA

tite é um bairrista
D
iv

ul
ga

çã
o

https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/prefeitura-de-juiz-de-fora-mantem-museu-mariano-procopio-fechado-ate-maio.ghtml
https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/prefeitura-de-juiz-de-fora-mantem-museu-mariano-procopio-fechado-ate-maio.ghtml
https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/prefeitura-de-juiz-de-fora-mantem-museu-mariano-procopio-fechado-ate-maio.ghtml


E S P O R T E12 EDIÇÃO DO BRASIL
19 a 26 de maio de 2018

leíse costa

AdVogAdA 
camejo@camejo.com.br

dollY dos sAntos outeirAl

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o seu consórcio multibrasileiro

Acabaram as especulações. A ponteira Gabi Guima-
rães, 24, vai defender o Minas Tênis Clube na temporada 
2018/2019. Gabi é mineira de Belo Horizonte, iniciou 
a carreira aos 14 anos e, em 2012, foi para o Rio de 
Janeiro, onde permaneceu até a temporada passada. 
A nova jogadora do Minas já realizou exames médicos 
no clube e está com a seleção brasileira na disputa da 
Liga das Nações. A apresentação oficial da atleta será 
confirmada após os compromissos com a seleção.

Na equipe carioca, Gabi conquistou cinco títulos da 
Superliga, quatro do Sul-americano e foi duas vezes 
vice-campeã mundial de clubes. Com a camisa da se-
leção brasileira, Gabi tem um histórico de conquistas 
impressionante. É tricampeã do Grand Prix (2013, 2014 
e 2016), bicampeã sul-americana (2013 e 2015), bronze 
no Mundial de Seleções (2014) e no Grand Prix (2015) e, 
ainda, prata na Copa dos Campeões (2017).

Gabi é o sexto reforço do Minas para as disputas da 
Superliga, prevista para começar em outubro; do Cam-
peonato Mundial de Clubes, em dezembro, na China; 
do Campeonato Sul-americano e da Copa Brasil, ambos 
previstos para 2019. 

O clube já anunciou as ponteiras Natália Zílio e Lana 
Silva, as opostas Bruna Honório e Maria Luísa (Malu) e a 
levantadora Bruninha Costa. Além dos reforços, perma-
necem na equipe do técnico italiano Stefano Lavarini as 
centrais Carol Gattaz, Mara e Mayany, as líberos Léia e 
Georgia e a levantadora Macrís.

Em 2018, completará 4 anos 
do encerramento da Copa do 
Mundo que foi sediada no Brasil 
e muitos fatos marcaram o even-
to, dentre os quais os direitos 
que emanaram da Lei Federal 
nº 12.663/12. isso porque, para 
sediar o campeonato mundial, 
a Fifa exigiu do Brasil a criação 
de determinadas normas, as 
quais, dentre outros, visavam o 
resguardo das marcas vinculadas 
a Copa do Mundo de Futebol e a 
Copa das Confederações.

A partir daí, por meio da co-
nhecida Lei Geral da Copa, outor-
gou-se à Fifa ampla proteção de 
suas marcas, através da isenção 
de procedimentos burocráticos 
atinente aos registros marcários, 
diminuição substancial do prazo 
de duração dos processos, isen-
ção do custeio de taxas federais, 
automático reconhecimento de 
suas marcas como alto renome 
e notoriamente conhecidas, 
dentre outros benefícios que ali 
foram estabelecidos.

Assim, a Fifa obteve enormes 
vantagens na concessão de suas 
marcas, inclusive galgando-as 

ao benefício do alto renome (ou 
seja, com proteção irrestrita para 
todos os segmentos mercadoló-
gicos), o que obteve inclusive em 
relação a expressões comuns, 
como, por exemplo, “Brasil 
2014”, dentre outras.

Porém, tais marcas possuíam 
pouco caráter distintivo e já esta-
vam incorporadas como expres-
sões cotidianas. Cite-se como ou-
tro exemplo de marca comum a 
palavra pagode, concedida à Fifa 
em caráter exclusivo e irrestrito 
cujo significado está relacionada 
a determinado gênero musical de 
alta popularidade no Brasil.

Aliás, justamente em virtude 
da concessão da marca pagode à 
Fifa é que, em 2014, muito se dis-
cutiu sobre o tema, repercutindo 
em várias matérias e nos mais 
variados meios, o que acarretou 
o pronunciamento da Fifa sobre 
o assunto, garantindo à popula-
ção que, apesar de deter exclusi-
vidade da expressão em todos os 
segmentos, limitaria a atuação 
apenas ao que lhe interessa-
va. No caso da palavra pagode, 
afirmou que não obstaria o uso 

por terceiros no país, apenas 
impediria quem a utilizasse para 
se beneficiar do evento Copa do 
Mundo, esclarecendo que dita 
expressão designava uma deter-
minada fonte de letra que havia 
criado, pacificando os ânimos da 
população em geral.

De fato, a Lei Geral da Copa 
beneficiou sobremaneira a Fifa, 
mas também condicionou seus 
direitos a um curto espaço de 
tempo, limitando-os até 31 de 
dezembro de 2014. E, transcorri-
dos anos desde o evento, o que 
se verificou na prática é que a 
Fifa não transcendeu aos limites 
que ela própria havia informado, 
resguardando suas marcas en-
quanto relacionadas ao evento.

É importante esclarecer que 
a imposição da criação de norma 
para defesa de suas marcas não 
foi adotada apenas em relação 
ao Brasil, sendo estratégia co-
mum da Fifa imposta a todos 
os países que venham a sediar 
a Copa do Mundo, tornando-
-se uma medida a garantir a 
entidade e aos que ela estão 
vinculados.

O legado da Copa do
Mundo no Brasil

minas tênis contrata a
ponteira gabi guimarães

mineiros marcam território 
no poker nacional

Em BH, 2ª etapa do
campeonato oferece

prêmio de R$ 300 mil

Segundo dados oficiais da 
Confederação Brasileira de Texas 
Hold’em (CBTH), entidade máxima 
do poker nacional, já são mais de 8 
milhões de praticantes do esporte 
intelectual nas modalidades online 
ou live no país. Graças aos esforços 
da CBTH, desde 2012, o poker é re-
conhecido como um esporte mental 
pelo Ministério dos Esportes.  

Praticar poker exige inteligên-
cia, concentração, habilidades 
intelectuais e comportamentais. O 
acaso e a sorte, portanto, não são 
variáveis aceitas, pelo menos, não 
na cabeça de um campeão. Não 
foi com isso que o experiente Fábio 
issa, hoje, presidente da Federação 
Mineira de Texas Hold’em (FMTH), 
e campeão em 2014 contou.

Em 2008, Fábio trabalhava em 
um jornal de BH, quando aceitou 
o convite de jogar nas terças-feiras 
com os colegas. Tomou gosto e logo 
no primeiro torneio em um clube, 
no alto da Afonso Pena, ficou em 
primeiro lugar, levando R$ 650,00, 
o equivalente ao seu salário na 
época. “A partir dali, me interessei 
e comecei a estudar”, diz. 

Naquela noite, a primeira co-
locação foi dividida com Marcelo 
Lanza, outro campeão mineiro de 
poker. Marcelo, ex-presidente da 
FMTH, é o atual técnico da sele-
ção mineira de poker e apresenta 
com Guilherme Kalil, o Pokercast, 
podcast sobre o esporte e suas 
competições. 

Para os mineiros, apesar dos 
preconceitos terem diminuído, ain-
da há um caminho a ser percorrido. 
“Embora todos saibam que é um 
jogo de habilidades, que envolve 
estudo e matemática, o baralho 
ainda é mal visto na sociedade, 
então, tem quem ainda ache que é 
um jogo”, explica Fábio. 

Mas o cenário tende a melhorar, 
acredita o técnico da seleção minei-
ra de poker, “Grandes esportistas 
como Neymar, xuxa, Rodrigão, 
Guga e Denilson são jogadores 
de poker e, ao associarem suas 

imagens à prática, ajudam a des-
mistificar aquela história do ‘meu 
avô perdeu uma fazenda jogando’ 
ou a imagem de jogadores de poker 
num porão enfumaçado, como era 
antigamente”, fala Marcelo. Ele, 
inclusive, é casado com Gabriela 
Belisário, a primeira mulher cam-
peã brasileira de poker, hoje, líder 
do ranking feminino e de malas 
prontas para representar a seleção 
mineira no campeonato de sele-
ções, que acontece em São Paulo.

Nem o atual campeão mineiro 
de poker, Márcio Felipe Dornas, de 

Sete Lagoas, escapa dos estigmas 
em torno do esporte. “Até hoje não 
dedico 100% do meu tempo a mo-
dalidade por causa do preconceito 
de familiares. Eles não gostam”, 
informa.  Mesmo com condições 
de manter o poker como sua prin-
cipal renda, Márcio Felipe barra em 
questões familiares e deixa o plano 
para o futuro. 

O Campeonato Mineiro de 
Poker, torneio de nível estadual que 
abrange, além de Belo Horizonte, 
mais 30 cidades do interior, oferece 
o prêmio no valor de R$ 300 mil por 

etapa. São oito fases e a final da se-
gunda etapa acontece no próximo 
dia 21 de maio, na capital, na Poker 
Live. Para efeito de comparação, em 
Estados como São Paulo e Rio de Ja-
neiro, a premiação em torneios es-
taduais gira em torno de R$ 100 mil. 

brasil e minas no cenário

Minas Gerais mantém um his-
tórico de bom posicionamento, o 
atual líder da Global Poker index 
(GPi), o mais respeitado ranking 
de classificação dos melhores jo-

gadores de poker do mundo é 
encabeçado pelo brasileiro Felipe 
Tavares Ramos.

Segundo informações do GPi, só 
os brasileiros cadastrados no índice 
faturaram, desde 1995, mais de 
R$ 500 mil. Para Márcio Felipe, o 
praticante de outros países, como os 
sempre bem pontuados Canadá e 
Rússia, ainda se dedicam mais. “Os 
bons jogadores internacionais são 
melhores que os brasileiros. Estão 
em um nível mais alto. O estrangei-
ro estuda e se dedica mais, além de 
não passar por preconceitos”. 

Para os amadores do poker que 
sonham em se especializar, um con-
selho: “Se você tem certeza, siga em 
frente. Mas com muita dedicação, 
estudo, disciplina, principalmente no 
poker online, que está muito difícil. 
Não tenha em mente que você vai 
ficar rico da noite para o dia. Não é 
nenhuma maravilha do mundo, exige 
consciência”, finaliza Márcio Felipe.

na lei
Nem ilegal, nem fraude ou 

jogo de azar. A conduta proibi-
da no Brasil, descrita na Lei de 
Contravenções Penais (LCP), é 
a de “estabelecer ou explorar 
jogo de azar em lugar público ou 
acessível ao público, mediante 
pagamento de entrada ou sem 
ele”. O jogo de azar é aquele 
“em que o ganho e a perda 
dependem exclusivamente ou 
principalmente da sorte”. O que 
não é o caso do poker.

Poker é reconhecido como 
um esporte mental pelo 
ministério dos esportes
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http://link.minastc.com.br/wf/click?upn=MyahPr6SbEDRXjYfvfrSXP77zRgPvd6y7SQTjaff6L055CMpzgO3AS7cCvfzdtqLNDsJd9Cs575cLiyP-2BPLwEn0s40uZf6WI29EoeZpw8WFrfeNXWIXC9OSCVXh3kLZjODGB4Nt9wHm6W7MyCgv44L1op6jWgkpw909BUm4X8PcJ7QNb0htUNk9L3cW00j0VIF-2F7EEH34713GJr6AuznT5agW8OJ2PTiPkaP7kaWZjvQCJ6dQlZybb7tZgzk6PRtq9floxqOgH-2Bk3-2Bimn-2FOtvQ-3D-3D_RklyL-2Fem71848IeIKwlfJZ1PTviHrUlMbI-2BNQvNsgB70bO-2Bg45i0yMrKbZ5PAqT-2BtKRSI79-2BhmIAGAQ-2FnE9bQChureeoCDxIGdYzyfQjN-2Bd8kp3ritfHM3zNKMkuYD-2Br9l5Q-2BqKb-2Fx5ZEPOmrm8FGWRKjYhwV7Adp8IWQhxbofwrKSINL2yboYfnYrJ9gLKBjX-2BPN-2FDmQJxHGjxmvjjYn9l5yNB3LxUKyJsFcEaBoHA4LtTu15ZRG-2Fg8mLz8-2B9eJOZxZI5oskpL5nJhBjU02rFW1eMvGbekjPfw8rH3vm5pL6LnlmTiHdMo9z6f8UXZBHrTnijsoCbA0Uuj63DA6zSRhh8GHpDC41-2FYDr03IrfKMLsEYerZ9y3-2Fq2bXUduGGxx49gYnTFriS-2Flmb-2BvWy-2FHBURS9pfVE3XvnNSHiISmCX8DRPL44NdkPKRneTdQTqbHEiZcSETBIg6cPl79I0xu-2BMlaHHfKlWO9vFf6x9Llwn644UNnYqrr0OwW-2BfR30Dry-2BPoAdJ2E7N-2BR6ZWu87Oc8nB30NiJlo5grNhnVArH300GX3QSukg1TpROUH4yRmcyF0k3ceOVPadPbLgsbn-2FYfw8IXz26VobmfEGYKNGkzxKc-2FyxnonerxLj0t7Jg3AkG7TAeZdkIvQLJTh-2FMOVuA-3D-3D

