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PreJuÍZo Bilionário

No Brasil
Após a greve dos caminhoneiros - que gerou prejuízo de R$ 5,4 bilhões por dia 

em perdas de vendas por todo o país -, quem vai pagar a conta será a população. 
Segundo estimativas da ABPA, os custos para a recuperação da normalidade da 
cadeia produtiva será 30% acima do anteriormente praticado, ou seja, os produtos 
alimentícios deverão ter alta. economiA – PáginA 4

Em Minas Gerais
O rombo também foi grande no estado. Segundo dados da Fiemg, Minas teve dano de R$ 1,7 

bilhão diariamente com as paralisações. De acordo com a Fecomércio MG, as perdas no varejo 
foram de R$ 469,8 milhões por dia, sendo que os principais problemas foram baixo fluxo de clien-
tes/vendas (67%), falta de estoques (40%), ausência de insumos para o funcionamento da loja 
(16%), absenteísmo de funcionários (10%) e atraso dos empregados (3%). economiA – PáginA 5
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A cúpula do MBD mineiro planeja candidatura 
própria ao Governo de Minas, porém essa preten-
são está distante de se realizar, afinal essa não é a 
intenção dos deputados estaduais. Inclusive, Josué 
Alencar (foto)deixou o partido para filiar-se ao PR.

são poucas as
chances de
candidatura
própria no mdB
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Com a queda das temperaturas, os lábios, por serem mais sensíveis, podem descamar ou 
apresentar lesões. Por essa razão, a proteção com essa parte do corpo precisa ser redobrada. 
Descobrimos, inclusive, que umedecê-los com a língua é uma prática que deve ser evitada, 
porque a saliva possui substâncias ácidas que pode agravar ainda mais o problema.

Você sabia que o Brasil tem uma família real? Apesar de não serem reconhecidos pela maior 
parte da população, os descendentes de Dom Pedro I ainda pregam a monarquia por aqui.

O brasileiro 
é mesmo apai-
x o n a d o  p o r 
futebol. Uma 
prova disso é 
que somos o 
terce i ro  país 
que mais com-
prou ingressos 
para a Copa do 
Mundo, ficando 
atrás apenas da 
Rússia e EUA.

Há 6 anos, a arte de rua 
em BH vem conhecendo o 
trabalho do coletivo “Minas 
de Minas”. As quatro grafiteiras 
pintam mulheres que as inspi-
ram, por suas histórias de vida 
e personalidade, nos muros, 
hospitais e escolas da capital.

Saiba os cuidados que se deve
ter com os lábios no inverno

SONHO DA MONARQUIA BRASILEIRA

PrÓXimA PArAdA: rÚssiA

feminismo no grAfite
cidAdes – PáginA 11

Em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, membros da Secretaria de Governança Urbana, 
Planejamento e Meio Ambiente compareceram à Câmara de Vereadores para debater o plano 
diretor e a regularização fundiária de imóveis.

Fabriciano almeja 
plano diretor moderno
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orléans e Bragança querem
reinstalar monarquia no país 

família real

N as últimas semanas, a popular família 
real britânica esteve constantemente 
na mídia. O motivo? O casamento do 
príncipe Harry e Meghan Markle, agora 
Sua Alteza Real Duque e Duquesa de 

Sussex. Aprovado por alguns, criticado por outros, a 
realeza nos aproxima dos contos de fadas com direito 
a romances, escândalos, coroa, história e muito mais.

Contudo, essa não é uma realidade distante dos 
brasileiros. Os descendentes de Dom Pedro I ainda 
pregam a monarquia por aqui. Um recente texto 
publicado na página oficial da família informou que 
alguns membros “têm viajado por todo o Brasil, a fim 
de conhecer nosso país a fundo e travar contato com 
brasileiros das mais diversas origens, em preparação 
para o papel que a Divina Providência e a História lhe 
reservaram para o futuro – a Chefia da Casa Imperial 
do Brasil e, se for da vontade de Deus e do povo 
brasileiro, a posição de Imperador Constitucional e 
Defensor Perpétuo do Brasil”.

Em resumo: a intenção da Casa Imperial do Brasil 
é reinstalar a monarquia nos próximos anos. Mas será 
que se trata de um regime positivo para o país? Para 
saber mais sobre a família real brasileira e entender 
um pouco mais sobre o assunto, o edição do Brasil 
conversou com o professor e doutor em história Luiz 
Arnaut.

sua Alteza imperial e real, d. luís gastão, chefe da casa imperial
do Brasil e príncipe de orléans e Bragança (trineto de d. Pedro ii)

sua Alteza imperial e real, d. Bertrand, príncipe
imperial do Brasil e príncipe de orléans e Bragança

sua Alteza real, d. Antônio, príncipe do Brasil e príncipe de orléans e Bragança

sua Alteza real, d. cristina, princesa do Brasil e princesa de orléans e Bragança

sua Alteza real, d. rafael, príncipe do Brasil e príncipe de orléans e Bragança

Alteza real, d. maria gabriela, princesa do Brasil e princesa de orléans e Bragança

sua Alteza, d. eleonora, princesa de ligne

Quem é a família real bra-
sileira?

Eles vieram de Portugal com 
Dom João, Dom Pedro I e II. Depois 
se casaram com outras famílias eu-
ropeias. A atual família se apresenta 
como descendente direta de Dom 
Pedro tanto que o título que eles 
querem usar, inclusive, é o dado a 
ele em 1824 de Imperador e Defen-
sor Perpétuo do Brasil. 

Atualmente eles têm algum 
poder no país?

Nenhum. A família tem uma 
relação com Petrópolis, que é onde 
fica o Palácio Imperial. Lá eles 
possuem também um ganho em 
cima de terrenos comercializados, 
conhecido como “taxa do príncipe”. 
De uma maneira geral, a única coisa 
que eles têm é o nome e o fato de 
manterem o título. Mas não são ne-
nhuma força política considerável.

sendo assim, a família real 
não tem nenhum impacto na 
vida do brasileiro? 

Em minha avaliação, não. São 
pessoas que, de alguma forma, 
estão vivendo no passado, achando 
que a monarquia pode voltar e que 
não tem nenhum poder afetivo, 
corrente de opinião, além de não 
constituírem uma força política 
que tenha que negociar. Estão fora 
do cenário há mais de 100 anos. 
É possível que tenha brasileiro 
que nem saiba que eles existem. 
E o fato deles terem um discurso 
como se fosse imperadores do país, 
choca até quem os conhecem. Eles 
possuem o título, mas o Brasil não 
é monarquia.

um dos membros da família, 
dom Bertrand maria José de 
orléans e Bragança, disse, 
em um discurso, que jamais 
autorizaria o casamento de 
um herdeiro do trono com 
uma mulher no perfil de me-
ghan markle. ela é feminista, 
atriz e divorciada. A família 
real brasileira mantém um 
perfil conservador?

Os monarquistas, de um modo ge-
ral, são mais conservadores. Contudo, 
parece que há uma divisão interna. 
Existe um grupo que é mais conser-
vador que, em um momento, até se 
aproximou de uma organização cató-
lica pró-fascista do Brasil. E outro mais 
moderno, ou seja, eles têm diferenças 
grandes. Nem todos falam a mesma 
língua. Mas a ala que é mais vista, 
porque ocupa o espaço da imprensa, é 
profundamente conservadora. Parece 
que ainda não entraram no século XXI. 

A pró-monarquia é uma re-
alidade entre a população?

Até onde percebo existem pes-
soas dos mais variados níveis sociais 
que são pró-monarquistas. Mas é 
um grupo pequeno no qual muitos 
fazem referência a um projeto mo-
dernizador da monarquia do final 
do século XIX, como a princesa Isa-
bel. Assim, eles têm uma afinidade 
ao reinado ou uma grande crítica 
à república. E convenhamos que o 
país virou um caos. Ele nasce de um 
golpe, por isso alguns argumentam 
que a monarquia poderia garantir 
o equilíbrio. Boa parte das pessoas 
que defendem a ideia visa um siste-
ma político mais equilibrado e me-
nos sujeito a golpes, principalmente 

com tudo o que tem acontecido em 
nossa nação.

A família real pretende se tor-
nar mais popular nos próximos 
anos a fim de tentar reinstalar 
a monarquia. Há possibilidade 
de isso acontecer?

Do jeito que o mundo está tudo 
é possível. Mas, em termos objeti-
vos, é pouco provável. A pretensão 
deles é fazer uma grande campanha 
percorrendo o Brasil, tentando sen-
sibilizar a população com a bandeira 
monárquica e depois implantá-la 
aqui. Mas esse discurso não tem 
grande penetração, pois não pa-
rece um projeto de mudança ou 
político-social capaz de comover a 
população. O que eu vejo é uma 
família que está ligada ao poder há 
anos e tem a expectativa de voltar 
a ele. Mas é isso, um propósito 
familiar. Não vejo possibilidade de 
isso convencer os brasileiros que 
enfrentam inúmeras outras de-
mandas. Na atual situação, o país 
ser republicano ou monárquico é o 
menor dos problemas, as pessoas 
estão preocupadas com outras coi-

sas, como as crises que têm afetado 
o dia a dia.

Quais seriam as principais 
mudanças que o país sofreria 
se a monarquia fosse reim-
plantada?

A mais significativa é que muda 
o chefe do Estado. Deixa de ser um 
presidente e passa a ser um Im-
perador - isso se eles mantiverem 
mesmo o título de Dom Pedro. 
Outras mudanças dependerão do 
que for implementado, não existe 
um modelo preestabelecido, porque 
é feito de lugar para lugar. Cada país 
adequou isso à sua realidade de 
uma forma particular. Outro ponto 
é que teríamos que arcar com os 
custos dessa família.

A Espanha e a Inglaterra, dois 
países que possuem famílias reais ati-
vas, são monarquias parlamentares. 
O monarca ou a rainha é o Chefe do 
Estado e tem os governos que são li-
derados pelos primeiros ministros. O 
chefe de Estado participa, de alguma 
forma, do jogo político. Imagino que 
aqui no Brasil seria assim.

Atualmente, a família real é composta
pelas seguintes pessoas:

Professor e doutor em história luiz Arnaut
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greve dos caminhoneiros 
Os governos que comandaram o Brasil na época da ditadura militar não foram 

felizes em muitas decisões e, em alguns casos, agiram de maneira atabalhoada, sem 
planejamento. O resultado é que, atualmente, os brasileiros pagam a conta dessa omissão 
governamental.

Estamos falando da recente greve dos caminhoneiros. A paralisação promovida pela 
classe foi em protesto contra os altos preços do combustível, todavia não deixa dúvida 
quanto a nossa dependência em relação ao transporte rodoviário. 

Aliás, cálculos oficiais indicam que 80% das nossas riquezas, inclusive os produtos para 
exportação, circulam por meio das rodovias, ou seja, estamos completamente submissos 
ao sistema viário nacional. O problema é que se trata de um transporte caro, vagaroso e, 
de certa forma, ineficiente. Em todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento do 
mundo, o modal de transporte ferroviário é sempre o preferido, não por modismo, mas, 
sim, por se tratar de um padrão eficiente e, sobretudo, mais eficaz.

Apesar de todos esses atributos, prevaleceu à época, a opção pelo incremento de 
nossa malha rodoviária, mesmo se tratando de um país com elevada extensão territorial. 
Os reflexos advindos por conta dessa escolha estão aí, em forma de greves e paralisações, 
provocando um verdadeiro caos à população, como se já não bastasse à prolongada crise 
econômica a atormentar as nossas vidas nos últimos anos. 

Segundo especialistas, para evitar a continuidade de eventos dessa natureza, o 
caminho é começar a pensar em uma maneira diferente de investir na infraestrutura, 
buscando mensurar a oportunidade de melhorar o transporte ferroviário. O difícil é 
encontrar espaço no orçamento da União para implementar projetos nesse sentido. A 
não ser que o próximo governo eleito tenha notoriedade suficiente para mudar o norte 
da administração pública federal, incrementando propostas e programas para serem 
executados a médio e longo prazo. 

Ressalta-se, no entanto, que esse novo dirigente vai precisar agir como estadista, não 
operando sob a égide do imediatismo, cenas comuns aos políticos sem sensibilidade. 
Afinal, estamos nos referindo a uma tarefa a ser levada a efeito por verdadeiros homens 
públicos compromissados com os reais e efetivos interesses brasileiros.

Quando o poder público não toma as medidas certas, com o conceito de realizar algo 
para beneficiar a população, termina envolvido em situações como a de agora, quando os 
caminhoneiros deram seu recado colocando a autoridade do governo federal em xeque. 
E o que era para ser uma manifestação pacifica, terminou se contaminado por pessoas 
exaltadas que tumultuaram o ato. 

É obrigação dos governos no Brasil e no mundo operarem em consonância com 
as diretrizes que permitem aos seus cidadãos trabalharem e viver em paz. Essa greve 
conseguiu encurralar o poder central e tende a voltar a qualquer momento, inclusive 
colocando em risco a própria segurança nacional. 

Não basta questionar uma greve dessa magnitude. O ideal é saber o porquê ela 
acontece e atuar, de maneira efetiva, ao invés de criar ações paliativas que podem dar 
ainda mais força para uma nova paralisação em um futuro não tão distante.

Nos últimos 10 dias, o Brasil parou. Tudo por-
que boa parte dos donos dos 54 mil caminhões, 
financiados pelo BNDES a preços subsidiados pelo 
governo petista, decidiu paralisar o transporte de 
bens e mercadorias, afetando o abastecimento no 
país. Um movimento à primeira vista de cunho 
reivindicatório, para redução dos preços dos com-
bustíveis que o governo, espertamente, concluiu, 
que sendo um pedido de caminhoneiros só estava 
direcionado para o óleo diesel, desencadeando 
então o movimento paredista.

Infelizmente, a pauta de reivindicações 
foi mal formulada. Os preços da gasolina e do 
gás de cozinha ficaram esquecidos no bojo dos 
pedidos. Deu no que deu. 

No meio do movimento, resolveram acres-
centar a gasolina e o gás nas reivindicações, só 
que foi tarde para movimentar o apoio gene-
ralizado da sociedade. Ainda mais quando se 
dissiparam vídeos nas redes com chamamentos 
estapafúrdios de invasão do Congresso e do 
Planalto com as carretas do movimento.

E mais, com uma greve extemporânea 
dos petroleiros, sem qualquer reivindicação 
salarial e fomentada por uma figura que se 
dizia coordenador do sindicato da categoria, 
mas que fazia parte da mesa de líderes petistas 
como a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e o 
ex-ministro Ricardo Berzoini, conforme com-
provado nas redes sociais.

Em outras palavras, o movimento dos 
caminhoneiros foi e vem sendo infiltrado por 
interesses políticos, que não dizem respeito às 
reivindicações da classe, mas tão somente em 
causar a cizânia política, tendo como mote um 
movimento justo, livre e democrático. 

Por isso, quando o movimento paredista 
começa a se arrefecer, faz com que os bader-
neiros de plantão se tornem mais afoitos em 
disseminar vídeos e gravações forjadas, para 
confundir a população, desacostumada da for-
ma de agir dos aproveitadores dos momentos 
de insegurança social. 

Para quem se lembra e já viveu esta mesma 
situação na década de 1960, sabe bem o que 
tal movimento representa ou pode desencade-
ar: o fim da estrutura política-democrática, o 
que nesta altura da vida política e institucional 
brasileira não interessa a ninguém.

Só que se não forem adotadas medidas 
mais drásticas para coibir o vandalismo e 
os atos de aproveitadores de plantão neste 
momento conturbado, a enorme população 
desinformada será conduzida tal como um re-
banho de ovelhas, conduzida (e mal) por meia 
dúzia de vozes de comando, cujas palavras de 
ordem soam doce e enfaticamente aos ouvidos 
daqueles que querem ouvir por acreditar. 

Prova deste vandalismo está sendo dis-
seminada nos grupos de WhatsApp com 
filmagem de vândalos atacando os carros 
particulares nas filas dos postos, com pedaços 
de pau e outros utensílios, destruindo vidros 
e amassando os veículos, geralmente com 
mães e filhos desprotegidos tudo para ame-
drontar a população e evitar que abasteçam 
seus veículos, como forma de manter aceso o 
movimento paredista. 

Tal situação, a permanecer, jogará por 
terra toda a estratégia de reivindicações do 
movimento, a favor da redução dos preços 
dos combustíveis, virando mais uma ação 

frustrada em favor da população. Pior que a 
falta do combustível é o desabastecimento 
de gêneros alimentícios nos supermercados 
e feiras. Este sim será o mal maior a atingir a 
população com reações inimagináveis, depois 
de mais de uma dezena de dias de paralisação 
dos transportes.

O risco de uma convulsão social hoje se 
torna iminente, caso a situação não seja ime-
diatamente contornada ou resolvida. Não se 
trata de uma apologia do caos. Mas a análise 
de um retrato da vida real, onde os artífices 
de hoje são réplicas dos mesmos da década 
de 1960 e que tanto mal causaram à nação, 
com a sobrevinda de um estado de exceção 
que durou mais de 20 anos. 

Não estão faltando vozes pedindo uma 
intervenção militar com fechamento do Con-
gresso e do Supremo Tribunal Federal, como 
se esse fosse o caminho para o país. Quem 
defende tal ideia, não leva em conta que o 
Brasil hoje é totalmente diferente, no âmbito 
internacional, do que foi em 1964.

É hoje uma nação interdependente 
de países desenvolvidos, onde os anseios 
democráticos falam mais alto nas relações 
comerciais entre as nações, o que vale dizer, 
que um retrocesso na política interna brasilei-
ra, poderá surtir muito mais efeitos negativos 
para o fortalecimento da nossa economia no 
curto prazo.    

Portanto, é chegada a hora de uma 
tomada efetiva de decisão política, com uma 
drástica revisão da política tributária brasilei-
ra, como forma de conduzir ao arrefecimento 
dos humores da nação.

o Brasil dos caminhoneiros
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tércio Amaral

o mdB deve ficar sem 
rumo até final de julho

A matemática continua jogando 
contra o MDB mineiro. Na avaliação 
de alguns membros do partido, 
a propalada candidatura própria 

por intermédio do presidente da Assembleia, 
Adalclever Lopes ou mediante a utilização do 
nome do vice-governador Antônio Andrade, 
na eleição ao Governo de Minas, não está 
totalmente certa. 

“Este assunto só vai ser resolvido 10 dias 
antes da convenção do partido realizada entre 

o dia 20 de julho e 5 de agosto. Até lá, serão 
produzido apenas cenas para efeito de se 
manter na tela e redes sociais”, garante um 
parlamentar emdebista.

A primeira opção da sigla, até o início deste 
ano, era o deputado Rodrigo Pacheco. Ele foi 
candidato a prefeito da capital há 2 anos e 
conquistou um bom resultado no pleito. Porém, 
de acordo com comentários de bastidores, o 
parlamentar não acreditava no apoio partidário 
para disputar o Governo de Minas. Outro nome 
de destaque para ser um representante seria o 
empresário Josué Alencar. No entanto, antes de 
ser preso, o ex-presidente Lula (PT) o convenceu 
a abandonar o MBD e filiar-se ao Partido da 
República (PR). Aliás, hoje, o empresário é uma 
espécie de curinga, especialmente atuando 
junto ao grupo político do governador Fernando 
Pimentel (PT).

Tecnicamente houve um erro dos mem-
bros do MBD mineiro, é o que avaliam alguns 
políticos experientes. Os ditos dirigentes 
até o dia 7 de abril, prazo final de filiações 
partidárias, não conquistaram nomes novos 
e competitivos para disputar as vagas tanto 
na Assembleia Legislativa como na própria 
Câmara Federal. Agora, não tem como fazer 
uma chapa mais completa visando a eleição 
proporcional. Então, por conta disso, é que 
existe uma forte pressão, principalmente dos 

atuais parlamentares com intuito de ter uma 
coligação com siglas fortes. Fora de aliança, a 
bancada estadual, atualmente de 13 membros, 
poderá sofrer um revés imenso, diminuindo 
para 5 a 6 participantes. Já com relação à 
bancada federal, a previsão indica que poderá 
desce para três, dos seis existentes.  

Enquanto o partido não define claramen-
te qual o seu futuro, as demais candidaturas 
ao Palácio da Liberdade já estão abertamente 
colocadas em praças públicas, especialmente 
a do senador Antonio Anastasia (PSDB) e a 
de Pimentel. No que diz respeito aos nomes 
de Pacheco (DEM), Dinis Pinheiro (Solidarie-
dade) e de Marcio Lacerda, (PSB), a situação 
ainda não é tão definida. Há a possibilidade 
de Lacerda ser convidado a compor chapa 
na qualidade de vice-presidente do presi-
denciável Ciro Gomes (PDT). Dinis, segundo 
fontes próximas, está conversando e, em 
determinado momento, pode anunciar apoio 
ao Pacheco ou vice-versa. Vale dizer que um 
deles irá para o Senado e o outro disputaria 
o Governo de Minas. 

Além disso, existem os nomes de pré-can-
didatos não muito competitivos no momento, 
como o empresário Romeu Zema (Partido 
Novo) e o professor João Batista dos Mares 
Guias (Rede), ambos, como se percebe, de 
ramificações ideológica bem diferenciadas.

Josué Alencar é uma espécie de
curinga na sucessão estadual

Prefeitos mineiros marcam
presença na Marcha a Brasília

Já no primeiro dia da XXI Marcha a Brasília em 
Defesa dos Municípios – que teve início no dia 21 
de maio – a grande movimentação de prefeitos, 
prefeitas, vereadores e vereadoras mineiros no es-
tande da Associação Mineira de Municípios (AMM), 
instalado na “Exposição de Produtos, Serviços e 
Tecnologias”, demonstrou a participação maciça 
dos gestores de Minas Gerais no evento organizado 
pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). 

O presidente da AMM, prefeito de Moema 
(MDB) e 1° vice-presidente eleito da CNM, Julvan 

Lacerda, participou da reunião com o Conselho 
Político da entidade, para debater os principais 
pontos do evento, que chega à 21ª edição conso-
lidado como um dos maiores do mundo. Julvan 
defendeu a pauta municipalista mineira, que 
foi tema do debate na reunião com a bancada 
mineira no Congresso Nacional. 

Na ocasião, o presidente da CNM, Paulo 
Ziulkoski, abordou os principais momentos des-
ta edição, como a abertura oficial, o debate da 
pauta prioritária com deputados e senadores e 

os painéis com os pré-candidatos à presidência 
da República. Além disso, ressaltou que também 
foram discutidas pautas do Congresso Nacional, 
sobre o Legislativo Municipal, além da assina-
tura da Carta de Compromissos com o Brasil.

Em relação ao painel com os presidenciáveis, 
os presidentes das entidades municipalistas esta-
duais destacaram a necessidade de se obter dos 
pré-candidatos o compromisso com os Entes locais.

Além do painel com os pré-candidatos e a 
programação da Marcha, os prefeitos mineiros 
se reuniram com o presidente da AMM, Mas 
o momento mais esperado do evento foi no 
dia 23, com a posse da nova diretoria, quando 
Julvan Lacerda foi empossado como 1° vice-pre-
sidente da Confederação. O novo presidente da 
entidade será o municipalista Glademir Aroldi.

O prefeito de Guarda-Mor, Edgar Lima 
(PSDB), destacou que frequenta todos esses 
eventos e acha importante. “Porque é aqui 
que tiramos nossas dúvidas. A CNM e AMM 
têm feito um bom trabalho, tanto aqui na 
Marcha, quanto no Congresso Mineiro de 
Municípios. Os prefeitos precisam saber o que 
é de direito e aqui nos orientamos. E agora 
eu também estarei na CNM, tenho certeza 
que o Julvan, que é de coragem, vai lutar 
pelos nossos direitos, porque sabemos as 
dificuldades que os prefeitos estão passando. 
Só com essas mobilizações conseguiremos 
mudar alguma coisa”.
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Estudantes elaboram propostas
para Parlamento Jovem de Minas

Continua a todo vapor a etapa municipal 
do Parlamento Jovem de Minas 2018 (PJ Minas), 
na qual câmaras municipais e monitores se mobi-
lizam para realizar oficinas de formação com os es-
tudantes. Nessa fase, eles participam de debates, 
dinâmicas e atividades sobre o tema “Violência 
contra a Mulher”, escolhido para esta 15ª edição; 
fazem diagnóstico da realidade em suas cidades 
e aprendem a elaborar propostas de solução dos 
problemas identificados. Até dia 22 de junho, os 
participantes terão que encaminhar suas suges-
tões para as coordenações dos polos regionais.

O PJ Minas é um projeto de formação política 
de estudantes do ensino médio, realizado pela Es-
cola do Legislativo da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), em parceria com câmaras 
municipais. Nesta edição, participam em 16 polos 
regionais 88 municípios, 27 a mais que no ano 
passado.

De acordo com um dos coordenadores do PJ 
Minas na Escola do Legislativo, Ricardo Moreira 
Martins, os municípios têm total liberdade de 
elaborar as oficinas. São realizadas desde palestras 
mais formais com agentes públicos e de seguran-
ça, por exemplo, até dinâmicas ao ar livre e de 
interação direta com a sociedade.

No dia 18, foi a vez de 53 alunos do ensino 
médio das escolas estaduais João Paulo I e Jusce-
lino Kubitschek, de Betim (Região Metropolitana 
de Belo Horizonte), participarem de oficina sobre 
como elaborar as propostas. O ensinamento foi 

repassado pela redatora da Câmara Municipal de 
Belo Horizonte, Giovana de Souza Rodrigues. “Eles 
aprenderam a sintetizar as ideias e apresentá-las 
no formato especial exigido”, explicou.

Os estudantes também conheceram os canais 
de comunicação nas redes sociais sobre o PJ Minas, 
disponibilizados pela ALMG. Conheceram a fanpa-
ge no Facebook, onde são divulgados textos de 
interesse dos jovens, informações sobre o progra-
ma e fotos sobre as atividades desenvolvidas pelos 
participantes em todo o Estado.

Os estudantes foram estimulados a participar 
do ativismo on-line pelas campanhas que são 
divulgadas na página do PJ hospedada no Portal 
da Assembleia, como a #MaisJovensNaPolítica, 
que possibilita mudar a foto do perfil do Facebook 
ou Twitter.

Também está no ar o concurso #ComoVejoMi-
nhaCidade. Os participantes devem mandar fotos 

com texto sobre suas observações sobre a violência 
contra a mulher no município em que vivem.

O mural da página do PJ também é aberto 
para a publicação de posts e fotos por qualquer 
participante.

Jovens valorizam informações
A oportunidade de participar de discussões 

políticas e de ter acesso a informações que muitas 
vezes nem tinham foi destacada por participantes 
das oficinas em Betim.

A estudante Amanda Ribeiro, 16 anos, do 1º 
ano da Escola Estadual Integral e Integrada João 
Paulo I, afirmou que mudou a forma de pensar 
sobre violência contra a mulher. “Aprendi a dife-
rença entre abuso e assédio. São informações que 
vou levar para a minha vida”, disse.

A colega de turma Ana Beatriz Monteiro, 15 
anos, reforça a observação. Vítima de assédio, 
a jovem agora se conscientizou de que é preciso 
mesmo denunciar a violência. “Agora me sinto 
mais encorajada. Se fosse hoje, não teria ficado 
em silêncio”.

Klinger Carlos Bispo, 15 anos, da Escola Estadu-
al Juscelino Kubitschek, admite que não tinha ideia 
da dimensão da violência sofrida pelas mulheres, 
que só foi possível conhecer a partir da participa-
ção nas atividades. “O PJ Minas contribui para 
desenvolvermos um pensamento crítico sobre a 
sociedade em que estamos vivendo”, considerou.

o PJ minas é um projeto de formação política
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Política em nova lima
Depois de ter sido prefeito por dois mandatos em Nova Lima, 

carlos rodrigues (PT) continua tendo que acertar contas com a 
justiça da cidade por conta de possíveis erros em sua administração. 
E seria bom o prefeito ficar com as barbas de molho, afinal, depois 
de tantas prisões, ele seria, como dizem na Porta do Café Nice, um 
alvo fácil. Te cuida, carlinhos. 

Lacerda irritado
Quando participou da solenidade de posse da nova diretoria 

da Fiemg, o ex-prefeito marcio Lacerda (PSB) foi o único dos 
pré-candidatos ao Governo de Minas que não fez parte da mesa 
diretora. Ele, segundo amigos, ficou fulo da vida.

medioli não
Tido como um dos grandes empresários mineiros, o prefeito de 

Betim, Vittorio medioli (Podemos), não foi visto na referida soleni-
dade na qual o empresário flávio roscoe se tornou presidente da 
poderosa Fiemg.

marqueteiro sumido
Ao longo dos anos, o publicitário Paulo Vasconcelos chamava 

para si a responsabilidade de marqueteiro dos tucanos, especial-
mente do político Aécio neves. Agora, com o PSDB em baixa e seu 
ex-patrão enrolado nos processos judiciais, Paulinho está sumido. 
Coisas da vida gente.  

imprensa criticada 
A grande imprensa de Belo Horizonte, especialmente a escrita, 

tem recebido críticas das assessorias dos pré-candidatos marcio 
Lacerda (PSB) e dinis Pinheiro (Solidariedade), por conta de vei-
culação de notas minimizando ou informando de maneira errada 
sobre projetos e bastidores de campanhas de ambos.

Cena única – Ainda de acordo com amigos de dinis e Lacerda, 
o surgimento de notícias inverídicas a respeito deles, tem sido mais 
acentuado depois que o senador antonio anastasia (PSDB) resolveu 
entrar no páreo.

Coordenador de anastasia
Ex-deputado federal, delegado de polícia licenciado e suplente 

de senador Alexandre silveira é, atualmente, um dos principais 
coordenadores da campanha do senador antonio anastasia (PSDB) 
ao Governo de Minas, de quem, aliás, ele é o primeiro suplente. Ou 
seja, está ajudando o amigo na pré-campanha e, também, legislando 
em causa própria, claro. 

sucessão mineira
Comentários ouvidos nos corredores da ALMG dão conta que foi 

feita uma reunião do presidente da Casa, Adalclever lopes (MDB), 
com a finalidade de divulgar sobre o pré-lançamento de sua candi-
datura ao Governo de Minas. No dia havia cerca de 50 deputados, 
no entanto, eram os mesmos parlamentares que 15 dias antes 
estiveram no lançamento do tucano antonio anastasia ao Palácio 
da Liberdade. Êta políticos danados, gente!

olavo em Brasília
O mundo empresarial foi surpreendido com o convite feito ao 

vivo pelo presidente michel temer (MDB), na solenidade de posse 
da Fiemg, para que o ex-presidente olavo machado ocupasse uma 
assessoria direta da Presidência da República. Porém, o presidente 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), robson Braga de 
andrade, já havia sido sondado por temer e sabia do convite formal 
há 10 dias.

apoio a Lacerda
Ao participar do programa Mundo Político, na TV Assembleia, o 

deputado fábio cherem (PDT) foi direto ao ponto. Mesmo ele sendo 
filiado a outro partido, apoia a candidatura de marcio Lacerda (PSB) 
ao Governo de Minas. 

em tempo: o ex-prefeito é filiado ao PSB. Ou seja, pode ser que 
o badalado acordo entre o PDT e PSB esteja a caminho.     

força dos caminhoneiros
Com experiência internacional, o filósofo luiz felipe Pondé, disse 

à TV Cultura: “Se uma greve organizada como a dos caminhoneiros 
durar uma média de 10 dias, parte qualquer país ao meio e não tem 
presidente da República que se sustente no trono”. 

Petrobras ou picaretagem?
“A presença de políticos interferindo nas decisões administrativas 

da Petrobras, especialmente quanto à discussão de preços e tudo 
mais, significa influência indevida para não dizer uma verdadeira pi-
caretagem”. Palavras do historiador paulistano marco Antonio Villa.

corrupção no Brasil
Especialistas em assuntos relacionados à corrupção consideram 

que a situação de falta de seriedade no Brasil chegou a tal ponto que, 
mesmo existindo a Operação Lava Jato, serão necessárias algumas 
décadas para poder livrar o nosso país desta verdadeira maldição. 
Cruz credo, gente.

temer sem prestígio 
Na sua rápida passagem por Minas, semana passada, o presi-

dente michel temer (MDB) foi aplaudido e vaiado ao mesmo tem-
po. Um dos comentários de bastidores a respeito dele foi que sua 
rejeição bate os 70%%. Sendo assim, politicamente, não lhe sobrava 
alternativa a não ser desistir de se candidatar ao posto e indicar seu 
ex-ministro da Fazenda, Henrique meirelles, que também está com 
baixíssima possibilidade de crescer nas pesquisas eleitorais.

Perguntar não ofende
Até mesmo os velhos frequentadores do Café Nice, no centro de 

BH, encontram dificuldade de lembrar o nome do atual presidente 
do Atlético. Aí, muitos atalham: “Na verdade, o presidente de plantão 
é o prefeito Alexandre Kalil (PHS)”. Eu, hein?!

https://www.almg.gov.br/educacao/parlamento_jovem/2018/index.html?albPos=1
https://www.almg.gov.br/educacao/sobre_escola/index.html
https://www.almg.gov.br/educacao/sobre_escola/index.html
https://www.facebook.com/assembleiademinas
https://twitter.com/assembleiamg/


E C O N O M I A4 EDIÇÃO DO BRASIL
2 a 9 de junho de 2018

V I G Í L I A S DOBRADAS

FOTO - JORNALISMO
CONGRESSOS - EVENTOS SOCIAIS

Fotógrafo Profissional

ELOY LANNA

TELEFONES:
3450-0980 / 99603-4396

Prof.  Antônio BAlBino

ADVOGADOS ASSOCIADOS

Criminal
Cível
Trabalhista
Família

31 3295-3748

Av. Barão Homem de Melo, 4500 - Sala 1411 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30494-270

SICP A NE AD LA ÍD S

E TI IC C
AO

S

Psicanal í t ico

Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG

“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

consultor emPresAriAl
abbalbino@yahoo.com.br

leíse costa

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Julvan em Brasília
O popular presidente da Associação Mineira de Municípios 

(AMM), Julvan lacerda, ao fazer uma incursão em Brasília, foi 
lembrado por muitos de seus colegas, de outros estados, como uma 
figura ideal para assumir a presidência da Associação Nacional de 
Prefeitos e Vice Prefeitos. Mas isso daqui a um ano. Quem sabe? 

Popularidade de Pimentel
Segundo sondagens de bastidores, a popularidade do governador 

fernando Pimentel (PT), tem melhorado na região do Alto Parana-
íba. A assessoria política do governador comemorou, efusivamente, 
com certeza.

incerteza política 
No Médio Oeste Mineiro ninguém sabe nada a respeito do futuro 

político do ex-deputado e ex-prefeito de Pará de Minas Antonio Julio. 
Ele havia planejado candidatar-se a deputado estadual, mas ultima-
mente não tem comentado muito a respeito do assunto.

Ademir na oposição
Bem assediado durante a solenidade de posse da nova diretoria 

da Fiemg, o ex-deputado e ex-prefeito de Contagem Ademir lucas ao 
ser indagado por amigos respondeu: “Estou me sentido muito bem, 
fazendo oposição à atual administração em Contagem”.

cedeu muito 
A história da greve dos caminhoneiros no Brasil já começa a ser 

escrita. Por exemplo, na opinião do cientista político gaudêncio tor-
quato, o governo cedeu demais e isso irá incentivar com que outras 
categorias ajam da mesma forma, pressionando o poder central. 
Para ele, está em jogo o interesse da extrema direita e esquerda. 
Ave Maria, gente!

negociador desqualificado 
Ainda sobre o tema greve: “O Problema é que o governo designou 

um ministro sem condições para manter os entendimentos com os 
grevistas: o chefe da Casa Civil, eliseu Padilha é um desqualificado”. 
Opinião do jornalista merval Pereira.

cena final – Já para o jornalista gerson camarotti, o presidente 
michel temer (MDB) cedeu em excesso para atender as reivindicações 
dos grevistas e não resolveu o problema da greve no tempo devido, 
por conta da fragilidade do seu governo. Aí, os aproveitadores, 
especialmente os baderneiros da política partidária, entraram em 
ação. Que horror, gente!   

Contra as cesarianas
Embora não tenha sugerido alternativas para resolver o problema, 

a deputada estadual marília campos (PT) condenou a quantidade 
de cesáreas realizadas em Minas e no Brasil. Mas, ao final de sua 
fala à imprensa, a parlamentar não mencionou os motivos de ficar 
contra o método, apenas fez suas críticas.   

odete Valadares
Em Brasília, onde esteve tratando de negócios, o ex-prefeito de 

Montes Claros ruy muniz comentou que seu grupo empresarial está 
pronto para assumir a administração da Maternidade Odete Valada-
res, em BH. O hospital está passando por problemas financeiros e 
resta saber se existe a possibilidade de uma empresa privada poder 
comandar a instituição. É aguardar para conferir, claro.

com caminhões parados, preço 
nas prateleiras deve subir 30%

1 – sinopse - Prestamos um assesso-
ramento de gestão e planejamento para 
determinado município do Vetor norte! 
Nessa ocasião, ficamos próximos aos estudos 
econômicos elaborados através do Governo 
do Estado. Na oportunidade, percebemos a 
existência de um planejamento econômico, 
que aumentaria a eficácia do tal segmento. 
Por motivos de “descaso” dos dirigentes afins 
do município, alguns projetos não chegaram 
a um final feliz! Entre outros, citamos a “não 
implantação” do Projeto Lagoa Santa Park-
-Tec! Este projeto teve uma ótima receptivida-
de dos empresários de tecnologia e inovação 
de Belo Horizonte! O cavalo passou “arrea-
do” para o município e os seus dirigentes 
políticos, não tiveram a sensibilidade sobre 
a importância da oportunidade da “geração 
de empregos”, para a população.

2 – desenvolvimento econômico – O vito-
rioso Vetor norte engloba as seguintes cidades: 
Confins, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Pedro 
Leopoldo, Santa Luzia, São Jose da Lapa, Ribei-
rão das Neves, Vespasiano, Matosinhos, Capim 
Branco, Betim (Várzea das Flores), Esmeraldas 
(parte da Bacia de Ribeirão da Mata), além 
dos bairros Venda Nova e Pampulha e demais 
regionais Norte, Nordeste, Noroeste e Leste. 
Como se constata, o mesmo constitui-se de 
uma nova realidade de desenvolvimento para a 

região metropolitana, que poderia crescer num 
ritmo mais acelerado! 

3 – Projetos de obras públicas e inade-
quado equívoco – Com  a transferência dos 
voos do Aeroporto da Pampulha,  para o 
Aeroporto Internacional de Confins em  2005, 
o Vetor norte também, foi contemplado 
com um vasto elenco de projetos de obras 
públicas: i – Projeto Linha Verde, ligando a 
capital ao aeroporto de Confins; ii – Projeto 
Construção da Cidade Administrativa; iii 
– Projeto Construção do CTCA – Centro de 
Tecnologia e Capacitação Aeroespacial de 
MG; iV - Projeto Expansão do Aeroporto de 
Confins. Recentemente, com uma “estranha 
movimentação política”, oriunda propriamen-
te de São Paulo, e ainda, com a aprovação 
do presidente Michel Temer (MDB), iniciou-
-se uma equivocada mudança dos voos de 
Confins para o Aeroporto da Pampulha. 
Essa mudança prejudicou substancialmente 
o desenvolvimento econômico desse Vetor, 
sendo que Confins já recebeu os primeiros 
impactos, com o aparecimento de sinais de 
aumento da taxa de desemprego na região! 
E ainda, a péssima manifestação do BNDS 
em querer negar o financiamento de R$ 507 
milhões já acertados! Com essas turbulências 
e “solavancos” o desenvolvimento econômico 
do Vetor norte parece ter ficado estremecido!

4 – sono profundo e falta de liderança – 
Respeitosamente, o Vetor Norte dorme um “sono 
profundo”! Não se percebe uma movimentação 
de resgaste desse processo econômico, por parte 
dos respectivos municípios, com seus dirigentes 
e respectivas câmaras municipais, associações 
comerciais, Rotary Clube, Lyons Clube, maçonaria, 
Sociedade São Vicente de Paula e outros! Na verda-
de, respeitosamente, o que se vê claramente é uma 
absurda constatação de “ausência de liderança”!

5 – fAseH – faculdade da saúde e ecologia 
– uma luz no túnel – Em 2018, participamos 
de uma “mesa redonda” Vetor norte – Alicer-
ce Para o Futuro que foi promovido por essa 
faculdade e coordenado pelo seu respectivo 
presidente Ricardo Guimarães. Nesse evento, 
Guimarães explanou sobre os futuros projetos 
de expansão da faculdade, a partir de um novo 
“Polo de Formação Superior”! Também exter-
nou a sua preocupação com a atual situação 
“organizacional e de planejamento” do Vetor 
norte, que foi muito bem aceito pelos parti-
cipantes, convidados e autoridade presentes!

6 – conclusão final – Seria ótimo para 
toda a região, caso a fAseH, através de seu 
presidente e equipe, viessem a gerir essa “movi-
mentação de integração”, bem como o posterior 
desenvolvimento de um “Macro Planejamento 
Estratégico”, para o Vetor norte.

gestão do Vetor norte iii – um gigante adormecido

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), 
grupo representativo de empresas e entidades das 
cadeias agroindustriais de aves, ovos e suínos de todo 
o Brasil, publicou, em carta direcionada ao povo bra-
sileiro, informando que a situação do setor era crítica 
e preocupante. 

Segundo levantamento da entidade, desde o 
início da greve, foram quase 70 milhões de aves mor-
tas.  Volumes próximos de 120 mil toneladas de carne 
de frango e de carne suína deixaram de ser exportadas.

Ainda de acordo com a ABPA, os animais mortos 
foram colocados em composteiras nas próprias pro-
priedades, mas o sistema já estava no limite. O risco 
ambiental e de saúde pública era crescente. Cerca de 
1 bilhão de aves e 20 milhões de suínos corriam risco 
de morte, caso os bloqueios continuassem.

Com menor oferta de produtos, mas com a 
mesma carga tributária, mesmo custo operacional e 
possível alta nos insumos para a produção industrial, 
a produção de alimentos proteicos vai ficar mais cara 
ao consumidor. A ABPA estima que os valores para a 
recuperação da normalidade do processo deverão ser 
30% acima do anteriormente praticado.

Nos cálculos da Fecomércio MG, as perdas em ven-
das por todo o país chegaram a R$ 5,4 bilhões por dia.

Para o professor de Direito Tributário e Financeiro 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Flá-
vio Couto Bernardes, o grande reflexo da paralisação 
foi o reconhecimento de que alguns setores podem 
afetar drasticamente a economia. “O ministro da 
Fazenda (Eduardo Guardia) foi sincero ao comentar 
que a conta será repassada em grande parte por 
meio do aumento de tributos de outros setores ou 
globais para o contribuinte, como sempre ocorre 
na prática do governo. No entanto, o correto num 
momento de retomada de crescimento para afastar 
a crise econômica seria o corte dos gastos públicos, 
pois este valor é alto em número absolutos, mas in-
significantes para quem administra uma arrecadação 
tributária de R$ 1,5 trilhão”, avaliou.

força das redes sociais

Em 2 meses, a Petrobras subiu mais de 47% o 
preço do combustível nas refinarias, seguindo sua 
política de preços que reajusta os valores quase que 
diariamente, a depender das cotações internacionais.

Na segunda-feira, 21 de maio, os caminhoneiros 
recebiam o terceiro aumento consecutivo no preço do 
diesel em menos de uma semana. Foi a gota d’água. 
A Confederação Nacional dos Transportadores Autôno-
mos (CNTA), que se definia como a entidade máxima 
representativa dos caminhoneiros autônomos e que já 
tinha avisado ao Governo Federal sobre a paralisação, 
em ofício enviado ao Planalto no 16 de maio, cumpriu 
o que tinha prometido.

No documento, a CNTA apresentava a insatisfação 
dos caminhoneiros com “constantes aumentos no 
preço do óleo diesel e a insistente cobrança de pedágio 
dos motoristas, mesmo quando eles trafegam vazios 
e com os eixos dos caminhões suspensos”. 

O presidente Michel Temer (MDB) parecia subesti-
mar os efeitos da paralisação. Na quinta-feira, 24, no 
auge do movimento e com a sociedade já sentindo os 
primeiros efeitos do desabastecimento de combustíveis 
e alimentos perecíveis, Temer esteve em Belo Horizonte 
em evento na Federação das Indústrias de Minas Gerais 
(Fiemg), no qual anunciou a redução do PIS/Cofins e 
da Cide sobre combustíveis em tom de solução. Era 
apenas o 4º dia da greve.

Na sexta-feira, 25, a paralisação chegava ao 5º 
dia. Nos pontos de ônibus pela capital, o assunto era 
um só: o clima misturava irritação pela demora do 
transporte coletivo e indignação pelo preço da gasoli-
na, mas também apoio ao movimento. “Apoiamos os 
caminhoneiros, eles estão certíssimos”, disse Henrique 
Martins, auxiliar de serviços gerais, que gastou 4h para 
chegar ao seu destino.

João Luís Souza, caminhoneiro que ficou parado 
no trecho entre Manhuaçu e Manhumirim, região 
da Zona da Mata, disse que não se tratava de uma 
greve. “Não foi preciso forçar ninguém, eles pararam 
por vontade própria”. Perguntado sobre reivindicações 
da categoria relativas a melhorias nas condições de 
trabalho, o caminhoneiro com experiência de 20 anos, 
incluiu a empresa na resposta. “Eu penso assim: se tem 
condições boas de trabalho para o patrão, automatica-
mente melhora para o funcionário também”, afirmou. 

Pedro Henrique Rodrigues, também caminhonei-
ro, tomou ciência do movimento pelas redes sociais. 
“Soube por WhatsApp, Facebook e Instagram. Pode 
até ter tido reuniões em que eles se posicionaram 
antes, mas não soube. Foi pouco a pouco, à medida 
que um caminhão chegava, ia parando e explicando. 
Assim foi indo até chegar onde chegou”, conta.

Na segunda-feira, 28, a Associação Brasileira dos 
Caminhoneiros (Abcam) afirmou que a categoria tinha 
sido atendida em diversas reivindicações, dentre elas 

o subsídio, pelo Governo Federal, do valor referente 
ao que seria a retirada do PIS/Cofins e Cide sobre o 
óleo diesel, o que significou a redução de R$ 0,46 no 
preço do diesel até o final do ano. A partir do acordo, os 
reajustes no valor passam a acontecer a cada 30 dias, 
o que permitiria certa previsibilidade do transportador 
para cobrança do valor do frete. 

Os pedidos de extinção da cobrança de pedágio 
por eixo suspenso em rodovias federais, estaduais e 
municipais, a criação da tabela mínima de frete e a 
determinação para que 30% dos fretes da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab) fossem feitos por 
caminhoneiros autônomos também foram atendidos.  

A CNTA também divulgou nota oficial, na terça 
feira, 29, em que assegurou ter atingidos todos seus 
objetivos, mas que a partir do 9º dia de paralisação “os 
caminhoneiros, suas famílias e toda a sociedade come-
çaram a sofrer um desgaste desnecessário”. As respostas 
esperadas das estradas não vieram, o que evidenciou o 
fracasso das entidades sindicais da categoria.

Na quarta-feira, 30, a paralisação perdeu força 
depois do 10º dia.

mudança da pauta

As medidas do governo, além de não surtirem 
efeitos no primeiro momento, escancararam também 
a baixíssima popularidade do presidente Temer. Nas 
estradas, outras pautas começaram a surgir, a mais 
grave mostrava que uma parcela, que segundo a Abcam 
e a CNTA são de pessoas infiltradas no movimento, 
pedia, em faixas e em grupos de WhatsApp, por uma 
intervenção militar.

Com as medidas publicadas no Diário Oficial da 
União, o presidente da Abcam, José da Fonseca Lopes, 
pediu que os motoristas “levantassem acampamento 
e seguissem a vida”. 

Pelo tom dos depoimentos e vídeos que circulavam 
pelo WhatsApp, as reivindicações saíram do campo 
econômico e entraram na esfera política, cada um 
com a sua solução, muitas em tom antidemocrático.
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*Até o fechamento desta edição, 1º de junho,
tudo indicava que a greve havia chegado ao fim.
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

Por que os caminhonei-
ros pararam o Brasil? 

A principal forma de escoar os 
produtos no país é pelo modal ro-
doviário. Segundo dados da Fun-
dação Dom Cabral, 75% de tudo 
que é produzido é transportado 
pelas rodovias, 9,2% marítimo, 
5,8% aéreo e 5,4% ferroviário. 
Além disso, quando fala-se da 
questão dos combustíveis, os nú-
meros são ainda maiores: quase 
que 100% é transportado por 
estradas. Então, sabendo dessa 
força, eles param o Brasil segu-
rando o que move o país.  

existe uma alternativa 
ao transporte rodoviário?

Sim, há o ferroviário e hi-
droviário, entretanto, os outros 
modais não são tão atrativos 
politicamente como o rodoviário. 

Em uma rodovia é possível escoar 
a produção, as pessoas vão poder 
andar com os automóveis e todo 
mundo verá essa obra. Já uma fer-
rovia, dificilmente alguém vai ver. 
Outro fator que pesa é a questão 
dos custos de construção, é bem 
mais barato fazer um asfalto do 
que uma ferrovia, apesar do valor 
de manutenção da segunda ser 
bem menor.  

 

Por que usa-se pouco o 
transporte ferroviário?

Chegamos na dependência to-
tal de rodovias devido às decisões 
erradas de décadas passadas, pois 
investiu-se tudo em um modal que 
causa dependência. Além disso, é 
o mais improdutivo e o que mais 
gera custo. Para transportar uma 
tonelada de produtos por 100 km, 
o navio gasta 4,1 litros de combus-

tível, ferrovia 5,7 litros e caminhão 
15,4 litros, ou seja, o modal rodo-
viário é três vezes mais caro que o 
navio e o dobro do trem.  

É possível resolver 
essa dependência do 

transporte rodoviário a curto 
prazo? 

A curto prazo não dá para fazer 
muita coisa. O que pode ser feito 
é soltar emergencialmente mais 
dinheiro para terminar as ferrovias 
que já estão em andamento e 
tentar subir de 5,4% o transporte 
da produção para 10% ou 12%. 
Ressalto que esse investimento em 
outros modais deve ser urgente, 
porque os caminhoneiros perce-
beram o que eles podem fazer e 
acredito que essas greves podem 
virar uma constante.

greve dos caminhoneiros causou prejuízo 
de r$ 1,7 bilhão por dia em minas gerais

Na semana passa-
da, a Federação 
das Indústrias do 

Estado de Minas Gerais 
(Fiemg) convocou uma 
reunião com sindicatos 
patronais do estado no 
qual a pauta principal 
foi a paralisação dos ca-
minhoneiros. Após o en-
contro, que reuniu mais 
de 100 líderes do setor 
industrial, o presidente da 
entidade concedeu uma 
entrevista coletiva. 

Na conversa, Flávio 
Roscoe mostrava-se pre-
ocupado com os rumos 
da greve e disse que uma 
boa solução seria a in-
tervenção do governo 
para o país voltar a nor-
malidade. “Há um risco 
eminente da paralisação 
completa do sistema pro-
dutivo e da sociedade. 
Se isso ocorrer, podemos 
ter o colapso e o caos. A 
produção de alimentos 
demora a ser retomada, 
mesmo com a volta da 
distribuição, afinal vários 
setores produtivos foram 
interrompidos”. 

Além disso, a federa-
ção afirmou que Minas 
Gerais sofreu prejuízo 
de R$ 1,7 bilhão por dia 
com as paralisações das 
atividades dos caminho-
neiros.

Veja um pedaço da
 nota oficial da Fiemg: 

(...)
A sociedade brasileira, que já foi drasticamente penali-

zada com o desabastecimento generalizado, corre o risco de 

prejuízos ainda maiores, como o aumento do desemprego, 

atraso no pagamento de salários nos setores público e priva-

do, falta de gêneros alimentícios e até suspensão de serviços 

médicos nos hospitais.

Sem condições para receber matéria-prima, produzir e 

transportar sua produção, é impossível vender. Sem vender 

não há como pagar os salários gerados pelo setor. Não há, 

igualmente, como honrar compromissos com os fornecedores 

e com os bancos, com claro risco de insolvência generalizada 

na economia.

(...)

No comércio, o prejuízo 
também foi grande. Segundo 
estimativa da Fecomércio MG, 
no estado, o rombo no varejo 
foi de R$ 469,8 milhões por 
dia. A pesquisa apontou ainda 
que os principais problemas 
foram baixo fluxo de clien-
tes/vendas (67%), falta de 
estoques (40%), ausência de 
insumos para o funcionamento 
da loja (16%), absenteísmo de 
funcionários (10%) e atraso dos 
empregados (3%). Além disso, 
14% das empresas deixaram de 
funcionar ao menos um dia e 
30% encerraram o expediente 
mais cedo. 

Guilherme Almeida, econo-
mista da Fecomércio MG, conta 
que a falta de transporte gera 
um “efeito cascata” em todos 
os setores. “A paralisação afe-

tou os segmentos produtivos. 
Por exemplo, vimos várias no-
tícias do produtores no campo 
descartando a mercadoria por 
conta do período de estocagem 
ser muito curto e o produto ser 
perecível. Isso prejudica o cam-
po, a indústria para a produção 
e o varejo, que atua na ponta, 
acaba sentindo esses reflexos 
também”. 

O economista reitera que o 
impacto em Minas foi negativo 
pelo fato do estado ter a maior 
malha rodoviária do país e o 
escoamento da produção ser 
feito quase que exclusivamen-
te por rodovias. “Temos 853 
municípios, a maioria deles 
são acessados por estradas 
de interligação que foram 
bloqueadas e impedidas de 
receberem os produtos”. 

Para entender melhor como os caminhoneiros pararam o Brasil,
o edição do Brasil conversou com o especialista na prática

de distribuição e gestor de mercado logístico, fabrício santos.
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*Até o fechamento desta edição, 1º de junho,
tudo indicava que a greve havia chegado ao fim.
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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

domingo, dia 03 de junho
Publicitário Carlos Rubens Doné - Rádio Itatiaia
Ex-deputado Carlos Eloy Carvalho Guimarães
Victor Duarte de Moraes

segunda-feira, 03
Jornalistas Romeu Solha
Amadeu Martini
Amadeu Scarpelli
Liliane Dias – Rei da Feijoada

terça-feira, 05
Jornalista Idamaris Félix
Júlio Perón
Flávio Nascimento 

Quarta-feira, 06
Ex-deputado Fahim Sawer - Uberaba
Cleonice Azevedo
Carlos Alberto Moreira 

Quinta-feira, 07
Jornalista Álvaro Fraga
Ex-deputado Antônio Dias – Montes Claros 
Mário de Assim - presidente da Federação
de Pais e Mestres de Minas

sexta-feira, 08
Márcio Garcia Vilela
Jornalista Rômulo Russo
Ex-deputado Zé Maia

sábado, 09 
Aniversário da cidade de Pitangui
Médico Ivan Janzen
Eli Monteiro

o Perfil do eleitor. Estamos vivendo um momento muito 
interessante na política brasileira. O país enfrenta ainda os resquícios 
da greve dos caminhoneiros que parou nossa economia, com apoio 
de todos os segmentos da sociedade. Interessante é que os chamados 
“movimentos sociais” estiveram à margem da paralisação, o que vem 
demonstrar que outras mobilizações têm mais credibilidade. Houve 
até uma tentativa de interferência, mas não foi pra frente. Estamos 
a poucos meses de uma eleição presidencial e ainda não existe um 
candidato que receba o apoio maciço da população. Os nomes que 
estão colocados não passam dos 20%, o que demonstra que não há 
unanimidade, o país pode continuar dividido e quem ganhar pode 
perder para os votos nulos e brancos, inviabilizando qualquer tipo 
de reforma que o novo governo possa fazer. Os impostos no país são 
mal divididos e há um reclame que os municípios sejam fortalecidos, 
para que haja menos dependência do governo federal. É muita renda 
concentrada num só cofre só.

minas reaGe - O governador Fernando Pimentel (PT) deu entre-
vista coletiva para reagir as insinuações de que os estados têm que 
ajudar o governo federal a acabar com a crise que culminou com a 
greve dos caminhoneiros. Pimentel lembrou que quem comanda a 
Petrobras é o governo federal e a política de preços dolarizada quem 
inventou foi à própria empresa governamental. Minas não vai retirar 
nenhum centavo do ICMS dos combustíveis. O governador lembrou 
que, enquanto o Palácio do Planalto tem uma série de impostos 
previdenciários e tributários, Minas só tem o ICMS.  Pimentel faltou 
dizer a Temer (MDB). “Quem pariu Mateus que o embale”

modesto ArAÚJo, o homem que comanda a Rede Araújo de 
Farmácias, criticou o governador Fernando Pimentel (PT), afirmando 
que o Governo de Minas, como os empresários, deveria conter gastos e 
aplicar os recursos, priorizando as necessidades do estado. “Nós cortamos 
custos quando a receita é menor que as despesas e que o governo faça 
o mesmo”, disse. Modesto criticava a fala do governador de que Minas 
não vai ceder na diminuição ou retirada do ICMS dos combustíveis.

o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais, deputado Adalclever Lopes (MDB), convida para reunião especial, 
requerida pelo deputado Inácio Franco (PV), em homenagem ao 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/Administração Regional de 
Minas Gerais (Senar Minas) pelos 25 anos de sua fundação.

Quem levou a vantagem da crise provocada pelos caminhoneiros 
foram os funcionários públicos que emendaram o feriado do dia 1º 
de junho e ganharam uma semana de folga.

mesmo com a crise que se abateu sob o país, o Clube do Choro de 
Belo Horizonte realizou sua festa de 12 anos no salão do Automóvel 
Clube com a presença de sócios e convidados. Mais de 200 pessoas 
estiveram no evento.

A Praça carlos chagas, a famosa Praça da Assembleia, está um 
lixo só. Os jardins estão com desfeitos e, ao que parece, não existe 
um jardineiro fixo para cuidar do local.

o sicepot-mg e a Fiemg divulgam os resultados da pesquisa se-
mestral “Cenário da Construção Pesada Minas Gerais”, que demonstra 
o baixo nível de confiança do empresário mineiro. A análise indica 
o baixo dinamismo da atividade, do emprego e queda no nível de 
utilização da capacidade operacional. O principal problema enfren-
tado continua sendo a oferta insuficiente de obras.

fígado com jiló

no último dia 27, o mercado central fez a maior chapa de fígado
com jiló do mundo que entrou para Guinness Book (livro dos recordes)
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solidariedade 
Pelo 4º ano consecutivo, acontece, 

em 7 de junho, o jantar Chefs Contra o 
Câncer, que vai oferecer a mais refinada 
gastronomia mineira em prol da Casa 
de Acolhida Padre Eustáquio. O menu 
degustação harmonizado será feito 
pelos chefs Leo Paixão, Ivo Faria, Amé-
rico Piacenza, André de Melo, Jefferson 
Rueda, Fabrício Lemos, Pablo Oazen e 
Saiko Izawa. O jantar será no Museu 
Inimá de Paula a um custo de R$ 500 
por pessoa.
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sustentabilidade
O Sistema Fiemg promoverá, entre os dias 7 e 8 de 

junho, a Semana de Produção e Consumo Sustentável 
2018. O tema, que está entre as principais discussões 
mundiais, será dividido em quatro eixos temáticos es-
tratégicos, com foco no papel da indústria no desenvol-
vimento sustentável do estado: Mudanças Climáticas, 
Licenciamento Ambiental, Economia Circular e Recursos 
Hídricos. A entrada é gratuita.

feira jurídica
Minas Gerais receberá este ano a 3ª 

edição da Feira Nacional da Caixa de 
Assistência dos Advogados, com o tema 
“A Vanguarda no Direito”. O evento 
acontecerá nos dia 8 e 9 de junho no 
Hotel The One Business e contará com 
a presença de juristas reconhecidos 
nacionalmente.

WeWork
Em outubro, chega a Belo Horizonte a WeWork, 

uma empresa global de espaços de trabalho que 
tem como estratégia fundamental conectar 
pessoas e companhias em uma grande rede de 
relacionamentos e de negócios.

Segundo a gerente de comunicação Camila 
Weber, a missão é mudar a forma como as 

pessoas enxergam o trabalho, construindo 
espaços onde elas se sintam bem e conectadas 
com o mundo. “Nos ambientes da WeWork, as 
pessoas encontram não apenas ferramentas 
físicas, mas um espaço de interação, de cres-
cimento e de desenvolvimento de negócios”, 
explicou

camila
Weber

esteve na
fiemg
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https://www.wework.com/pt-BR/
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copasa.com.br

O GOVERNO DO ESTADO 
E A COPASA FAZEM AS 
ESCOLHAS CERTAS 
PARA MINAS GERAIS. 
Mais de R$ 2 bilhões. 
Esse é o valor investido, desde 2015, em obras e serviços essenciais para o 
desenvolvimento de Minas e dos mineiros. 

Obras como a captação do Rio Paraopeba, que evitou um grave racionamento 
na Região Metropolitana de BH e garantiu o abastecimento de água para 
milhões de pessoas. Em Montes Claros, a obra do Rio Pacuí é o começo da 
solução para as históricas crises hídricas. 

Lá em Divinópolis e em Nova Serrana, novos sistemas de abastecimento de 
água e de estações de tratamento de esgoto vão melhorar a qualidade de 
vida naquela região. Em Varginha, o primeiro aterro sanitário da Copasa já 
apresenta bons resultados. 

É assim, também, em Patos de Minas, Curvelo, Congonhas, Três Marias e 
muitas outras cidades, com os sistemas de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário. E com a barragem de Mato Verde, no norte de Minas. 

Isso tudo e muito mais, porque o Governo do Estado e a Copasa fazem as 
escolhas certas para transformar a vida das pessoas. 

Para transformar a sua vida.

tempo frio e com baixa umidade 
podem provocar danos aos lábios

O inverno ainda nem come-
çou oficialmente, mas o clima 
frio e seco já pode ser sentido 
em diversas regiões do Brasil. E 
com as temperaturas despencan-
do nesta época do ano, alguns 
problemas de saúde começam a 
aparecer como doenças respira-
tórias e alergias. A pele também 
tende a ficar muito ressacada nos 
pés, cotovelos, rosto e mãos. Os 
lábios sofrem um pouco mais no 
inverno por serem mais sensíveis, 
podendo descamar ou apresentar 
lesões. Por esta razão, a proteção 
e os cuidados com essa parte do 
corpo devem ser redobrados para 
prevenir esse tipo de situação.

A farmacêutica responsável téc-
nica da linha de protetores labiais 
Laby, Conceição de Jesus, explica 
que o ressecamento dos lábios 
pode ser causado por diversos 
fatores. “Entre os principais está a 
falta de hidratação e a questão da 
baixa umidade do ar nessa época 
de tempo frio e clima mais seco. 
Tudo isso prejudica a saúde dos 
lábios, pois eles não têm a mes-
ma cobertura da pele e são mais 
sensíveis”.

Ainda segundo a farmacêutica, 
a cor dos lábios também pode in-
dicar alguns sinais. “Quando estão 
com uma tonalidade mais acinzen-
tado é porque estão ressecados. 
Quando estão com um tom bem 
avermelhado estão muito sensí-
veis, geralmente quando ficam em 
exposição ao frio e vento gelado”. 

Para se prevenir do problema, 
Conceição diz que as pessoas 
precisam aumentar a ingestão de 
água. “Ela é fundamental para 
manter a hidratação, tanto da pele, 
quanto dos lábios e impedir que 
eles fiquem ressecados. Também 
é importante fazer o uso dos pro-

tetores labiais como uma proteção 
externa da região. No corpo, em 
geral, devemos evitar a poluição, 
manter a umidade relativa do ar. 
É recomendado utilizar os vapo-
rizadores, especialmente durante 
a noite. Isso auxilia para que o ar 
fique menos seco”.

Ela salienta que os protetores a 
base de manteiga de cacau são um 
dos mais conhecidos e utilizados. 
“Eles ajudam a criar uma camada 
protetora na superfície dos lábios e 
a manter a hidratação. A aplicação 
varia de acordo com as necessida-
des de cada pessoa. Quando sentir 
que os lábios estão começando a 

ficar seco, passe o produto, a fim de 
evitar descamação e rachadura, às 
vezes com sangramento. Isso ajuda 
a não agravar o problema no decor-
rer do tempo. Pode aplicar várias 
vezes ao dia, pois é um produto que 
não tem um limite de quantidade”.

Antes de dormir também é 
fundamental utilizar o produto 
para se ter a proteção durante a 
noite. A farmacêutica explica que 
nesse caso é conveniente aplicar 
um que seja mais elaborado. “A 
manteiga de cacau é efetiva, mas 
aqueles com potencial de hidrata-
ção maior e que oferecem longa 
duração são melhores”.

Muitas pessoas tendem a ume-
decer os lábios com a língua ao 
perceber que estão ressecados. 
Conceição alerta que a atitude 
pode dar uma sensação de alívio 
imediato, mas que ela deve ser 
evitada. “A saliva tem substâncias 
com características ácidas e, ao 
invés de melhorar, pode agravar 
o problema e causar um dano 
posterior aos lábios. Também tem 
aqueles que ficam arrancando pe-
linha da boca. Isso deixa os lábios 
ainda mais expostos, podendo pro-
vocar fissuras, lesões e, com isso, 
propiciar uma porta de entrada 
para vírus e bactérias. Sem contar 

na aparência da pessoa com os 
lábios danificados”, finaliza.

A estudante de administração 
Carolina Marques conhece bem o 
problema da boca ressecada, prin-
cipalmente nessa época de tempo 
mais frio. “Todo dia de manhã eu 
tinha que tomar muito cuidado 
na hora de abrir a boca para não 
machucar o lábio ainda mais. Ficava 
tudo rachado e bem vermelho. E 
eu tinha mania de ficar mordendo 
e arrancando as pelinhas, ainda 
mais quando estava ansiosa ou 
nervosa. Isso só piorava a aparência 
dos meus lábios. Hoje em dia tenho 
me cuidado mais e feito o uso do 
protetor, que me ajuda a não ficar 
com a boca rachada”, relata.

O problema também é vivido 
pela professora Paola Lopes. Ela 
conta que essa época de frio 
é a pior. “Quando não passo a 
manteiga de cacau minha boca 
acaba ficando seca e rachada. 
Se isso acontece, comer qualquer 
coisa com sal dá uma sensação de 
ardência muito ruim. Leva uns 2 
dias para melhorar. Eu não gosto 
muito do aspecto do meu lábio 
nesse clima frio, porque além de 
ficar ressecado, também fica muito 
sem cor. Sempre uso um batom 
para tentar disfarçar”.

“É fundamental
manter a
hidratação, tanto
da pele, quanto
dos lábios para
impedir que
eles fiquem
ressecados”

“A saliva tem
substâncias com

características
ácidas e, ao invés 

de melhorar, pode
agravar o problema

e causar um dano
posterior aos lábios”

“É fundamental
manter a
hidratação, tanto
da pele, quanto
dos lábios para
impedir que
eles fiquem
ressecados”

“A saliva tem
substâncias com

características
ácidas e, ao invés 

de melhorar, pode
agravar o problema

e causar um dano
posterior aos lábios”

umedecer os lábios ressecados com a língua é uma atitude que deve ser evitada
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Quatro mulheres que 
colorem Belo Horizonte
Grafiteiras dão vida aos muros de ruas, hospitais e escolas

Se você perguntar por 
Carolina Jaued, Louise Lí-
bero, Lídia Soares e Naya-
ra Gessyca na cena do 

grafite pelas ruas do hipercentro 
de Belo Horizonte, talvez, fique 
sem respostas. Mas tente trocar 
os nomes pelos apelidos Krol, 
Musa, Viber e Nica e, dificilmente, 
algum grafiteiro da capital não 
vai conhecer as companheiras de 
madrugadas, spray e talento, que 
formam o “crew”, conjunto que se 
reúne para pintar juntas, “Minas 
de Minas”.

Há 6 anos, as quatro mineiras 
que já se conheciam de eventos 
e conversas casuais se uniram 
para incentivar mais mulheres a 
conhecerem o grafite, atuando 
como uma referência que elas não 
tiveram no início. “Em 2012, tinham 
pouquíssimas mulheres na cidade 
que pintavam, a gente queria ser 
essa linha de frente para chamá-las 
para o grafite”, conta Krol. 

Hoje, as amigas se definem 
como uma família, muito além da 
arte do grafite. Apesar da afinidade 
de ideias e ideologias, elas desen-
volvem trabalhos individuais há 
mais de 10 anos, cada uma com seu 
estilo. Juntas, elas criaram vários 

projetos que buscam dar visibilidade 
e reconhecimento a brasileiras de 
histórias fortes, sejam famosas ou 
anônimas, como o “Nós podemos 
tudo”. “Já fizemos a Karol Conka 
como Audrey Hepburn, Elza Soares, 
Teuda Bara, Taís Araújo como Car-
mem Miranda e, agora, acabamos 
de fazer um da Maria do Taquaril”, 
explica a integrante do crew.

“Maria do Taquaril”, grafitado 
no muro da Escola Municipal Alci-
da Torres, na região 
da zona leste de BH, 
é uma homenagem 
a duas Marias mora-
doras que ajudaram 
a construir o Taquaril. 
“São duas agentes co-
munitárias, morado-
ras desde a construção 
do bairro, que estavam 
na linha de frente da 
educação, da saúde 
e do que estava fun-
cionando ou não. O 
bairro foi praticamente 
todo construído por mulheres, por-
que enquanto os maridos saíam 
para trabalhar, elas começaram a 
construir as casas. Muitas buscavam 
água, limpavam terrenos e até 
deram nomes a algumas ruas”, 
informa Krol após pesquisa feita 
sobre as homenageadas. 

O processo de decisão do gra-
fite passa por discussão, estudo e 

pesquisa da história da mulher es-
colhida, elaboração do pré-layout, 
feito no computador para respeitar 
as formas geométricas e identidade 
do crew. 

em todos os lugares

O grafite há algum tempo deixou 
de ser encontrado estritamente nas 
ruas, parte disso, graças a aceitação 
até mesmo dos mais conservadores. 
“Hoje as pessoas querem o grafi-

te em suas casas, nas 
escolas. Damos várias 
oficinas em colégios 
municipais. Isso muda 
completamente a visão 
dos jovens, dos profes-
sores e da população 
porque o grafite tem 
esse poder (de fazer 
refletir), você joga ele ali 
e não é mais seu. Não 
tem como ter noção de 
como vai afetar cada 
pessoa. Seja pelo poder 

de transformar, de impactar ou de 
agradar”, analisa Krol que, recente-
mente, foi convidada a grafitar nos 
muros do Instituto Raul Soares (IRS), 
localizado no bairro Santa Efigênia.

O projeto Contraste é uma 
iniciativa de intervenção nas enfer-
marias e pátios do IRS, por meio de 
reformas, harmonização e releitura 
dos espaços em que os pacientes 

em sofrimento mental circulam. 
Segundo os idealizadores do pro-
jeto Clarissa Pimenta, enfermeira 
residente, e Fábio Teixeira Rabelo, 
médico residente, o IRS carece de 
projetos que valorizem a subjetivi-
dade dos pacientes por meio da arte 
e esse é um dos principais objetivos 
da ação. “Conhecemos o trabalho 
dos artistas do grafite pelo projeto 
Museu de Rua e fomos recrutando 
a equipe. Eles abraçaram a causa e 
se dispuseram a deixar suas marcas 
no hospital de forma voluntária, 
sabendo da importância da arte 
na recuperação dos pacientes. Fo-
mos inspirados por uma iniciativa 
similar que aconteceu no Hospital 

Galba Veloso e gerou um resultado 
surpreendente”, conta Clarissa.

Rabelo acresenta que a presença 
dos grafiteiros gerou uma repercus-
são positiva. “A arte pode auxiliar 
no restabelecimento de equilíbrio 
emocional e contribuir para recupe-
ração psiquiátrica. Artistas e pacientes 
interagiram com muita naturalidade. 
Inclusive, um dos pacientes aproveitou 
e pegou uma das tintas para deixar 
seu desenho numa das paredes”.

Portanto, olhos atentos ao pas-
sar pelo centro de BH, é possível ver 
as cores e a geometria do “Minas 
de Minas” indo pegar o metrô ou 
andando pela Espírito Santo no en-
contro com Contorno e Guaicurus.

Juntas, elas
criaram vários
projetos que
buscam dar

visibilidade e
reconhecimento

a brasileiras
de histórias

fortes, sejam
famosas ou
anônimas

Painel do “minas de minas” na estação central do metrô

Karol conka pelos sprays das grafiteiras
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Por que compartilhamos fake news?

Segundo o psicólogo e especialista em psicoterapia 
psicanalítica individual, Bruno Almeida, as pessoas re-
cebem a informação e as compartilha rapidamente por 
julgarem importantes. “Podemos analisar os gatilhos 
mentais que são ativados e que fazem com que o indi-
víduo compartilhe. Eles são decisões que nossa mente 
toma sem estar consciente. Um deles é a urgência e a 
novidade. Algo inédito que todos precisam experimentar, 
saber ou entender”.

da redação

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 conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Em cidades grandes com alto índice 
de violência, como BH, é quase senso 
comum que morar em condomínio é 

bem mais seguro que em casa. No entanto, 

não são raros os casos de arrastões ou 
assaltos em unidades habitadas. Muitas 
vezes, os assaltantes são ousados e se 
arriscam escalando muros ou fachadas. 

Outras vezes, simplesmente se aproveitam 
da displicência de um morador que deixou 
o portão aberto. Por isso, é preciso atenção 
redobrada de todos os condôminos.

Portão aberto é convite para ladrões

Conhecer a realidade das instituições 
socioassistenciais de todo o estado de Minas 
Gerais, dialogar com a população do interior 
e atender as demandas das entidades. Com 
esses objetivos, o Servas, com sua caravana, 
cumpriu parte de sua missão em 2018. Es-
teve em Formiga, no dia 25, e em Patos de 
Minas, no último dia 16, para levar dignidade 
e promover cidadania para a população do 
Centro-Oeste mineiro.

Com a ida a Formiga, o Servas completou 
o planejamento de conhecer a realidade de 
todas as regiões. Ações que já são desenvolvi-
das em Belo Horizonte e região metropolitana 
foram levadas para o Jequitinhonha, Vale do 
Mucuri, Vale do Rio Doce, Norte e Noroeste 
e Sul de Minas, Triângulo e Alto Paranaíba.

A presidente do Servas, Carolina Pimentel, 
fez doações para 27 instituições socioassisten-
ciais de 20 municípios da região, incluindo 
Formiga. Foram doadas geladeiras, cadeiras 
de roda e banho e lâmpadas de led. A carava-
na também levou para a cidade o Carinho de 
Mãe, curso para gestantes em vulnerabilidade 
social. As palestras foram realizadas por volun-
tários da Polícia Militar, especialistas em saúde 
da gestante e do bebê voluntários.

O Carinho de Mãe, que pode virar política 
pública de acordo com Carolina Pimentel, 
aconteceu na Associação Mão Amiga, que 

também recebeu doação de fraldas descartá-
veis do projeto Chá de Fraldas, desenvolvido 
em parceria com a Drogaria Aráujo.

Quando assumiu a gestão do Servas, em 
2015, Carolina planejou regionalizar as ações 
do Servas e também desenvolver projetos que 
complementassem as políticas públicas. “O 
objetivo era ampliar as ações para o interior 
do estado e desenvolver projetos que pudes-
sem ajudar a transformar a vida das pessoas 
que mais precisam. Com a Caravana Servas 
tornamos isso possível.”

Carolina também reforçou a importância 
das doações. “Recebemos críticas desde a nos-
sa primeira caravana. Diziam que estávamos 
fazendo pequenas doações, mas sabemos o 
que isso representa para as instituições por-
que estamos, justamente, indo até elas para 
conhecer suas demandas. E sabemos que as 
doações representam muito.”

Gislene Assunção, psicóloga do Asilo 
Lar Pousada dos Bertos, confirma o que diz 
Carolina. “Essa doação é muito importante e 
significativa para nós, uma vez que vem nos 
ajudar a superar as dificuldades que o nosso 
lar vem passando, é muito positiva e só temos 
a agradecer o Servas por tudo isso que tem feito 
pelas instituições do interior do estado.”Todas as 
doações do Servas são viabilizadas por parcerias 
com agentes da sociedade civil e setor privado.

Oriente todos os condôminos a verificarem se o portão realmente fechou depois que eles passaram. Alguns portões têm 
mola hidráulica ou dobradiça que absorvem impactos e fazem com que o fechamento seja mais lento. Neste caso, é 

imperativo que a pessoa não se afaste enquanto o portão não estiver fechado e trancado.

Instale interruptores de abertura próximos a cada portaria. Prédios com mais de um bloco costumam ter um portão geral 
e portas nas entradas dos blocos. Para evitar que as entradas fiquem abertas por muito tempo, é conveniente manter um 

interruptor específico e próximo a para cada uma delas, de modo que quem passar abra e feche cada porta por vez.

Verifique se os controles do portão da garagem estão funcionando corretamente e mantenha um tempo não muito longo 
para o fechamento automático, para evitar que um oportunista se aproveite do esquecimento de algum motorista que 

saiu e não acionou o fechamento.

Mantenha o sistema de monitoramento e vigilância em perfeito funcionamento. Assim, o síndico, o porteiro ou a empresa 
de segurança privada podem saber se os portões estão abertos ou fechados, quem se esqueceu de fechar e se algum 

estranho entrou no edifício sem autorização.

Para garantir o cumprimento dessas e outras orientações importantes, o síndico pode enviar circulares regularmente aos 
condôminos, bem como afixá-las nas áreas comuns, quadro de avisos e próximos às portarias. Se houver muita indiscipli-

na com relação à segurança, uma assembleia pode alterar o regimento interno e a convenção para estabelecer penalidades, 
como multa, ao condômino que for flagrado deixando os portões abertos

 Instale alarmes sonoros. O barulho chama a atenção para o portão que fica aberto mais do que o necessário para entrada 
ou saída. Assim, quem passar vai ser avisado de que a portaria não está fechada.

Aqui, vão algumas dicas para deixar o prédio mais seguro:

o mais importante é que o síndico consiga estabelecer rotinas de segurança para evitar que a criminalidade alcance o condomínio.
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Servas leva ações e projetos
para diversas regiões de Minas

carolina Pimentel: “fizemos doações para 27 instituições socioassistenciais de 20 municípios”
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Quem VAi PArAr As fAkE nEws?
As fake news têm gerado 

impacto negat ivo na 
sociedade. O assunto 

preocupa 85% dos empresários, de 
acordo com a pesquisa “Fake News: 
Desafios das Organizações” da As-
sociação Brasileira de Comunicação 
Empresarial (Aberje). Contudo, 67% 
dos empreendimentos ainda não 
possuem estratégias contra o fenô-
meno, enquanto que 20% dizem ter 
estruturado setores internos ou con-
tratado terceiros para acompanhar 
e conferir publicações relacionadas 
ao tema.

Outro agravante chama a aten-
ção: o avanço tecnológico. Um estu-
do realizado pela Pew Research apon-
tou que 51% de estudiosos da área 
acreditam que o desenvolvimento 
acelerado irá dificultar o controle 
das fake news. É o que explica o es-
pecialista em tecnologia e professor 
da Fundação Getúlio Vargas, Arthur 
Igreja. “Estamos vivendo a corrida 
contra a evolução de algoritmos 
de inteligência artificial capazes de 
gerar fake news que pareçam críveis 
e distribuí-las de forma eficaz, com 
um engajamento idêntico ao de 
um humano, porque isso aumenta 
o impacto da informação”.

Segundo o especialista, as mí-
dias digitais intensificaram ainda 
mais o fenômeno. “Qualquer um se 
torna voz ativa na internet. Em uma 
rede social, por exemplo, um canal 
de TV passa a ser apenas um perfil, 
assim como qualquer pequena em-
presa ou indivíduo. Outro ponto é a 
falta de revisão e curadoria. Estamos 
em um estágio muito preliminar de 
correção automática e filtros que 
sejam capazes de verificar notícias 
falsas, além de posts ofensivos etc”.

As consequências da dissemina-
ção das fake news podem ser inúme-
ras. “Pode ser prejudicial tanto para o 
indivíduo quanto para a empresa. A 
notícia falsa faz com que o ser huma-
no fique mal informado e nós temos 
uma parcela de pessoas que não 
confere a informação”, esclarece a 
diretora da WPB Consulting, voltada 
à gestão de crises, Patrícia Teixeira.

Ela explica ainda que existem 
três tipos de ruídos na informação. 
“A desinformação, que consiste em 
notícias falsas criadas para prejudicar 
alguém. A notícia falsa propriamente 
dita, compartilhada por uma pessoa 
sem intenção de prejudicar - isso in-
clui matérias e reportagens com erro 
de apuração. E a má informação, 
notícia que tem uma base real, mas 
que são editadas e disseminadas 
com a finalidade de causar danos”.

Combate 
O professor da FGV elucida que a principal maneira de parar as 

fake news é denunciando. “Facebook e outras redes já possuem esse 
recurso. A pessoa deve marcar a postagem como suspeita. Outra 
forma é conversar com amigos e familiares a fim de conscientizá-los 
da importância da veracidade das notícias”.

Ele acrescenta que, as notícias falsas são identificadas, assim 
como qualquer outra vinculada a uma rede social ou jornal tradi-
cional. “Verificando mais fontes e ficando atento a sinais que não 
correspondem a um grande veículo jornalístico ou foi postada em 
um site de pouca repercussão. Outro comportamento comum é que 
a propagação aconteça com títulos sensacionalistas. O objetivo é que 
mais pessoas compartilhem sem verificar”.

Patrícia reforça que há um responsável a esse combate: o indiví-
duo. “As organizações podem expor a verdade e ser transparentes. 
Mas a pessoa tem que ter a curiosidade. A notícia que recebemos 
tem que ser conferida. Se há dúvidas, não compartilhe”. 

Neste caso, voltamos à pergunta inicial. Quem vai parar as fake 
news? Eu, você, nós.

“Outra forma é conversar
com amigos e familiares
a fim de conscientizá-los

da importância da
veracidade das notícias”
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daniel Amaro

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

O calor da fogueira, as bandeirinhas colori-
das penduradas, as danças populares, as roupas 
e comidas típicas. Junho chegou e é o mês de 
comemorar as tradicionais festas juninas e de 
celebrar três santos: Antônio, Pedro e João. Mas 
também é tempo em que muitas instituições 
aproveitam para fazer “Arraiás Beneficentes” e 
toda renda adquirida é revertida em melhorias 
na própria organização.

Na capital mineira, a Santa Casa BH realiza 
seu “2º Arraiá” no dia 9 de junho. Haverá bar-
raquinhas com comidas e bebidas típicas, muita 
dança, shows e atrações para toda a família. O 
acesso é gratuito e a renda será destinada ao 
hospital. O arrasta-pé será das 11h às 19h, na 
Rua Padre Marinho, entre Avenida Brasil e Rua 
Grão Pará.

A responsável pelo setor de Captação de Re-
cursos da Santa Casa BH Carolina Piva salienta 
que o evento é importante para fortalecer a 
marca da instituição junto à comunidade e ser 
uma fonte de captação de recursos. “É o maior 
hospital filantrópico e 100% SUS de Minas 

Gerais. Estamos sempre fazendo eventos e pro-
movendo iniciativas para ajudar na composição 
de receitas da instituição”.

Diferente da primeira edição, este ano o 
evento será realizado na rua e não em um 
lugar fechado. Também não haverá a cobrança 
de ingressos, apenas o que for consumido no 
local. O público poderá conferir a apresentação 
da “Quadrilha Pé Rachado”, uma das mais 
tradicionais de Belo Horizonte. A música fica por 
conta do trio de forró “Baião Mineiro” e da dupla 
sertaneja “Anderson e Rafael”. A dupla também 
prestigiou a primeira edição e foi um sucesso.

De acordo com Carolina, a expectativa de 
público é de mais de 3 mil pessoas. A organiza-
ção espera arrecadar cerca de R$ 20 mil. O hos-
pital carece de recursos para dar continuidade 
nos projetos. “Um deles é abrir um Instituto de 
Oncologia e a Santa Casa é referência no estado. 
É um investimento alto e a gente conta com a 
participação de toda a população”, encerra.

Em Juiz de Fora, também haverá festa 
junina com o objetivo de angariar fundos. A 
Associação Feminina de Prevenção e Combate 
ao Câncer (Ascomcer), realiza seu “5º Arraiá 
Beneficente” também no sábado, dia 9 de ju-

nho. O evento será realizado de 14h às 22h, no 
estacionamento do Cascatinha Country Clube 
(Rua Miguel José Mansur, 380 - Cascatinha).

Os ingressos estão à venda pelo valor 
de R$ 12 e podem ser adquiridos na sede do 
hospital (Avenida Presidente Itamar Fran-
co, 3500). No dia do Arraiá, os ingressos 
serão vendidos na portaria pelo valor de 
R$ 15. Segundo a presidente da Ascomcer, 
Alessandra Sampaio, o evento é importante 
para a instituição e todo valor arrecadado 
será revertido para os pacientes. “Seja para 
aquisição de remédios ou para melhorias do 
hospital, tudo será usado para o bem-estar do 
paciente. Quanto mais conseguirmos arreca-
dar, melhor. A gente conta com a participação 
da população”, diz.

A organização estima que 3 a 4 mil pessoas 
participem do evento ao longo do dia. A progra-
mação da festa contará com barraquinhas de 
bebidas e comidas típicas, quadrilha animada e 
brincadeiras para as crianças. Além disso, haverá 
shows musicais com a dupla Renan e Christiano, 
Ranyere, Banda Forrutz, Quadrilha Trombone, 
DJ Kalango e a dupla infantil Fuxico e Xaveco 
para animar o público.

A Escola Municipal José Ferreira 
Bastos participou, no dia 17, da etapa 
estadual da V Conferência Infantoju-
venil pelo Meio Ambiente, realizada 
em Belo Horizonte. O evento contou 
com a apresentação de 43 projetos, 
selecionados pela Comissão Organi-
zadora Estadual. 

“Revitalização dos bebedouros 
da escola e reaproveitamento da 
água” foi o projeto que represen-
tou o município, apresentado pela 
aluna Vitória de Souza Oliveira e 
elaborado juntamente com os alu-
nos representantes da Comissão do 
Meio Ambiente e Qualidade de Vida 
(COM-VIDA), sob a coordenação da 
professora Patrícia Marinho, atual 
vice-diretora da escola. 

Entre os trabalhos apresentados, 
apenas o projeto de Itabirito foi 
selecionado para representar Minas 
Gerais na etapa nacional da Confe-
rência, que acontece no dia 15 de 
junho, em Brasília. Na ocasião, além 
de representar a Escola José Ferreira 
Bastos, a aluna levará os nomes da 
Superintendência Regional de Ouro 

Preto, Secretaria de Educação de Ita-
birito, Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável. 

A conferência 
Iniciativa do Órgão Gestor da 

Política Nacional de Educação Am-
biental (Pnea), constituído pelo 
Ministério da Educação (MEC) e pelo 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
esta edição da Conferência Nacional 
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente 
tem como tema “Vamos Cuidar do 
Brasil Cuidando das Águas”. O evento 
foi dividida em três etapas: Conferên-
cia na Escola, Conferência Estadual e 
Conferência Nacional. 

A ação é uma estratégia de mo-
bilização de estudantes, adolescentes 
e jovens de todo o país visando 
promover a reflexão, o desenvolvi-
mento de estudos e pesquisas, além 
de estimular a proposição de ações 
e projetos no contexto da temática 
socioambiental, considerando seus 
desafios e alternativas, no âmbito 
da escola e de seu entorno.

O Sesc, integrado ao Sis-
tema Fecomércio MG, 
Sesc e Senac, participa 
como parceiro cultural 

de mais uma edição do Festto - 
Festival de Teatro de Teófilo Otoni. 
Em sua sétima edição, o evento 
apresenta o tema Residência e 
Resistência, e teve seu lançamento 
em maio no Sesc Palladium, em 
Belo Horizonte.

 Desde a última quinta-feira, o 
Sesc está com uma programação 
na cidade que vai até o dia 3 de 
junho. Serão realizadas uma série 
de atividades, como oficinas, uma 
roda de conversa e espetáculos, 
que integram a programação do 
projeto OFF Cena-Cena e Rua, que 
convida grupos e artistas da cena 
de rua nacional para realizar apre-
sentações artísticas e atividades 
formativas.

A abertura contou com a apre-
sentação da Orquestra de Câmara 
Sesc de Teófilo Otoni na Praça 
Germânica. O evento é realizado 
pelo Instituto Cultural In-Cena, 
em parceria com a Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinho-
nha e Mucuri e com a Prefeitura 
Municipal de Teófilo Otoni.

entidades realizam
“Arraiá Beneficente”

dinheiro arrecadado será revertido em melhorias nas instituições
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Conferência Nacional Infantojuvenil 
pelo Meio Ambiente acontece em BH

evento contou com a apresentação de 43 projetos

PM
I

sesc APresentA ProgrAmAçÃo no festto
Até 3 de junho serão realizadas oficinas, roda de conversa e espetáculos

sobre o Festto

O Festival Nacional de Teatro de Teófilo Otoni 
levará à cidade 14 espetáculos teatrais, oito oficinas, 
duas rodas de conversa e quatro apresentações 
musicais. O Festto é, atualmente, o mais impor-
tante festival no Vale do Mucuri, por seu tamanho 
e continuidade. Contribui para o desenvolvimento 
das artes, especialmente o teatro, em Teófilo Otoni 
e região. 

Nesta edição, o Instituto Cultural In-cena abrirá 
seu espaço para trocas e ações formativas, além 
de estabelecer diálogo com a comunidade no 
espaço geográfico em que está situada. O Vale do 
Mucuri é um território com grande diversidade de 
produção cultural, porém marcado pela ausência 
ou insuficiência de oferta de bens e serviços cul-
turais e artísticos profissionais. Motivado por esse 
contexto, em 2012, em comemoração aos cinco 
anos de existência do Grupo In-Cena de Teatro, foi 
realizada a 1ª edição do Festto e, desde então são 
realizadas edições anuais, atualmente consolidado 
como parte do calendário cultural na região. O 
Sesc é parceiro desde a primeira edição, levando 
programação artística diversificada e de qualidade 
ao evento. Confira a programação completa em 
sescmg.com.br.
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troféu gente nossa. A Vilma Alimentos, uma das 
maiores do setor de alimentação no Brasil, levou o 
Troféu Gente Nossa em duas categorias: “Mercearia de 
Alto Giro” e “Sucos Prontos e Refrescos”. O troféu Gente 
Nossa é o maior do setor supermercadista de Minas 
Gerais. Ele é promovido pela Associação Mineira de 
Supermercados (AMIS).

mercado de turismo on-line. Segundo dados 
da E-Consulting, consultoria que mede previsões 
financeiras para o comércio eletrônico há 14 anos, o 

mercado de turismo on-line no Brasil deverá atingir 
R$19,6 bilhões em 2018, alta de 14% desde 2016. 
No último ano, os negócios de turismo na web mo-
vimentaram R$ 17,2 bilhões. Segundo a pesquisa, 
84% dos brasileiros disseram ter a expectativa de 
realizar pagamentos on-line neste ano. 

Botecar 2018. A Revista Encontro, organiza-
dora do festival Botecar, está convidando para 
o Resenha Botecar 2018, dia 30 de junho, no 
Angar 677.

c A n A l   A B e r t o

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

mineirÃo receBe o congresso Belo HoriZonte

A região da Pampulha, principal cartão-postal de Belo Horizonte, 
será o cenário do 35° Congresso Mineiro de Municípios, promovido pela 
AMM, nos dias 19 e 20 junho de 2018, no Estádio Governador Magalhães 
Pinto. Conhecido popularmente como Mineirão, o espaço, que é palco 
de disputas entre grandes times de futebol mundial, shows de artistas 
consagrados e eventos religiosos recebe, pela primeira vez em toda sua 
história, o maior evento municipalista do Brasil. Uma grande estrutura 
será montada pela AMM em que os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, 
servidores públicos, personalidades da política e do meio empresarial 
poderão contar com palestras, capacitações, debates sobre a pauta 
municipalista, exposição de produtos das diferentes regiões mineiras, 
além das novidades desta edição: o espaço para lazer com shows e food 
trucks, bebidas e comidas especiais. Para 2018, está sendo preparado 
um Congresso especial, por marcar um ano de muito trabalho e empe-
nho da gestão da AMM para conquistar os direitos constitucionais dos 
municípios, após os inúmeros atrasos nos repasses de verba do Governo 
do Estado. “Estamos atravessando uma fase difícil e tenho certeza de 
que, no Congresso, poderemos comemorar os bons resultados da nossa 
luta, pela causa municipalista de todas as conquistas que tivemos em 
um ano de trabalho na associação”, reforça Julvan Lacerda, presidente 
da AMM e prefeito de Moema, eleito 1° vice-presidente da Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM).

“Belo Horizonte Surpreenden-
te”. Esse é o novo posicionamento 
turístico da capital mineira, apre-
sentado por Marcos Barreto e Fer-
nanda Lacerda, representantes da 
Empresa Municipal de Turismo de 
Belo Horizonte (Belotur). A ideia é 
reforçar a oferta de experiências 
genuínas e aproveitar o status 
hospitaleiro do destino que tem 
sua economia baseada em ser-
viços. O conceito também serviu 
de mote para a criação de uma 
nova marca turística, inspirada no 
traçado da cidade que se define 
plural e em constante transforma-
ção. Prova disso, segundo Barreto, 
é a própria culinária mineira que 
vem se reinventando e ganhando 
toques de modernidades com a 
releitura de receitas tradicionais 
feitas por chefs.

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

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

Juiz de Fora ganhou nova 
pista de competições de 
animais no Parque de Ex-
posições da cidade. O es-

paço foi inaugurado pelo prefeito 
Antônio Almas (PSDB), juntamente 
com o secretário de Agropecuária 
e Abastecimento, Bebeto Faria. A 
solenidade aconteceu durante a 
abertura da “5ª Exposição Espe-
cializada do Cavalo Mangalarga 
Marchador”. 

Com dimensões oficiais, a 
pista mede 90 metros de compri-
mento por 40 de largura, e conta 
com iluminação. A novidade 
coloca o município na disputa 
para sediar o Campeonato Brasi-
leiro de Marcha (CBM) em 2020, 
uma das maiores competições 
do setor.

O prefeito ressaltou que a nova 
pista poderá ajudar na ampliação 
do movimento turístico em Juiz de 

Fora: “Queremos agregar ainda 
mais na valorização do nosso tu-
rismo de eventos”. 

Faria destacou a soma de 
esforços do poder público e das en-
tidades privadas para a construção 
do novo espaço. Para o presidente 
da Associação Brasileira de Man-
galarga Machador, Daniel Borja, é 
perceptível a evolução da criação 
desta raça de cavalos em Juiz de 
Fora e região.

fabriciano realiza audiência pública
para debater novo Plano diretor

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da 
Secretaria de Governança Urbana, Planejamento e Meio 
Ambiente, realizou no dia 24, audiência pública na Câ-
mara de Vereadores para debater com a população dois 
importantes projetos que vão beneficiar a todos: a revisão 
do Plano Diretor e a Regularização Fundiária de imóveis.

O evento marcou o início da participação da comuni-
dade no processo do plano diretor, que pela lei n° 3759/12 
prevê a revisão a cada 10 anos, mas foi antecipado pela 
administração municipal após identificação de incon-
sistências de zoneamento, parâmetros construtivos e 
diretrizes durante o ano de 2017. 

Com o passar dos anos e as mudanças na dinâmica 
da cidade, o plano atual não acompanhou esse desen-
volvimento e se tornou necessário tratar esses assuntos 
e a questão da habitação social de forma mais profunda. 
O processo será realizado por meio de estudos, passando 
por todos os setores da cidade e, após, será produzido um 
diagnóstico e a minuta do Plano Diretor, para análise e 
aprovação da Câmara de vereadores ao final deste ano. 

A gerente de Legislação Urbanística, Fiscalização e 
Ordenação Urbana, Nicole Valente, fala da importância 
da revisão. “A revisão do Plano Diretor é uma meta do 
governo e é necessária devido às inconsistências do atual. 
O objetivo é alavancar o crescimento da cidade, a geração 
de empregos, a construção civil e a habitação social”, 
afirma. A medida permitirá a ordenação dos espaços da 
cidade e o estabelecimento de estratégias para melhorar 
a qualidade de vida. Em junho começam as oficinas 
participativas e em agosto, os seminários.

 

regularização fundiária 
A regularização fundiária teve início no município 

com o mapeamento dos loteamentos aprovados de 
forma irregular ou áreas que foram invadidas no pas-

sado, num total de aproximadamente 15 mil imóveis. 
O objetivo da ação é promover a titulação de posse 
para áreas já consolidadas que, por outros caminhos, 
ficaria muito oneroso. 

Fabrício Farias, coordenador de Habitação, destaca 
os passos para a regularização. “A primeira etapa foi o 
mapeamento das áreas. A segunda foi à publicação de 
um decreto, feita em abril desse ano, que regulamenta 
para a realidade de nossa cidade como se daria a 
regularização em Fabriciano. Agora, na terceira fase, 
está em aberto um termo de credenciamento para que 
as empresas promovam a regularização em nome do 
poder público”, conclui.

evento aconteceu na câmara municipal
CM
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Nova pista coloca Juiz de Fora
na disputa para sediar CBM

Parque de exposições do município

Ca
rl

os
 M

en
do

nç
a

comunicAdo À imPrensA

A Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de Minas Gerais (Fhoremg) e o 
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte (Sindhorb) comunicam que o 
setor sofreu violentamente as consequências da greve dos caminhoneiros. Houve cancelamento de 

aproximadamente 20% das reservas nos hotéis, além da falta de vários insumos como hortifrutigranjeiros, 
carnes, laticínios, cereais, bebidas, dentre outros. O impacto na circulação de ônibus coletivo levou ao 
fechamento de mais de 50% dos bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, etc. Sem o reabastecimento, 
corremos riscos do fechamento de hotéis, restaurantes e bares em toda Minas Gerais. As demissões no 
setor serão inevitáveis. Essa, sem dúvida, é a maior crise que o Brasil enfrentou.

marcelo souza,
José Agostinho
Quadros e
marivani cruz
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o seu consórcio multibrasileiro

O Ironman Brasil é a prova de 
desejo de grande parte dos triatle-
tas, com distâncias desafiadoras: 
3.800m de natação, 180 km de 
ciclismo e 42km de corrida. Na 
edição deste ano, realizada no 
dia 27, com 1.878 participantes, 
o Minas contou com vários re-
presentantes, em especial, seis 
integrantes da equipe de triathlon 
do clube.

O grande destaque do grupo 
foi o triatleta Felipe Dayrell, que 
completou a sua 22ª prova de 
Ironman e sagrou-se campeão 
da categoria 40 a 44 anos, ga-
rantindo a vaga para o Mundial 
de Kona, principal competição da 
modalidade. 

“Agradeço a toda a equipe de 
triathlon do Minas e a nossa técnica 
Ericka Fonseca pelo apoio, que é 
muito importante. O resultado da 
prova nada mais é que a coroação 
dos treinos. Estou bastante satisfei-
to! A prova esse ano foi dura; na na-
tação, o mar estava relativamente 
calmo, no ciclismo, a primeira volta 
de 90km foi mais tranquila, mas, 
na segunda, ventou muito e, com 
isso, sugou bastante a energia dos 
atletas. Eu, particularmente, saí 
para correr já bem cansado e con-
segui segurar o tempo todo. Fechei 
a prova com 9h11min e estou feliz 
com o resultado! Agora, é me pre-
parar para os próximos desafios”, 
destacou Felipe.

As minastenistas Danielle 
Lopes e Cintia Barbosa comple-
taram sua segunda prova de 
Ironman e superaram os resulta-
dos obtidos anteriormente. Além 
disso, três associados estrearam 
nas distâncias: Vinicius, Marcelo 
e Lafayette, que também comple-
tou a prova.

Além dos integrantes da equi-
pe, diversos associados do Minas 
também participaram da edição, 
representando suas assessorias. O 
Thiago Vinhal, único associado a 
disputar a categoria Elite, comple-
tou a prova com o 3º lugar geral e 
conquistou, mais uma vez, a tão 
sonhada vaga para o Mundial de 
Ironman em Kona.

É normal que os amantes 
do futebol concentrem 
atenção maior para os 

grandes jogos. As decisões 
das competições nacionais 
e internacionais costumam 
movimentar multidões, seja 
nos estádios ou por intermédio 
das espetaculares coberturas da 
mídia, tanto a tradicional, como, 
de uns tempos para cá, via redes 
sociais. 

Entretanto, o futebol é muito 
mais do que só os grandes times 
e eventos. Em Minas, território 
imenso, onde o que acontece em 
determinada região, na maioria 
das vezes demora chegar em 
outra, flui com enorme interesse 
várias competições que reúne 
um bom público de cada local.

Por exemplo, temos repre-
sentantes em todas as séries do 
campeonato brasileiro. Na B, o 
Boa, apesar de fazer uma cam-
panha sofrível, merece o apoio 
dos torcedores de Varginha e 
entorno.

Na C, o Tombense da cidade 
de Tombos faz uma campanha 
interessante e arrasta grande 
torcida em seus jogos. Ao seu 
lado na mesma serie, o Tupi de 
Juiz de Fora, que faz campanha 
ruim, reúne sempre uma massa 
de torcedores. 

Na Série D, o Uberlândia do 
distante Triângulo Mineiro, vem 
ressurgindo das cinzas, liderando 
o seu grupo e pronto para fazer 
bonito na sequência da com-
petição. A Caldense da bonita 
Poços de Caldas também estava 
na disputa, mas infelizmente foi 
eliminada. O interessante é que 
várias emissoras de rádio, jornais 
e redes sociais das cidades sedes 
dos times, acompanham os jo-
gos, deslocando profissionais pe-
los caminhos de Minas e outros 

estados. É uma cobertura difícil, 
complicada, cara, mas que leva 
a informação correta para o pú-
blico, além de gerar emprego e 
renda para muita gente. Quem 
está na capital, nem imagina a 
importância do trabalho destes 
heróis da imprensa esportiva.

Recentemente tivemos a de-
cisão do módulo dois do Cam-
peonato Mineiro. Guarani de 
Divinópolis e Tupinambás de Juiz 
de Fora realizaram dois jogos, um 
em cada cidade, com muita festa e 
estádios lotados. Além de bela co-
bertura da mídia das duas cidades. 
O Guarani faturou o título, ficando 
o Tupinambás em segundo lugar. 
Ano que vem os dois disputam o 
módulo 1 do mineiro. 

A partir de agosto vamos 
acompanhar o torneio mineiro 
da segunda divisão. Treze times 
do interior irão participar do 
desafio. Araxá, Athetic, Bétis, 
Coimbra, Minas Boca, Montes 
Claros, Passos, Ponte Nova, Pou-
so Alegre, Patrocinense, União 
Luziense, Nacional de Uberaba e 
Figueirense de São João del-Rei. 
A primeira fase será em turno 
único com todos se enfrentando. 
Seis como mandante, seis como 
visitante. Os quatro melhores 
ficam classificados para a o 
mata-mata. O campeão e o vice 
sobem para o módulo dois. É um 
campeonato apertado e raciona-
lizado em sua fórmula, mesmo 
porque não existe dinheiro para 
organizar alguma coisa maior 
e melhor.

O interessante desta compe-
tição é que ela valoriza os jovens 
atletas, chamados de sub-23. Os 
clubes só poderão inscrever no 
máximo cinco jogadores acima 
da idade limite. Um janela im-
portante para o surgimento de 
novos talentos. 

Da mesma forma, estes jo-
gos sem grande apelo na mídia, 
o que é natural, recebe cober-
tura das emissoras de rádio do 
interior e movimenta público 
razoável em cada cidade. Não 
rende dinheiro, mas alegra co-
rações e aviva rivalidades. Tem 
sua importância do mundo 
alternativo do futebol. Sem 
essas competições, seria difícil 
surgir novos jogadores, técnicos, 
preparadores, árbitros, auxiliares 
e até mesmo jornalistas esporti-
vos. É um celeiro que precisa ser 
preservado e valorizado. 

Mas girando a bola para o 
ponto inicial, nossas atenções 
estão antenadas para a parti-
cipação de América, Atlético 
e Cruzeiro na Série A, elite do 
futebol brasileiro. O sonho da 
conquista do título ou de fazer 
uma campanha surpreendente 
permanece forte na cabeça de 
cada torcedor. Por enquanto 
as dúvidas são muitas. O Cru-
zeiro ainda encara o desafio 
da Copa do Brasil e da Copa 
Libertadores. Sua torcida anda 
eufórica.

No meio de tudo isso, vem a 
Copa do Mundo. Nossa seleção 
já está nos preparativos finais. 
Contestada por uns, elogiada por 
outros, como sempre acontece, 
a famosa e vitoriosa seleção ca-
narinho parece bem preparada 
para apagar o vexame da última 
Copa e pronta para levantar 
o troféu de hexacampeão do 
mundo. Fácil não vai ser. Mas é 
nos momentos mais críticos que 
os grandes mostram sua força. 

Vamos então preparar o es-
pírito e o coração. Se na política 
caímos no inferno, quem sabe 
via futebol dá para encontrar a 
porta do paraíso. Fique atento. 
Tem muita bola em jogo.

tem muita bola em jogo

sócios representam o minas
na prova de triathlon do país

destaque do grupo foi o triatleta felipe dayrell
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destino: rússia 
missão: trazer o hexa

Engana-se quem pensa que 
os brasileiros não estão ligados no 
futebol ou na seleção brasileira. É 
verdade que os últimos escândalos 
envolvendo os nomes de dirigentes 
da CBF deram uma abalada “na 
moral” que o esporte tinha com a 
população no geral, entretanto, o 
amor ultrapassa essa desconfiança. 
Uma prova disso é que, o último 
levantamento divulgado pela Fifa, 
mostra que o Brasil é o terceiro país 
que mais comprou ingressos para a 
Copa do Mundo (65.863), ficando 
atrás apenas da Rússia (796.875), 
que sediará os jogos, e EUA (80.161).  

Um dos que estão com a passa-
gem comprada para país do norte 
europeu é o publicitário Paulo Cesar 
Ceglia. Ele conta que a ideia de ir a 
Rússia surgiu durante a viagem com 
o seu pai, quando, na ocasião, su-
geriu brincando de irem ver a Copa. 
“Disse para ele que seria muito inte-
ressante conhecer o país e um evento 
como esse deve ser bem diferente lá 
fora do que foi aqui”. 

Ceglia vai dia 24 de junho e 
volta dia 14 de julho. Ele vai ver seis 
jogos: Dinamarca x França, Brasil 
x Sérvia e a sequência do Brasil 
(oitavas, quartas, semi e final) até 
a decisão, caso passe em primeiro 
do grupo. “Queria ir para a Rússia 
porque o 7x1 ainda está engas-
gado. Além disso, sou pé quente, 
pois estive na final da Copa das 
Confederações no Brasil, quando 
ganhamos de 3x0; e na decisão 
das Olimpíadas, quando faturamos 
o ouro inédito. Agora, vou em busca 
da minha tríplice coroa”.

Outra pessoa que vai para Rússia 
é o fotógrafo Tomás Arthuzzi. Ele diz 
que os amigos o convenceram a ir, 
falando que essa oportunidade era 
única na vida. “Ainda somos jovens 
e essa Copa promete ser muito legal. 
Na próxima, no Qatar, não acredito 
que seja uma experiência tão massa 
e nas seguintes é o medo de todo 
mundo estar casado, com filhos e essa 
viagem nunca acontecer”. 

O publicitário Bruno Predolin 
também vai com os amigos. Ele relata 
que a decisão definitiva de ir para a 
Rússia foi apenas no mês passado. 

“Essa ideia surgiu em 2017, com 
uma turma grande. Porém, o tempo 
foi passando, uma galera desistiu e 
eu também. No mês passado, meu 
amigo me contou que tinha compra-
do e isso me estimulou. Além disso, 
também estou levando o meu pai 
comigo”. 

Predolin está confiante que a taça 
de campeão vai ser do Brasil. “Estou 
achando que o hexa vem dessa vez, 
pois o Tite tem feito um bom trabalho 
à frente da seleção”, finaliza. 

como ir para a rússia 
Segundo informações da CVC, 

até o momento, o número de orça-
mentos gerados para a Rússia, com 
embarques no período da Copa do 
Mundo, praticamente triplicou desde 
o final de fevereiro. Para atender a 
quem quer ir ver os jogos, mas não 
se programou com antecedência, 
a empresa, recentemente, lançou 
cinco opções de pacotes, com per-
manência de 7 noites, que estão até 
35% mais baratos em comparação 

aos de maior duração. Ademais, a 
viagem pode ser parcelada em até 
10 vezes juros. 

Os pacotes custam de R$ 25 mil a 
R$ 66 mil, ambos sem passagem aé-
rea. Para saber mais, acesse cvc.com.br. 

Voos com escalas: Não há opções de voos diretos para Moscou a partir 
do Brasil, então um voo longo será inevitável, com conexões na Europa ou 
Estados Unidos. O tempo de viagem fica entre 13h e 16h. 

Visto: Brasileiros não precisam de visto para entrar na Rússia durante 
um período de 90 dias, sendo necessário apenas passaporte válido.

telefonia: Assim que desembarcar no país, compre um chip de telefone 
russo, evitando gastos com serviço de roaming e para usar os aplicativos.

moeda: A moeda utilizada é o Rublo Russo.

fuso horário: A Rússia possui, no total, 11 fusos horários diferentes. 
Caliningrado está 5 horas à frente do Brasil; Moscou, São Petersburgo, 
Níjni Novgorod, Kazan, Saransk, Rostov, Sochi e Volgogrado estão 6 horas. 
Samara fica 7 horas adiante e Iecaterimburgo são 8 horas.

transporte: Em Moscou, a melhor maneira de se locomover é por 
meio de transporte público. O metrô da capital russa é eficiente, mas é 
preciso jogo de cintura para entender a sinalização devido ao idioma que 
usa o alfabeto cirílico.

Alimentação: Aproveite para conhecer pratos típicos como a Borsh 
(sopa com beterraba), kotleti (bolinho de carne moída), blini (panqueca), 
Salada Olivier (salada russa no Brasil) e o Frango à Kiev (peito de frango 
desossado e recheado). Quanto às bebidas, não saia da Rússia sem provar 
a autêntica vodka e a cerveja báltica. 

clima: Durante os meses de junho e julho o país está em pleno verão, 
com máximas de 25°.
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http://www.cvc.com.br/

