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nem estudAm nem trABAlHAm

Nem estudam nem trabalham: essa é a realidade de 11,6 milhões de 
brasileiros, segundo dados do IBGE. A maior incidência de pessoas 
com esse perfil são jovens com o fundamental incompleto (38,4%) e 

de cor preta ou parda (29,1%), sendo que as mulheres pretas ou pardas são 
as mais afetadas pelo fenômeno (37,6%). economiA – PáGinA 5

 
Belo Horizonte tem 4.553 

moradores de ruas, aumen-
to de 306% nos últimos 19 
anos. A maior parte deles são 
do sexo masculino (98%), 
alfabetizados (95%) e pardos 
(60,31%), com renda de até 
R$ 85 por pessoa (92%) e 
estão na rua há menos de 6 
meses (31%).

PeriGo nos APlicAtivos 

Falta segurança, especialmente para 
as mulheres que usam carros de aplica-
tivos. Inclusive, as medidas de prevenção 
das empresas, que oferecem o serviço, 
não agradam o público feminino.

MATERNIDADE SOLITÁRIA 

Diferentemente do que acontece nas 
cadeias masculinas, onde há filas que 
viram o quarteirão para as visitações, a 
prisão feminina é solitária. Segundo da-
dos do Depen, 47% das mulheres presas 
não recebiam visita ou recebiam com uma 
periodicidade menor do que uma vez por 
mês. Essa é a mesma realidade enfrenta-
da por aquelas que estão grávidas.

RETORNO DOS MILITARES? 

Não é raro ver no Brasil pessoas, du-
rante manifestações ou greves, pedindo 
intervenção militar com o intuito de aca-
bar com a corrupção no país. Entretanto, 
será que essa seria a solução?

MOEDAS SEM CIRCULAÇÃO  

Cerca de R$ 1, 4 bilhão. É esse o montante 
em moedas, calculado pelo Banco Central, 
que está fora de circulação devido ao hábito 
do brasileiro de guardar dinheiro em casa.

N
el

so
n 

A
lm

ei
da

/A
FP

crescimento do PiB

O presidente da Usi-
minas, Sergio Leite 
de Andrade, (foto), 

aposta no crescimento de 
1,5% do PIB para este ano. 
Mas, em sua avaliação, o 
país teria que aumentar a 
produção para alcançar 5%, 
índice considerado ideal.

PolíticA e economiA – PáGinA 3

cidAdes – PáGinA 10

GerAl – PáGinA 9

cidAdes – PáGinA 11

oPiniÃo – PáGinA 2 economiA – PáGinA 4

Filhos de mães com 
dependência química 

podem se tornar viciados 

O uso de entorpecentes na gravidez 
pode ser prejudicial ao bebê. Ele pode 
nascer com a chamada síndrome de 
abstinência neonatal, quando a criança 
apresenta sintomas, como crise epilética, 
sonolência, entre outros, devido a falta 
da substância no organismo.
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POPULAÇÃO DE RUA

copa do mundo não 
empolga como antes 

Ano após ano, o interesse dos brasi-
leiros pela Copa do Mundo vai diminuin-
do. Uma prova disso é que, segundo o 
Datafolha, 61% das mulheres e 44% dos 
homens manifestam desinteresse sobre 
o evento, sendo que a incidência maior 
é no Sul, com 59%.
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A obviedade da nossa própria história. Não é fora da 
política que se revolve os problemas dela. Não é jogando 
fora a democracia que você a aperfeiçoa. Não é construindo 
soluções autoritárias que é possível resolver problema algum. 
Muito pelo contrário, as soluções autoritárias aprofundam 
cada um dos problemas que existem. É absolutamente esqui-
zofrênico que as pessoas se manifestem a favor de regimes 
autoritários que farão como primeira medida a proibição de 
qualquer manifestação.

Na prática, uma levou a outra. Muitas pessoas que pedem a 
intervenção militar usam a mesma desculpa dada em 1964 em que 
os militares interviriam e, depois, em 1966 teríamos novas eleições. 
Isso nos levou a 21 anos de ditadura cruel, que matou, torturou e 
desapareceu com milhares de pessoas. Nesse período também 
houve supressão de direitos políticos e da democracia.

As gerações mais jovens não foram devidamente lembradas do 
ponto de vista do estudo da história. Já as mais antigas talvez não sejam 
capazes de ver na inteireza o grau de malignidade que representou a 
ditadura. Isso porque essas pessoas não tiveram suas vidas diretamen-
te atingidas e supõem que tenha sido razoável, quando na verdade 
não foi, pois milhões de brasileiros foram afetados pelo regime militar.

Claro que não. Acredito que aprofundariam ainda mais cada um 
deles. Não há qualquer solução para a política brasileira que não 
seja resolvida na própria política. A corrupção também não seria 
combatida. Na prática, se você analisar o regime militar, a única 
diferença para a democracia é que na ditadura a corrupção não era 
investigada. Não há provas que sustentem o contrário. Foi um regime 
altamente corrupto, maléfico do ponto de vista do controle público 
sobre o Estado. Portanto, imaginar que uma instituição impoluta 
vai salvar a política da corrupção é não perceber que esse combate 
se dará a partir do momento em que houver mais controle público 
sobre o poder e não menos, como acontece nas ditaduras.

Não. A Constituição Brasileira não prevê a intervenção militar. 
Ela diz que as Forças Armadas estão sob a autoridade do presi-
dente da República e seu comando. Não há iniciativas militares de 
forma autônoma que seja respaldada pela constituição. Isso seria 
inconstitucional sob qualquer ponto de vista e configuraria insu-
bordinação ao presidente. O que as pessoas estavam defendendo 
ao longo das últimas semanas não existe. Afirmam que seriam 
uma intervenção democrá-
tica para restituição 
da ordem, quando, 
na verdade, não 
há previsão consti-
tucional para isso.

O contexto internacional do momento é outro. Lá nos anos 
1960, ditaduras militares eram prontamente apoiadas pelos 
Estados Unidos, em função do temor de um avanço do comu-
nismo no continente. Mas, hoje em dia, temos outro contexto e 
os militares também não são os mesmos. Acho que é bastante 
improvável que algo desse tipo ocorra.

No entanto, há algum tempo, o que eu chamava de impossível, 
agora digo que é apenas improvável. Há um crescente rumor de que 
nas bases das Forças Armadas essa ideia é apoiada. E o fato de que 
alguém como Bolsonaro (PSC) possa liderar pesquisas eleitorais no 
país mostra que, infelizmente, há um número expressivo de cidadãos 
dispostos a apoiar soluções autoritárias, o que é muito preocupante.
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economia sem controle 

u
m artigo assinado pelo engenheiro Roberto Fagundes, ex-presidente 
da ACMinas e atual vice-presidente da Federaminas descreve o que 
muitas pessoas já sabem: a nossa economia está em frangalhos. E 
dentro dessa denominada cesta que compõe os itens balizadores do 

segmento se sobressai a inflação baixa, mesmo assim, por conta da recessão 
advinda de uma exacerbada onda de desemprego sem precedente na história 
recente do Brasil. A consequência desta realidade é a falta de circulação do 
nosso dinheiro nas compras e investimentos. Não existe controle da situação, 
consequentemente, não há o que comemorar, já que estamos tratando de 
inanição de nossa gente.

O que teria de ser levado a efeito nesse debate é uma límpida realidade. O 
nosso país está estagnado, embora os nossos dirigentes continuem defendendo 
projetos eleitorais com a finalidade de permanecer no poder, nos abandonando 
à própria sorte.  

Os empresários estão inseguros, uma vez que havia a expectativa da 
retomada do crescimento, mas isso não aconteceu. A cena se deu de maneira 
inversa à pretensão das indústrias mediante a constatação do aumento do 
desemprego. Além disso, os juros bancários permanecem altos e escassos 
dificultando o crescimento do comércio. Como se não bastasse, o déficit público 
segue alimentando os nossos problemas nacionais. 

Acrescenta-se a esses índices, a volúpia do governo em aumentar o imposto. 
Basta ver que, para debelar a recente greve dos caminheiros, o presidente Michel 
Temer (MDB) mandou diminuir os famigerados R$ 0,46 no preço do diesel, 
mas, na mesma semana, anunciou mais tributos para o bolso dos comercian-
tes e prestadores de serviços como forma de evitar um rombo milionário no 
orçamento da União. 

Vale dizer que, a essa altura, todos os brasileiros estão contribuindo para 
que os donos de caminhões e das transportadoras tenham um combustível 
mais barato. Uma verdadeira distorção que, na verdade, deveria ocorrer por 
meio de uma política de preços mais coerente, comandada pela Petrobras

Esse é o cenário de 2018. E quem for eleito presidente da República, bem 
como os próprios governadores, vão receber uma nação à beira do caos. Com 
certeza, os futuros eleitos, precisam usar de bom senso para evitar que cami-
nhemos para uma indesejável convulsão social. 

Uma receita para evitar essa anunciada comoção nacional seria a esco-
lha de governantes sérios por parte dos eleitores neste pleito eleitoral. Aí, os 
empresários e, inclusive, os investidores internacionais poderiam demonstrar 
mais interesse na reversão do quadro, gerando a expectativa de um período 
proativo. Esse ânimo novo, no entanto, vai depender de quem estiver nas rédeas 
da nação e nos governos dos estados, pois a eles caberá a tarefa de incentivar 
nossa população a trabalhar e se esforçar para sairmos juntos desse buraco.

um regime militar seria capaz de
solucionar os problemas do Brasil?

Nas últimas semanas, a 
mídia não falava em 
outra coisa a não ser 

sobre a paralisação dos cami-
nhoneiros, que reivindicavam, 
principalmente, a redução no 
preço do diesel. Mas, um fato 
que chamou atenção no meio 

de toda essa desordem foram 
as inúmeras faixas que pediam 
por intervenção mil itar.  O 
assunto gera uma grande po-
lêmica e não é uma novidade, 

ainda mais com os aconteci-
mentos recentes na política do 
país. Mas será que, do ponto 
de vista legal, uma intervenção 
seria suficiente para resolver 

todos esses problemas? Para 
compreender essas questões, 
o edição do Brasil conversou 
com o doutor em Ciência Polí-
tica, Paulo Roberto Leal. 

daniel Amaro

Para o doutor
em ciência

Política,
o regime foi
altamente
corrupto

e maléfico

Acredito que por uma crise sistêmica de confiança nas insti-
tuições da democracia. E isso ficou muito claro a partir de 2013. 
Os fatos que ocorreram de lá para cá só fizeram acentuar essa 
descrença. Tivemos eleições muito polarizadas e virulentas em 
2014. Depois houve uma tentativa sistemática de desestabilização 
do Governo Dilma, que enfrentou dificuldades de governança no 
dia seguinte da posse. 

Houve também um incremento da visão negativa da 
política em função da Operação Lava Jato. O processo de 
destituição parlamentar de Dilma acabou aprofundando 
ainda mais a percepção de que essas instituições não esta-
vam funcionando adequadamente. Ninguém, com razoável 
bom senso, dirá que a tal da pedalada fiscal, que não valeu 
para ninguém, tenha sido o verdadeiro motivo para tirar 
uma presidente eleita. O novo governo já se instala sobre o 
signo da ilegitimidade. E as medidas que implementa vão 
na contramão daquelas que foram vitoriosas nas urnas nas 
últimas quatro eleições presidenciais.

Todo esse quadro aumenta a descrença da sociedade 
nos partidos, parlamentos, governos e na democracia. E a 
resposta que emerge disso é essa oposição de que é pos-
sível salvar a política, chamando gente de fora dela para 
resolver os problemas, o que é perigoso, mas ocorre mais 
intensamente nesses momentos de descrença sistêmica no 
nosso processo político.

Por que tanta gente fala na 
volta do militarismo no Brasil?

Quais os argumentos de quem é contra?

tem diferença entre intervenção 
militar e ditadura?

você acredita que o povo já esqueceu como 
era a vida no Brasil durante a ditadura?

caso os militares assumissem o poder, 
teriam como resolver os problemas do país? 

A corrupção diminuiria?

nossa constituição prevê a possibilidade 
de uma intervenção militar?

Há alguma possibilidade real de 
ocorrer um golpe militar no país?
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lições da greve
A greve dos caminhoneiros deixa muitas 

lições. A primeira é a de que, no final, quem 
sempre paga a conta é a sociedade – você, eu, 
todos nós. A segunda, igualmente relevante, 
é a de que no Brasil não é mais possível nos 
limitarmos a resolver problemas pontuais e de 
grupos corporativistas, dos quais o governo se 
tornou refém. O tamanho do nosso país, o porte, 
a complexidade da economia e o rosário de erros 
e equívocos acumulados ao longo de décadas de 
omissão governamental, e da sociedade, cobram 
soluções abrangentes.

Para atender os caminhoneiros, cujo mo-
vimento foi inicialmente apoiado pela maioria 
da opinião pública, o governo adotou uma série 
de medidas que penalizam gravemente o setor 
produtivo, especialmente a indústria, e toda a 
sociedade. Um exemplo é o estabelecimento do 
“frete mínimo”, que eleva os custos de transporte 
em até 150%, consequentemente aumentando 
o preço dos produtos finais, inclusive de gêneros 
alimentícios, onerando o consumidor e pressio-
nando a inflação.

Outro exemplo é a absurda redução da 
alíquota do “Reintegra” – programa criado para 
estimular as exportações brasileiras por meio do 
aumento da competitividade das nossas empre-
sas. A perda da capacidade de concorrência do 
setor exportador brasileiro implica a redução 
da produção das empresas e pode aumentar o 
desemprego no país. Outra consequência é o 
desestímulo a investimentos e o estímulo à cria-
ção de empregos em países concorrentes. Vamos 
perder mercado e empregos. Absurdo!

A reoneração da folha de pagamento das 
empresas também penaliza o setor produtivo e 
a sociedade, na exata medida em que provoca o 
aumento dos custos de produção e também reduz 
a competitividade da indústria. É um cenário de 
incertezas que desestimula os empreendedores, 

que deixam de investir, e também os consumi-
dores, que param ou reduzem suas compras. 
Sem produção e consumo, a economia para. 
Finalmente, para cobrir o rombo provocado pelo 
subsídio ao diesel, o governo também está reti-
rando dinheiro de áreas essenciais e estratégicas 
para a população – saúde, educação e segurança 
pública. O que já era ruim certamente vai piorar.

Todas as medidas anunciadas pelo governo 
agravam os prejuízos contabilizados durante 
os 11 dias da greve. No período, a indústria 
mineira, que teve produção e vendas para-
lisadas, deixou de recolher mais de R$ 500 
milhões apenas de ICMS, o principal imposto 
na esfera estadual, utilizado principalmente nas 
áreas sociais. No setor produtivo mineiro, os 
prejuízos são gigantescos e, em algumas áreas, 
definitivos – além dos dias de greve, perdas 
de produção são irrecuperáveis. A economia 
perdeu mais de R$ 12 bilhões e a indústria, R$ 
2,47 bilhões. Somado a outros fatores conjun-
turais, esse processo contribuiu para a revisão 
do crescimento do PIB de Minas Gerais de 2,6% 
este ano para 1,2%. A produção industrial, cuja 
projeção de crescimento antes da greve era de 
3,3%, deve perder 4,8 pontos percentuais e terá 
crescimento negativo de 1,5%.

Os prejuízos podem aumentar. Em cenários 
de incerteza, de tumulto e de insegurança, os 
empreendedores pisam forte nos freios, adiando 
e até abortando investimentos, especialmente 
neste momento em que o país ainda convive com 
o rescaldo da mais grave crise econômica de sua 
história. Esse é um alerta para que a sociedade, 
por todos os seus segmentos, se una para cobrar 
soluções definitivas e abrangentes. 

Se somos nós – a sociedade – que pagamos 
a conta, devemos nos unir na defesa dos nossos 
direitos, das nossas aspirações e dos nossos so-
nhos. Essa é a proposta da indústria mineira – a 
busca permanente do diálogo, do entendimento e 
da aproximação entre o empresário e a sociedade 
em todos os seus segmentos.

Somos parte da sociedade na qual estamos 
inseridos, e isso significa dizer que problemas 
que impactam a economia, a indústria e as 
empresas também impactam a sociedade, os 
trabalhadores e suas famílias. Compartilhamos 
os mesmos objetivos, as mesmas dificuldades e 
os mesmos ideais. A indústria quer exatamente 
o que a sociedade também deseja: oportunidade 
de trabalhar e gerar riqueza, com a consciência de 
que é seu dever e responsabilidade criar empregos 
e qualidade de vida para a população.

Isoladamente, podemos até vencer batalhas 
– unidos, alcançaremos o objetivo final, que é a 
construção de um país forte em sua economia e 
justo na distribuição dos frutos do crescimento. 
Podemos começar já, em outubro, elegendo 
lideranças comprometidas com o Brasil, com a 
sociedade e com o setor produtivo.

A sociedade deve e precisa ser maior do que o 
estado – o contrário está errado. Não é mais possível 
conviver com um estado que consome 40% de toda 
a riqueza produzida no país – 34% de carga tributária 
e 6% de déficit fiscal – e a utiliza de forma cada vez 
mais onerosa e ineficiente, criando no país cidadãos 
de primeira e segunda classe. O exemplo mais em-
blemático e chocante é a Previdência Social, cuja re-
forma necessária e urgente, o Congresso Nacional se 
recusou a aprovar: os aposentados do INSS recebem, 
em média, R$ 1.300 mensais; os aposentados do 
serviço público federal, no Executivo, põem no bolso 
R$ 7 mil. Para os servidores públicos do Legislativo, 
a média é de R$ 16 mil, e no Judiciário, mais de R$ 
18 mil. É preciso rever também a estabilidade dos 
servidores públicos, de forma a assegurar o aumento 
da produtividade no setor.

Por que tudo isso acontece? Pelas mesmas 
razões pelas quais não se fazem as reformas 
estruturais essenciais para que o Brasil volte a 
crescer de forma firme e duradoura – a reforma 
tributária, a reforma política e a reforma da Pre-
vidência. Porque, hipertrofiado, o estado ignora a 
sociedade e os interesses do país. Esse é o cenário. 
Mudá-lo é possível. Está em nossas mãos!
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Presidente da usiminas analisa 
cenário econômico brasileiro

O português João Vieira Pinto, ex-jogador 
do Porto, reconhecido como sendo parte da 
geração de ouro do futebol mundial, entre 
o final da década de 1980 e 1990, certa vez 
disse a seguinte frase: “O meu clube estava 
à beira do precipício, mas tomou a decisão 
certa: deu um passo à frente”. Evidente que 
ele não quis dizer o que disse, mas a história 
não o perdoou e, a icônica frase rende boas 
conversas e risadas até os dias de hoje por 
refletir a tese de que, independente do quanto 
algo esteja ruim, sempre pode piorar.

Nosso país vive sob um governo de legiti-
midade discutível. Nosso presidente ostenta 
inéditos recordes de impopularidade. É notó-
rio que as ações macro são lastreadas pelos 
interesses internacionais que visam à entrega 
das nossas riquezas a grandes conglomerados 
globais, que têm pouquíssimos ou nenhum 
compromisso com nossa gente, que olham 
para o Brasil apenas como mais um lugar 
possível de auferir seus próprios lucros, ratifi-
cando a política deste governo que pode ser 
sintetizada pela arcaica filosofia de exploração 
nociva e inconsequente, representada pelo 
lado nefasto de um capitalismo insensível e 
predatório.

O desgoverno, a incompetência e o des-
caso que vive o país comandado por Temer 
(MDB), sentido na pele por toda população, 
culminou recentemente numa das maiores 
greves já vistas e de proporções também 
nunca vistas. Foi proposta também uma 
pseudo reforma trabalhista, visando tão so-

mente à privatização da Previdência Social. 
Essa proposta, de tão absurda, precisou que 
fosse inventada uma cara e inútil intervenção 
federal no Rio de Janeiro para tirá-la da mí-
dia e da pauta de votações por não ter nem 
mesmo o apoio da própria base governista. 
Saiu, também, da cartola do Temer, a pla-
nejada desvalorização das ações de um dos 
maiores orgulhos do cidadão brasileiro - a 
Petrobras - com o único intuito de entregá-la 
aos acionistas estrangeiros. O recente e ine-
gável desmonte de uma das empresas mais 
respeitadas do país - o Correios - para tão 
logo quanto possível, entregá-la também ao 
controle de “uma DHL, TNT ou FEDEX da vida”. 
Métodos escusos e repugnantes de um grupo 
que não contempla a qualidade dos serviços 
prestados ao cidadão ou o avanço tecnológico 
mas, única e exclusivamente, seus próprios e 
mesquinhos interesses.

Se não fosse o bastante, agora o go-
verno federal - leia-se Michel Temer e sua 
tropa - tenta decolar mais um pacote de 
privatizações até meados de 2018, incluindo 
usinas, portos, aeroportos e rodovias. Nesse 
pacote estão inclusos a venda da Eletrobras, 
o direito de exploração do nosso petróleo, do 
pré-sal, da nossa Casa da Moeda, além da 
privatização dos sinais de telecomunicações 
das organizações militares de todo país e, até 
mesmo, da loteria instantânea. Nunca antes 
na história desse país se viu uma proposta tão 
descaradamente saqueadora, suplantando 
“as entregas” da era FHC. Com esse entre-

guismo Temer vende sua alma e a vida dos 
brasileiros. Tudo em nome da ganância e dos 
seus próprios compromissos.

Mas, como à beira do precipício sempre há 
a possibilidade de se dar um passo à frente, 
ou seja, do ruim piorar, há o risco do Temer 
virar Bolsonaro. De se trocar o “culto e imoral” 
pelo “ignorante e imoral”. De se trocar a velha 
política pelo velho preconceito. De se trocar o 
velho grupo pela velha ditadura. Do brasileiro 
trocar a tão dura conquista da liberdade, pela 
censura e opressão.

Bolsonaro, que não tem propostas nem 
conteúdo, que não tem capacidade nem 
propósito, cresceu à custa de discursos popu-
listas, mesmo que tropeçando em seu próprio 
podre ego. É racista declarado, homofóbico 
convicto, defensor da ditadura e do golpe de 
estado, da tortura e da guerra civil. Nunca 
apresentou uma proposta construtiva que 
representasse o mínimo de inteligência ou 
sensatez. A evolução do que é ruim. O passo 
à frente na beira do precipício.

Nossa esperança está no que o Brasil tem 
de melhor: sua gente. Essa gente que muitas 
das vezes não entende, mas sente. Sente 
que Temer tem más intenções e fortemente 
o rejeita. Sente o risco que vivenciamos com 
um possível, apesar de improvável, comando 
de Bolsonaro. É esse povo brasileiro que, 
certamente, entenderá que a melhor saída 
será voltar atrás, pois, sem o risco de cairmos 
no abismo, teremos a oportunidade de mudar 
a direção.

voltar atrás para ir pra frente

O cenário político e econômico brasileiro 
está começando a voltar para os trilhos. Prova 
disso é que, após recuo de 3,5% do Produto 
Interno Bruto (PIB) nos anos de 2015 e 2016, 
no ano passado o PIB apresentou crescimento 
de 1%. Em valores correntes são R$ 6,6 trilhões.

Para o presidente da Usiminas, Sergio Leite 
de Andrade, o país passou por um momento 
muito difícil no que se refere à economia. “Nós 
saímos de um período de recessão que talvez 
seja o maior da história. 2017 foi o ano em que 
a economia parou de cair, estabilizou e no final 
tivemos um crescimento do PIB de 1%. Pouco, 
mas, considerando que nós estávamos saindo 
de uma temporada de queda, positivo”.

Ele observa que, no primeiro trimestre de 
2018, a economia se desempenhou bem. “Já no 
segundo, a partir de abril, percebe-se uma per-
da no ritmo de crescimento da economia. Com 
o mês de maio e a greve dos caminhoneiros, a 
situação se agravou fortemente, com prejuízos 
a todo o cenário brasileiro e empresas”.

Apesar da expectativa de empresários e 
analistas do crescimento de 1,94% do PIB para 
esse ano, na visão de Andrade o aumento vai 
girar em torno de 1,5%. “3% seria um número 
melhor se considerarmos os últimos anos, mas 
não é o que o Brasil precisa. O país necessita de 
um crescimento superior a 5%. Temos um gran-
de potencial e carências de toda a população 
em diferentes campos, como saúde, educação, 
segurança e infraestrutura”.

Andrade esclarece que o cenário mineiro 
acompanha o nacional. “A economia do estado 
é uma das mais fortes da União. Temos um forte 
impacto no país. Contudo, por aqui, já se nota 
uma redução no ritmo do crescimento econô-
mico. Vai ser menor do que seria necessário”.

usiminas
Após uma sequência de prejuízos que 

durou cerca de 3 anos, a Usiminas registrou o 
melhor EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortization, que significa 
lucros antes de juros, impostos, depreciação 
e amortização) trimestral desde 2010. O lucro 
líquido consolidado no primeiro trimestre do 
ano atingiu R$ 157,2 milhões”.

“Somos uma empresa com 62 anos de 
existência e 55 de operação. A Usiminas tem 
suma importância para o cenário mineiro e 
brasileiro. Em 2015 e 2016, vimos nossos resul-
tados deteriorarem. Corremos o risco de entrar 
em recuperação judicial ou até mesmo falir”.

Ações foram feitas para que a empresa não 
chegasse a recuperação judicial. “Uma delas foi 
o aumento de capital em R$ 1 bilhão, os três 
principais acionistas aportaram o valor na em-
presa com o único objetivo de prover recursos 
ao caixa a fim de continuar suas operações”.

Contudo, a geração de resultados continu-
ava sendo um problema. “Iniciamos, a partir 
de maio de 2016, um trabalho intenso para 
voltar a produzir efeitos. Um ano depois, ao 
fecharmos o balanço do segundo trimestre de 
2017, nós pudemos apresentar ao mercado 
um EBITDA superior a R$ 1,7 bilhão contra o 
negativo de 2016”.

Começamos a trabalhar com os três focos 
importantes: as pessoas, os clientes e os resul-
tados. “Encerramos o primeiro trimestre com 
EBITDA superior a R$ 2,3 bilhões e estamos 
trabalhando fortemente. O grande gerador 
dos resultados da Usiminas foi a mobilização 
de toda a empresa”.

A dívida foi renegociada e diminuída em 
17%. A empresa amortizou os valores de US$ 
180 milhões (18/01/18) e de R$ 378,8 milhões 
(15/03/18) de seu débito junto aos bancos bra-
sileiros, japoneses e debenturistas. “Tínhamos 
um prazo de 10 anos com carência de 3. Então 
nós só começaríamos a amortizar o débito em 
setembro de 2019, mas já começamos o proces-
so em dezembro de 2017, quase 2 anos antes, 
quando abatemos R$ 90 milhões”.

Todo esse processo refletiu no mercado 
externo. “A melhor avaliação que uma empresa 
pode ter sobre sua ótica é o valor de suas ações 
na bolsa de valores. A Usiminas, ano passado, 
foi a empresa que mais valorizou na b3 (bolsa 

de valores oficial do Brasil), com a porcentagem 
de 121%. Existe uma instituição internacional, a 
World Steel Association, que reúne 164 empre-
sas responsáveis pela produção de 85% do aço 
a nível mundial. Temos uma assembleia geral 
e anual nas quais são conferidos 11 prêmios, 
desse montante, conquistamos 2. Isso é raro. 
Nossa imagem está muito fortalecida lá fora”.

Parque industrial nacional
Andrade observa que a indústria não tem 

sido prioridade do governo federal, cenário que 
deveria mudar, uma vez que o segmento tem 
grande valor e impacto no PIB. “Dentro de uma 
economia como a nossa, que é uma das 10 
maiores do mundo, a indústria tem que ter um 
papel preponderante. Na geração de empregos 
de alta qualidade, na produção de bens que são 
extremamente importantes, não só para consu-
mo da nossa população, mas para a exportação 
a fim de fortalecer o Brasil no exterior”.

Para ele, trata-se de um setor que deve ser 
tratado como prioridade. “É de suma impor-
tância, o país precisa de uma indústria forte. É 
necessário que passemos a planejar a indústria 
brasileira dentro de um contexto de crescimento 
do país”.

O presidente da Usiminas recebe, no dia 
18, o Troféu Tancredo Neves, homenagem que 
é conferida a personalidades que são destaque 
em diversos setores da sociedade. “Foi com 
muita alegria que recebi a comunicação de 
vocês para receber essa honraria. Fico feliz por 
ser considerado uma das pessoas que fazem 
algo por Minas Gerais”, conclui.

troféu 
tancredo neves

sergio leite: “o país precisa de um crescimento superior a 5%”
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cientista 
A respeito do MDB mineiro, que pretende ter candidatura própria 

ao Governo de Minas, o cientista político malco camargo opina: 
“Aqui, como no resto do Brasil, esse partido nunca atua unido para 
se tornar competitivo. Eles preferem agir como coadjuvante ao longo 
da história”. 

cientista ii
Ainda com relação ao cientista malco camargo, para ele, a 

recente pesquisa do DataFolha indicando a popularidade de lula 
(PT) na disputa presidencial mantém o mesmo quadro de 90 dias 
atrás. Em sua avaliação, o ideal é esperar para ver a opinião do 
eleitor no início de julho, já que agora a população só que saber 
de Copa do Mundo.

dirlene
Sem meias palavras, a economista dirlene marques, candidata 

ao Governo de Minas pelo PSOL, ataca: “Apenas o valor do auxílio 
moradia de um juiz em Minas equivale ao salário de um professor 
do estado”.

dirlene ii
Sobre a violência, tema recorrente em todo o Brasil, a economis-

ta, que também é ex-professora do estado, comenta que não adianta 
superlotar as penitenciárias. “Para diminuir esse drama, tem que 
haver mais investimento em programas sociais e na própria educação 
básica. Enfim, oferecer um nível de vida melhor para as famílias”.

críticas ao governo
“Enquanto as famílias sofrem nas filas dos postos médicos por 

falta de investimento do governo federal, o Brasil tem, em sua conta 
bancária internacional, uma reserva de US$ 380 bilhões. Acho que 
parte desse valor deveria ser usado para minimizar os nossos pro-
blemas sociais”, avalia o advogado e ex-deputado, Airton soares. 

comentário único. Ao final de seu comentário na TV Cultura, 
semana passada, Airton soares arrematou: “As autoridades do 
Banco Central, e quem sabe o próprio presidente michel temer 
(MDB), deveriam ter compaixão dos velhos que morrem à espera 
de socorro nas filas espalhadas pelo Brasil afora”. 

Atuação de Andréa 
Com as devidas restrições de uma pessoa que está com proble-

mas na Justiça, a ex-poderosa Andrea neves irá prestar sua contri-
buição, nos bastidores, com a candidatura ao Governo de Minas de 
Antonio Anastasia (PSDB). A conferir...

Pt prejudicado
Um dos desafios dos petistas mineiros é recuperar o prestígio 

no Vale do Aço, onde, atualmente, as principais prefeituras estão 
nas mãos de outras legendas. E olha que, no passado, a região era 
denominada Vale Vermelho por conta da presença das bandeiras 
do PT tremulando. 

Política em uberaba
A cúpula do MDB mineiro ficou irritada com a presença do prefei-

to de Uberaba, Paulo Piau (MDB), ao lado de marcos montes (PSD) 
quando o segundo foi convidado, pelo senador Anastasia (PSDB), 
para ser vice-governador. A cobra vai fumar, afinal o MDB trabalha 
com a hipótese de candidatura própria. 

newtão ausente 
Segundo comentários de bastidores, o ex-governador newton 

cardoso, com seus 80 anos, estaria pendurando a chuteira. Ou 
seja, ele, pela primeira vez em 40 anos de vida pública, deverá ficar 
fora dos meandros da sucessão para governador do estado. Porém, 
newtão vai passar a bola para o seu filho, newton cardoso Júnior 
(MDB). Tudo em família, claro. 

Fora Fmi 
Ao fazer uma análise sobre a conjuntura da economia do Brasil, o 

filósofo luiz Felipe Pondé comentou que a nossa situação é delicada, 
mas não pode ser equiparada à situação da Argentina, pois aquele 
país, no início deste mês, se viu obrigado a pedir ajuda do Fundo 
Monetário Internacional. “Tomara que o FMI desapareça. Nada de 
ficar rondando o Brasil”, ironiza. 

 

Governo fraco
“Quando o governo é fraco e protagoniza cenas desagradáveis, 

como o tabelamento de preço do óleo diesel, cujo decreto foi refei-
to algumas vezes, acaba por desmoralizar o que ainda restava de 
otimismo do Governo de temer (MDB)”, fuzila o jornalista Gerson 
camarotti.

Pampulha esquecida
Apenas a Igrejinha da Pampulha começou a ser restaurada, 

porém o projeto de recuperação da lagoa, por conta de sua eleição 
como Patrimônio Cultural da Humanidade, é assunto proibido de ser 
discutido nos bastidores da PBH. O motivo? Falta verba. Isso ainda 
vai dar xabú, ora se vai.  

conselheiro de Pimentel
Embora seja homem de negócios, o presidente da Codemig, 

marco Antônio castello Branco, seguindo fontes da Assembleia 
Legislativa, tem se tornado um dos principais conselheiros políticos 
do governador Fernando Pimentel (PT). 

liderança de Bruno 
Semana passada, o ex-prefeito de Juiz de Fora Bruno siqueira 

(MDB) apareceu no noticiário político ao comandar uma recepção, 
em sua cidade, ao presidenciável do MDB, Henrique meirelles. Aí 
surgiu o comentário de que Bruno é uma das lideranças emergentes 
mais saudáveis do partido.

A economia do
estado é uma das

mais fortes da União.
Temos um forte
impacto no país
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35% das moedas emitidas no
país estão fora de circulação

Muitos brasileiros têm o hábito de guar-
dar moedas em cofrinhos, seja para 
fazer uma viagem, realizar um projeto 

pessoal ou, até mesmo, o sonho da casa própria. 
No entanto, a atitude de poupar o dinheiro de 
metal em casa pode trazer prejuízos para a eco-
nomia do país. De acordo com o Banco Central 
(BC), cerca de 35% das moedas emitidas no 
Brasil desde 1994 estão fora de circulação, o que 
corresponde a aproximadamente R$ 1,4 bilhão. 
Esse fenômeno do entesouramento, que é o 
armazenamento por longo período de cédulas 
e moedas, tem afetado o comércio que enfrenta 
dificuldades para troco, assim como aumentado 
o gasto público para produzir novas moedas.

Patrícia Lemos, caixa de uma lanchonete, 
diz que hoje em dia quase todo mundo possui 
um cartão de débito ou crédito, mas como os 
preços do estabelecimento são relativamente 
baixos, o dinheiro ainda é a forma mais utilizada 
pelos clientes. “A gente passa alguns apertos às 
vezes para devolver o troco. As moedas que mais 
faltam aqui são as de R$ 0,05 e R$ 0,10. Sempre 
temos que perguntar para o cliente se ele não 
tem uma nota menor ou o valor aproximado 
para facilitar”, reclama.

Eduardo Ramos é proprietário de uma pada-
ria e também passa pelo mesmo problema. Ele 
tem apelado para o bom senso dos clientes. “A 
gente pergunta se ele não tem trocado. Quando 
não temos troco, tentamos ver em outras lojas 
próximas, mas nem sempre o pessoal tem. 
As moedinhas de R$ R$ 0,05 são as que mais 
faltam. Apenas cerca de 30% dos meus clientes 
preferem usar cartão”.

Para Kátia Souza, dona de uma loja de 
presentes, o maior motivo da falta de moedas 
para troco no comércio é porque as pessoas 
guardam tudo em cofrinhos. “Tem que estar 
em algum lugar, dinheiro não some de repente”, 
brinca a empresária, acrescentando que sente 
falta das moedas de R$ 1 e das notas de R$ 2. 
Ela diz que pede aos clientes que tem o hábito 
de juntar moedas para que façam a troca em 

seu estabelecimento. “Nós, inclusive, já fizemos 
uma promoção que dava 5% de desconto para 
quem pagasse em moedas”.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Hori-
zonte (CDL/BH) alerta que quando o estabeleci-
mento não possuir troco suficiente para devolver 
ao cliente, deverá reduzir o valor da compra até 
chegar a uma quantia suficiente para restituir 
ao consumidor. O lojista nunca poderá elevar 
o custo. Ainda de acordo com a CDL/BH, não 
existe regulamentação específica relacionada 
aos “preços quebrados” nos estabelecimentos. 
O que vale é a livre iniciativa dos fornecedores 
na hora de estipular os valores.

Hábito de juntar moedas

Carmem Maria dos Santos, 63, conta que 
todo ano junta moedas em uma garrafa pet de 
dois litros. Ao final do ano, o cofre improvisado 
é aberto e o valor dividido entre seus três netos. 
“Virou tradição na nossa família. Já faço isso 
há 3 anos consecutivos. Qualquer moedinha e 
de qualquer valor eu guardo. Pode ser até de 
R$ 0,05. Em 2017, conseguimos juntar R$ 820. 
Para esse ano estamos com a expectativa de 
chegar a R$ 1 mil. A gente só abre o cofre na 

véspera do Natal. As crianças ficam esperando 
ansiosas por esse momento”, diz.

Quem também tem o hábito de juntar uma 
boa quantia em moedas é o motorista Rodrigo 
Menezes. Ele explica que guarda apenas as de 
R$ 0,50 e R$ 1. “Em fevereiro desse ano, eu e 
minha mulher conseguimos passar uma sema-
na de férias em Porto Seguro. E isso apenas 
com as moedinhas do cofrinho. Tínhamos esse 
objetivo a atingir e seguimos firme, juntando 
desde janeiro de 2016. Na hora de abrir não 
imaginávamos quanto dinheiro teria. Para nossa 
surpresa, o valor chegou a R$ 4.852”. A cabe-
leireira Janaína Menezes conta que levou cerca 
de 2 horas e meia para contar todo o dinheiro. 
“Nós separamos as moedas em saquinhos de 
R$ 100 e trocamos no comércio”.

ProduÇÃo de moedAs

Ano unidAdes

2015 685 milhões

2016 761 milhões

2017 670 milhões
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Varejo em recuperação
Depois de três anos de dificuldades e cen-

tenas de lojas fechadas, o comércio varejista da 
capital vem esboçando uma retomada em 2018. 
Os percentuais de crescimento ainda não são 
os desejados, mas pelo menos já registramos 
resultados positivos nos primeiros meses desse 
ano. Em abril, as vendas do comércio de Belo 
Horizonte tiveram crescimento de 2,32% na 
variação anual (abril 2018/abril 2017). 

Essa é a primeira alta nesta base de compa-
ração desde 2013. A melhora dos indicadores 
econômicos, como redução da inflação, da taxa 
de juros, de desemprego e o crescimento do ren-
dimento real têm contribuído para que o poder 
de compra dos consumidores aumente. E essa 
melhora impactou positivamente nas vendas. 

O crescimento ainda é modesto, mas 
demonstra que as pessoas estão conseguindo 
destinar uma parte maior dos seus recursos para 
o consumo, o que não vinha acontecendo nos 
anos anteriores. As vendas no acumulado do 
ano (janeiro 2018 a abril 2018 e janeiro2017 a 
abril 2017) registraram alta de 2,78%. Nos últi-
mos doze meses (maio 2017 a abril 2018/ maio 
2016 a abril 2017), o varejo também apresentou 
crescimento de 1,67%. Esses resultados mostram 
que o ambiente econômico mais favorável, 
tem proporcionado a elevação do consumo 
das famílias. 

A expansão do crédito e o avanço da renda 
impactam positivamente o varejo da capital. O 
varejo traz sinais de melhora em relação aos 
últimos três anos, saindo de uma posição de de-
créscimo. O resultado do Produto Interno Bruno 
(PIB) do primeiro trimestre de 2018 confirmou o 
que já vinha sendo percebido na capital. O con-

sumo das famílias, que é responsável por grande 
parte do PIB brasileiro, manteve a trajetória de 
recuperação e avançou 2,8% frente ao mesmo 
período de 2017. 

Esse resultado é importante para os setores 
de comércio e serviços, pois somos diretamente 
impactados por isso. Dependemos do avanço do 
consumo para aumentar as vendas e voltar a 
crescer e investir, gerando assim mais empregos 
e renda. De 2014 até o ano passado, houve uma 
queda muito brusca nas vendas. Começamos no 
ano passado um processo de retomada. Mas 
para voltar aos índices de 2010 a 2013, ainda 
será necessário um longo caminho para a plena 
recuperação do comércio. 

A economia ainda está fragilizada, a recu-
peração do consumo segue em ritmo lento e 
sujeita a oscilações que impactam diretamente 
no resultado das vendas. Estamos em ano elei-

toral, há muitas incertezas no que se refere ao 
contexto político. Por isso, a economia tende a 
ser afetada pelo clima de instabilidade jurídica 
e política gerada, principalmente, em uma situ-
ação em que os candidatos ao governo federal 
ainda estão indefinidos. 

Os últimos acontecimentos, envolvendo a 
paralisação dos caminhoneiros, que durou onze 
dias e afetou toda cadeia produtiva do país, 
também abalaram a confiança dos empresários 
e dos consumidores, o que irá gerar um impacto 
relevante nos próximos resultados do comércio 
e da economia. Os efeitos da greve deverão 
ser sentidos no PIB do segundo trimestre e, 
consequentemente do ano. Na última semana, 
analistas do mercado ouvidos pelo Banco Cen-
tral projetaram pela primeira vez em 2018 um 
PIB menor que 2%. Todas as previsões anteriores 
eram acima desse patamar.

economia X Política
Do alto de sua experiência como diretor da faculdade de econo-

mia da PUC/SP, o professor Antonio corrêa de lacerda lembrou que, 
devido ao debate frenético sobre eleições, os brasileiros irão sofrer 
turbulências na economia. “Um tema puxa o outro para o roldão 
dos problemas”. Cruz credo, professor! 

volta dos militares
Sem explicar de onde vieram os números, o cientista político 

carlos ranulfo disse que, atualmente, 51% dos brasileiros apoiam o 
retorno de um governo militar. O motivo? A bagunça generalizada 
em nosso país. Ave Maria, gente! 

Para todos
“A lei é para todos, inclusive para os caminhoneiros. Então, se 

algum deles estiver insatisfeito que espere pelo próximo movimento, 
afinal eles já foram atendidos pelo governo, embora a conta disso 
seja paga por toda a sociedade”. Comentários do reitor da Faculdade 
Zumbi dos Palmares, José vicente.

tse sem estrutura
“Se efetivamente tivesse que fiscalizar detalhadamente os votos 

dos eleitores, inclusive por conta da impressão em papel de toda 
votação, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não teria condições téc-
nicas de atender a demanda. Isso prova que pode haver falha nas 
urnas eletrônicas”, suspeita a professora da USP Janaína Paschoal, 
aquela que entrou com o pedido de cassação da ex-presidente dilma 
rousseff (PT). Assunto complicado.  

temer na berlinda
“É de assustar o noticiário nacional apontando que michel temer 

(MDB) está envolvido em atos de corrupção praticados no período 
anterior à sua chegada à presidência. Isso denigre a imagem do 
Brasil até no exterior. É ruim para todo mundo”. Opinião do jornalista 
merval Pereira.

temer pode cair
A jornalista natuza nery acredita que se chegar ao Congresso 

Nacional a terceira denúncia, solicitando a cassação de temer (MDB), 
a “vaca vai pro brejo”. “Aí ele cai, pois já não tem mais moeda de 
troca. Aliás, seu governo já está mal cheiroso”.

contas malditas
Embora o fato já tenha acontecido há 2 anos, ainda hoje têm 

pessoas analisando o motivo que levou o Congresso Nacional a cassar 
a então presidente dilma rousseff (PT). Na avaliação do jornalista e 
escritor raimundo Pereira, isso aconteceu por conta do descontrole 
da economia tendo, como pano de fundo, o agravamento das contas 
públicas. Será gente?

Júlia Kubitschek
O atendimento no Hospital Júlia Kubitschek, no Barreiro, na capi-

tal mineira, tem sido afetado por causa da falta de materiais básicos, 
como luvas, gazes e fitas para qualificação de produtos esterilizados. 
O Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde (Sind-Saúde/MG) foi 
o responsável pela denúncia e revelou ainda que as cirurgias eletivas 
estão suspensas desde o dia 12 de junho.
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leíse costa

Assembleia Legislativa. 
Construindo, com responsabilidade, a Minas que você quer.

Nos últimos anos, a gestão da Assembleia soube enfrentar com responsabilidade grandes 
desafios: não deixou seu orçamento crescer acima da inflação e cortou gastos, com 
economia real de 45% com transporte, 86% na realização de eventos e muito mais.
 
Trabalho sério que economizou o dinheiro de todos os mineiros sem deixar de cuidar 
do que é importante para nossa Minas Gerais.

Exerça sua cidadania.
Conheça o trabalho
da ALMG. almg.gov.br

GERAÇÃO “NEM NEM”

11,6 milhões de brasileiros 
nem trabalham nem estudam

As crises econômicas e polí-
ticas, pelas quais o país passou, 
colocaram uma bomba-relógio 
nas mãos das futuras gerações. 
Isso porque a última Síntese dos 
Indicadores Sociais (SIS), divulgado 
pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), em 2017, 
trazia números alarmantes sobre 
os chamados “nem nem”: parte 
da população jovem que nem 
trabalha nem estuda. Em 2016, um 
quarto deles nem estudava nem 
estava ocupado. O percentual de 
jovens, de 16 a 29 anos, no Brasil 
aumentou de 22,7%, em 2014, 
para 25,8%, em 2016, o que tota-
lizava 11,6 milhões de brasileiros 
nessa faixa etária.

Se a ponta do iceberg aparece 
no campo do trabalho afetando 
diretamente a economia, sua ori-
gem se dá no campo da educação 
e da desigualdade social. Ainda 
segundo os dados da SIS 2017, a 
maior incidência de “nem nem” 
se encontrava entre jovens com 
o fundamental incompleto ou 
equivalente (38,4%). Em 2016, eles 
também eram mais entre aqueles 
de cor ou raça preta ou parda 
(29,1%) do que entre os brancos 
(21,2%). As mulheres pretas ou 
pardas foram o grupo mais afetado 
pelo fenômeno (37,6%).

“Jovens da geração ‘nem nem’ 
são, de modo geral, de baixa es-

colaridade. No caso das mulheres, 
há a questão de um percentual 
grande que tiveram uma gravidez 
precoce, antes de concluir ensino 
médio. E a inserção da mulher 
no mercado de trabalho se dá, 
fundamentalmente, por meio da 
escolaridade. Elas são contratadas 
devido a uma escolaridade mais 
alta, diferente dos homens que já 
começam a trabalhar mais cedo e 
se inserem através de vários me-
canismos, apesar da escolaridade 
ajudar”, explica Jorge Alexandre 
Neves, PhD em sociologia pela Uni-
versidade de Wisconsin-Madison 
(EUA) e professor do departamento 
de sociologia da UFMG.

O professor destaca que no 
caso, principalmente, dos homens 
existe uma questão desalentadora. 
“Como o desemprego é alto entre 
esses jovens com baixa qualifica-
ção, eles procuram um emprego 
por um longo período, não conse-
guem e caem em desalento”. 

“Para te falar a verdade, pers-
pectiva nenhuma”, responde Darci 
Silva, pai de duas meninas, quando 
perguntado sobre sua expectativa 
em relação a um novo emprego. Ele 
está desempregado há um ano e um 
mês, mas começou a trabalhar ainda 
adolescente. “Estudei até a 5ª série e 
tive que parar para trabalhar. Aí desa-
nimei, não quis mexer mais”, conta.

O mercado que, no passado, 
acolhia jovens sem qualificação para 
trabalhos manuais, atualmente, com 
a crise vigente no setor da construção 

civil, está estagnado. Enquanto a 
mão de obra qualificada continua 
em alta. A nova Lei da Migração que 
completa um ano de promulgação 
é um exemplo disso. O governo 
federal pretende atrair imigrantes 
estrangeiros com qualificação e 
facilitar as condições para que esses 
profissionais venham para o Bra-
sil, diminuindo a burocracia. Esse 
projeto está sendo trabalhado pelo 
Ministério das Relações Exteriores 
e deve ser publicado no segundo 
semestre de 2018.  

Pior para as mulheres
Um dos fatores também estu-

dados para o aumento dos “nem 
nem” é a presença de aposentados 
e pensionistas no mesmo domicílio 
que esses jovens. Segundo o estu-
do “Geração nem nem e o efeito 
das aposentadorias e pensões”, 
disponível no site do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), em domicílios com pre-
sença de pensionistas, observa-se 
um aumento na probabilidade do 
jovem se tornar um “nem nem”. 

No geral, os resultados da pesqui-
sa apontam que os que apresentam 
maiores chances de serem “nem 
nem” fazem parte de um grupo bas-
tante específico: mulheres, residentes 
em áreas urbanas, com baixa escola-
ridade, residentes em domicílios com 
crianças de 0 a 5 anos, o que pode 
sinalizar que elas são mães e que 
vivem em domicílios de baixa renda.

“Elas normalmente não tem uma 
pessoa para dividir a responsabilidade 
dos cuidados com o filho e acabam 
compartilhando domicílios com 
outras famílias, seja a dos pais ou 
da mãe. E nesse caso, 
ficam sem trabalhar 
e estudar porque não 
tem creche no sistema 
público que dê conta 
de atender a essas ne-
cessidades. Existe uma 
carência na questão de 
cuidados na primeira 
infância”, esclarece a 
pesquisadora Ana Ma-
ria Hermeto, doutora 
em demografia e pro-
fessora adjunta do De-
partamento de Ciências 
Econômicas da UFMG.

Heloana Côrrea, desempregada 
há um ano, conhece bem a rotina de 
processos seletivos. “O mercado de 
trabalho está cada vez mais exigente. 
São muitas entrevistas, processos para 
vagas escassas, salários horríveis e 
poucos benefícios”, conta. Sobre os 
estudos, seus planos mudaram após 
a gravidez. “Hoje não penso em fazer 

faculdade, mas um curso profissiona-
lizante de curto período. Minha rotina 
interfere muito por ser mãe e esposa”.

A longo prazo, jovens e nação 
perdem. “Quando fazemos estudos 
de jovens, dizemos que eles carregam 
essas cicatrizes para o resto da vida. 
Quando se entra no mercado de 
trabalho numa condição precária, 
é muito difícil reverter a situação ao 
longo do ciclo de vida. A desigualdade 
acaba levando, por si só, à uma eco-
nomia mais fraca”, diz a Ana.

Neves ainda atenta para ques-
tão previdenciária. “Os efeitos de 

médio e longo prazo 
são terríveis. Por exem-
plo, o impacto na Pre-
vidência Social. São 
jovens que não vão 
contribuir. Nós temos 
o nosso Sistema Único 
de Assistência Social 
(Suas), tem o Benefício 
da Prestação Continua-
da (BPC) da Lei Orgâni-
ca da Assistência Social 
(LOAS), um benefício 
que atende idosos que 
não contribuíram, mas 
que estão abaixo de 

uma certa linha da pobreza. No 
futuro, daqui a 40 anos, teremos 
uma quantidade enorme de idosos 
que nunca colaboraram ou que não 
contribuíram tempo suficiente, rece-
bendo um benefício previdenciário 
não contributivo. O impacto disso 
nas contas públicas a longo prazo 
pode ser enorme”, finaliza.

daqui a
40 anos,
teremos
muitos

idosos que
nunca

contribuíram
recebendo

um benefício
previdenciário
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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

ii encontro nacional dos municípios mineradores é realizado no tribunal de contas de minas Gerais
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caminho complicado - O deputado Adalclever Lopes (MDB), 
atualmente presidindo a Assembleia Legislativa, vem anunciando 
sua candidatura ao Senado da República nas próximas eleições ou 
ao Governo de Minas. Ele prestou um grande serviço como aliado 
do governador Fernando Pimentel (PT). Quando o vice-governador 
Antônio Andrade (MDB) rompeu com chefe do Estado, ele tomou 
as dores palacianas e promoveu uma caça às bruxas, desalojando 
da Casa que preside uma série de assessores e parlamentares do 
próprio pessoal do MDB, a fim de mostrar sua força diante do en-
tão vice-governador. O presidente reforçou a base de Pimentel na 
Assembleia e distribuiu cargos para aqueles que se confirmaram 
na grande bancada governista. Tudo acabou quando o PT resolveu 
filiar a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) para disputar o Senado pelo 
partido em Minas. De repente, surgiu um pedido de impeachment 
contra o governador na Assembleia, ele aceitou e o fez tramitar. 
Agora, Adalclever é aliado do vice-governador, que sempre defendeu 
candidatura própria e abominou qualquer tipo de coligação com o 
PT. Caminho complicado.

Até que enfim a prefeitura de BH anunciou o início das obras de 
restauração da Igrejinha da Pampulha. A Igreja de São Francisco foi 
construída quando Juscelino Kubitschek criou o complexo turístico 
da Pampulha em torno da lagoa. O local ficou pronto, mas o bispo 
da cidade Dom Antônio dos Santos Cabral não quis recebê-la como 
patrimônio da Arquidiocese de BH, porque não gostava de JK e 
arranjou uma desculpa de que o Lobo do Painel do Altar parecia 
um cachorro. A igreja só foi sagrada quando JK era presidente da 
República.

ler um livro sobre a vida de Wander Piroli foi a coisa mais deli-
ciosa que tive nos últimos dias. Escrito por Fabrício Marques, a obra 
conta a trajetória dessa figura inesquecível do jornalismo mineiro.

Falando em Wander Piroli, me lembrei de André Carvalho. Ele 
andou sumido e muitos o davam como morto, mas, como é ver-
dadeiramente “imortal”, reapareceu para a alegria de todos nós.

todo candidato ao Governo de Minas promete priorizar o pa-
gamento ao funcionalismo público do Estado. No entanto, poucos 
conhecem a realidade financeira por aqui. 

o jornalista Carlos Viana, da Rádio Itatiaia e TV Record, despe-
de-se dos dois veículos nos próximos dias. Ele vai ser candidato ao 
Senado pelo PHS e já tem o apoio de Antonio Anastasia (PSDB). 

reconhecida nacionalmente como polo cervejeiro, Nova Lima 
pode ser oficializada em breve como capital estadual da cerveja 
artesanal. O título foi proposto pelo Projeto de Lei nº 4.064/17, em 
tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

serra do curral - Na década de 1970, a Assembleia Legislativa, por 
iniciativa do então deputado estadual do velho MDB, Jorge Orlando 
Flores Carone, o Caroninho, liderou uma campanha contra a MBR, 
mineradora que propunha acabar com a Serra do Curral, levando de 
BH e Nova Lima a grande jazida de minério que o maciço de serra 
detém. Essa campanha levou, inclusive, o nosso maior poeta Carlos 
Drummond de Andrade a fazer uma crônica dizendo que não viria 
mais a BH. Aliás, isso evitou que parte da Serra do Curral fosse des-
truída pela mineração. Hoje, a MBR já deixou a região, preservou a 
Mata do Jambreiro e, agora, está destruindo a Serra do Rola Moça, 
região preservada pela Copasa, que fornece água para o Barreiro.

domingo, dia 17 de junho 
Jornalista Ana Marina - Jornal Estado de Minas
Jornalista Paulo Lott
Sra. Maria Beatriz Bem-Querer, esposa de Lúcio Bem-querer
Delegado Edmo Santos Menezes

segunda-Feira, 18
Ivana Maria Guimarães Costa
Adão do Espirito Santo 
Médico Vilmar de Oliveira Filho 

terça-Feira, 19
Jornalista Eleuza Passos Guimarães 
Nilton Paiva Ferreira Filho 
Tiago Moreira 

Quarta-Feira, 20
Delegado Antônio Caetano Camargos
Drª Tânia Mara Saldanha
Luiz Antônio Prazeres Lopes – ALMG

Quinta-Feira, 21
Ex-deputado Amílcar Martins
Ex-senadora Júnia Marise
Luiz Goés
Vicente Amorim

sexta-feira, 22
Ex-deputado Roberto Carvalho
Jornalista Demóstenes Romano 
Joana Valente

sábado, 23 
João Bispo - Sabará
Geraldo Magela Pereira, Assembleia Legislativa

sertão veredas
Nos dias 23 e 24 de junho, o Grande 

Teatro do Palácio das Artes será o palco 
para a apresentação do espetáculo ‘Gran-
de Sertão: Veredas’, atração que finaliza 
a trilogia em homenagem à vida e à obra 
de Guimarães Rosa na programação do 
Rosa Encenado. Vencedor do prêmio APCA 
como melhor direção, a montagem tem 
direção de Bia Lessa e vários atores consa-
grados, como Caio Blat, Luíza Lemmertz, 
Luísa Arraes, dentre outros.

Festa do dia 12
O Minas Tênis Clube realizou mais uma edição do tradicional Show do Dia dos Namorados, no último 

domingo, com os irmãos Rogério Flausino e Wilson Sideral. Na ocasião, os mineiros cantaram os imortais 
sucessos do ídolo Cazuza, para aproximadamente 5 mil associados, na Unidade II do clube.

lançamento
O jornalista Luiz Adriano Seabra, lançará o seu 

primeiro livro no dia 23 deste mês. ‘Vicente’ narra a 
história de um jornalista aposentado e internado em 
um asilo pela família. Entretanto, durante este perío-
do, o protagonista se descobre mais vivo do que nunca 
e começa a enfrentar suas mazelas e esquecimentos, 
denunciando a realidade dos idosos na clínica. Sem 
dúvidas, essa leitura nos mostrará a importância de 
ter um olhar menos preconceituoso e mais cuidadoso 
com os mais velhos. O lançamento de “Vicente” será 
às 10h, na IDEA Casa de Cultura.

Gustavo zech coelho, diretor de lazer do minas, marcela 
Faria, maria Flávia zech coelho e massimo d’ellacqua

Presidente do mtc, ricardo vieira santiago, 
com sua mulher, denise lobão

vice-presidente do minas, carlos Henrique martins
teixeira, com sua mulher, thereza cristina martins teixeira

lito mascarenhas, diretor social do minas,
com a mulher Ana cristina schuch, a cunhada

Gabriela schuch e as filhas valentina e carolina
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PRÉ-VENDA E INFORMAÇÕES EM COPANOCINEMA.COM.BR

17/06 - DOMINGO   brasil X Suíça
22/06 - sexta   brasil X costa Rica

27/06 - quarta   brasil X sÉrvia

A COPA DO MUNDO  
DA FIFA VIROU  

COISA DE CINEMA
VENHA TORCER E SE EMOCIONAR  

COM A NOSSA SELEÇÃO

TM

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

Filhos de mães usuárias de drogas
podem nascer dependentes químicos
A.L.P*, 21, tem um filho de 1 

ano. Sua gravidez foi tranquila e 
o parto normal. No dia seguinte, 
quando ela e o bebê receberam 
alta, parecia tudo bem. Porém, 
algumas horas depois a criança 
teve duas crises de convulsão. 
A.L.P* voltou para o hospital e os 
médicos não sabiam o que poderia 
ser. Então, o pediatra perguntou 
se ela fazia uso de entorpecentes. 
A resposta positiva trouxe o diag-
nóstico: o bebê estava sofrendo de 
síndrome de abstinência neonatal.

É que, quando a mãe é usuária 
de drogas, há uma transferência 
de seu sangue para o da criança. 
“Durante a gravidez, o bebê usou 
drogas junto com a mãe”, explica 
o pediatra e neurologista infantil 
Clay Brites. “Quando ele nasce 
para subitamente de receber esses 
entorpecentes e aí começa a ter 
sintomas de abstinência”.

Brites lista os sinais apresen-
tados pelo recém-nascido nos 
três primeiros dias de vida. “Crises 
consultivas, tremores, alterações 
no sensório, ou seja, a criança pode 
entrar em um estado de sonolência 
ou de hiperexcitação e vômito”.

Ele acrescenta que, se o médico 
toma conhecimento do uso de 
substâncias químicas da mãe antes 
do parto, tem como evitar a síndro-
me. “O especialista vai usar uma 
medicação na hora do parto e isso 
evita que o bebê tenha os sintomas. 
Ou então, quando ele começa a 
apresentar os sinais, administra a 
medicação em tempo hábil”.

Na teoria é fácil, porém, na 
prática, há dificuldade. “Na maio-
ria das vezes, a mãe não fala. 
Ela esconde o vício para evitar 
constrangimentos à família ou até 
mesmo ao hospital. E isso pode 

pegar o pediatra de surpresa. Às 
vezes, o bebê tem os sintomas e 
o profissional não associa a uma 
abstinência, o que acaba contri-
buindo para que o número de 
casos seja subnotificado”. Tanto 
que em 2016, dado do último 
balanço, o Ministério da Saúde 
estima que houveram apenas 76 
casos da doença.

O pediatra elucida que os sinto-
mas podem deixar sequela. “A prin-
cipal é o atraso no desenvolvimento 
psicomotor da criança. A própria 
droga pode deixar decorrências es-
truturais, de conexão neurológica. 
Isso pode atrapalhar o crescimento 
da criança. A abstinência pode até 
não ter acontecido, mas o cérebro 
do bebê ficou exposto a essa subs-
tância durante toda a gestação em 
uma fase decisiva de evolução”.

Ele acrescenta que isso pode 
trazer sintomas funcionais. “A 
criança pode ter autismo, hipera-
tividade, quadros epiléticos ao de-
correr da vida e alguma deficiência 
intelectual. Além de transtornos 
de desenvolvimento gerado pela 
exposição crônica e prolongada 
das drogas que a mãe usou”.

tratamento
De acordo com Brites, o trata-

mento tem como base o uso do medi-
camento. “Ele retira o recém-nascido 
desse estado. Posteriormente, é 
necessário o acompanhamento do 
desenvolvimento, a criança precisa es-
tar sob observação constante 
do pediatra”.

Para ele, os 
hospitais estão 
cada vez mais 
p r e p a r a d o s 
para casos da 
síndrome. “Há 
uma preocupa-
ção maior com esse 

processo, mas ainda não é um pro-
tocolo claro. De uns tempos pra cá, 
a Sociedade Brasileira de Pediatria 
(SBP) tem dado muita informação 
a esse tipo de ocorrência”.

dependência herdada
A exposição da droga e histó-

rico familiar aumen-
tam as chances 

da criança se 
tornar viciada 
ao decorrer da 
vida. O neuro-
logista escla-
rece que existe 

uma predisposi-

ção ao vício. “É uma criança que vai 
precisar ficar em observação nos 
primeiros anos de vida e durante 
a adolescência também”.

O professor da pós-graduação 
em psiquiatria Lucas Fantini explica 
que a herdabilidade do vício não é 
só genética. “Dentro da psiquiatria, 
algumas doenças têm um compo-
nente genético maior. Mas isso não 
exclui questões sociais como a famí-
lia, grupo de amigos e o significado 
de tudo isso para cada indivíduo”.

Então, a dependência pode ser 
herdada. “Há vícios que chama-
mos de comportamentais. Além 
da questão genética. O exemplo é 
de uma pessoa que vive em uma 

família ou em um grupo social em 
que todos são usuários de droga. 
Muito provavelmente ela pode de-
senvolver o vício ao longo da vida”.

*Utilizamos apenas as iniciais do 
nome da personagem para resguardá-la.

Após o nascimento,
a criança sofre
com a falta dos
entorpecentes

no sangue

Além das substâncias químicas, o consumo de álcool e 
cigarro também pode causar dependência ao bebê.

Produtos como alisantes e tonalizantes podem ser preju-
diciais para a formação do feto.

O pré-natal é essencial nesse caso, pois é quando o obstetra 
irá saber o perfil da mãe e acompanhar melhor a gestação.

síndrome é comum nos filhos
de mães usuárias de cocaína
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cemig investe r$ 800 milhões para levar
luz a 100% dos moradores das zonas rurais
Mais de 50 mil famílias foram beneficiadas pelo Plano de Regularização do Atendimento Rural

V isando atender diversas famílias que ainda não tinham 
sido contempladas com energia elétrica, a Cemig e o 
Governo de Minas Gerais, por meio do Plano de Regula-
rização do Atendimento Rural, investiram R$ 800 milhões 

para levar luz aos moradores das zonas rurais do estado. Com essa 
verba, foram construídos 15 mil quilômetros de rede e instalados 
40 mil transformadores, além de milhares de postes.   

Em 4 anos, 50 mil clientes foram conectados à rede de dis-
tribuição da companhia. Com esses dados, a Cemig tornou-se 
a maior em número de clientes rurais da região Sudeste, com 
703 mil consumidores ou 2,5 milhões de pessoas que moram 
nos campos. 

A instalação é custeada 100% pela companhia e os con-
templados por programas sociais do governo federal recebem 
um kit básico para instalação elétrica interna, com um 
padrão de entrada, um ramal de conexão, três lâmpadas 
fluorescentes e duas tomadas.  

Leonardo Luiz da Rocha, engenheiro de planejamento 
do sistema elétrico, afirma que o plano é importante, pois 
a energia é essencial para a vida moderna. “A eletricidade 
rural proporciona conforto e melhores alternativas para 
as atividades agrícolas. Além disso, ela é decisiva para 
o desenvolvimento social, pois melhora a qualidade 
de vida, permitindo acesso à informação, educação 
e tecnologia”.

Outro ponto destacado pelo engenheiro é que 
propriedades rurais com energia elétrica são mais 
prósperas, pois permite a inclusão de novas técnicas 
de produção agrícola. “Isso gera novos empreendi-
mentos, recursos e, consequentemente, empregos”.

Investimento inédito 
De 2013 a 2017, a Cemig investiu cerca de R$ 5 bilhões para 

melhoria da qualidade do serviço de energia ofertado a mais de 
8,3 milhões de clientes mineiros, sendo que, somente no ano 
passado, o valor aplicado foi de R$ 1 bilhão. Esse investimento 
foi histórico, o maior feito pela companhia.  

Além do Plano de Regularização do Atendimento Rural, 
a rede de alta tensão também recebeu recursos, no valor de 
R$ 261 milhões, que foram destinados para a construção de 
320 quilômetros de linhas e instalação ou ampliação de 29 
subestações. No sistema de média e baixa tensão, foram in-
vestidos R$ 707 milhões em melhorias e ampliações, incluindo 
a construção de 3.800 quilômetros de rede.

Esse
investimento
foi histórico,

o maior
feito pela

Cemig

Em 4 anos, 50 mil
clientes foram conectados

à rede de distribuição
da companhia

Trabalho constante 
De acordo com dados da Cemig, de janeiro 

a agosto deste ano, há uma expectativa de 
aproximadamente 16 mil novas ligações de 
eletricidade e, até o final do ano, de que esse 
número deve chegar a 20 mil. “Esse é um 
trabalho perene, porque a quantidade de mo-
radores rurais em Minas não para de aumentar. 
As demandas estão aí e trabalhamos para fazer 
o melhor”, diz Leonardo Luiz da Rocha.  

O engenheiro aponta que, devido ao rele-
vo do estado, a companhia teve dificuldades 
para a instalação em diversas áreas, como por 
exemplo nas serras da Mantiqueira, Cipó, entre 
outras. Entretanto, isso não foi suficiente para 
parar o programa que instalou, em número 
globais de rede, meia volta ao redor da Terra. 

Para se ter uma ideia desses desafios 
enfrentados, a Cemig utilizou um helicóp-
tero no transporte dos postes até Serra 
do Caiçara, no município de Santana de 
Pirapama, a 150 km de Belo Horizonte. 
O local possui 17 famílias que vivem em 
uma área remota na região da Serra do 
Cipó. “Não tinha como chegar caminhão, 
porque havia muitas pedras e morros no 
caminho. Mas conseguimos dar um jeito 
e fazer a obra, que foi muito gratificante 
para nós, pois a população aguardava 
por isso há muito tempo”.

As ligações da obra na Serra do 
Caiçara estão sendo concluídas no final 
deste mês.

chegada do poste à
serra do caiçara

Planejamento das instalações 
Leonardo Luiz da Rocha afirma que o plane-

jamento para as instalações da rede elétrica foi 
pensando no número de municípios por mês, 
considerando a ligação dos pedidos mais antigos 
para os mais novos. “Fazemos uma logística de 
execução do projeto que é entregue para quem 

solicitou o serviço, com uma data para o trabalho 
acontecer”. 

O engenheiro conta também que a programação 
leva em consideração à necessidade de cada município. 
“Precisamos ter pelo menos 99% das pessoas atendidas 
para considerar que aquela cidade está regularizada”.

Como solicitar a instalação 
de energia elétrica:

O requerimento desses serviços devem ser feitos pessoalmente nas agências de 
atendimento da Cemig.

O cliente tem que apresentar o formulário de ligação nova rural, disponível nas 
agências de atendimento ou no portal Cemig (www.cemig.com.br), documento que 
comprove a propriedade ou posse do imóvel, além de documento oficial com foto 
e CPF. O cliente receberá, em até 30 dias, as condições técnicas e prazo de atendi-
mento da ligação.
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da redação

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

segurança em carros de 
aplicativo é posta em xeque

Serviço se tornou mais um local para mulheres sofrerem abuso

O s aplicativos de motorista 
particular mudaram os 
hábitos de locomoção 
de muitas pessoas. O 

serviço traz diversos benefícios, 
como a acessibilidade no preço 
e facilidade em encontrar um 
carro disponível. Porém, inúmeros 
registros de clientes que sofreram 
assédio durante a viagem, colo-
caram à prova a segurança desse 
tipo de atividade.

Um dos casos mais repercuti-
dos é o da escritora Clara Averbuck. 
Ela publicou em seu Facebook que 
foi estuprada por um motorista 
do aplicativo Uber em São Paulo, 
quando estava voltando para casa. 
“O nojento aproveitou do meu es-
tado, minha saia, minha calcinha 
pequena e enfiou um dedo imundo 
em mim, ainda pagando de que 
estava ajudando ‘a bêbada’. Estou 

machucada, mas em casa e medi-
cada pra me acalmar”, escreveu. 
O caso percorreu a internet e o 
resultado foi a criação da hashtag 
#MeuMotoristaAbusador, que 
reuniu diversos depoimentos do 
tipo nas redes sociais.

A operadora de caixa Daiana 
Rodrigues, de Belo Horizonte, se 
sentiu intimidada após usar o 
aplicativo. Ela recorda que o moto-
rista a deixou em seu serviço e no 
dia seguinte voltou ao local para 
oferecer uma carona. “Falei com 
ele que se quisesse teria acionado 
um carro no app. Depois fiz uma 
reclamação porque ele sabia onde 
eu morava, trabalhava e tinha ido 
atrás de mim”. 

A empresa afirmou ter punido 
o motorista, mas não foi suficiente 
para convencer a usuária. “Me 
mandaram um e-mail falando que 
ele seria suspenso. Só que cancelei 
o aplicativo, não uso mais Uber”, 
afirma. 

D.S*, do Rio de Janeiro, conta 
que o motorista do aplicativo Uber 
a princípio foi simpático, mas que 
logo em seguida iniciou uma série 
de elogios. “Demonstrei que estava 
desconfortável e impaciente, mas 
ele insistiu em falar sobre mim e que 
morava perto da minha casa. De-
pois, descobriu meu número e ficou 
mandando mensagem. Reportei ao 
app e bloqueei ele. A empresa me 
pediu desculpas dizendo que o mo-
torista seria notificado, penalizado 
e devolveram meu dinheiro. Mas 
perderam uma cliente”.

L.T*, que também mora no 
Rio, pagou R$ 80 em uma viagem. 
Porém, durante todo o trajeto, 
o motorista fez insinuações que 
a incomodaram. “Eu estava em 
uma festa alternativa e, quando 
eu entrei no carro, ele disse: ‘o pú-
blico dessa festa é bem safado, né? 
Acabei de levar uma menina que 
ficou se jogando em cima de mim’. 
Depois ele ficou insinuando que eu 
faria o mesmo, perguntando se 
meus pais sabiam que eu estava 
lá. Ele ficou falando com quantas 
mulheres tinha transado desde que 
se tornou motorista do aplicativo. 
Perguntou se tinha alguém me 
esperando em casa. Achou que eu 
estava bêbada e quando ele perce-
beu que não, mudou o tom e falou 
que eu não era como as outras”. 

Ela reportou o ocorrido a Uber, 
que pediu desculpas e deu a ela um 
voucher de R$ 5. “Fiquei decepcio-
nada com a atitude da empresa e 
nunca mais usei o aplicativo”

O advogado Arthur Luís Men-
donça Rolo declara que a vítima 
pode entrar com uma ação judicial 
contra a empresa em casos como 

esses. “O grande problema é provar 
que aconteceu. Porém, no artigo 6° 
do Código de Defesa do Consumidor, 
existe um instituto chamado Interven-
ção do Ônus da Prova, ou seja, não é 
o consumidor que tem que provar o 
assédio, mas o motorista de que não 
o cometeu. O delicado é que fica 
palavra contra palavra. Uma dica que 
eu dou é que a pessoa entre gravando 
toda a corrida com o celular”.

A gravação se torna uma evi-
dência lícita. “Não tem como gerar 
uma prova após o ocorrido. O que 
se pode criar são mecanismos de 
defesa, especialmente para as mu-
lheres, que são as principais vítimas 
desse tipo de crime”.

Rolo elucida que não tem 
como o cliente ser resguardado 
de que o crime ocorrerá. “Assim 
como não tem como prever o ato 
no transporte público ou em táxi. 
Mas há um controle maior acerca 
desses serviços. No caso desses 
aplicativos, existe uma política de 
responsabilidade que deveria ser 
chamada de irresponsabilidade. 
Eles dizem basicamente que fa-
zem uma ponte entre motorista e 
cliente, entretanto, é preciso ter um 
controle que não existe”.

casos subnotificados

Segundo a delegada titular da 
Delegacia Especializada de Com-
bate à Violência Sexual de Belo 
Horizonte, Larissa Mascotte, não 
existem dados que comprovem 
que o número desse tipo de crime 
aumentou ou diminuiu desde a che-
gada dos aplicativos de transporte.

O enquadramento criminal 
pode variar. “Temos que analisar as 

circunstâncias de um caso concreto 
para avaliar qual o tipo de crime. 
Pode configurar estupro, tentativa 
de estupro, contravenção penal 
de perturbação do sossego, im-
portunação ofensiva ao pudor ou 
até mesmo crime de ato obsceno. 
Geralmente, é uma contravenção 
penal de importunação ofensiva 
ao pudor”, afirma.

A delegada reforça as medidas 
que devem ser tomadas em casos 
como esses. “A pessoa pode acionar 
a Polícia Militar para dar o flagrante 
desse motorista no 190. Posterior-
mente, ela pode fazer um boletim 
de ocorrência em qualquer posto 
policial ou na Delegacia Especializa-
da no Combate à Violência Sexual, 
para apurarmos o caso. Se a pessoa 
preferir não se identificar, deve ligar 
no Disque Denúncia 181, a ligação 
será mantida em sigilo absoluto.
Com relação às provas, pedimos 
que tirem print da placa do veículo 
e do nome do motorista”, completa.

o que dizem as empresas

Questionadas sobre ações para 
conscientizar os motoristas e medi-
das tomadas a fim de assegurar o 
passageiro acerca da integridade 
do motorista, a Uber informou 
que os motoristas cadastrados 
passam por uma checagem de 
antecedentes criminais, realizada 
por empresa especializada, que 
consulta informações de diversos 
bancos de dados oficiais e públicos 
do país, em busca de registros de 
crimes ou infrações que possam ter 
sido cometidas antes. Segundo a 
empresa, motoristas que compro-
vadamente tiveram esse tipo de 

conduta são banidos. De novidade, 
o usuário pode criar um Perfil Fami-
liar, no qual as pessoas cadastradas 
podem acompanhar o percurso de 
um familiar automaticamente.

Já a 99 Pop nos enviou a se-
guinte nota: “Em julho de 2017, 
após a expansão da operação da 
99 com a modalidade Pop (carro 
particular) chegando a diversas 
cidades do país, a empresa desen-
volveu processos para aumentar a 
segurança do motorista e do passa-
geiro. Para isso, buscou uma abor-
dagem que reunisse tecnologia 
e gestão, com a prevenção como 
foco. Na parte de tecnologia, a 99 
possui a inteligência artificial que 
monitora o perfil dos passageiros 
e de todas as corridas em tempo 
real. O algoritmo funciona por 
“machine learning” e verifica pa-
drões de incidentes de segurança, 
bloqueando chamadas perigosas 
antes que elas aconteçam ou so-
licitando validações adicionais de 
identidade, caso necessário. Ou 
seja, o sistema identifica táticas 
de pessoas mal intencionadas e 
bloqueia seu acesso à plataforma, 
prevendo incidentes”.

A Cabify declarou que o processo 
de cadastro exige uma exigência de 
uma série de documentos, inclusive 
exames toxicológicos e atestados de 
antecedentes criminais. Em caso de 
conduta criminosa, a empresa disse 
ouvir todas as partes, podendo até 
realizar a suspensão preventiva do 
usuário/motorista parceiro até a 
conclusão das investigações.

*As vítimas pediram para 
não serem identificadas

AssemBleiA discute deFiciênciA FerroviáriA
Deputados e representantes da 

sociedade civil reforçaram a impor-
tância de se pressionar o governo 
federal, que anunciou a renovação 
antecipada das concessões de ferro-
vias no país, pela reforma e amplia-
ção desse tipo de transporte.

O alerta foi feito em solenidade 
para a apresentação formal da Co-
missão Extraordinária Pró-Ferrovias 
Mineiras da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG).

Criada pela Mesa no último dia 
5, a comissão tem como presidente 
o deputado João Leite (PSDB). Ele 
explicou que o debate público rea-
lizado em 2017 sobre o transporte 
de cargas e passageiros em ferro-
vias deixou clara a necessidade de 
se criar uma representação oficial 
na ALMG para debater o assunto e 
propor soluções.

Essa será, segundo o parla-
mentar, a função da comissão, que 
deverá colher informações e dados 
para subsidiar ações políticas em 
prol da ampliação do uso desse tipo 
de transporte.

“Se não agirmos agora, só tere-
mos outra chance como essa daqui 
a 40 anos”, disse João Leite, em refe-
rência ao anúncio do governo federal, 
que pretende renovar as concessões 
atuais por mais quatro décadas.

A renovação seria feita de forma 
antecipada, já que os contratos ain-
da não estão vencidos, para, ainda 
de acordo com anúncio oficial do 
governo federal, aumentar os in-
vestimentos. Por isso, os deputados 
e convidados presentes acreditam 
que esse é um bom momento para 
pressionar pela ampliação de rede 
mineira.

menos da metade 

Os dados apresentados de-

monstram que a rede ferroviária 

vem sendo abandonada e sucate-

ada desde a década de 1960. De 
acordo com André Tenuta, da ONG 
Trem e do Instituto Cidades, nessa 
época, o país contava com 40 mil 
quilômetros de ferrovias e, hoje, só 

estariam em funcionamento 15 mil 
quilômetros.

Ele disse também que não são 
necessários apenas investimen-
tos para ampliar a malha, mas 
também é preciso melhorar as 
tecnologias utilizadas.

“Enquanto outros países estão 
discutindo e implantando o trem-
-bala, no Brasil nossos trens andam 
a 15 km/h”, afirmou.

Os parlamentares lembraram 
da greve dos caminhoneiros, que 
recentemente dificultou a mobili-
dade das pessoas e o transporte de 
cargas em todo o país, para ressal-
tar que é fundamental diversificar 
os meios de transporte.

A deputada Marília Campos 
(PT), vice-presidenta da comissão, 
também defendeu grandes inves-
timentos na região metropolitana 

de Belo Horizonte para transporte 
de passageiros. “Não é só em ga-
nhos econômicos que temos que 
pensar, mas também em melhoria 
de qualidade de vida para as pes-
soas”, disse.

Durante a solenidade, o 2º-
-vice-presidente da ALMG, depu-
tado Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), 
representou o presidente da ALMG, 
deputado Adalclever Lopes (MDB), 
e salientou o apoio à recuperação 
e ampliação da malha ferroviária 
mineira.

Ele disse, ainda, que a comis-
são vai realizar, até o fim do ano, 
quando as atividades da comissão 
extraordinária devem ser encerra-
das, uma série de atividades em 
conjunto com comissões temáticas 
da Casa com as quais tenha afini-
dade de assuntos.

João leite: “se não agirmos agora, só teremos
outra chance como essa daqui a 40 anos”
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Quando acionar o serviço de carro particular por apps, avise a alguém de confiança
o nome do motorista, cor e placa do carro. Além da previsãao de chegada
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daniel Amaro e 
loraynne Araujo

em 19 anos, população
de rua aumenta 306%

motivos
Pessoas em situação 
de rua atualizados

%

Problemas Familiares/companheiro (a) 1.371 30,11%

múltipla marcação 1.314 28,86%

Alcoolismo/drogas 458 10,06%

Perda de moradia 274 6,02%

desemprego 384 8,43%

outro motivo 209 4,59%

não respondeu 110 2,42%

Preferência/opção própria 105 2,31%

trabalho 89 1,95%

Ameaça/violência 82 1,80%

não sabe/não lembra 
o motivo da condição de rua

81 1,78%

tratamento de saúde 76 1,67%

total 4.553 100%

motivo (autodeclarado) das pessoas 
se encontrarem em situação de rua

FONTE: GOVERNO FEDERAL – MDS / CADASTRO ÚNICO. Belo Horizonte, março 2017. CECAD - MDS. Belo Horizonte, março 2017.

 violação dos direitos humanos: 
Recentemente, um caso chamou a atenção no Brasil e provocou polêmica. No 

município de Mococa, interior de São Paulo, um mulher foi esterilizada coercitivamente 
por ordem judicial. A ação foi fortemente repudiada por integrantes de movimentos 
ligados aos direitos humanos.

Uma das questões sociais mais 
urgentes que há é a situação dos 
moradores de rua. Não é preciso 
uma pesquisa para comprovar que 

o número de pessoas que vivem nessa situação 
vem aumentado a cada dia, afinal basta apenas 
uma volta rápida pelo Centro de Belo Horizonte 
para constatar tal fato. E os dados disponibili-
zados pela prefeitura só corroboram com esse 
sentimento: em 1998, quando a administração 
municipal fez o primeiro censo, eram 1.120 mo-
radores de rua e, em março de 2017, o número 
saltou para 4.553 - aumento de 306%.

Para se ter uma ideia mais exata do tama-
nho da população que vive nas ruas de BH, o 
estado de Minas Gerais possui 853 municípios 
e em 182 têm menos de 4,6 mil habitantes, se-
gundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). 

O projeto é mantido com o auxílio de 
voluntários que ajudam na arrecadação e 
distribuição. “Qualquer tipo de doação é 
muito bem-vinda. Nós descobrimos que já 
existem muitos grupos que já contribuem 
com a parte de alimentação, pois a população 
de rua aumentou muito. Quando percebemos 
um grupo que já foi ajudado recentemente, 
procuramos fazer algo diferente. Compramos 
umas máquinas de cortar cabelo e levamos 
um banquinho para cortar, aparar e fazer a 
barba deles, já que a maioria são homens. É 
tentar dar um pouco de dignidade”, afirma 
Danilo.

 Ele diz que nessa época de frio tem feito 
arrecadação de cobertores, agasalhos e meias. 
Além disso, um item que quase ninguém lembra 
são os materiais de higiene. “Pode parecer uma 
coisa boba, mas é muito importante. Montamos 
kits com sabonete, desodorante, escova e pasta 
de dente para entregar a eles”. Ao longo desses 
8 anos de projeto cerca de 15 mil moradores de 
rua foram beneficiados.

Ações paliativas 

Apesar de todos esses esforços da popula-
ção para amenizar o desconforto de morar na 
rua, Regina acredita que são medidas paliati-
vas. “Isso não muda o motivo de estarem lá. 
O governo faz algumas ações, como os ban-
dejões, abrigos, locais que oferecem oficinas 
de artesanato e teatro, mas isso não resolve 
a vida deles. Além disso, os centros de aco-
lhimento funcionam em horários comerciais, 
os albergues de 6h da noite a 6h da manhã e 
o restante não funciona aos feriados. Então, 
não se oferece de fato nenhuma alternativa 
eficaz para esta pessoa”. 

A professora finaliza dizendo que a me-
lhor alternativa para resolver essa situação 
é oferecer o trabalho de fato, onde elas con-
sigam desempenhar funções para as quais 
estão habilitadas. “O que a gente assiste é 
a intervenção da polícia ou a retirada em 
alguma festividade ou momento específico. 
Não há medidas eficientes, pois isso não 
interessa aos políticos”.

Perfil dos moradores de rua
Segundo dados da Prefeitura de Belo 

Horizonte, a maior parte das pessoas que 
vivem nas ruas é do sexo masculino (98%), 
alfabetizadas (95%), pardas (60,31%), com 
renda de até R$ 85 por pessoa (92%) e estão 
na rua há menos de 6 meses (31%).

apenas pela questão da moradia, mas também 
pelo deslocamento. Algumas trabalham em Belo 
Horizonte, vem de cidades vizinhas ou bairros 
distantes onde a família reside e elas ficam 
morando no Centro para economizar”.

Em relação ao uso de drogas, Regina afirma 
que dificilmente alguém sai de casa exclusiva-
mente por esse motivo. “É mais fácil começarem 
a usar na rua para se proteger, aquecer ou 
substituir a alimentação”.

Amenizando o sofrimento  

Para tentar diminuir um pouco o sofrimento 
de quem mora nas ruas e levar amor e carinho, 
existem diversos projetos em Belo Horizonte 
como o “Aquecendo com amor”, criado em 
abril do ano passado. “Eu queria fazer alguma 
coisa para ajudar a população de rua. Conversei 
com meus pais e irmãos e eles me apoiaram. 
A primeira vez fizemos por conta própria e não 
tínhamos muito a ajuda de outros voluntários. 
Nós vimos que deu certo e resolvemos divulgar 
por meio do Facebook, WhatsApp e Instagram. 
A partir disso, várias pessoas começaram a nos 
ajudar da forma como podiam, seja com doações 
ou doando seu tempo”, explica a manicure Kari-
ne Rodrigues, responsável pela iniciativa.

 Ela diz que o forte do projeto são as re-
feições. “O básico que a gente faz é um arroz 
temperado que é uma comida mais completa. 
Mas o cardápio é sempre variado de acordo com 
o recebimento de doações. Se ganhamos carne, 
macarrão e feijão, a gente incrementa. Mas além 
das refeições, também levamos, água, roupas 
sapatos e ração para cachorro, pois muitos 
possuem animais de estimação. Nesse tempo 
mais frio, temos pedido doações de agasalho 
e cobertor”.

Outra iniciativa é o “Ronda noturna”, criado 
há 8 anos pelo engenheiro Danilo Maia. Ele e 
um colega decidiram fazer algum projeto social 
voltado para a população de rua. A divulgação foi 
por meio do boca a boca entre os amigos e cada 
um ajudou da forma que podia. E assim foi feita a 
primeira edição do projeto em 2010. “Tentamos 
fazer com frequência quinzenal, dependendo da 
demanda de doações recebidas”.

Para a professora da pós-graduação de Ciên-
cias Sociais e antropóloga da PUC Minas Regina 
Medeiros, esse aumento dos moradores de rua é 
um fato estrutural que envolve questões políticas 
e econômicas. “As pessoas estão com dificuldade 
de conseguir emprego e, consequentemente, de 
pagar aluguel ou comprar uma casa. Por isso, 
elas acabam priorizando outras coisas mais 
importantes, como alimentação”.

Outro ponto levantado pela professora é 
que, nesse contexto, a questão da moradia cus-
ta, em média, 60% dos orçamentos familiares. 
“Nas minhas pesquisas, encontro pessoas que 
trabalham, têm filhos e moram na rua, não 

sesc realiza passeio
ciclístico em timóteo

‘Ciclo Sesc’ será realizado no dia 1º de julho. Inscrições vão até 30 de junho

O Ciclo Sesc, realizado pelo Sesc, 

integrado ao Sistema Fecomércio MG, 

Sesc e Senac, chega pela primeira vez 

a Timóteo. Trata-se de um passeio 

ciclístico orientado e animado que 

proporciona lazer, entretenimento e 

conhecimento aos que participam. A 

atividade consiste em uma ação de 

recreação esportiva, que une a práti-

ca do esporte com o estímulo ao uso 

da bicicleta como meio de transporte. 

A ideia é que os participantes 

possam reconhecer os patrimônios 

históricos das cidades como forma de 

resgate e preservação da memória. 

As inscrições podem ser realizadas 

até o dia 30 de junho pelo site 

www.sympla.com.br/sescmgesportes. 

Os participantes poderão retirar uma 

camisa do evento mediante a doação 

de 2 litros de Leite Longa Vida no dia 

do evento.

esporte no sesc
Para o Sesc, o esporte é uma iniciativa de 

caráter educativo e social, que oportuniza o 
acesso a atividades físicas para pessoas de todas 
as idades, contribui para a melhoria da qualida-
de de vida e para transformação social. Sempre 
valorizando o conhecimento, a discussão, a 
afirmação de valores essenciais à aprendizagem 
e à convivência entre as pessoas.

O Sesc oferece diversas opções de ativida-
des, como cursos de esporte, aulas coletivas, 
musculação e eventos esportivos, sempre em 
infraestrutura adequada e com prestação de 
serviços de excelência. A ideia é que, por meio 
dessas ações, os indivíduos aprendam a lidar 
com objetivos e regras, a tornarem-se mais 
conscientes de suas escolhas, a se disciplinar, 
praticar hábitos de vida saudável, descobrir seus 
limites e superá-los.

A programação completa você encontra no 
www.sescmg.com.br

http://www.sympla.com.br/sescmgesportes
http://www.sescmg.com.br
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troFéu tAncredo neves

desânimo totAl imPerAdor ou rei?

Em grande estilo, como acontece todos os anos, o  edição do Brasil realiza o tradicional Troféu 
Tancredo Neves, 18 de junho, segunda-feira, no auditório do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais, a partir das 20h. O evento, seguido de coquetel, tem como finalidade homenagear 
personalidades mineiras de diversos segmentos.

A Copa do Mundo na Rússia não trouxe 
ao Brasil nenhum crescimento nas vendas 
para o comércio, indústria e setores de 
serviço. Também pudera, com mais de 
12 milhões de brasileiros desempregados 
não se podia esperar outro resultado. O 
Campeonato Brasileiro e os Campeonatos 
da Europa movimentam muito mais o 
comércio, a indústria e setor de serviços.

De um modo geral a maioria da im-
prensa brasileira está tratando o técnico 
Tite como se fosse um imperador ou um 
rei, somente por ter classificado o Brasil 
para a Copa do Mundo, o que todos os téc-
nicos que o antecederam fizeram também. 
Até a CBF já anunciou que independente 
do resultado da Copa do Mundo, o contra-
to dele será renovado.

viajar de forma sustentável. A Booking.com, empresa 
que conecta os viajantes com opções de diferentes lugares 
para se hospedar, divulgou os resultados de seu mais recente 
Relatório de Viagem Sustentável global. A pesquisa indica 
que a tendência de viagem “verde” continua a ganhar força, 
já que 94% dos brasileiros afirma desejar viajar de forma 
mais sustentável em 2018, um número maior que a média 
global (87%). 

Brasil. O país que eu quero é 
aquele no qual os preços de lancho-
netes e restaurantes nos aeroportos 
não sejam tão caros e exorbitantes. 
Que o etanol e a gasolina voltem 
aos seus valores normais, sem as 
tarifas caras e elevadas que estão 
sendo cobradas.

nonato, Guilherme, reinaldo e marcelo ramos

Foi realizado 
no último dia 
10, no Minei-

rão, a 2ª Copa 99. 
Cem motor i s tas 
parceiros do aplica-
tivo, ex-jogadores 
de Cruzeiro e Atlé-
tico participaram 
como treinadores 
em uma competi-
ção amadora.
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Patrimônio histórico nacio-
nal desde 1945 e uma das 
cidades históricas mais 
visitadas de Minas Gerais, 

Mariana recebeu oficialmente 
o Posto Avançado de Bombeiro 
Militar, instalado na Arena Ma-
riana. Resultado de uma parceria 
do Governo do Estado com a pre-
feitura municipal, a estrutura vai 
funcionar na Rua São Vicente de 
Paulo 130.

A demanda supre a necessidade 
da população marianense, que era 
atendida pelo Pelotão e pela 3ª Com-
panhia Independente de Bombeiros 
Militar de Ouro Preto. O objetivo 
da corporação é reduzir o tempo-
-resposta às frequentes ocorrências.

Essa fração dos Bombeiros 
atenderá ainda os municípios de 
Catas Altas e Diogo Vasconcelos, 
municípios que fazem divisa com 
Mariana. O Posto Avançado de 

Mariana terá 18 militares que 
trabalharão com proteção do 
patrimônio e meio ambiente, 
atividades de prevenção, combate 
a incêndios, investigação, salva-
mentos, buscas, atendimento pré-
-hospitalar e perícias.

Mariana possui 58 mil habitan-
tes, entre moradores da cidade e 
da zona rural, segundo estimativa 
do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE/2015).

se ser mÃe Já é diFícil, imAGinA nA cAdeiA
loraynne Araujo

Não vai ser a primeira 
vez que vou ter um 
parto na cadeia. Na 

minha primeira prisão eu tinha 18 
anos e estava grávida do terceiro 
filho. Fui parar na Piep (Peniten-
ciária Feminina Estevão Pinto). 
Não era tão ruim. Chamavam 
lá de ‘cadeia da Barbie’. Tinha 
atendimento médico, tinha tudo. 
O parto foi como os outros dois. 
Só que diferente. Tinha vários 
policiais ao redor. Eu estava com 
as mãos e os pés algemados. 
Denunciar? Eu não, melhor não 
mexer com polícia”.

Esse é o relato de Rúbia, 30 
anos, uma das detentas do Centro 
de Referência às Gestantes Priva-
das de Liberdade, em Vespasiano, 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. Assim como ela, o 
Brasil possui, segundo dados do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
do mês de maio deste ano, 264 
gestantes e 191 lactantes (total de 
455 mulheres) presas. Já em Minas 
Gerais, há 12 e 29 (total de 41), 
respectivamente. 

As mulheres com privação de 
liberdade são marcadas por conde-
nações por crimes de drogas (64%). 
Além disso, um terço possui de 18 
a 24 anos, embora apenas 11,16% 
dos brasileiros tenham essa faixa 

etária. Sobre a cor da pele, 31% se 
identificam como brancas e mais de 
40% são negras e pardas. Quanto à 
escolaridade, 44% não concluíram 
o ensino fundamental e, dessas, 
15% não tiveram acesso a nenhuma 
educação formal. Esses dados são, 
relativo ao ano de 2014, do Depar-
tamento Penitenciário Nacional, 
órgão do Ministério da Justiça. 

Se o dia a dia de uma mulher 
em uma penitenciária não é fácil, 
imagine como é a rotina daque-
las que estão grávidas. Natália 
Martino, jornalista e coautora do 
livro Mães do Cárcere, conviveu 
com as mães no Referência às 
Gestantes Privadas de Liberdade 
durante um ano. Ela conta que as 
dificuldades dessas pessoas iam 
além da insegurança de se ter 
um filho presas. “Essa é a única 
unidade prisional do estado. 
Isso significa que se a mulher for 
acusada ou condenada de um 
crime em Minas Gerais, ela vai 
ser enviada para essa unidade. O 
estado é grande e, por isso, algu-
mas estavam cumprindo penas a 
500 km da casa. Como elas são 
de famílias com condições finan-
ceiras muito debilitadas, impede 
completamente qualquer tipo 
de visitação e assistência que os 
parentes podem dar”. 

Outra questão levantada por 
Natália é sobre o motivo daquelas 
mulheres estarem presas. Segundo 
ela, metade eram provisórias, ou 
seja, elas ainda não haviam sido 
julgadas pela Justiça. “Quando 
frequentei a unidade, tinha uma 
menina de 18 anos, do Norte de Mi-
nas, que era presa provisória, porque 
foi pega em flagrante roubando um 
shampoo. Acho que a Justiça precisa 
ser mais razoável ao invés de manter 
uma pessoa presa por um crime que 
ainda não foi condenada. E caso seja, 
a pena poderia ser menor do que a 
prisão, afinal a detenção é a pena-
lidade. Mas, acima de tudo, temos 
que pensar no motivo que levou essa 
menina a fazer isso”.

A jornalista conta que algumas 
das mulheres presas preocupavam-
-se não apenas com aquele filho 
que estava na barriga e que, após 
um ano do seu nascimento, seria 
entregue para um familiar ou 
adoção; mas também com aqueles 
que ficavam do lado de fora. “Mui-
tas vezes eles estavam em cuidados 
precários com alguns familiares 
próximos, vizinhos ou até mesmo 
na rua. Às vezes, elas recebiam a 
notícia de que os filhos, com 8 ou 
9 anos, estavam cheirando tíner ou 
morando na rua e elas não tinham 
o que fazer”. 

cárcere solitário: 

Diferentemente do que 
acontece nas cadeias mas-
culinas, onde há filas que 
viram o quarteirão para as 
visitações, a prisão feminina 
é solitária. Segundo dados do 
Departamento Penitenciário 
Nacional (Depen), 47% das 
mulheres presas não recebiam 
visita ou recebiam com uma 
periodicidade menor do que 
uma vez por mês. dade, explica que, efetivamente, 

há pouca mudança. “Me inco-
moda o argumento centrado nas 
precárias condições do sistema 
prisional. Independente disso, as 
mulheres podem e devem ter a 
substituição da prisão preventiva 
por domiciliar. Lembrando que 
essa decisão trata-se somente das 
prisões preventivas, pois o ministro, 
no momento final do voto, inseriu a 
possibilidade de se manter a prisão 
em situações excepcionalíssimas e 
que deverão ser fundamentadas. 
Isso mostra o profundo desconheci-
mento da realidade das decisões e 
pareceres do Judiciário e Ministério 
Público Estadual, onde absoluta-
mente tudo é excepcional e qual-
quer argumento é fundamentação 
suficiente”.

Habeas corpus coletivo 
Em fevereiro deste ano, a 2ª 

Turma do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) concedeu habeas corpus 
coletivo a todas as mulheres grá-
vidas, mães de crianças de até 12 
anos e de filhos com deficiência, 
que se encontravam presas e sem 
condenação. A decisão determina 
que elas aguardem julgamento 
em regime domiciliar e mandou, 
aproximadamente, 4.500 deten-
tas, (10% do total) para casa. 

Nana Oliveira, advogada cri-
minalista da Assessoria Popular 
Maria Felipa e assessora jurídica 
do Grupo de Amigos e Familiares 
de Pessoas em Privação de Liber-
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Governo de Minas Gerais inaugura 
Corpo de Bombeiros em Mariana
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o seu consórcio multibrasileiro

Não é fácil festejar 36 
anos. Especialmente 
para uma empresa 
de comunicação. O 

desafio é imenso. Problemas 
sem fim de todas as origens 
surgem diariamente, sendo 
necessário muito trabalho e 
determinação para seguir em 
frente. O nosso “edição do Bra-
sil” vem conseguido vencer esta 
batalha. A cada semana, ao 
longo dos últimos 36 anos, vem 
registrando em suas páginas, 
com competência e isenção, a 
nossa história.

Muito se poderia escrever 
sobre tantas coisas relatadas 
neste importante semanário, 
uma verdadeira enciclopédia 
sobre as últimas quase quatro 
décadas. Mas, nossa praia é o 
esporte, ficamos, portanto, nesta 
área. Do início dos anos 80 até 
esta data, quanta coisa impor-
tante aconteceu. Vamos resumir, 
mesmo porque seria preciso uma 
edição especial com dezenas de 
páginas para contar tudo.

Ao longo da sua existência, 
o “edição do Brasil” registrou 
16 títulos de Campeão Minei-
ro do Atlético e outros 16 do 
Cruzeiro, 3 do América, 1 da 
Caldense e 1 do Ipatinga. Di-
vulgou o Cruzeiro Campeão da 
Libertadores (97), Conquistar 
a Super Copa (91/92), Recopa 
(98) Copa Ouro (95), Brasileiro 
(2003/2013/14), Copa do Brasil 
(93/96/2000/2003/2017). 

Registrou os títulos do Atlé-
tico, Conmebol (92/97), Serie 
B (2006), Libertadores (2013), 
Recopa (2014), Copa do Bra-
sil (2014). Registrou também 
os títulos do América (Serie B 
97/2017), Série C (2009) Sul 
Minas (2000). 

O futebol amador sempre 
foi acolhido com a divulgação 
de suas realizações ou pleitos, 
não só de Belo Horizonte, como 
de várias cidades do interior. Da 
mesma forma, o atletismo, o 
box, o judô, o futebol feminino, 
futebol society e outros esportes. 

O “edição do Brasil” acom-
panhou com carinho os me-
moráveis títulos do Olympi-
co e do Atlético no futebol de 
salão, assim como os títulos 
mundiais da seleção brasileira 
da modalidade, com grandes 
craques mineiros no time.

Sempre destacou os feitos do 
glorioso Minas Tênis Clube, um 
gigante em defesa do esporte 
especializado, dono de vários 
títulos mineiros, nacionais e in-
ternacionais no vôlei, basquete, 
natação, ginástica e outros es-
portes. Clubes como Mackenzie, 
Recreativo, Praia Clube e outros 
também tiveram seus feitos 
divulgados e valorizados.

Um clube que desde 2009 
vem merecendo registro especial 
do “edição do Brasil” é o Sada 
Cruzeiro Vôlei masculino. Nos últi-
mos 10 anos vem ganhando tudo 
que disputa. É hexacampeão da 
Superliga, octacampeão mineiro, 
tricampeão da Copa do Brasil, 
pentacampeão Sul-Americano e 
tricampeão Mundial de Clubes, 
além de revelar vários talentos 
para o vôlei brasileiro. Um verda-
deiro fenômeno.

Importante também a dedi-
cação deste jornal no relato das 
competições esportivas promo-
vidas pelas escolas, prefeituras, 
estado, associações, empresas 
e outras entidades. Um espaço 
valioso para organizadores, diri-
gentes e atletas que participam 
desses eventos.

E como estamos em época 
de Copa do Mundo, vale regis-
trar que o “edição do Brasil” 
vem acompanhando o maior 
torneio de futebol profissional 
do planeta deste 1982, ou 
seja, já acompanhou 10 Copas. 
Neste período registrou nossos 
dois títulos mundiais, em 1994 
e 2002. 

Ao longo desses 36 anos 
de existência, o jornal abriu 
espaço para divulgar uma 
enorme quantidade de talentos 
esportivos em várias moda-
lidades. Grandes campeões, 
medalhistas olímpicos e outros 
destaques. Deu vez e voz a diri-
gentes e treinadores, tanto nos 
momentos de vitórias, como 
nos momentos de tristeza ou 
crise.

Apesar de não ser um jornal 
especializado em esportes, 
desde seu início sempre abriu 
espaço para os jornalistas es-
portivos. Ao longo do tempo, 
vários colunistas vem ocupan-
do suas páginas, oferecendo 
informação e opinião para os 
leitores. 

Ao chegar aos seus bem 
vividos 36 anos, chegando a 
cada fim de semana ao seu des-
tino recheado de boas informa-
ções, o “edição do Brasil” vai 
cumprindo a sua nobre missão. 

O sonho de oferecer aos 
leitores um semanário com 
um olhar crítico sobre os acon-
tecimentos, além de muita 
informação e entretenimento, 
nasceu, cresceu e chega aos 36 
anos com muita energia. Aos 
seus dirigentes, funcionários, 
colaboradores e leitores, nos-
sos parabéns e agradecimentos 
por fazer parte desta equipe 
valorosa. Vida longa!

mais da metade dos brasileiros não
têm interesse pela copa do mundo

A Copa do Mundo teve início 
na quinta-feira, 14, com a 
vitória do time anfitrião 

da Rússia sobre a Arábia Saudi-
ta. Mas, às vésperas da estreia, 
53% dos brasileiros diziam não 
se importar com o fato. Segundo 
levantamento do Datafolha, que 
entrevistou 2.824 pessoas em 174 
municípios brasileiros, o índice 
de desinteresse pelo torneio é 
o mais alto já registrado para 
o evento, considerando tanto 
edições anteriores quanto uma 
outra pesquisa, realizada em 
janeiro deste ano, quando 42% 
demonstravam falta de interesse 
pela competição. 

O grau de desinteresse pela 
competição esportiva fica acima 
da média entre as mulheres (61%) 
e nas regiões Sul (59%) e Sudeste 
(58%). No Nordeste, por outro 
lado, fica abaixo da média (44%), 
assim como entre os homens 
(44%) e entre os mais jovens 
(46%). 

Para Emanuel Carneiro, presi-
dente da Rede Itatiaia de Rádio, 
apresentador e comentarista es-
portivo que acompanha Copas do 
Mundo desde a década de 1950, 
os números não assustam. “Maior 
ou menor interesse, depende 
muito da participação da seleção 
brasileira. Se ela for bem, jogar 
dentro das expectativas que foram 
criadas, porque nós temos um time  
bom para disputar a Copa, isso vai 
mudar”.

A cuidadora de idosos Regina 
Costa sempre teve o hábito de 
acompanhar os jogos no trabalho, 
esse ano, no entanto, demonstra 
pouco ânimo. “Tenho esperança 
que ganhe, mas com tanta coisa 
acontecendo, só Deus”, diz.

Apesar do desinteresse recorde, 
a seleção brasileira é apontada 
como campeã por 48%, o índice 
de favoritismo do Brasil pelos bra-
sileiros é o mais baixo já registrado. 
Na sequência aparecem Alemanha 
(11%), Argentina (2%), Rússia (2%), 
França (2%) e Espanha (2%). Há 
ainda 31% que preferiram não 
apontar nenhum time. 

o menor dos problemas
Luiz Carlos Gomes, jornalista esportivo e 

presidente da Associação Mineira de Cronistas 
Esportivos (AMCE), acredita que o brasileiro não 
conseguiu deixar de lado o momento político e 
econômico do país para torcer. “Todo mundo está 
muito revoltado com a situação do Brasil, acaba 
que as pessoas descarregam isso no futebol”. 

Para ele, o uso político da camisa da se-
leção brasileira em manifestações também 
afetou o clima esportivo. “A camisa da sele-
ção, tradicionalmente amarela, chamada de 
canarinho, foi usada na política, no momento 
do impeachment. Muita gente fala que quem 
coloca a camisa ‘está a favor do golpe’, então 
misturou tudo. Acabou desgastando a imagem 
da seleção”, analisa.

A primeira lembrança de Copa do Mundo do 
assessor de imprensa Hugo Coimbra é a de 1994, 
cortando papéis para a hora do gol. “O tempo 
passou. Hoje, sou mais ligado ao meu time, acho 
seleção uma grande perda de tempo, primeiro 
que encobre todos os problemas que o Brasil 
passa. Segundo, que o símbolo da CBF representa 
uma das instituições mais corruptas que existe 
hoje. Estou mais preocupado com o Fora Temer 
do que com seleção brasileira”, afirma.

Para a comerciante Divina Primo, os jogos, 
que um dia foram motivos de orgulho, já não 
emocionam. “Gostar de Copa, acho que todo 
brasileiro gosta ou já gostou. O que a gente 
não gosta é desses jogadores que, hoje em dia, 
parecem pensar só em dinheiro. Enfeitar casa 

já foi o tempo, quando tinha criança em casa 
era uma alegria. Era uma festa com pipoca e 
refrigerante, ansiosos na frente da televisão. 
Esse ano se fala mais em dinheiro e corrupção. 
Tenho é vergonha”, comenta.

O profissional de marketing Marcelo Silvério, 
que costumava enfeitar a rua de sua casa e 
assistir com amigos e vizinhos os jogos do me-
gaevento, sentiu falta de empatia dos jogadores 
pela atual situação do país. “Pessoalmente, 
uma das coisas que me desanimou esse ano 
foi quando a greve dos caminhoneiros estava 
no ápice e os jogadores embarcaram para a 
Inglaterra, regados de luxo, como se nada esti-
vesse acontecendo. Para mim, soou como um 
grande descaso com o Brasil”, critica.

em registro recorde, desinteresse pelo mundial é apontado por 53% dos entrevistados
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Às vésperas da
estreia da

Copa do Mundo,
53% dos brasileiros

diziam nao se importar
com o evento

é tempo de festa coluna da copa
A estreia brasileira na Copa 

foi contra a seleção Suíça, tradi-
cional “retranqueira” em mun-
diais. E foi também a oportuni-
dade para uma boa avaliação 
sobre como poderemos, daqui 
para frente, vencer a Costa Rica 
e a Sérvia, dias 22 e 27, e furar 
equipes que venham na defensi-
va total contra nossa seleção. O 
Brasil não tem mostrado muitas 
opções ofensivas no banco de 
reservas, capazes de mudar o 
jogo da seleção, se de repente 
Tite precisar de um puxador 
de contra-ataques. Talvez ele 
venha a sentir falta de algum 
jogador veloz, para surpreender 
times fechados. Dentre os 
convocados para a Copa, 
faltou um jogador com 
essas características, 
como Vinícius Jr, já 
contratado pelo 
Real Madrid; ou 
mesmo Luan, do 
Grêmio, preterido 
na lista dos 23 que 
estão na Rússia. 

Atacar e defen-
der em bloco du-
rante o jogo inteiro 
é como Tite quer ver 
o Brasil em todos os jo-

gos. E esse padrão de jogo, 
quase como um time de bas-
quete é que poderá levar às 
finais as melhores seleções. A 
surpreendente goleada russa 
sobre os sauditas na abertura da 
Copa – que teve como destaque 
Ronaldo Fenômeno no lugar de 
Pelé, adoentado –, confirma 
o acerto desse modelo e pode 
colocar o time-da-casa entre os 
sub-favoritos. 

Embora o jogo inaugural te-
nha sido contra umas das mais 
fracas das seleções, o placar de 

5 a 0 surpreendeu até o todo 
poderoso Putin, deixando corado 
e sem graça o príncipe da Arábia 
Saudita, Mohammed bin Salman, 
na tribuna-de-honra do estádio Lu-
nik, Moscou – onde o Brasil espera 
jogar no dia 15 de julho. 

Com esse resultado no equi-
librado Grupo A, caberá agora 
ao Uruguai e ao Egito correrem 
atrás da seleção anfitriã, que 
mostrou ótimo conjunto com 
um time sem estrelas badala-
das, como o egípcio Salah e 
os uruguaios Suárez & Cavani. 
Enquanto isso, outros favoritos e 
sub-favoritos – Alemanha, Fran-

ça, Argentina, Espanha, 
Portugal, Inglaterra, 

Bélgica – depois de 
terem enfrentado, 
respectivamente 
o México, Aus-
trália, Panamá, 
Islândia, Tunísia e 
Panamá – tenta-
rão, a partir da 2ª 
rodada, se livrar 
das surpresas ante 

os inevitáveis aza-
rões, a exemplo do 

Peru após a anistia da 
Fifa ao atacante Paolo 

Guerrero.
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