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o preconceito contra 
pessoas acima do peso

Gordofobia

s padrões de bele-
za impostos pela 
sociedade atual 
t razem severas 

consequências para 
as pessoas que não 
se encaixam nas ca-
racterísticas cobradas. 
Um exemplo disso é 
a gordofobia, termo 
usado para nomear 
o preconceito contra 
quem está acima do 
peso. Frases como “Só 
estou preocupado (a) 
com a sua saúde”, 
“Você seria linda (o) se 
perdesse peso”, “É pelo 
seu bem” são cons-
tantemente ouvidas 
por essas pessoas que, 
para tentar se adequar, 
chegam a fazer dietas 
que podem causar mal 
à saúde. “Elas podem 
ter dificuldade de so-
cialização por se sen-
tirem erradas e fora 
dos padrões, com isso, 
acabam se isolando”, 
afirma à psicóloga 
Nayara Macedo.
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troféu tancredo neves
movimenta Belo Horizonte

Cerca de 300 convidados prestigiaram a entrega do Troféu 
Tancredo Neves, realizada no auditório do Tribunal de Contas 
de Minas Gerais. A 31ª edição do prêmio agraciou 27 persona-

lidades. O momento também celebra o aniversário do nosso jornal, 
que completa 36 anos de circulação.

confirA A coBerturA comPletA nAs PáGinAs 5, 6, 7 e 8

Presidente do
servas, carolina

Pimentel, e o chefe
de Gabinete militar

do Governador,
coronel fernando
Arantes, dois dos
homenageados

com o troféu
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A partir de julho, a sucessão para o Governo de Minas vai 
tomar contornos definitivos. Prova disso é que alguns 
pré-candidatos já começam a buscar apoio no segundo 

colégio eleitoral de Minas, o Triângulo Mineiro. Mas, segundo o 
cientista político Malco Camargo (foto), o eleitor da região está 
rejeitando tanto o PSDB quanto o PT.

Eleitor do Triângulo
rejeita PT e PSDB
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oms retira transexualidade 
da lista de transtornos mentais

Celular é cada vez mais  
usado para compras online

A 11ª edição da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 
(CID 11), da Organização Mundial da Saúde, já não classifica a transexualidade e as travestilidades 
como doenças mentais. Em entrevista, o coordenador do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania 
LGBT (NUH/UFMG), Marco Aurélio Prado, comenta sobre a realidade da população trans, os processos 
de transexualidades e significado dessa despatologização.

Uma pesquisa realizada pela Criteo S.A apontou que uma média de 50% das vendas online no 
Brasil é realizada por meio de smartphones. O diretor-geral da empresa no Brasil e América Latina, 
Alessander Firmino, acrescentou que, em nosso país, existem aproximadamente 236,5 milhões de 
celulares, número maior do que a população.

ProGrAmA “AGorA A cAsA é minHA” AvAnçA em contAGem

cidAdes – PáGinA 10

Projeto fA.velA
Em 3 anos de atuação, o projeto FA.VELA já foi responsável por acelerar 131 projetos de empre-

endedores, que estão no comando de 122 negócios em vilas e favelas de Belo Horizonte e Região 
Metropolitana da capital. O presidente da instituição, João Souza, aponta um de seus principais 
objetivos: a capacitação do empresário.
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oms retira transexualidade da
lista de transtornos mentais

Após 28 anos, a nova edição 
da Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde 
(CID 11) da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), que substitui a 
CID 10, traz uma importante vitória 
para a população transexual: a 
transexualidade deixou, oficial-
mente, de ser considerada uma 
doença. Pessoas transexuais são 
aquelas cuja identidade de gêne-
ro (feminino ou masculino) não 

corresponde àquela designada 
em seu nascimento e, portanto, 
uma mudança é necessária para 
alcançar o bem-estar social e 
mental da pessoa. 

O edição do Brasil conver-
sou com Marco Aurélio Prado 
(foto), doutor em Psicologia 

Social, professor no Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia e 
coordenador do Núcleo de Direi-
tos Humanos e Cidadania LGBT 
(NUH/UFMG) sobre a realidade 
da população trans, os processos 
de transexualidades e o significa-
do dessa despatologização.

leíse costa

Quais são as diferenças entre trans-
gêneros, travestis e transexuais?

Apenas uma pessoa que vive mudanças relativas às 
normas de gênero, em uma cultura e em um tempo 
histórico específico, pode definir como se autoidentifica.

A retirada da transexualidade da 
lista de transtornos mentais da 11ª 
cid é considerada pela comunidade 
lGBt uma vitória. como foi esse 
caminho percorrido pelos transe-
xuais, a sociedade e a comunidade 
científica até aqui?

Esta conquista é fruto de uma luta internacional 
conhecida como Pare a Patologização! (Stop Trans Pa-
tologization), a qual foi encampada por muitos grupos, 
movimentos sociais, organizações não governamen-
tais e de profissionais em diversos países pela despa-
tologização das transexualidades e travestilidades. 
No entanto, novos desafios ainda estão no cenário, 
pois a retirada não termina com a noção diagnóstica 
e normatizadora, agora, nosologicamente indicada 
como “incongruência de gênero” e separada para 
infância/adolescência e vida adulta. Há ainda muitos 
riscos eminentes nessa noção de incongruência, pois 
reside aí ideias ainda patologizadoras, mas agora as 
vincula a um capítulo de cuidados da saúde sexual.

o que isso muda na prática?
Temos que pensar que a OMS, quando muda 

sua lógica classificatória, se transforma em um 
norteador para diferentes países e realidades 
sócio-política-econômicas que possuem formas de 
acesso à saúde bastante diferenciadas e estruturas de 
serviços igualmente idiossincráticas. Isso significará em 
um futuro próximo que os países terão que alterar suas 
lógicas de definição e regulamentação dos serviços de 
cuidado à saúde para transexuais. 

como diferenciar a sexualidade de 
identidade de gênero? 

A sexualidade está contornada, principalmente, 
pelo desejo de ter prazer e/ou amar pessoas de dife-
rentes gêneros e as práticas sexuais das mais diversas. 
Identidade de gênero está contornada pelas formas de 
se localizar dentro de uma cultura no amplo espectro 
das masculinidades e feminilidades ou a nenhuma 
delas nas formas de expressão. 

como são os diversos processos de 
transexulidade?

Tal qual tudo que diz respeito à humanidade, as 
transexualidades são realidades singulares. Portanto, 
teremos sempre diversas formas de exercer/vivenciar 
as transexualidades. Muitas estão implicadas com 
formas de intervenção corporal, mas nem todas. O que 
evidencia que os serviços de cuidado à saúde, sejam 
públicos ou privados, devem garantir que as singulari-
dades e legitimidades das formas de expressão sejam 
parte central desse acesso.

como funciona o processo de tran-
sexualidade? 

No Brasil, temos uma linha de cuidado no SUS 
de média e alta complexidade que chama-se proces-
so transexualizador. Embora essa linha de cuidado 
ainda esteja calçada em uma noção patológica das 
transexualidades, a qual deverá ser revista em breve, 
ela permitiu acesso a cuidados à saúde que são im-
portantes. Esses processos podem ser de várias formas, 
particularmente são mais conhecidos os processos 
hormonais e de intervenções cirúrgicas, embora sejam 
muito variados para atender as singularidades de 
cada pessoa. No SUS, os ambulatórios transexualiza-
dores possuem equipes multiprofissionais contendo 
profissionais da psicologia, serviço social e medicina 
obrigatoriamente, ainda que existam ambulatórios 
com outros profissionais como da fonoaudiologia, 
odontologia e etc. A legislação brasileira permite que 

processos hormonais aconteçam a partir dos 16 anos 
sem, necessariamente, ter a autorização de respon-
sáveis. Para intervenções cirúrgicas exige-se 21 anos. 

é possível falar nos primeiros in-
dícios de que uma criança seja 
transexual?

As crianças brincam com as normas e convenções 
sociais de gênero sempre. Experimentam, reconhecem 
ou não, incorporam, alteram o tempo todo. Antes 
mesmo de pensarmos em qualquer ideia de indício, 
penso que o ideal seria podermos permitir que as 
crianças experimentem, brinquem e encontrem as 
formas e expressões de gênero mais confortáveis 
para si mesmas.  

como o apoio familiar ou, em 
outros casos, o repúdio afetam a 
saúde mental das pessoas trans?

Ao acompanhar várias experiências de transexuais 
e travestis nos serviços de cuidado à saúde é possível 
observar que o apoio familiar colabora, e muito, 
para que os processos de violência e preconceito 
sejam minimizados. No entanto, no Brasil, a maior 
parte das violências e violações contra transexuais e 
travestis ainda partem das famílias ou das relações de 
parentesco e/ou intimidade. 

como a discriminação tira o direito 
de estudo das pessoas trans?

Em Belo Horizonte, pesquisa desenvolvida pelo 
Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da 
Universidade Federal de Minas Gerais evidencia que 
98% das entrevistadas (apenas mulheres transexuais 
e travestis) frequentaram a escola em algum mo-
mento, mas dessas somente 56% delas chegam no 
ensino médio, e dessas, menos que 3% chegam a 
universidade. Ou seja, percebe-se nitidamente que há 
uma relação direta entre a transformação corporal e 

expressão de gênero com a expulsão/evasão escolar. 
É urgente pensarmos em medidas de políticas públi-
cas que garantam o direito à escola para transexuais 
e travestis, bem como que criem espaços escolares 
onde as pessoas sintam-se confortáveis para serem.

Atualmente, como o mercado de 
trabalho recebe os transexuais/
transgêneros?

Há uma quantidade mínima de medidas nesse 
sentido no Brasil. Um ou outro projeto de apoio à en-
trada no mercado formal de trabalho - e nem sempre 
que garanta a permanência de transexuais e travestis 
- existem tanto por parte de algumas prefeituras como 
de algumas empresas. No Brasil pode-se afirmar 
que o Legislativo é um dos violadores dos direitos de 
transexuais seja pela omissão ou mesmo pela criação 
de leis impeditivas para a garantia dos direitos de 
cidadania. Diria que há muito mais discurso sobre do 
que realmente ações práticas que viabilizem a entrada 
e permanência qualificada no mercado de trabalho.

sangue em mãos 
homofóbicas 

Segundos dados da ONG Transgender 
Europe, a LGBTfobia já matou, no Brasil, ao 
menos 802 travestis e transexuais nos últimos 
8 anos, o que deixa o país, disparado, no topo 
do ranking de países com mais registros de 
homicídios de pessoas transgêneras. Para se 
ter uma ideia, no México, segundo colocado, 
foram registrados 229 assassinatos.
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36 anos do edição do Brasil

Lá se vão 36 anos desde o primeiro impresso do edição do Brasil. E, ao 
longo desse período, nos mantivemos firmes no sentido de contribuímos 
com os liames do retorno do primeiro pleito livre, com a finalidade de 

escolher, pelo voto direto do eleitor, o primeiro governador em 1982, depois de 

mais de 20 anos de regime militar. Foi exatamente nesse cenário turbulento 

que chegaram às bancas os primeiros exemplares do nosso semanário, no 

dia 24 de junho de 1982. 

Desde então, o nosso jornal jamais deixou de circular, sempre destacando 

em seu conteúdo temas de relevância para a sociedade mineira, buscando 

interpretar os reais interesses de nossa coletividade. Nas 1.821 edições veicula-

das nessas quase quatro décadas, elegemos defender assuntos pertinentes ao 

cotidiano do brasileiro, razão maior de nossa presença no mercado editorial 

mineiro.

Hoje, o edição do Brasil é reconhecido pela sociedade mineira, especial-

mente pelo público formador de opinião. Atualmente, mantemos a nossa 

circulação em Belo Horizonte e mais 29 cidades mineiras.  Contudo, há cerca 

de 8 anos, passamos a editar a nossa versão eletrônica no site: www.edicao-

dobrasil.com.br, onde disponibilizamos todo o nosso conteúdo semanalmente. 

Acrescenta-se ainda o fato de estarmos presente também nas redes sociais.

Nosso brinde vai para os milhares de leitores e internautas, incluindo nessa 

lista também os nossos apoiadores e patrocinadores, razão que nos baliza 

a permanecer nesse competitivo mercado de jornais impressos, resistindo 

às novidades do século 21, pois acreditamos sinceramente em uma límpida 

realidade: as inovações tecnológicas são um complemento importante nessa 

área comunicacional, mas não irão sucumbir a possibilidade de continuarmos 

existindo fisicamente. 

O estudo “Trust in News”, do ano passado, mostrou que as pessoas de-

positam mais confiança em veículos impressos já consolidados do que em 

plataformas de mídias sociais on-line e, ao que tudo indica, muito disso se 

deve as fake news que se alastram pelas redes e a profundidade das notí-

cias, que acabam trazendo mais credibilidade. O levantamento, realizado 

pela Kantar no Brasil, nos EUA, no Reino Unido e na França, foi divulgado no 

final de 2017. Por isso, podemos que ao jornalismo compete a nobre missão 

de garantir informações seguras e confiáveis e que o modelo impresso, nesse 

caso, é um forte aliado seja em Minas, no Brasil ou no mundo. 

ultrajante realidade

O jornalista José Trajano, há tem-
pos colocado na condição de re-
serva dos programas tradicionais 
sobre futebol, acaba de ter uma 

sacada própria de sua ideologia de nunca 
ceder nem desistir.

Assinando postagens na internet com 
o pseudônimo de Ultrajando quando de-
veria se chamar de Ultrajante, o próprio 
acaba de criar um espaço na TVT, onde 
tem programa para dar voz ao presidiá-
rio Lula da Silva (PT) para que este faça 
comentários sobre os jogos da Copa do 
Mundo.

Se não se der um basta a esta esta-
pafúrdia providência, ao final do evento 
mundial futebolístico, certamente o 
indigitado utilizará o espaço para falar de 
culinária, cachaça, a influência dos flatos 
dos urubus nas correntes aéreas e, logica-
mente, sobre o “absurdo” de sua prisão a 
12 anos e um mês decretada pelo TRF-4.

Uma verdade incontestável é que eles 
nunca cedem, nunca desistem para virar o 
jogo e implantar o regime político deles no 
Brasil. Cada dia apresentam estrambóticas 
soluções para manter a obsessão que 
domina suas mentes, como esta última 
do José Trajano. 

Não se importam de cometer ridículos 
como o de colocar a palavra “Lula” como 
sobrenome em suas assinaturas e outras 
obsessões próprias de psicopatas. Não 
se cansarão enquanto não conseguirem 

incluir o nome de Lula como candidato à 
presidência na eleição de outubro para, 
assim, o país dar um passo decisivo ao 
abismo.

Sem esquecer que estão no Superior 
Tribunal Federal ministros nomeados 
por Luiz Inácio, como Toffoli (em breve 
irá substituir a atual presidente Cármen 
Lúcia), Lewandowski, Gilmar Mendes (o 
soltador de condenados) e Luís Roberto 
Barroso para liberarem Lula da cadeia, 

dando-lhe condições para oficializar sua 
candidatura a presidente.

Ditamente do inferno, Fidel Castro e 
Hugo Chávez devem estar soltando vivas 
e esfregando as mãos para comemorar, 
enfim, a vitória de fazer do Brasil um país 
comunista, acompanhados por figuras 
manjadas como Nicolás Maduro, Evo 
Morales e que tais.

Como diria um locutor de futebol, aliás 
da mesma ideologia: - “Que beleza”!
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V I G Í L I A S

tércio Amaral

Kalil e medioli
Fontes próximas ao prefeito de Betim, vittorio medioli (Pode-

mos), garantem que ele tem encontrado, cada vez mais, com seu 
amigo, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS), para 
tratar da sucessão estadual.

cena final - Conselho do padrinho para o afilhado: “Vamos 
deixar para entrar nesse embate no segundo turno”. É aguardar 
para conferir. 

moradores de rua
“Se até um morador de rua, como eu, se regenerou depois de 

13 anos perambulando pelas cidades do Brasil afora, os homens que 
fazem o mal e roubam o dinheiro da população também podem 
regenerar. Quem sabe esse país ainda tem jeito?”. Opinião de samuel 
rodrigues, coordenador do Movimento Nacional da População em 
Situação de Rua.

mulheres na política
Participando, recentemente, de um debate na TV Cultura, o 

historiador paulistano Jaime Pinsky fez considerações a respeito da 
pouca participação das mulheres na vida brasileira. Ele sugere que 
o poder público deveria oferecer mais apoio para que elas possam 
criar seus filhos com mais atenção, mediante assistência social do 
governo, e sobrasse mais tempo para que elas se dedicassem à 
causa partidária. 

cena única. Em um país onde falta o básico às famílias, será 
muito difícil que a ideia do nobre historiador seja levada a efeito. 
Afinal a participação do sexo feminino nos pleitos eleitorais têm sido 
pífias ao longo das décadas. 

carolina Pimentel
Ao chegar à solenidade de premiação do Troféu Tancredo 

Neves, no auditório do Tribunal de Contas, semana passada, a 
primeira-dama de Minas e presidente do Servas, carolina Pimentel, 
mal conseguia se locomover diante de pessoas que queria cumpri-
mentá-la, fazer foto, selfies e tudo mais.

Batendo pesado
Na opinião da jornalista natuza nery, a nova presidente do 

Tribunal Superior Eleitoral, rosa Weber, vai jogar pesado contra 
desmandos nas eleições. “Esta história de que o caixa 2 vai ser forte 
neste pleito pode não passar de uma vontade dos políticos, pois a 
presidente está arquitetando um megaesquema de fiscalização”, 
garante. Cruz credo, gente.

Aécio sem prestígio
É completo o isolamento do senador Aécio neves (PSDB), espe-

cialmente, por parte dos tucanos mineiros que estão buscando se 
reeleger neste ano de 2018. Coitado do Aecinho, gente. 

camarote X Pt
Sem meias palavras, o comunicador Gerson camarotti disse: 

“Vai ser difícil o Partido dos Trabalhadores encontrar um discurso 
apropriado para poder defender a candidatura do ex-presidente lula 
até o final da campanha deste ano, especialmente, se ele continuar 
preso. É uma situação no mínimo esdrúxula”, analista o jornalista.

deputado sem prestígio
Consta no rosário político de Belo Horizonte que o influente depu-

tado federal Jaime martins (PROS) está encontrando dificuldade de 
fazer pronunciamento em público, inclusive em sua região eleitoral, 
o Oeste Mineiro. Na verdade, essa hostilidade contra martins é a 
mesma que tem acontecido contra os políticos em geral em Minas 
e no Brasil. Esse será, portanto, um pleito diferenciado. 

Puxão de orelha 
Para jornalistas e pensadores políticos, a decisão do Supremo 

Tribunal Federal em suspender as prisões coercitivas não deixou de 
ser um enorme puxão de orelha nos operadores da Lava Jato. Será 
isso mesmo, gente? 

Prisão temporária
Em Brasília, circula uma matéria no Congresso Nacional prevendo 

a possibilidade de ser oficializada a prisão temporária, estabelecendo 
novas regras sobre o assunto. Ou seja, seria uma alternativa, já que 
a prisão coercitiva está proibida. “Os bandidos vão continuar sendo 
acossados”, dizem os juristas experientes.

Problemas para temer
“Ao deixar o comando da Presidência da República, michel 

temer (MDB) enfrentará muitos problemas. A exemplo de outros 
políticos, ele poderá ser preso tão longo se afaste do Palácio do 
Planalto, pois são várias as denúncias, processos e inquéritos. Um 
enorme cipoal que o envolverá de maneira espetacular”, prevê o 
jornalista valdo cruz.  

Pestana
Analisando as intenções a respeito da possibilidade de retornar o 

regime militar no Brasil, o deputado federal do PSDB marcus Pestana 
atalhou: “A democracia é um direito universal, então o debate sobre 
o assunto está simplesmente desrespeitando a nossa Constituição”.

Pestana ii
Ao ser indagado por uma jornalista sobre sua opinião sobre 

o pré-candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL), 
o deputado marcus Pestana (PSDB) atacou sem piedade: “É um 
parlamentar sem expressão, ridículo. Não tem experiência em 
administrar uma carrocinha de cachorro-quente”. 

copa sem expressão
Participando da cobertura internacional como comentarista 

esportivo, o jornalista merval Pereira, logo após a abertura da Copa 
do Mundo, lembrou: “Nenhum presidente de país importante veio 
participar da solenidade. Uma falta de prestígio dos russos”.

triângulo mineiro terá papel
importante nas eleições

O eleitor da Região Metropolita-
na de Belo Horizonte tem sido cada 
vez mais exigente e, por conta desta 
realidade, os pré-candidatos ao gover-
no de Minas procuram o interior com 
a finalidade de levar suas mensagens 
e não ficarem parados, esperando a 
campanha de rádio e televisão que, 
este ano, será realmente bem curta: 
apenas cinco semanas.

Neste mês de junho, alguns dos 
postulantes ao Palácio da Liberdade 
já iniciaram incursão pelo Triângulo 
Mineiro, o segundo colégio eleitoral 
do estado. Porém, de acordo com 
o cientista político Malco Camargo, 
os dois maiores partidos, PT e PSDB, 
são rejeitados na região. 

Ele afirma que, alavancado 
pelo agronegócio e de olho no 
desenvolvimento dos estados 
vizinhos, o eleitorado do Triângulo 
Mineiro espera por muito mais 
ações deste e de outros governos 
estaduais. “Tanto o PT quanto o 
PSDB têm dificuldades de pene-
tração na região. Essa questão 
fica tão latente que Anastasia 
(PSDB) e Rodrigo Pacheco (DEM) 
buscam lideranças regionais para 
ocupar o cargo de candidato à 
vice-governador”.

Diante disso, o tucano convi-
dou formalmente o produtor rural 
e deputado federal Marcos Montes 
para o posto. Trata-se de um polí-
tico que tem como base Uberaba, 
um dos grandes contingentes das 
imediações.

 Ainda sem muita convicção no 
seu próprio futuro político, Pacheco 
também circulou na região. Ele 
esteve em Uberlândia e visitou a 
primeira-dama do município, Ana 
Paula Junqueira, a quem insinuou 
convite para formar chapa com 
ele. Foi uma maneira de agradar 
ao prefeito Odelmo Leão (PP), 
conhecido por ser um político que 
nunca perdeu um mandato. 

No que diz respeito ao pleito 
de 2018, a maior briga fica no 
âmbito do MDB. Semana passada, 
os deputados federais do partido 
resolveram esticar a corda. Eles 
assinaram um manifesto conce-
dendo um prazo para que o presi-
dente da sigla, Antônio Andrade, 
resolva a questão até o dia 15 de 
julho. Ou seja, se for caminhar com 
candidatura própria, quem vai ser 

o nome preferido. E mais, querem 
alinhavar a lista de candidatos 
a deputados, especialmente os 
estaduais. Aliás, para os atuais 
parlamentares da Assembleia, 
o ideal seria uma aliança com o 
PT, pois facilitaria a reeleição de 
muitos deles. O vice-governador 
e presidente Antônio Andrade é 
defensor de um nome próprio para 
a disputa deste ano, mesma tese 
adotada pelo presidente da ALMG, 
Adalclever Lopes.

Mas, segundo especialistas, o 
MDB estava e continua dividido 
sobre o assunto. Sendo assim, 
até daqui uns 15 dias nada sobre 
o tema será resolvido. Prova-
velmente somente depois será 
batido o martelo na convenção, 
ou seja, aos 45 minutos do se-
gundo tempo.

malco camargo: o triângulo é diferente das demais regiões mineiras

marcos montes é um político de uberaba
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Governo entrega veículos a 202
municípios de diversas regiões

O  governo de Minas en-
tregou no dia 21, 247 
veículos para 202 mu-
nicípios do Estado. Entre 

os modelos estão 88 ambulâncias 
que irão reforçar o atendimento 
à saúde dos mineiros no interior. 
Ao todo, foram investidos R$ 16,1 
milhões, oriundos de emendas 
parlamentares.

Do total de veículos, 147 
foram doados via Secretaria de 
Estado de Saúde (SES-MG) e ou-
tros 100 por meio da Secretaria 
de Estado de Governo  (Segov). 
Entre eles, há ambulâncias, 
minivans e veículos de passeio. 
Nos municípios, eles irão auxiliar, 
por exemplo, no transporte de 
pacientes, e em outras funções 
administrativas que aprimorem 
o serviço público.

O subsecretário de Assuntos 
Municipais da Secretaria de Es-
tado de Governo, Marco Antônio 
Leite, destacou o empenho do 
governador Fernando Pimentel 
(PT) em atender as demandas das 
prefeituras. 

“O governador não veio por-
que está trabalhando em uma 
operação financeira com bancos 
e fundos de investimentos, que 
está sendo muito discutida. Depen-
demos desse recurso para quitar 
as nossas dívidas emergenciais. 
Continuamos fazendo entregas 
como fizemos nesta semana em 
Porteirinha, com os ônibus para 
o transporte escolar. E estamos 

aqui hoje entregando veículos da 
saúde para melhorar a estrutura 
do serviço no interior”, explicou.

O prefeito de São José da Lapa, 
Diego Álvaro dos Santos Silva (PT) 
lembrou que, atualmente, todo o 
país passa por dificuldades financei-
ras, e que este tipo de entrega auxi-
lia a prestação dos serviços públicos 
de qualidade. “Esses veículos com 
certeza vão favorecer o nosso traba-

lho e nossos municípios, em tempos 
tão difíceis que passamos. Estamos 
de cabeça erguida para enfrentar 
as dificuldades, sem nunca desistir 
do governo que está tentando 
manter todos os seus compromis-
sos. Sabemos das dificuldades que 
passa não só o nosso estado, mas 
todo o país. Ter essa consciência é 
necessário, principalmente, para 
a compreensão dos problemas e 
encontrar soluções”, disse.

O deputado estadual Rogério 
Correia (PT), que representou a As-
sembleia Legislativa de Minas Gerais, 
destacou o bom relacionamento do 
governador com o Legislativo. “As 
dificuldades são evidentes no Brasil 
de hoje. Vivemos um período de 
recessão econômica e queda de arre-
cadação que é geral, não só de Minas 
nem só dos municípios. É um quadro 
brasileiro, que precisa ser superado. O 
Brasil precisa voltar a crescer, a dividir 
renda. A entrega hoje desses veículos 
mostra a força do governo no sentido 
de fazer com que o estado continue 
funcionando. A Assembleia é parceira 
do governador”, afirmou.
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O prefeito de Nova Lima, 
Vitor Penido (DEM), recebeu o 
título Prefeito Inovador 2018, 
concedido pela Rede Cidade Di-
gital (RCD), por incentivar ações 
empreendedoras e investir em 
tecnologias da informação e 
comunicação que promovem 
a inclusão, desenvolvimento 
socioeconômico, fortalecimen-
to e diversificação da economia 
local. Penido foi agraciado 
durante o Fórum de Cidades Di-
gitais da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, realizado na 
capital mineira. 

A Sala do Empreendedor 
de Nova Lima foi a iniciativa 
que motivou a premiação. 
O espaço oferece o todo o 
suporte aos empreendedores 
nova-limenses, incluindo ca-
pacitação, fornecimento de 

informações e análises de in-
dicadores de desenvolvimento 
econômico, trabalho e renda 
do município.

Para Penido, 
o título de Prefei-
to Inovador rati-
fica as políticas 
bem sucedidas 
desenvolvidas no 
município. “Esse 
reconhecimento 
reafirma que os 
projetos e progra-
mas da prefeitura 
na área do desen-
volvimento econô-
mico geram resul-
tado satisfatório 
e promovem, de 
fato, o fortalecimento da eco-
nomia e dos empreendedores 
locais”. 

A secretária municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Trabalho e Renda, Clausy Go-

mes, enfatiza que 
a prefeitura possui 
equipe prepara-
da e destaca a 
receptividade dos 
empreendedores 
aos programas 
desenvolvidos. 

“Hoje, o mu-
nicípio tem uma 
equipe profissio-
nal preparada para 
or ientar  quem 
quer iniciar seu 
próprio negócio. 
Para se ter uma 
ideia, mais de mil 

pessoas já participaram das 
iniciativas. Estamos no caminho 
certo ao fomentar os empre-

endedores na cidade, visto que 
o futuro do trabalho indica a 
necessidade de autonomia, cria-
tividade e coragem para inovar e 
ser competitivo”, frisou.

O diretor da Rede Cidade 
Digital, José Marinho, expli-
ca quais são os critérios para 
avaliação do título Prefeito 
Inovador. “Esse reconhecimento 
é uma forma de valorizar os pre-
feitos que estão investindo na 
informatização dos processos 
e entendem que a tecnologia 
é essencial para aprimorar os 
serviços públicos e, consequen-
temente, a vida das pessoas. 
Não existe outro caminho. Por 
isso também a importância 
de se promover a interação 
entre os gestores para facilitar 
a modernização das cidades”, 
finaliza. 

vitor Penido é premiado no
fórum de cidades digitais

“Esse
reconhecimento

reafirma que
os projetos e

programas da
prefeitura na área

do desenvolvimento
econômico geram

resultado
satisfatório”

http://www.saude.mg.gov.br/
http://www.saude.mg.gov.br/
http://www.governo.mg.gov.br/
http://www.governo.mg.gov.br/
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Freud
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O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

entenda a contratação de Pcd’s e os 
benefícios deste grupo na sociedade

Segundo dados do IBGE, 6,2% da popu-
lação brasileira possui algum tipo de 
deficiência. A legislação nacional para 

pessoas com deficiência é considerada uma 
das mais avançadas do mundo. São mais 
de 50 instrumentos normativos, dentre os 
quais, destacam-se a Lei nº 8.213/1991, tam-
bém conhecida como Lei de Cotas, e a Lei nº 
13.146/2015. Esta, chamada de Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) 
ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 
vigência desde 2016, além de possuir um 
capítulo próprio para tratar do acesso ao 
trabalho por essas pessoas, reforça a eficácia 
das demais normas sobre o tema. 

Entre os artigos 89 e 93, a chamada Lei 
de Cotas dispõe sobre a reserva de vagas para 
contratação de pessoas com deficiência ou be-
neficiários da Previdência Social reabilitados 
por empresas de grande porte, ou seja, aque-
las que possuem 100 ou mais empregados.

Entenda, a seguir, como funciona a 
contratação de pessoas com deficiência e 
os benefícios da inclusão desse grupo no 
mercado de trabalho.

Quem são as pessoas com deficiência para 
os efeitos dessa legislação

De acordo o §2° da Lei nº 13.146/2015, 
considera-se pessoa com deficiência aquela 
que tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou senso-
rial, o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade 
de condições com as demais pessoas.

As categorias de deficiência abrangidas pela 
lei de cotas

Para os efeitos da reserva de vagas de 
que trata o artigo 93 da Lei nº 8.213/1991, 

são consideradas as pessoas com deficiências 
físicas, auditiva, visual, mental e múltipla. Tais 
categorias de deficiência estão definidas no 
artigo 4º do Decreto nº 3.298/1999. 

As vantagens para o empregador em incluir 
pessoas com deficiência no seu quadro de 
colaboradores

É importante que as empresas que 
efetivem contratações de PcD’s busquem 
superar também as barreiras arquitetônicas, 
no sentido de viabilizar o acesso, seja na 
construção de rampas, banheiros e espaços 
comuns acessíveis. O convívio com a diferença 
para promover a diversidade é uma via de 
mão dupla, tanto para a pessoa com neces-
sidades especiais como para a sociedade que 
precisa se adaptar a essas necessidades no 
sentido de trabalhar a tolerância no convívio 
com a pluralidade.

As vantagens da crescente inclusão laboral 
das pessoas com deficiência para a econo-
mia nacional

O aumento da renda dessa parcela da 
sociedade gera o incremento de uma série 
de segmentos do mercado produtivo, por 
exemplo, o de tecnologia e acessibilidade, 
além da ampliação do mercado consumidor 
e, consequentemente, um aquecimento da 
economia brasileira.

Neste sentido, o §1º do artigo 2º 
da Lei Brasileira de Inclusão, definem 
que a avaliação da deficiência, quan-
do necessária, será biopsicossocial, 
realizada por equipe multiprofissional 
e interdisciplinar e considerará:

 
I - os impedimentos nas funções e 

nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psi-
cológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de 
atividades; e

IV - a restrição de participação.

Como se dá a reserva de vagas para pes-
soas com deficiência nas empresas de grande 
porte. O artigo 93 da Lei nº 8213/1991 estabe-
lece o seguinte percentual para a contratação 
dessas pessoas, por empresas que tenham 
100 ou mais empregados:

• Empresas com até 200 empregados: de-
vem possuir pelo menos 2% dos funcionários 
com deficiência ou beneficiários reabilitados;

• Empresas com 201 a 500 empregados: 
devem possuir pelo menos 3% de funcionários 
com deficiência ou beneficiários reabilitados;

• Empresas com 501 a 1000 empregados: 
devem possuir pelo menos 4% de funcionários 
com deficiência ou beneficiários reabilitados;

• Empresas com 1001 empregados ou 
mais: devem possuir pelo menos 5% de 
funcionários com deficiência ou beneficiários 
reabilitados.

A legislação
nacional para
pessoas com
deficiência é
considerada

uma das mais
avançadas
do mundo

50% das compras no 
Brasil são via mobile

Os smartphones estão mudando a vida 
das pessoas, seja na forma de comunicar 
quanto na maneira de consumir. Uma 
prova disso é a pesquisa realizada Criteo 

S.A., empresa líder em tecnologia para commerce 
marketing, que analisou as compras de mais de 
5 mil varejistas em mais de 80 países. Segundo o 
estudo, referente ao primeiro trimestre de 2018, as 
transações feitas em dispositivos móveis correspon-
dem a 50% de todas as vendas online no Brasil.

Além disso, a pesquisa revela que quem pos-
sui aplicativos têm cerca de um terço (30%) dos 
pedidos no ambiente mobile sendo feitos nesses 
canais e a taxa de conversão de compras nesses 
canais é três vezes maior que na web mobile. 
Nesse período, globalmente, as aquisições nessa 
modalidade cresceram 22% em comparação ao 
primeiro trimestre de 2017.

Outro fator analisado foi a compra por meio 
de outros aparelhos. Enquanto as transações via 
smartphones registraram aumento de 48% em 
relação ao primeiro trimestre de 2017, as vendas 
por tablets e desktops recuaram 24% e 15%, res-
pectivamente. Ademais, os consumidores estão 
mais propensos a comprar utilizando aparelhos 
mobile durante a noite e aos finais de semana e 
o desktop continua sendo o ambiente de compras 
preferido durante o horário comercial.

O diretor-geral da Criteo no Brasil e Amé-
rica Latina, Alessander Firmino, afirma que o 
Brasil tem mais celulares que pessoas (segun-
do a Anatel, o país encerrou 2017 com 236,5 
milhões de celulares) e o maior mercado de 

internet móvel da América Latina, por isso 
pode-se dizer que o brasileiro já se adaptou 
aos dispositivos móveis. “Na América Latina 
como um todo, a adoção de smartphones e 4G 
continuam a crescer e, embora seu mercado de 
comércio eletrônico seja menor do que outros, 
as vendas do varejo online estão aumentando 
dramaticamente na região”. 

Firmino aponta duas razões para esse aumen-
to das vendas via mobile. “De um lado, os sites 
móveis estão ficando cada vez melhores e mais 
fortes, oferecendo aos varejistas a capacidade de 
se comunicar melhor com seus clientes. Do outro 
lado, o desenvolvimento de aplicativos está cres-
cendo entre os varejistas, já que os consumidores 
estão usando cada vez mais apps para fazer suas 
compras. Ter uma experiência de compra contínua 
está se tornando cada vez mais importante para os 
consumidores e os dispositivos móveis oferecem a 
oportunidade de engajar e interagir pessoalmente 
com a marca”.

Ele reitera que há expectativa de que as vendas 
online aumentem ainda mais. “Considerando a 
ampla adoção de dispositivos móveis e a mudança 
no comportamento de navegação e de compra 

do consumidor, a tendência é que o celular ocupe 
cada vez mais espaço nas vendas online. E não só 
no Brasil. Esta é uma tendência global”. 

do instagram para as ruas 
A FFfashion é uma loja de roupa que começou 

no Instagram. Jordana Escobar, sócia-proprietária 
do local, conta que começou com o empreendi-
mento há 6 anos e durante 3 anos a venda foi 
exclusiva nessa rede social, para clientes de Belo 
Horizonte e entrega delivery. “O nosso foco sem-
pre foi a venda online, então sempre foi feito um 
trabalho grande em marketing e não poupamos 
esforços em publicidade, seja em patrocínio de 
página ou enviando peças para blogueiras”. 

A loja cresceu tanto que, atualmente, ela 
possui uma sede no Mangabeiras, região Sul 
de Belo Horizonte e um site, entretanto, o maior 
faturamento ainda é decorrente das vendas via 
Instagram - aproximadamente 80%.

 Firmino finaliza dizendo que para as empresas 
é importante estar na internet. “No ambiente 
online, é possível superar barreiras geográficas, 
impactar pessoas e oferecer mais comodidade e 
facilidade aos consumidores. E, hoje, estamos ven-
do uma mudança significativa no comportamento 
do cliente. O consumidor atual é o que chamamos 
de omnishopper, eles navegam em diferentes telas 
e dispositivos e podem fazer isso a qualquer hora 
e lugar. Podem pesquisar o produto na internet e 
fazer compras na loja física ou testar o produto na 
loja física e comprá-lo na internet. A jornada de 
compras tornou-se mais complexa. Estar presente 
no ambiente online e móvel é vital não apenas 
para sobreviver, mas prosperar”.
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intervenção pífia 
“Por enquanto, a presença das Forças Armadas no Rio de Janeiro 

não tem demonstrado tanta eficiência como gostariam as autorida-

des. O problema é que já são vários meses de atuação, sem muitas 

coisas práticas no dia a dia do carioca”. Opinião do experiente filósofo 

luiz felipe Pondé.

Privatização da caixa
Continua no ar a fala do ex-ministro e pré-candidato à presidência 

Henrique meirelles (MDB) sobre a possibilidade de privatizar a Caixa 

Economia Federal. Aí, o presidente do BDMG, o economista marco 

crocco, afirmou: “Privatizar um banco, com o viés social da Caixa 

Economia, é um erro sem igual”.

cena única. Esse assunto de privatização dos bancos públicos 

ainda vai dar muito pano pra manga, ora se vai. 

Governo de trapalhão
Crítico do presidente temer (MDB), o professor universitário e 

advogado criminalista roberto delmanto Junior, em entrevista 

recentemente, disse: “O governo federal errou na administração dos 

problemas da greve dos caminhoneiros ao editar atos e medidas de 

maneira estabanada. Ele tem feito muito isso, edita um ato para, 

em seguida, voltar atrás. Ninguém aguenta tanta indecisão e erros 

primários”. 

fogo com gasolina
Ainda sobre o governo federal, para o jornalista e apresentador 

marcelo tas, temer (MDB) usa um galão de gasolina para poder 

apagar fogo. “Ou seja, está sempre correndo atrás de erros, um 

verdadeiro horror”, criticou.  

sucessão mineira
Sem maiores explicações sobre o assunto, o deputado estadual 

do PPS fabiano tolentino disse, recentemente, que deveria haver 

mais opções para os eleitores que não querem ficar entre os dois 

candidatos: Anastasia (PSDB) e Pimentel (PT). 

comentário único – Só para o ilustre parlamentar refletir: exis-

tem, segundo a imprensa diária da capital, oito pré-candidatos. Ou 

seja, há opções para os eleitores. 

segurança pública
Ao avaliar o tema segurança pública, o advogado eduardo 

muylaert lembrou da importância dos pré-candidatos à presidência 

se debruçarem sobre o assunto. “Especialmente sobre o mote da 

organização do sistema único de segurança. Isso já deveria ter sido 

debatido com mais eficiência”, disse. 

segurança ii
Relativamente sobre o tema segurança, maria filomena Gregori, 

professora e antropóloga da Unicamp, fez uma palestra para dizer 

que o plano de segurança único pode ser a solução para diminuir a 

deficiência nesse segmento que, ao longo dos anos, vem sofrendo 

de problemas sérios. “Mas tudo deve ser bem administrado para 

não deixar os recursos destinados ao setor sair pelos ralos”, afirma 

a professora.
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Patrocínio:

Senhoras e senhores, boa noite! 
Mesmo em um contexto desfavorável, 

não abrimos mão de realizarmos este evento, 
reunindo tantos amigos, homenageados e 
convidados. Desejamos compartilhar com 
todos o orgulho de completar 36 anos de cir-
culação ininterrupta no dia 24 de junho. São 
quase quatro décadas de conquista como um 
semanário que tem o respeito da sociedade 
mineira, especialmente, do público formador 
de opinião!

O surgimento do edição do Brasil está 
intimamente ligado a fatos históricos de 
Minas e do Brasil, sobretudo a eleição de 
Tancredo Neves, no primeiro pleito direto 
para governador, em 1982. Aquela foi tam-
bém a época em que levamos as primeiras 
edições de nosso jornal aos leitores mineiros. 
Por coerência, a nossa linha editorial estava 
e ainda está em harmonia com as bandeiras 
políticas da redemocratização.

Já em sua 31ª edição, com a premiação 
do Troféu Tancredo Neves, a presente cerimô-
nia é a síntese de um rito já tradicional, pelo 
qual agraciamos autênticos representantes 
dos vários segmentos da sociedade, espe-
cialmente, aqueles que contribuem para o 
desenvolvimento econômico, social, político, 
administrativo e cultural de nosso estado.

Brindemos aos laureados desta esplen-
dorosa noite! E expressamos também o 
nosso muito obrigado aos leitores, patroci-
nadores e apoiadores que nos prestigiam!

Sejam todos bem-vindos a este ato de 
homenagem, que não poderíamos encerrar 
sem antes agradecer ao presidente desta 
Casa, conselheiro Cláudio Couto Terrão. Afi-
nal, o Tribunal de Contas tem nos acolhido, 
ao longo de uma década, na realização de 
uma solenidade que, para nossa alegria, já 
faz parte do calendário anual dos principais 
eventos da capital mineira”.

PersonAlidAdes eloGiAm troféu tAncredo neves

Presidente da Usiminas falou
pelos homenageados de 2018

Uma história que
começou há 31 anos

Em primeiro lugar,  eu 
queria agradecer a esco-

lha do meu nome para falar por 
cada um dos agraciados nesta 
noite. É em nome deles que 
agradeço a honraria que hoje 
recebemos. 

Eu queria também compar-
tilhar, em nome de cada um dos 

agraciados, com cada uma das 
equipes que nós representam. 
Peço permissão para partilhar 
com a equipe Usiminas a honraria 
que acabo de receber. Para mim, é 
extremamente gratificante liderar 
uma equipe tão vibrante e impor-
tante de uma das empresa ícones 
do nosso estado. 

O nosso país, em 2018, atraves-
sa também um momento especial 
da nossa história. Estamos saindo 
de uma das maiores recessões que 
já enfrentamos, com uma queda 
significativa do Produto Interno 
Bruto. Começamos o ano com a 
expectativa de construirmos um 
cenário mais pujante para o Brasil, 
no qual pudéssemos crescer o nosso 
PIB na faixa de 3% e, durante o 
primeiro trimestre, nós vivenciamos 
momentos que pareciam caminhar 
para o crescimento, mas, hoje, 
podemos dizer que dificilmente che-
garemos aos 3%. O mais provável é 
que cheguemos perto do 1%. É um 
crescimento pequeno. 

O Brasil é um país de grande po-
tencial, mas é também uma região 
de grandes carências no campo da 
saúde, educação, transporte etc. 
Esse ano estamos atravessando 
um momento especial que é de 
construção do futuro do Brasil e 
nós, brasileiros, precisamos voltar a 
trabalhar fortemente para o nosso 
crescimento econômico. Devemos 
voltar a gerar emprego, a ter uma 
economia pujante, que traga satis-
fação e realização dos brasileiros. 

Eu agradeço a cada um de 
vocês, a presença, em especial aos 
meus colegas homenageados e a 
homenagem prestada a todos nós 
nesta noite. Muito obrigado”.

sergio leite de Andrade

eujácio silva
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depoimentos
O edição do Brasil já é um jornal tradicional de mídia, está nas principais instituições e repartições públicas. 
E, para nós, é sempre bom ser homenageado e reconhecido. O Convention Bureau é uma instituição de 

fidelidade quase pública e é muito bom ser reconhecido pelo trabalho que estamos fazendo por quem está no 
meio há tantos anos”. Jair de Aguiar neto – Presidente do Belo Horizonte convention & visitors Bureau

É uma satisfação e honra receber essa homenagem que é um reconhecimento não só do 
meu trabalho, mas de toda a Polícia Federal no estado de Minas Gerais e no Brasil. Então é 

um prazer muito grande receber esse prêmio em nome da instituição que represento”. rodrigo de 
melo teixeira – superintendente da Polícia federal dm minas Gerais

É uma honra receber essa homenagem que, na verdade, é ao Servas, instituição na qual sou 
presidente há 3 anos. Temos feito um trabalho de recuperação da missão do Servas. Inspi-

rados pela fundadora, a ex-primeira-dama de Minas Gerais e do Brasil Sara Kubitschek, que deixou 
um legado importante. Estou muito feliz porque é o reconhecimento de um trabalho duro e em um 
período difícil do Brasil e de Minas Gerais, mas conseguimos fazer muita coisa”. carolina de oliveira 
Pimentel – Presidente do servas minas Gerais

É uma alegria receber uma honraria dessa, especialmente do edição do Brasil que é um jornal 
que, goza de uma absoluta credibilidade e, com todas as dificuldades, está aí mais de três décadas 

sempre ativo e atuante. Quando recebo uma homenagem dessa, recebo em meu nome e, acima de tudo, 
pela instituição que presido, Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, e eu reputo essa premiação 
a todos os amigos e colaboradores, enfim, a advocacia mineira que proporcionou que concretizássemos 
sonhos”. sérgio leite diniz Braga – Presidente da caixa de Assistência dos Advogados de minas Gerais

Participar e ser reconhecido por um veículo mineiro comprometido com a importância e com a qua-
lidade da boa política é um fato muito significativo na vida de uma pessoa que se dedica a melhorar 

as condições da coletividade, de firmar a política como instrumento de transformação do país e da busca pelo 
atendimento do anseio da sociedade. Sobretudo, em um momento que faz uma conexão direta com a economia 
nacional. O edição do Brasil está de parabéns. É muito difícil vermos iniciativas persistentes como essa. Estou 
em Brasília, sou mineiro, me sinto muito feliz, lisonjeado e agradecido com esse reconhecimento. Parabéns 
pela trajetória de sucesso. Iniciativas como essas estimulam à todos que trabalham pelo desenvolvimento e 
dos interesses coletivos”. Bruno Quick sebrae de lima – Gerente de Políticas Públicas do sebrae nacional

Na verdade, essa premiação é um reconhecimento do trabalho que é feito na cidade de Juiz de Fora 
e não uma honraria pessoal. É um prêmio em função da administração municipal que veio até aqui. 

E ter o reconhecimento de uma empresa com uma história tão longa e tão representativa no jornalismo é 
fundamental. Nós que somos agentes públicos e estamos sempre em relação direta com a mídia ser reco-
nhecido pelo jornal, que tem 36 anos de vida, significa muito”. Antônio Almas – Prefeito de Juiz de fora

Para mim, é uma honra muito grande ser reconhecido ao receber esse prêmio e espero que meu 
histórico tenha sido considerado, porque é algo que realmente me deixa honrado. Um jornal ex-

tremamente importante que alcança um público bastante seleto que tem toda uma tradição de décadas 
e, que vem confirmando, cada vez mais, sua relevância no mercado editorial com um trabalho excelente”. 
romeu Zema neto – empresário Presidente do conselho Grupo Zema
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líder do governo discursa
em nome do governador

durval Ângelo

Representando o governador do estado na 
solenidade de premiação do Troféu Tancredo 
Neves, o líder do governo, deputado Durval 
Ângelo fez um pronunciamento de encerra-

mento, quando teceu uma reflexão a respeito de temas 
referentes às decisões governamentais. 

“Como representante do governador Fernando 
Pimentel tomo a liberdade de fazer uma reflexão 
acerca dos resultados alcançados. Para começar, quero 
lembrar que cada governo é desempenhado em seu 

tempo em um determinado contexto econômico, 
social e histórico. Assim, a avaliação da gestão deve 
levar em conta os diferentes aspectos dessa realidade 
factual. Tomemos como exemplo a chamada Era 
Lula. Eram tempos de prosperidade, resultante de 
uma conjuntura internacional bem mais favorável e, 
principalmente, das políticas desenvolvimentistas e de 
inclusão social alocadas em nível nacional. Em conse-
quência, os governos de então, inclusive os estaduais, 
eram avaliados por sua capacidade de realização, pela 
forma de alocar os recursos, que não eram poucos, e 
pelas áreas nas quais investiam. No entanto, com a 
crise que tomou conta do país após o ano de 2014, 
essa lógica de julgamento mudou.

Em tempos de queda vertiginosa da arrecadação 
dos estados, congelamento por 20 anos dos investi-
mentos federais, cortes absurdos nos orçamentos da 
União para áreas essenciais, como saúde, educação 
e segurança, a de se avaliar as gestões públicas sobre 
outros parâmetros. Não mais o montante investido, 
mas a gestão eficiente dos parcos recursos. Trata-se 
agora de julgar quem consegue aplicar melhor os 
recursos ou ainda quem faz as escolhas certas e quem 
planeja melhor. 

É nessa perspectiva que atesto: Fernando Pimentel 
tem feito as escolhas certas e foi com essas ambições 
que impediu que se instalasse, em Minas, o caos vi-
venciado em outros estados. Sim, a crise chegou aqui, 
mas com menor intensidade e bem depois de atingir 
outras unidades da Federação. 

Isso é fruto das escolhas acertadas do governo 
Pimentel, com diferentes iniciativas. O fato é que, 
mesmo com a crise financeira que impossibilitou a 
concretização de todas as realizações necessárias, o 
governo manteve em suas escolhas o seu compromisso 
com os mineiros”.
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AGRACIADOS COM O TROFÉU TANCREDO NEVES
EDIÇÃO DO BRASIL EDIÇÃO DO BRASIL

23 a 30 de junho de 2018 23 a 30 de junho de 2018

V inte e sete personalida-
des dos mais diferentes 
segmentos da socieda-

de foram homenageados com 
o Troféu Tancredo Neves 2018. 
Veja quem são os mineiros que 
foram destaque neste ano.

Homenageados

Bruno Falci e Antônio Almas

Fabiana Lopes e Carolina Pimentel

Dinis Pinheiro e Gustavo Faria

Marcos Prota e Julvan Lacerda

Carlos Queiroz e Bruno Quick de Lima

José Ramos e Geraldo Campos

Dilzon Melo e Jair Aguiar Neto Márcio Mol e José Antônio de Moraes

Bruno Siqueira e Antônio Claret Jr.

Fabiano Lopes e Fernando Arantes

Arlen Santiago e Igor Timo

Marcelo de Souza e José Ângelo de Melo
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ANTÔNIO ALMAS

PREFEITO DE JUIZ DE FORA

ANTÔNIO CLARET DE OLIVEIRA JÚNIOR 

ADVOGADO

BRUNO QUICK LOURENÇO DE LIMA

GERENTE DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO 

SEBRAE NACIONAL 

CAROLINA DE OLIVEIRA PIMENTEL

PRESIDENTE DO SERVAS MINAS GERAIS

FERNANDO ANTÔNIO ARANTES

CORONEL PM CHEFE DO GABINETE

MILITAR DO GOVERNADOR DE MINAS GERAIS

GERALDO H. FIGUEIREDO CAMPOS

DIRETOR-PRESIDENTE DO

MERCADO CENTRAL DE BELO HORIZONTE

GUSTAVO FARIA – PUBLICITÁRIO 

IGOR TIMO - EMPRESÁRIO

JAIR AGUIAR NETO
PRESIDENTE DO BELO HORIZONTE
CONVENTION & VISITORS BUREAU

JOSÉ ÂNGELO DE MELO
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO EDUCATIVA 

CULTURAL CDL/BH – RÁDIO 102,9 CDL FM

JOSÉ ANTÔNIO DE MORAES
DELEGADO GERAL DE POLÍCIA 

JULVAN LACERDA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA

DE MUNICÍPIOS - AMM

ROMEU ZEMA NETO
EMPRESÁRIO PRESIDENTE DO
CONSELHO DO GRUPO ZEMAJoyce Rios e Romeu Zema Neto

Homenageados

Miriam Cançado e Marcelo Freitas

Rodrigo Alvim e Pedro Vergara

Nourival Rezende e Rodrigo Teixeira

Márcio Mol e Valdez Maranhão

Marcelo Álvaro Antônio e Vitor Penido

Michael Guedes e Luiz  Carlos Costa

Nilo Simão e Octávio Boccalini

Saulo Serra e Ricardo Teixeira

Durval Ângelo e Suzana Ribeiro

Nestor Oliveira e Marcos Bizarro

Romeu Queiroz e Renato Rios Neto

Alberto Pinto Coelho e Sergio Leite

José Renato e Valseni Braga

LUIZ CARLOS MOTTA COSTA

DIRETOR-PRESIDENTE

DO DIÁRIO DO COMÉRCIO

MARCELO EDUARDO FREITAS

DIRETOR REGIONAL CIRCUNSCRICIONAL/

NORTE DE MINAS DA ASSOCIAÇÃO

NACIONAL DOS DELEGADOS DE POLICIA

FEDERAL DE MINAS GERAIS

MARCOS VINÍCIUS DA SILVA BIZARRO

PREFEITO DE CORONEL FABRICIANO

OCTÁVIO AUGUSTO DE NIGRIS BOCCALINI

DESEMBARGADOR DO TJMG

PEDRO VERGARA – DESEMBARGADOR DO TJMG

RENATO RIOS NETO – JORNALISTA DA ITATIAIA

RICARDO TEIXEIRA – MISTER BUS

RODRIGO DE MELO TEIXEIRA
SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA

FEDERAL EM MINAS GERAIS

SERGIO LEITE DE ANDRADE
DIRETOR PRESIDENTE DA USIMINAS

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A

SÉRGIO MURILO DINIZ BRAGA
PRESIDENTE DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA

DOS ADVOGADOS DE MINAS GERAIS

SUZANA FAGUNDES RIBEIRO
VP DE RH, JURÍDICO E SUSTENTABILIDADE

DA ARCELORMITTAL 

VALDEZ MARANHÃO – EMPRESÁRIO

VALSENI BRAGA
DIRETOR GERAL DA REDE BATISTA DE EDUCAÇÃO

VITOR PENIDO – PREFEITO DE NOVA LIMA

Roberto Fagundes e Sérgio Braga
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Patrocínio:

confrAterniZAçÃo

vicente Amorim com sérgio murilo Braga e sua esposa

maria Albina e Augusto espechit

Antônio Pádua e marcos Prota

marcelo álvaro, Arlen santiago e saulo serra

Antônio mota, cristina maia e Henrique Badaró

dinis Pinheiro e sérgio moreira

eujácio silva, Arlen santiago e Alberto Pinto coelho

rosângela cordeiro, cel. Alexandre sales e eujácio silva

lauro diniz, João carlos Amaral e nestor oliveira

nilo simão e sua esposa ussânia

marcos e márcio mol

cristina maia, ione carvalho e maria Albina

Bruno cerqueira, luiz carlos Braga
 Antônio Almas e michael Guedesnourival rezende, Acir Antão e José maurício Gomes

toninho da mata, márcia mata e ione carvalho

Parte da equipe do edição do Brasil

romeu Zema, fabiano lopes e roberto Gontijo

 Antônio claret, suely Guerra e nourival rezende

Walter freitas e Hyé ribeiro

Paulo Pedrosa, carolina Pimentel e durval Ângelo

eugênio oliveira e sérgio moreira

emília Zélia, ricardo teixeira e valdez maranhão

Os convidados da solenidade 
de agraciamento do Troféu 
Tancredo Neves participaram 

ainda de um coquetel no salão nobre 
do Tribunal de Contas de Minas Gerais. 
Fotos: Neilton Sávio e Eloy Lanna.

Alberto Pinto coelho, Arlen santiago e romeu Queiroz
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daniel Amaro

Promover dignidade às pessoas em 
situação de rua por meio da garantia de 
direitos básicos a todo cidadão brasileiro. 
Esse é um dos objetivos do Servas, que 
levou ações do Rua do Respeito ao Abrigo 
São Paulo, região Noroeste da capital mi-
neira. A atividade foi realizada em parceria 
com o Centro Universitário Newton Paiva 
e o Governo do Estado de Minas Gerais, 
por meio da Subsecretaria de Políticas 
Públicas sobre Drogas, e abriu a Semana 
Estadual de Prevenção ao Uso de Drogas.

A ação ofereceu aos abrigados da ins-
tituição e a moradores do entorno diversos 
serviços que fazem parte do projeto Rua 
do Respeito. A população foi atendida por 
dentistas voluntários na van odontológica 
do Servas, escolheu roupas e sapatos na Lo-
jinha Solidária – os itens foram doados na 
campanha Calor Humano e fez exames de 
saúde básicos com especialistas parceiros. 
Também teve assistência jurídica e orien-
tação sobre prevenção ao uso de drogas.

Durante o atendimento odontológico, 
as pessoas receberam kits de higiene 
bucal, receberam orientações sobre esco-
vação e fizeram limpeza dentária e restau-
ração simples. “Estive no atendimento do 
dentista, um trabalho bacana, importante 
para a gente que está em situação de 
rua”, comentou Dario Barcelos, lembran-
do que o atendimento odontológico era 
uma antiga demanda dos coletivos que 
trabalham com esse público.

As gêmeas Gislene e Gilmara saíram 
satisfeitas do abrigo por terem escolhido 
as próprias roupas e sapatos na Lojinha 
Solidária. “É bom que eu vou usar para 
sair com meu namorado”, brincou 
Gilmara.

Agora, o Rua do Respeito vai levar 
dignidade para a população em situa-
ção de rua de Montes Claros e região. A 
ação será no próximo dia 26, na Praça 
Doutor Chaves (Praça da Matriz), a 
partir das 8h às 17h.

Os admiradores e estudiosos de Gui-
marães Rosa, um dos maiores escritores 
brasileiros de todos os tempos, estão con-
vidados para viver uma imersão no sertão 
roseano bem no Sesc Palladium, em BH. 
Até o domingo (24 de junho), a progra-
mação especial do Eixo Língua Portuguesa 
destaca na música, nas artes visuais, na 
gastronomia e nas mesas de debates, obras 
desse importante mineiro de Cordisburgo. 

A abertura aconteceu no dia 19, com o 
Café do sertão, que reuniu no centro cultural 
diversas cooperativas sertanejas do Mosaico 
Sertão Veredas – Peruaçu, com os sabores 
típicos dessa região. Logo após, a educadora 
e coordenadora do Instituto Cultural e Am-
biental Rosa e Sertão, Damiana Campos, 
participou da mesa Mosaico de Povos - o 
Sertão de Guimarães Rosa, para falar sobre 
iniciativas realizadas no Norte de Minas.

No dia 23 de junho, o músico e com-
positor Makely Ka projeta e comenta as 
fotos O senhor mire e veja, produzidas 
por ele em 2012, quando atravessou de 
bicicleta as trilhas e paisagens descritas 
no romance Grande Sertão: Veredas, 
também percorridas pelo personagem 
Riobaldo Tatarana. O encontro será às 
17h, no Mezanino. Já às 20h, o professor, 

compositor e ensaísta José Miguel Wisnik 
é o convidado para a palestra O Recado 
do Morro: aspectos da obra roseana e 
sua relação com o território, no Grande 
Teatro. Na palestra, o professor vai contar 
a experiência dele durante viagem pelo 
trajeto descrito no conto O Recado do 
Morro. Os eventos são gratuitos. Para 
acesso ao Grande Teatro, o público deve 
retirar ingressos 2 horas antes.

Até 24 de junho, a videoinstalação 
Sertão: alguma coisa ainda se vê, de cura-
doria e edição de Leandro Lopes, estará 
em exibição no Mezanino, das 9h às 21h. 
A produção possui imagens capturadas 
no sertão de Minas, Bahia e Goiás, com 
depoimentos de moradores da região, 
cenas das cidades e do cerrado, além de 
detalhes da flora e da fauna. 

Encerrando a programação, no 24, às 
20h, o Teatro de Bolso apresenta o show 
Cavalo Motor, com Makely Ka e banda, tam-
bém idealizado a partir da viagem do artista 
pelos caminhos do Grande Sertão: Veredas. 
Mergulho profundo nas raízes da cultura po-
pular brasileira, as canções autorais trazem 
elementos da tradição popular e oral da 
região, como cocos, cirandas, trava-línguas 
e emboladas. Ingressos a R$ 10 (inteira).

GordofoBiA: o Peso de estAr AcimA do Peso

“Já passei por diversas situações 
constrangedoras. Uma das mais 
recentes e que me deixou mal foi 
comprar um terno. Entrei na loja e, 
como sei que meu tamanho GG é 
mais difícil de encontrar, fui direto 
perguntar ao vendedor do esta-
belecimento. Ele olhou na minha 
cara com um sorriso debochado e 
respondeu que a loja não faz roupa 
para gente gorda. Pedi para falar 
com o gerente, mas no final não deu 
em nada. Fiquei arrasado nesse dia”.

Esse é o relato do estudante Ra-
fael Correa, 22 anos, que sente na 
pele o preconceito por estar acima 
do peso. E os desafios enfrentados 
por pessoas gordas estão em toda 
parte. Seja na hora de comprar 
uma roupa, escolher o lugar no 
transporte público, viajar de ônibus 
ou avião, passar pela catraca, sem 
falar nos comentários ofensivos, 
as piadinhas preconceituosas e as 
observações maldosas disfarçadas 
de preocupação. Tudo isso tem o 
nome de gordofobia, um termo 
utilizado para definir o preconceito 
por quem tem sobrepeso.

discriminação
Rafael conta que sempre teve 

problemas com a balança. “Desde 
criança, sempre fui mais gordinho 
e nunca me importei com isso. 
Quando cheguei à adolescência 
a situação foi ficando um pouco 
mais complicada. Eu ouvia algu-
mas piadinhas, do tipo, a baleia 

está fora do mar, bujão de gás, 
não pula para não dar terremoto, 
não vai comer o restaurante todo”, 
relembra.

O rapaz diz que já sofreu muito 
e teve sua autoestima afetada. “Na 
praia não tiro a camiseta e não 
gosto de entrar no mar, porque 
as pessoas ficam olhando e rindo. 
Sabe o que é olhar no espelho e 
desejar que aquele corpo não fosse 

o seu? Por diversas vezes pensei 
dessa forma e me perguntava o 
que tinha de errado comigo. Fiz 
várias dietas que deram algum 
resultado, mas em pouco tempo eu 
ganhava peso novamente”.

O estudante também relata 
que na época em que fazia fa-
culdade o preconceito diminuiu, 
mas ainda existe em seus míni-
mos detalhes. “Tenho amigos 
que me chamam de gordinho 

gostoso e pensam que isso é 
um elogio, quando não é na 
verdade. Tem pessoas que vivem 
me recomendando emagrecer. 
Mas não é porque sou gordinho 
que minha saúde está ruim. Na 
medida do possível, tento levar 
a vida normalmente e não ligar 
para os comentários maldo-
sos que escuto diariamente”, 
finaliza. 

consequências
Para a psicóloga Nayara Mace-

do, esse é um preconceito muito 
presente na sociedade. “O padrão 
de beleza imposto e aceitável hoje 
é de uma pessoa magra. Qualquer 
imagem diferente disso é rejeita-
da”. Ela afirma que chega ao ponto 
de muitos pacientes não quererem 
sair de casa para evitar as piadi-
nhas e/ou constrangimentos. “A 
gordofobia traz consequências 
severas como, por exemplo, a difi-
culdade de socialização. As pessoas 
começam a se sentirem erradas e 
fora dos padrões, com isso, acabam 
se isolando”.

Ainda de acordo com a psicó-
loga, procurar ajuda é importante 
para auxiliar quem está passando 
por esta situação. “A pessoa pre-
cisa expressar seus sofrimentos. 
Ficar escondendo de si mesma o 
problema e se isolar é ainda mais 
prejudicial, pois fica nutrindo esse 
sentimento ao invés de enfrentá-lo. 
A ideia da terapia é mostrar que 
as pessoas que têm preconceito é 
que estão erradas e não quem está 
sendo alvo dele”.

você sabia?
O tema está sendo tratado na 

novela Malhação - Vidas Brasilei-
ras, da Rede Globo. A personagem 
Úrsula, vivida pela atriz Guilhermi-
na Libanio, é vítima de gordofobia 
e vive os conflitos com o corpo e o 
preconceito por não estar dentro 
de um padrão de beleza imposto 
pela sociedade.

frases gordofóbicas disfarçadas de boas intenções:

“só estou preocupado (a)
com a sua saúde”

“é pelo seu bem”
“você seria linda (o)

se perdesse peso”

Preconceito por quem está acima do peso é grave e pode trazer sérias consequências
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“o padrão de beleza imposto e aceitável
hoje é de uma pessoa magra. Qualquer

imagem diferente disso é rejeitada”

Servas levou ação do projeto Rua
do Respeito ao Abrigo São Paulo

Postos de coleta:
servas

(Av. Cristóvão Colombo, 683 – Funcionários)
cidade Administrativa

(Rod. Papa João Paulo II, 4.001 - B. Serra Verde)
shopping diamond mall

(Av. Olegário Maciel, 1.600 – Lourdes)
BH  shopping

(BR 356, 3.049 – Belvedere)
shopping Pátio savassi

(Avenida do Contorno, 6061 – São Pedro)
Academia cia Atlética

(Avenida Olegário Maciel, 1.600
Lourdes - Shopping Diamond Mall)

rede minas
(Rua Tenente Brito Melo, 1090 – Barro Preto)

centro universitário newton Paiva
(Avenida Silva Lobo, 1730)
centro universitário uma

(Rua dos Guajajaras, 175 – Centro)
cruzeiro – sede administrativa

(Rua Timbiras, 2903 – Barro Preto)
Precon engenharia

(Rua Albita, 131 – Cruzeiro)
linx sistemas e consultoria

(Av. Barão Homem de Melo, 3.280 – Estoril)
fórum laffayette

(Av. Augusto de Lima, 1.549 – Barro Preto)
Palácio das Artes

(Av. Afonso Pena, 1.537)
metrô

(Estação Central (Praça da Estação)

calor Humano
Com a chegada cada vez mais próxima do inverno e previsões de 

temperaturas mais baixas que no ano passado, a campanha Calor 
Humano continua. Estão sendo arrecadas roupas de inverno, sapatos 
e cobertores para serem doados às instituições de acolhimento de 
crianças, jovens e idosos e centros de referência à população em 
situação de rua em todos o estado de Minas Gerais. Saiba mais 
em www.servas.org.br/novidades/servas-reabre-calor-humano/

Guimarães rosa em 
foco no sesc Palladium

‘eixo língua Portuguesa’ terá, até 24 de junho, programação que reflete obras roseanas

confira a programação completa do sesc em www.sescmg.com.br

http://www.servas.org.br/novidades/servas-reabre-calor-humano/
http://www.sescmg.com.br
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da redação

A legria e expectativa mar-
caram mais uma etapa do 
programa “Agora a Casa 

é Minha” da Prefeitura de Conta-
gem, iniciada no dia 19 de junho, 
com a assinatura, pelo prefeito 
Alex de Freitas (PSDB), da Ordem 
de Serviço para a Regularização 
Fundiária. Após os levantamentos 
e medições necessários dos imó-
veis, será entregue a escritura da 
casa própria, desta vez para be-
neficiar 1.324 famílias das regiões 
Sede e Ressaca. 

As ordens de serviço são duas: 
a primeira diz respeito à regulari-
zação fundiária da Vila Riachinho 
e Vila 18º BPM/MG, ambas loca-
lizadas na região da Sede, onde 
vivem há cerca de 30 anos, 506 
famílias; a segunda se refere à 
regularização dos imóveis das ruas 
Sequoia e Teleférico, na região da 
Ressaca, onde vivem, também há 
aproximadamente três décadas, 
818 famílias.

As assinaturas das ordens de 
serviços ocorreram no auditório 
da Prefeitura e duas antigas mo-
radoras: dona Roseli S. Paixão 
da Rua Sequoia e dona Maria da 
Conceição da Vila Riachinho, teste-
munharam a iniciativa.

De acordo com o subsecre-
tário de Habitação, Reinaldo 
Batista, a previsão para a entrega 
das escrituras da Vila Riachinho 
e Vila 18º é um prazo de 24 
meses, período necessário para 
conclusão do programa “Agora 
a Casa é Minha” que implica em 
levantamento topográfico e de-
finição da fração ideal, medição 
que identifica o terreno de cada 
imóvel. Este trabalho já será 
iniciado em julho pela empresa 
Ascende Consultoria e Projetos, 
vencedora da licitação pública 
para a finalidade.

Os serviços para a regulariza-
ção das Vilas Sequoia e Teleférico 
serão feitos pela equipe da Sub-
secretaria de Habitação e deverá 
levar cerca de um ano; um menor 
tempo, embora com um maior 
número de moradias (818), uma 
vez que já existe o levantamento 
topográfico das mesmas.

resgate da dignidade
O prefeito disse que o mo-

mento era de falar do resgate 
da dignidade; um grande sig-
nificado que tem o nome do 
programa, pois os moradores, 

pais e avós poderão dizer que 
a casa em que moram há tanto 
tempo é um patrimônio deles, 
da família.

“Este é um privilégio e um 
momento de minha obrigação 
como prefeito. Portanto, como 
cidadão é uma oportunidade 
de compartilhar desta alegria, 
pois vivi e senti com meus pais 
a dificuldade e o tempo que leva 
para obter uma escritura da casa 
própria”, disse.

Maria da Penha Alves re-
presentou o irmão no evento e 
contou que ele está muito espe-
rançoso, pois agora vai acontecer 
realmente a regularização da 
escritura.

Raimundo da Silva estava 
em companhia da esposa e disse 
que já tinham recebido de outra 
gestão municipal uma carta com 
um carimbo da prefeitura, mas a 
entrega da escritura em cartório 
não aconteceu. “Foi apenas uma 
promessa em vão”.

Outro morador, o vereador 
Marreco, demonstrou alegria 
e satisfação em ver vizinhos e 
amigos mais confiantes desta vez 
para receber a escritura da casa 
em que moram há tanto tempo.

Projeto estimula empreendedorismo
em vilas e favelas de Belo Horizonte

O projeto FA.VELA é a primeira 
aceleradora de negócios voltada 
para empreendedores de vilas e 
favelas do Brasil. A organização da 
sociedade civil tem como objetivo 
estimular moradores dessas regiões 
a alcançar o potencial máximo que 
suas ideias podem gerar. Com 3 anos 
de atuação, a organização já acele-
rou 131 empreendedores que estão 
à frente de 122 negócios em Belo 
Horizonte e Região Metropolitana. 

O cofundador e presidente do 
FA.VELA, João Souza, explica um 
pouco sobre o funcionamento do 
projeto. “A lógica da aceleradora é 
trabalhar com a área da formação e 

capacitação desse empreendedor no 
sentido de impulsioná-lo”.

Ele acrescenta que o nome 
da organização foi escolhido para 
fazer uma alusão ao objetivo. “Es-
crevemos FA.VELA, com o ponto, 
porque entendemos que nunca 
íamos conseguir ensinar as pessoas 
a empreender, afinal elas já faziam 
isso. A gente tem a intenção de ser 
uma vela, de direcionar”.

Para ele, o projeto é importante 
porque empodera as pessoas. “Exis-
tem muitas ofertas de capacitação 
para empreendedores, startups 
e negócios fora desses territórios 
vulneráveis. Aí a gente entendeu 
que precisava criar uma solução 
que levasse esse conhecimento e 
oportunidade para dentro desses 

territórios. Quando começamos, 
em 2014, no Morro do Papagaio, 
centramos tudo nessa perspectiva 
de levar conhecimento, tecnologia 
e ações de mercado às periferias”.

Esse empoderamento fez toda a 
diferença para o Guilherme Fernan-
des da Silva, idealizador da Guaracy, 
empresa que fornece mão de obra e 
consultoria relacionada ao mercado 
da agroecologia. Ele participou da 
primeira edição do Corre Criativo, 
programa que faz parte do FA.VELA, 
no qual os selecionados recebem, 
gratuitamente, aulas de gestão, co-
municação e marketing, educação 
financeira, design de serviços, além 
de mentorias individuais, workshops 
e visitas de campo, entre outras 
capacidades necessárias para a 

criação e aceleração de empreen-
dimentos de sucesso.

Ele recorda que, antes de parti-
cipar do Corre, sua ideia não tinha 
saído do papel. “Participando do 
curso consegui transformá-la em 
um plano de negócios. Eu ainda 
sou Micro Empreendedor Individual, 
mas tenho a intenção  de criar uma 
empresa”.

Silva explica que participar de 
um projeto como esse faz com que 
as pessoas recebam informações 
e passem a solucionar problemas 
e aceitar desafios. “A gente cresce 
e fica a mercê de que terceiros 
resolvam tudo por nós. Vivemos 
num sistema no qual não somos 
empoderados a buscar a solução 
para as coisas”.

Para ele, conhecer pessoas com 
questões semelhantes a dele foi 
de suma importância. “Consegui 
encontrar gente igual a mim. Com 
os mesmos problemas e na mesma 
situação de marginalização. O pro-
jeto proporciona que tudo vire uma 
cadeia de ajuda mútua”, conclui.

corre criativo

Para fazer parte do Corre Criativo, 
basta ter espírito empreendedor; 
ensino fundamental completo; ter 
entre 18 e 29 anos; ser morador 
de comunidade de baixa renda da 
Grande BH; e ter um negócio ou uma 
ideia de empreendimento. O curso 
tem duração aproximada de 4 meses, 
com início no dia 21 de agosto até 6 

de dezembro de 2018, de segunda a 
quinta, de 19h às 21h, no Centro de 
Referência da Juventude. 

Outra novidade é a Batalha do 
Corre, atividade competitiva para 
incentivar os jovens a vender/apre-
sentar de forma mais dinâmica 
suas ideias, dentro do evento Es-
quenta para o Corre. Os participan-
tes irão receber formação por meio 
de palestras, oficinas e mentorias 
de até 30 minutos, oferecidas por 
jovens já acelerados na primeira 
edição do Corre Criativo. Os ven-
cedores de cada rodada irão para 
uma disputa final, com premiação 
de R$ 500, R$ 300 e R$ 200.

outras informações podem 
ser adquiridas através das redes 
sociais do projeto.

Participantes da primeira edição do corre criativo
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contagem inicia regularização fundiária
de imóveis nas regiões sede e ressaca

Alex de freitas: “este é um privilégio e um momento de minha obrigação como prefeito”

Ca
ss

io
 M

at
ia

s



C I D A D E S 11EDIÇÃO DO BRASIL
23 a 30 de junho de 2018

PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
Quem sABe, sABe Advogado & Jornalista

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

c A n A l   A B e r t o

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

o BrAsil cresceu 13% em vendAs

AssociAçÃo BrAsileirA de resorts

viAJAr de formA sustentável em 2018

A RCI Brasil, tradicional empresa mundial em 
intercâmbio de férias, comemora os bons números 
do acumulado de 2017, além das oportunidades 
do mercado para 2018. Com o requerimento do 
mercado e as viagens retornando ao menu de 
opções dos brasileiros, a empresa movimentou no 
ano passado um volume 13% maior de semanas 
vendidas em propriedades compartilhadas em 

comparação a 2016. O interesse do brasileiro pelo 
mercado de timeshare e multipropriedades cresce 
anualmente. No período entre 2012 e 2017, houve 
um crescimento de 147% na entrada de novos só-
cios ao modelo de negócio. Em um recorde anual, 
2017 apresentou crescimento de 27% em relação 
ao ano anterior. 2018 sinaliza para a continuidade 
do crescimento com expectativas positivas.

A Associação Brasileira de Resorts (ABR) 
acabou de divulgar um estudo realizado em 
parceria com o Centro Universitário Senac, sob 
a coordenação do professor e pesquisador An-
tonio Carlos Bonfato. Segundo o levantamento, 
a receita média dos resorts associados à ABR, 
obtida no ano de 2017, foi de 3,98%. A taxa 
de ocupação média foi de 59%, índice 7,13% 
menor ao recorde histórico registrado em 2016 
de 63,5%. “Recuos como esses de 2017 devem 

ser entendidos mais como um fator isolado do 
que como uma tendência de comportamento de 
mercado. O bom desempenho da receita média 
é um ponto positivo, pois indica que os resorts 
conseguiram manter a rentabilidade do negócio, 
mesmo com ocupação aquém do esperado. Aos 
poucos, caminhamos para a recuperação e em 
2018, apostamos no fortalecimento do segmen-
to corporativo e do mercado internacional”, diz 
Alberto Cestrone, presidente da ABR.

Para celebrar o Dia da Terra, ocorrido no 
último dia 22 de abril, a booking.com, em-
presa 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%). Cerca de um terço (35%) dos viajantes 
brasileiros confirmam que, frequentemente, 
conseguem fazer esse tipo de viagem. Contudo, 
mais da metade (59%) indica que nunca, rara-
mente ou apenas de vez em quando, consegue 
transformar as intenções em ações.

Grande loja maçônica de minas Gerais. 
Foram eleitos para o triênio 2018/2021, Edil-
son de Oliveira - Grão Mestre, Sérgio Quirino 
Guimarães - Grande 1º Vigilante, Rodrigo 
Otávio dos Anjos - Grande 2º Vigilante. A ce-
rimônia pública de diplomação foi realizada, 
na semana passada, no Palácio Maçônico 
Artolino dos Santos. 

o sabor das letras. O jornalista Ricardo 
Camargos está na reta final de edição do livro “O 
Sabor das Letras”, publicação em que jornalistas 
novos e antigos com paixão amadora pela culi-
nária falam de seus pratos preferidos e contam 
suas histórias e dão as respectivas receitas. Na 
escalação temos Rogério Zola Santiago, Acir 

Antão, Márcio Metzker, Afonso Borges, J.D. Vital 
e Samuelito Mares. 

Garoto propaganda. Tite, técnico da sele-
ção braseira, é hoje, junto com Neymar, um 
dos maiores garotos propaganda do Brasil, 
faturando milhões. E olha que ainda o Brasil 
não ganhou a Copa do Mundo. O que pode 
acontecer, caso voltemos com o hexa? 

equipotel sinônimo de hospitalidade. 
Acontece em São Paulo, de 18 a 21 de setembro 
de 2018, a tradicional Feira Equipotel, no centro 
de Convenções São Paulo Expo. A Equipotel é a 
única feira que reúne proprietários e gestores, 
de hotéis, motéis, pousadas, resorts e hostels.

este colunista, carolina Pimentel e durval Ângelo, em solenidade da entrega do troféu tancredo neves
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Para conscientizar a população sobre o Dia Mun-
dial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado em 
junho, a Secretaria de Assistência Social reforçou o 
tema nas diversas atividades realizadas durante o mês. 

Na semana de 11 a 15, as oficinas do Centro de 
Referência de Assistência Social (Cras), realizadas 
em parceria com a Associação Itabiritense do Amor 
Exigente, abordaram o tema com os participantes. 
Por meio de atividades variadas, como bate-papo e 
exposição de filmes, a equipe falou sobre os tipos de 
trabalho infantil, o que diz a legislação e a importância 
da infância para o desenvolvimento das crianças. 

“O nosso objetivo é promover a prevenção, ofe-
recendo informações para que as pessoas fiquem 
mais atentas aos possíveis casos de Trabalho Infantil”, 
explicou a psicóloga Marinela Pais Campos.

Os usuários do Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas) também receberam informa-
ções sobre o assunto. “Este ano, fizemos uma ação mais 
direcionada com as famílias, falando da importância das 
crianças viverem a fase infantil como crianças, brincando 
e estudando”, explicou o coordenador Sinval Galo.

 Durante o encontro, os pais puderam conhecer 
os serviços ofertados pela rede que proporcionam 
ocupação saudável para os jovens, proporcionando 
preparação para entrarem no mercado de trabalho 
no momento apropriado. 

As reuniões do Café com as Famílias, realizadas no 
Cras Padre Adelmo, no dia 19, e no Cras Maria Loura, 
no dia 21, também trataram do assunto. Por meio de 
uma roda de conversa com os participantes, a equipe 
abordou os diferentes tipos de trabalho infantil e as 
formas de denúncia. 

É considerado trabalho infantil, no Brasil, toda 
atividade realizada por crianças ou adolescentes com 
idade inferior a 16 anos, a não ser na condição de 
aprendiz, quando a idade mínima permitida passa a 
ser de 14 anos.

As denúncias de casos de trabalho infantil podem 
ser feitas de forma anônima. O denunciante pode 
entrar em contato pelo disque 100, no Conselho 
Tutelar, pelos números 3561-7769 e 98895-1667, ou 
no Creas, pelo telefone 3561-4080.

itabirito se mobiliza 
contra trabalho infantil

Atividades abordaram o tema com os participantes
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Juiz de Fora realiza atividade de
formação sobre robótica educativa

Aconteceu no dia 19, no Centro 
de Formação do Professor (CFP), 
o encontro do grupo de estudos 
“Mídia Educação”, da Secretaria 
de Educação (SE) da Prefeitura de 
Juiz de Fora (PJF). 

O curso é realizado pelo Núcleo 
Tecnológico Municipal (NTM) do 
Departamento de Planejamento 
Pedagógico e de Formação (DPPF). 
O tema do encontro foi “Robótica 
Educativa e Pensamento Computa-

cional na Escola Básica”. O evento 
teve como palestrantes os professo-
res do Colégio de Aplicação “João 
XXIII”, da Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF), Leonardo José 
da Silva e Felipe José Rezende de 
Carvalho.

A coordenadora do NTM, Lu-
bélia Barbosa, ressaltou que as 
ações do grupo para este ano 
consistem em parceria com a UFJF, 
o Instituto Federal do Sudeste de 

Minas Gerais (IF Sudeste MG) e 
outras instituições, com o intuito 
de fomentar discussões voltadas 
ao tema da tecnologia, dentro da 
Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC).

De acordo com Lubélia, neste 
momento é essencial refletir sobre 
o papel da tecnologia na educação. 
Ela avaliou, também, a proposta 
da BNCC, que busca “trabalhar 
com uma intervenção social que 
contextualize o uso da tecnologia 
ao conteúdo aplicado, desenvol-
vendo esta que é uma das dez 
competências gerais citadas pelo 
documento”.

A coordenadora afirmou que, 
desta forma, as atividades do gru-
po de estudos “Mídia Educação” 
têm como proposta refletir ques-
tões relacionadas à cultura digital, 
com maior ênfase nos conheci-
mentos específicos das áreas de 
linguagens, matemática, ciências 
da natureza e ciências humanas.

curso é realizado pelo núcleo tecnológico municipal

SE

o seu consórcio multibrasileiro
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É sabido que o Cruzeiro Esporte Clube tem milhares de torcedores 
espalhados pelo Brasil e pelo mundo. A cada ano surgem novas 
gerações de cruzeirenses que nutrem uma inconfundível paixão pelo 
time celeste. Hoje quero dedicar esta coluna a um dos mais ilustres 
cruzeirenses que tive a honra de conhecer, admirar e construir uma 
salutar amizade. Estou falando do ministro do Superior Tribunal de 
Justiça, João Otávio de Noronha. 

Nascido em 30 de agosto de 1956, na cidade de Três Corações/
MG, o ministro divide as honras com o rei do futebol, Pelé, também 
nascido na simpática cidade do Sul de Minas. Amante do futebol 
desde sua infância e sócio benemérito do Cruzeiro, formou-se em 
direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, Pouso Alegre, em 
1981, e é ministro do Superior Tribunal de Justiça, desde 03/12/2002. 
Noronha já foi também ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
entre 2013 e 2015, e também exerceu a função de corregedor-geral 
da Justiça Federal, entre 2011 e 2013.

dentre as principais atividades exercidas pelo ministro, destaca-se: 

 Diretor-Geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamen-
to de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira (Enfam), de 
18/12/2013 a 17/12/2015.

 Corregedor-Geral Eleitoral, de 2/9/2014 a 1º/10/2015.
 Presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais, de 9/8/2011 a 15/3/2013.
 Diretor do Centro de Estudos Judiciários, 3/8/2011 a 15/3/2013.
 Membro efetivo do Conselho da Justiça Federal, de 9/8/2011 

a 15/3/2013. Consultor Jurídico Geral do Banco do Brasil, de abril 
de 1994/2001.

 Diretor Jurídico do Banco do Brasil, de setembro de 2001 a 
dezembro de 2002.

 Atualmente, ocupa o cargo de Corregedor-Geral do CNJ – Con-
selho Nacional de Justiça. 

E para coroar a brilhante trajetória jurídica deste ilustre cruzei-
rense de quatro costados, no último dia 06 de junho, o Plenário 
do Superior Tribunal de Justiça elegeu o ministro João Otávio de 
Noronha como o novo presidente da Corte. O cruzeirense vai ocupar 
o cargo nos próximos 2 anos, sucedendo a ministra Laurita Vaz, que 
assumiu o posto em 2016. 

No discurso de posse, João Otávio de Noronha defendeu o 
prestígio do STJ como “intérprete último da lei” e ressaltou a neces-
sidade de eficiência na Corte. O STJ é responsável por uniformizar a 
interpretação da lei federal em todo o Brasil.

Fica aqui minha singela homenagem a este grande torcedor do 
Cruzeiro Esporte Clube, que sem dúvida alguma alcança com muito 
mérito a presidência do Superior Tribunal de Justiça, elevando ainda 
mais o nome do nosso querido Cruzeiro aos quatro cantos deste 
nosso imenso planeta azul. Parabéns amigo, Noronha!

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.

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

PRAZO

Informações na Central de Atendimento da unidade. *Sujeito à disponibilidade do estoque. 

Período para o público geral
(vagas excedentes)

1º a 30/06 Período exclusivo para trabalhadores do
comércio de bens, serviços e turismo

1º a 13/07

Os primeiros que confirmarem sua
participação vão ganhar um presente*
de craque.

Entre no clima que já contagiou o 
mundo e inscreva seu filho na
edição de julho das Miniférias.
Brincadeiras, atividades esportivas, 
oficinas e muito mais!

Inscrições abertas para crianças de
4 a 12 anos. Vagas limitadas.

coluna da copa: rumo às oitavas

um cruzeirense na 
presidência do stJ

À s vésperas do começo 
das oitavas de final no 
sábado (30), a fase de 
classificação da Copa 

está sendo dura para os favoritos 
históricos. A goleada croata por 
3 x 0 fez a Argentina, com 1 só 
ponto no 1º jogo, depender, sem 
muita esperança, dos jogos da 
Islândia e Nigéria. O Brasil tam-
bém havia ganhado só 1 ponto 
na estreia contra a Suíça. Depois 
de enfrentar a Costa Rica, deverá 
garantir sua vaga apenas na 
última rodada, quarta-feira (27), 
quando terá pela frente a Sérvia, 
vitoriosa já na 1ª rodada.  

O grande jogo da primeira 
fase foi Portugal x Espanha, que 
empataram em 3 a 3. Todos os 
gols portugueses foram marca-
dos por Cristiano Ronaldo, que 
desponta como maior artilheiro 
desse Mundial. A Rússia, grande 
surpresa, já garantiu por anteci-
pação seu lugar nas oitavas de 
final, bem como o Uruguai. Os 
dois jogarão entre si na última 
rodada para definir a posição de 
cada um no Grupo A. Na próxima 
fase, já eliminatória, cada um 
cruzará com Portugal ou Espanha, 
empatados em pontos ganhos 
até a 2ª rodada. A Espanha pode 

levar vantagem no terceiro jogo 
(dia 25), porque já venceu o 
temido Irã. 

O time da casa tem feito valer o 
fator-campo, como historicamente 
já fizeram vários anfitriões. Uruguai, 

Itália, Inglaterra, Alemanha, Argen-
tina e França venceram o Mundial 
quando sediaram o maior evento 
esportivo do Planeta. Apenas a Su-
écia e o Brasil perderam decisões de 
Copa em seus domínios. Se a Rússia 
começar bem as oitavas de final, 
será páreo dificílimo para qualquer 
seleção que venha a enfrentá-la. 
Ela está fazendo história e pode 
conseguir, até mesmo, avançar à 
semifinal e à finalíssima: um feito 
que seria inédito. Historicamente, o 
país nunca chegou às duas últimas 
fases, mesmo computadas as vezes 
em que participou como antiga 
União Soviética. 

A julgar pela euforia da torci-
da e pelo time ofensivo, compacto 
e veloz, os russos já consideram 
essa possibilidade. Rússia x Brasil, 
dia 15 de julho em Moscou, seria 
a final dos sonhos para eles que, 
até agora, têm feito por onde 
chegar lá. Já o Brasil nem tanto. 
Contudo, as duas seleções ainda 
concorrem com outros favoritos 
que estão no pedaço – França e 
Uruguai e Espanha –, além dos 
sub-favoritos que variam entre 
Portugal, Croácia, Bélgica, Di-
namarca, Inglaterra e Alemanha 
(talvez) e por que não Suécia, 
México, Senegal e Japão?. A ver...
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