
36
B e l o  H o r i z o n t e / B r a s í l i a   1 4  a  2 1  d e  j u l h o  d e  2 0 1 8   N º  1 8 2 4   R $  0 , 5 0  

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

André BrAnt

PáginA

12

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A r t i c u l i s t A s   d A   s e m A n A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bruno FAlci

PáginA

4

sérgio PrAtes

PáginA

2

emAnuel cArneiro

PáginA

12

mercAdo de cAVAlos
cresce e gerA mAis de
r$ 16 BilHÕes Ao Ano

Transações comerciais 
envolvendo cavalos 
no Brasil movimentam 

R$ 16,5 bilhões anualmente. 
O setor gera 3,2 milhões de 
empregos, seis vezes mais do 
que o mercado automobilís-
tico, sendo que o país possui 
o terceiro maior rebanho do 
mundo. Segundo o presiden-
te da ABCCMM, Daniel Borja, 
o destaque desse nicho eco-
nômico são os animais da 
raça Mangalarga Marchador 
que, ano passado, registrou 
um crescimento de 10,2% 
em número de negócios e 
expansão.
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Mesmo diante da proibição legal, o aborto já foi 
praticado, pelo menos uma vez, por uma a cada cinco 
mulheres até os 40 anos. A advogada Michelle Farias 
enfatiza que o desconhecimento do tema pela população 
e o julgamento moral/ético e religioso hegemonizam 
o debate e interferem nas decisões legislativas sobre a 
interrupção da gravidez.

O prefeito de Contagem, 
Alex de Freitas (PSDB), 
anunciou a sanção de 

lei especial visando a unifi-
cação da Procuradoria-Geral 
com a Procuradoria da Fa-
zenda Municipal que, juntas, 
trarão benefícios à população.

ABorto:
Tabu eterno
no Brasil?

Prefeito de Contagem valoriza a
atuação da Procuradoria-Geral
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deputados pouco conhecidos
tendem a não ser reeleitos

Segundo o que se ouve nos corredores da As-
sembleia Legislativa, aproximadamente, um terço 
dos atuais deputados devem perder seus mandatos. 
Essa possibilidade recai, principalmente, sobre par-
lamentares pouco conhecidos do povo que, a rigor, 
nada sabe em relação as suas realizações.

Variação no preço do 
estacionamento assusta
Encontrar vaga para estacionar em Belo Horizon-

te pode te custar de R$ 60 a R$ 400 por mês, uma 
variação de 566%, de acordo com estudo realizado 
pelo site Mercado Mineiro. A dica é pesquisar dife-
rentes estabelecimentos e planejar a ida aos locais 
com cautela.

Compulsão alimentar deixa
2 mil crianças acima do peso

Cálculos da Organização Mundial da Saúde revelam 
que, atualmente, existe uma média de 2 milhões de 
crianças, com menos de 5 anos, acima do peso recomen-
dado para a idade. De acordo com a nutricionista Ariane 
Bomgosto, o problema pode estar ligado à compulsão 
alimentar.

chegada do segundo 
filho pode causar ciúmes 

A visita quando chega logo procura 
pelo recém-nascido. Essa novidade traz 
cenas de ciúmes no primogênito e, 
às vezes, gera problemas entre pais e 
filhos.  A falta de atenção pode fazer a 
criança se sentir rejeitada.

causas sociais
estampam camisetas
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Fiat 44 anos 
 Os mineiros foram sacudidos com a onda de boas notícias vindas de Betim, 

mais precisamente por ocasião das comemorações dos 44 anos da Fiat. A dire-
ção da montadora italiana confirmou investimentos bilionários para garantir a 
expansão da empresa nos próximos anos e, para além desta realidade, os co-
mentários sobre um possível esvaziamento da companhia em território mineiro, 
tema propalado pelos corneteiros de plantão, não são mais ouvidos.

Os dados são promissores a partir do anúncio da cúpula da organização indi-
cando um investimento de R$ 8 bilhões em um prazo de 5 anos, cujo montante 
representa 57% do orçamento previsto para toda a rede do Grupo Fiat, orçado 
em R$ 14 bilhões. O aporte mencionado tem o objetivo de permitir o aumento da 
quantidade e qualidade de carros e outros produtos em Minas, com planejamento 
de uma média de 14 novos lançamentos de veículos inéditos, o que deve acon-
tecer em breve. O fato se torna mais real, a partir do aumento da área ocupada 
na região, mediante a utilização de mais espaço em terrenos nas proximidades 
da fábrica, localizada no Distrito Industrial Paulo Camilo Pena, em Betim, região 
metropolitana de BH. 

O local, agora administrado pela prefeitura, recebeu investimento de R$ 2,5 
milhões do governo de Minas, por meio da Codemig, no preparo da infraestrutura. 
Essa alavancada significa a ida de muitas outras empresas, parcerias e prestadores 
de serviços para lá. São companhias de pequenas e médio porte, tanto brasileiras 
como internacionais. 

Além do aumento favorecer a arrecadação de impostos para o governo do 
estado, o evento se traduz em otimismo perante o mercado de trabalho, ávido 
por poder comemorar dias melhores. Estamos nos referindo ao anúncio, por parte 
dos investidores, da criação de 8 mil empregos diretos a serem anexados aos 15 
mil já existentes atualmente. Quando se estende esses dados às terceirizadas, 
serão milhares de empregos e subempregos contribuindo para soerguimento 
da nossa economia. 

Todo esse movimento proativo, com intuito de garantir essa fase de ampliação 
do Grupo Fiat, contou com a experiência do prefeito de Betim, o empresário Vittorio 
Medioli (Podemos), outro parceiro da instituição mencionada. É óbvio que o apoio 
do governador Fernando Pimentel (PT) foi fundamental no sentido de convencer 
os investidores sobre as vantagens oferecidas por Minas Gerais, por conta de sua 
matéria prima abundante e sua própria localização adequada perante o mapa 
do Brasil, acrescenta-se aqui a infraestrutura logística etc.

Esperamos que novos empreendedores/investidores também se movimentem 
nesta mesma propulsão dos números que aqui foram elucidados. Isso garantiria 
uma expectativa melhor de vida para nossa gente, a partir do pressuposto básico 
que o crescimento da indústria seria capaz de contribuir para reverter o desem-
prego que assola o país e nosso estado.

uma a cada cinco mulheres
já fez pelo menos um aborto

As mulheres já conse-
guiram vários avanços 
em relação aos seus 

direitos, como o poder de 
votar, o divórcio, de ser consi-
derada legalmente igual aos 
homens, a inclusão do femi-
nicídio nas leis, entre outros. 
Entretanto, um que ainda não 
é universal é a possibilidade de 
realizar um aborto de maneira 
segura. 

Para falar sobre o assunto, 
o edição do Brasil conversou 
com Michelle Cristina Farias. 
Ela é advogada, especialista 
em Ciências Criminais, Política 
de Promoção da Igualdade 
Racial e mestranda em Direito 
pela Universidade Federal de 
Ouro Preto (UFOP).

Qual é a pena para mulheres 
que fazem aborto? 

A pena para o aborto provocado pela 
gestante ou com seu consentimento, de 
acordo com o artigo 124 do Código Penal 
brasileiro, é detenção de 1 a 3 anos. Já 
para o aborto provocado por terceiros 
com o consentimento da mulher, de 
acordo com o artigo 126 do mesmo 
Código, é de reclusão de 1 a 4 anos. 

se o estado, de acordo com as 
leis, é laico, por que a proibi-
ção para o aborto tem como 
base a questão religiosa? 

O desconhecimento do tema pela 
população e o julgamento moral/ético 
e religioso hegemonizam o debate e 
interferem diretamente nas decisões 
legislativas em relação à interrupção 
da gravidez, em flagrante violação aos 
direitos fundamentais das mulheres. 
Importante destacar que os acordos 

internacionais nos quais o Brasil é sig-
natário reconhecem os direitos reprodu-
tivos como direitos humanos e o aborto 
como uma questão de saúde pública.

o estado proíbe o aborto, 
afirmando que isso mata 
uma criança. entretanto, por 
que ele é conivente com a 
morte de várias mulheres que 
o fazem? 

Ao afirmarmos que o Estado é coni-
vente com a morte de várias mulheres 
que praticam o aborto, estamos dizen-
do que ele opera no sentido do não 
reconhecimento dessas pessoas como 
sujeitas de direito. Ele também viola a 
previsão constitucional de liberdade, 
inclusive de direitos sexuais e reprodu-
tivos, ao não permitir que as mulheres 
vivam sua sexualidade livre de coerção, 
discriminação ou violência.  

existe algum estudo que re-
vela dados sobre o assunto 
no Brasil?

Segundo a Pesquisa Nacional do 
Aborto de 2016, aproximadamente, uma 
a cada cinco mulheres alfabetizadas nas 
áreas urbanas do país já fez pelo menos 
um aborto até os 40 anos. Essa pesquisa 
nos mostra não apenas que o aborto 
é comum e ocorre com frequência, 
mas também que a criminalização não 
impede a sua prática e isso faz com que 
grande parte das interrupções sejam 
realizadas fora de condições plenas de 
atenção à saúde, colocando em risco a 
vida de milhares de mulheres.  

Além disso, a criminalização repro-
duz e aprofunda o estigma social, que 
se manifesta no âmbito das relações 
comunitárias, nas políticas governa-
mentais, no sistema jurídico, nas macro-
estruturas econômicas e nos discursos 
culturais, produzindo uma cascata de 
julgamentos morais. O estigma social 
faz com que o atendimento às mulheres 
em abortamento no serviço de saúde, e 

até mesmo àquelas que buscam exercer 
o direito ao aborto legal, seja de baixa 
qualidade, marcado por maus-tratos e 
discriminação, quando não por acusa-
ções e até mesmo denúncias à polícia. 
Ademais, a criminalização gera discri-
minação social, pois tem um impacto 
desproporcional sobre as mulheres po-
bres, que não têm acesso à medicação 
adequada e nem à informação, além 
de encarcerar as mulheres, operando o 
sistema penal de modo seletivo. 
 

o que pode ser feito na justi-
ça para que um aborto seja  
autorizado? em quais casos 
isso é permitido? 

No Brasil, o aborto não é conside-
rado crime nas seguintes situações: 
gestação resultante de estupro; risco 
de vida para a mãe (vigentes desde o 
Código Penal de 1940); e em casos de 
anencefalia fetal, decisão do Supremo 
Tribunal Federal. Do contrário, não há 
como ir à justiça requerer esse direito, 
pois os casos são previstos em lei.

 

A justiça criou uma lei para 
regular a investigação de 
paternidade, devido ao 
grande número de homens 
que não assumiam os fi-
lhos fora do casamento. 
Por que a sociedade é mais 
amena com a paternidade?  

Não há nenhum constrangimento 
moral ou religioso para o homem que 
não assume a paternidade. No campo 
legal, houve a necessidade de regular a 
investigação de paternidade dos filhos 
tidos fora do casamento, através da Lei 
nº 8.560 /1992, tamanho a omissão 
dos homens neste aspecto. 

Historicamente, as desigualdades de 
gênero, assim como as de classe, raça 
e sexualidade, foram amenizadas nas 
abordagens dos direitos, da liberdade e da 

autonomia, sem que fossem problematiza-
das. Em relação a essas desigualdades de 
gênero é importante frisar que vivemos em 
uma cultura patriarcal, incapaz de admitir 
que nós, mulheres, temos a liberdade e a 
autonomia privada para decidir sobre nos-
so próprio corpo em relação à maternidade 
e ao aborto, se queremos ou não ter filhos. 

o que ainda falta para o abor-
to ser legalizado no Brasil? 

As regras do ordenamento brasileiro, 
que ainda hoje criminalizam o aborto 
na maior parte das situações, aparecem 
como retrógradas e ineficazes ao cumpri-
mento de sua finalidade social. Apesar 
da legalização do aborto ser um tema 
moral controverso, diversos países foram 
capazes de lidar com esse assunto como 
uma questão constitucional, de direitos 
humanos e reconhecer, pela via legisla-
tiva ou judicial, o direito das mulheres de 
interromper voluntariamente a gravidez. 

O que se observa no Brasil, principal-
mente após o golpe de 2016, são propostas 
que objetivam retroceder na legislação e 
que ampliam ainda mais a criminalização 
das mulheres. Como, por exemplo, a Pro-
posta de Emenda à Constituição número 
181/2015, que avança na Câmara dos Depu-
tados, e que, caso venha a ser aprovada em 
plenário, poderá significar a criminalização 
das exceções já previstas em lei.

dados sobre o aborto: 

 Segundo dados da OMS, a 
cada 2 dias, uma mulher morre 
vítima de aborto inseguro no Brasil. 

 De acordo com o SUS, são 250 
mil internações no sistema público e 
R$ 142 milhões gastos por causa de 
complicações pós-aborto.

 Um relatório produzido pela 
Universidade de Brasília (UnB) e 
Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ) mostra que as mu-
lheres que abortam são, em geral, 
casadas, já têm filhos e 88% delas 
se declaram católicas, evangélicas, 
protestantes ou espíritas.
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“Só juízes conseguem parecer tão 
elegantes e tão putos da vida ao mesmo 
tempo... nenhum deles parece ter o ar de 
quem daria uma muleta a um aleijado”. O 
conceito, emitido na página 428 da edição 
brasileira de The Waste Lands, não é, no 
entanto, uma regra geral, apesar de que, 
num país como o nosso, deixa de ser ape-
nas uma exceção (que faz a regra) para... 
(ao bom entendedor, uma palavra basta)!

O título do livro de Stephen King em 
português é “As terras devastadas”, que 
pode (ou deveria?) ser usado para definir 
onde a quase totalidade da nossa popu-
lação vive e sofre sob o jugo reinante dos 
poderosos tiranos dos tempos modernos, 
de insaciável corrupção que campeia em 
meio à mais sórdida e violenta opressão 
à dignidade humana.

Até mesmo a esperança na Justiça se 
esvai, no momento em que, não dando a 
mínima para seus colegas do bem (sim, 
eles ainda existem!), galhofeiros se entrin-
cheiram em elevados tribunais, alegando 
que a eles cabe o supremo poder.

Coitado de quem for preso por pegar e 
não ter como pagar um litro de leite para 
saciar a fome de uma criança. Ao con-
trário de quem roubou milhões de reais/
dólares/euros, que acaba se proclamando 
“herói-mártir” caso passe algum tempo 
na cadeia, antes de receber um indulto, 
passaporte de volta e, quando muito, ter 
que devolver pequenas migalhas daquela 

montanha de dinheiro que usurpou do 
povo e da nação. 

São reles pessoas sim, mas donas de 
contas secretas com depósitos bilionários 
em paraísos fiscais, apartamentos reche-
ados com dezenas de milhões de reais 
em dinheiro vivo, malas abarrotadas de 
notas de 50 e de 100, carros de alto luxo, 
joias de tanto valor que poderiam adornar 
até coroas de reis e princesas, relógios 
que marcam horas - mas que nenhum 
trabalhador de salário mínimo conse-
guiria comprar um só mesmo juntando 
tudo que recebeu ao longo de mais de 
306 mil horas que significam 35 anos de 
árduo trabalho, imóveis que rivalizam com 
mansões de Dubai e Paris.

Ah, desgraçados os que ainda vislum-
bram novos e corretos rumos para o futuro 
confiantes no batido ditado de que a espe-
rança é a última que morre, os que rezam 
com fé para a Santíssima Trindade, os que 
na sua inocência chegam a se divertir na 
feliz expectativa de apenas estar vivendo 
em meio a um velho filme estrelado pelos 
Três Patetas e não por três... nem sempre 
exatamente três, às vezes bem mais, bem 
demais! Asseclas é que não faltam, se 
juntando e lambendo os pés dos donos 
das arrogantes palavras que moldam a seu 
bel prazer a lei que não pode ser discutida, 
mas sim cumprida. Já está claro que não 
importa se há ou não Justiça, quando a 
ordem emana do supremo poder.

Até mesmo a
esperança na

Justiça se esvai,
no momento em
que, não dando
a mínima para
seus colegas do

bem, galhofeiros
se entrincheiram

em elevados
tribunais,

alegando que
a eles cabe o

supremo poder
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tércio Amaral

retorno da Andrea  
Informações dão conta que, paulatinamente, a ex-toda-poderosa 

Andrea neves está voltando aos bastidores da política mineira para 
o desespero do suplente ao Senado Alexandre silveira, coordenador 
da campanha de Antonio Anastasia (PSDB) ao governo de Minas. 
Motivo: à medida em que cresce a possibilidade de uma eventual 
candidatura de Aécio neves (PSDB) ao Senado, a candidatura de 
Anastasia tende a se complicar de maneira exponencial. Coisas da 
política.

candidato galã 
Durante conversa animada entre jornalistas, em um café na Sa-

vassi, sobre o pré-candidato a governador rodrigo Pacheco (DEM), 
uma jovem comunicóloga disse: “Bem, ele ser eleito governador vai 
depender dos eleitores, porém, já ganhou a disputa do mais bem 
apessoado desta campanha de 2018”. Eu, hein!?

Política em moc
Com sua presença restrita quase que exclusivamente ao seu 

gabinete, Humberto souto (PPS), chefe do Executivo de Montes 
Claros, está distante da maioria dos veículos de comunicação de seu 
município. Ave Maria, prefeito!

críticas ao stF
Mais um advogado engrossa a lista de críticos à atuação dos mi-

nistros do Supremo Tribunal Federal. O constitucionalista e professor 
da UFMG José luiz Quadros considera que a maioria dos membros 
daquela Corte age politicamente, abandonando a Constituição, 
além de outras leis.

campanhas caras
Cálculos feitos por matemáticos da política mineira indicam 

que a eleição de um deputado estadual custará pouco mais de R$ 
2 milhões. As campanhas federais, especialmente de nomes desco-
nhecidos, beiram os R$ 5 milhões. Para governador e senador não 
há projeção. Fica a pergunta: quem vai colocar dinheiro na roda para 
garantir o sucesso dessas empreitadas? 

sucesso da embraer 
“A Empresa Brasileira de Aviação (Embraer) se transformou em 

uma gigante mundial pelo fato de ter sido administrada sem inter-
ferência e os conhecidos loteamentos entres os partidos políticos”. 
Opinião do jornalista e comentarista político João Borges. É isso aí, 
os políticos realmente andam em baixa no cenário brasileiro.

A favor das creches 
Do alto de sua experiência, o conselheiro do Tribunal de Contas 

de São Paulo dimas ramalho enfatizou: “O poder público deveria 
investir mais nas creches, especialmente, nas periferias das grandes 
cidades, pois isso evitaria o crescente número de menores vivendo 
nas ruas, quando não lotam as casas de acolhimento e, até mesmo, 
as prisões”. 

mdB sem candidato
Na opinião dos jornalistas de Brasília, a candidatura de Henrique 

meirelles (MDB) não passa de uma tentativa frustrada da indústria 
e dos banqueiros de São Paulo. Para eles, o maior partido do Brasil 
não possui um nome competitivo para eleger-se presidente. Mas, 
o projeto da legenda é o mesmo: construir uma forte bancada de 
parlamentares para continuar dando as cartas. Cruz credo, gente! 
Que fisiologismo, não!?

governo gastador
Um conselho da experiente jornalista natuza nery: “O governo 

federal tem o hábito de gastar, gastar e gastar. Na hora de pagar a 
conta, começa a fazer malabarismo. Ou o Congresso Nacional ajuda a 
encontrar o caminho para esta bola de neve ou o estouro das contas 
públicas acontecerá em um futuro próximo”. Será? 

imagem de temer
Outra opinião de comunicadores: “A popularidade de michel 

temer (MDB), que já era péssima, ficou ainda mais complicada 
depois da greve dos caminhoneiros”. Bem, essa observação pode 
não ser pertinente, pois a imagem do presidente já está no limite 
do seu desgaste. 

rio destruído 
Sem meias palavras, a ex-dirigente do Banco Central, a economis-

ta elena landau afirmou: “sérgio cabral destruiu o Rio de Janeiro 
em 8 anos e, por isso, ele deveria ser tratado como criminoso de 
lesa pátria, pois a recuperação da cidade maravilhosa vai demorar 
décadas”.

tucanos em apuro
A informação indicando a possível presença do senador Aécio ne-

ves (PSDB) na disputa ao Senado ascendeu uma luz quase vermelha 
nos bastidores do tucanato mineiro. O bicho vai pegar.

Adalclever estadual?
Circularam informações indicando que o atual presidente da As-

sembleia, Adalclever lopes (MDB), teria voltado a sondar suas bases 
sobre uma possível reeleição para deputado estadual. A conferir...

Judiciário sem rumo
Mesmo não sendo advogado, o cientista político dimas Antônio 

lopes lascou essa: “O juiz sérgio moro está ferindo a morte da dig-
nidade do poder Judiciário brasileiro com suas decisões e posições 
estapafúrdias”. Cuidado, cientista.

deputados desconhecidos
dificilmente serão reeleitos

Estamos a menos de 3 meses 
do pleito eleitoral e tudo parece 
turvo diante das indefinições de 
quem vai disputar os cargos ma-
joritários de governador e senador 
em Minas Gerais.

Tudo isso está acontecendo 
por conta da ira do eleitor, que 
não quer discutir política. Os par-
lamentares mineiros e brasileiros 
nunca estiveram tão desgastados 
como agora. É comum jornalistas 
entrarem no táxi e, para evitar 
constrangimentos, solicitar ao 
motorista que os levem para o 
Ministério Público. O motivo? Se 
disserem que estão indo à Assem-
bleia Legislativo sempre escutam a 
seguinte frase: “Aquilo é uma Casa 
de gente à toa”.  

desconhecidos

A apatia da população no que 
diz respeito aos parlamentares 
acontece por vários motivos, mas 
um deles, certamente, é a falta de 
informação para saber o que cada 
um dos eleitos para o Legislativo 
fez em prol do coletivo.

Na relação dos 77 deputados 
mineiros, existem os tradicionais 
de várias legislaturas, como Dilzon 
Melo (PTB), Ivair Nogueira (MDB), 
Durval Ângelo (PT), Gil Pereira 

(PP), Carlos Pimenta (PDT), Ro-
gério Correia (PT), Arlen Santiago 
(PTB) entre outros. Para além des-
sa constatação, comenta-se a boca 
pequena sobre a possibilidade de 
renovação de um terço da atual 
bancada, ou seja, o deputado que, 
no último pleito, não conseguiu 
boa votação, dificilmente seria 
reconduzido ao cargo. 

Realmente chega a ser enor-
me o distanciamento de muitos 
dos atuais membros da Casa 

para com os cidadãos comuns. 
Trata-se, portanto, de parlamen-
tares desconhecidos do povo e 
sem convívio com a denominada 
grande imprensa mineira. Eles, na 
verdade, se posicionam mais como 
representantes “distritais”, avaliam 
alguns cientistas políticos.

Nesta incomensurável legião 
de “desconhecidos” estão os 
deputados Arnaldo Silva (DEM), 
Arlete Magalhães (DC), Mirian 
Cristina Corrêa (PT), Dr. Jean Freire 

(PT), Glaycon Franco (PV), Leandro 
Genaro (PSD), Missionário Marcio 
Santiago (PR), Neilando Pimenta 
(PODE), Nozinho (PDT) e Tony 
Carlos (MDB). 

O desassossego é tão grande 
que em março, quando os atuais 
deputados tiveram a oportunida-
de, perante a lei eleitoral, logo 
trataram de mudar de partido. 
Foi o maior troca-troca dos últi-
mos anos. Mesmo assim, a situ-
ação de muitos não foi resolvida. 
É o caso dos 13 representantes do 
MDB que, até semana passada, 
ainda esperavam uma definição 
do partido para saber com quem 
seria permitida uma aliança, pois 
na pura matemática, se eles não 
acertarem parceria com outra 
sigla, a bancada com 13 deverá 
minguar para apenas 6 ou 7. Por 
conta disso, muitos emedebistas 
ainda insistem na coligação 
com o PT para poder facilitar a 
reeleição. 

Em síntese, mesmo sabendo 
que os atuais ocupantes do posto 
no Legislativo levaria vantagem 
por terem mais contato com os 
eleitores, existe outra realida-
de: há uma vontade imensa de 
mudança para tentar consertar 
as mazelas existentes. E, para 
as pessoas mais simples, essa 
alternância deveria começar pela 
renovação dos agentes políticos 
a partir dessa eleição.

missionário marcio santiago só é conhecido nos meios evangélicos
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Alex de Freitas sancionou lei que
reestrutura Procuradoria-Geral

O prefeito Alex de Freitas (PSDB) sancionou no 
dia 11, a Lei Complementar LC 257/18 que regula-
menta e estabelece nova estrutura organizacional 
da Procuradoria-Geral do Município e dá outras 
providências. A assinatura ocorreu na Procuradoria 
Jurídica em um encontro com os procuradores e 
servidores do órgão que agradeceram as medidas.

A LC 257 trata da unificação física da Procu-
radoria-Geral com a Procuradoria da Fazenda 
Municipal e estabelece a valorização da catego-
ria em sua carreira funcional com aumento da 
remuneração dos procuradores ocorrendo com a 
incorporação da Gratificação de Atividade Jurídica 
(GAJ) ao salário base de procurador. A medida 
também incentiva a entrada de novos integrantes 
na Procuradoria-Geral por concurso público que 
deverá ter edital aberto, em breve.

A reestruturação diz respeito também à 
modernização do fluxo de trabalho que passa-
rá a contar com um software de gestão para 
acompanhar os processos eletrônicos. A melhoria 
estrutural também ocorre com a mudança física 
da sede do órgão que sairá da Rua Bernardo 
Monteiro, 900 (ao lado do Epa Supermercados) 
e passará a funcionar na Avenida João Cesar de 
Oliveira, 6632 (antigo prédio da Una), Sede.

Ao saudar os procuradores municipais, o prefeito 
disse que neste um ano e meio de trabalho frente à 
prefeitura procurou imprimir mudanças e melhorias 
que traduzem em novo tempo para a cidade e para 
o funcionalismo. Disse estar “otimista em continuar 
uma relação cada vez mais harmoniosa com os ser-
vidores que vão permanecer na prefeitura, ao passo 
que muitos outros, passam pelo serviço público”.

O procurador-geral, Marius Carvalho, disse 
o momento era de “comemoração” e que a lei 
ora sancionada é um fruto de várias solicitações 
e de uma política de valorização do governo 
atual e um processo apoiado pelos que passa-
ram pelo órgão como o ex-procurador-geral, Dr. 
Afonso. “São medidas que não aconteceriam 
se não tivessem o apoio do prefeito e que vão 
traduzir em melhorias para o servidor e para a 
arrecadação”.

O presidente da Associação dos Procuradores 
de Contagem (Apcon), Leonardo Amorim Carlos 
de Souza, disse que a LC, ora sancionada, significa 
avanços que vão ao encontro com os interesses 
jurídicos e administrativos e, consequentemente, 
em melhorias para a municipalidade.

Agradecimentos também foram reforçados 
em nome dos procuradores da Receita Municipal, 
reiterados pelo subprocurador-geral da área tribu-
tária, Armênio Fantini, e o subprocurador-geral, 
Rafael Braga, presente ao evento. Para eles, a 
unificação em uma mesma sede, a modernização 
que dará celeridade aos processos e a valorização 
na carreira são medidas esperadas por todos os 
servidores da Procuradoria.

Entre as procuradoras veteranas e os novatos 
que comemoraram as medidas no evento com o 
prefeito estava Lúcia Helena Melato. “O crescimen-
to na carreira, vindo agora, foi muito sonhado e 
esperado por mim e pelos colegas. A valorização 
financeira diretamente no salário base é muito 
importante para aqueles que vão ingressar na 
carreira, bem como para nós, que estamos para 
aposentar”, disse ela.
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estado concede licença para construção
do novo distrito de Bento rodrigues

O Governo do Estado de Minas 
Gerais concedeu no último 5, o cer-
tificado de licença do loteamento 
urbano para o reassentamento da 
população de Bento Rodrigues. O 
anúncio foi feito pelo secretário de 
Estado de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, Germano 
Vieira, em Belo Horizonte. 

Com a concessão da Licença, a 
Fundação Renova pode dar início 
ao processo de loteamento com-
pleto que prevê a instalação de 
estrutura de água, esgoto, desti-
nação de resíduos sólidos urbanos 
e, principalmente, a manutenção 
da relação de vizinhança entre as 
pessoas que foram atingidas pelo 
acidente.

Presente no momento do 
anúncio, o deputado marianense, 

Thiago Cota (MDB), agradeceu 
e parabenizou o secretário de 
Estado, Germano Vieira, pela de-
dicação e pela agilidade a fim de 
garantir o rápido andamento do 
licenciamento ambiental da nova 
Bento Rodrigues. “Uma importan-
te vitória para nossa nova Bento 
Rodrigues, para Mariana e para o 
Estado de Minas Gerais”, afirmou 
o parlamentar. 

De acordo com informações 
da Semad, o processo de análise 
das Licenças Prévia (LP), de Insta-
lação (LI) e de Operação (LO) foi 
formalizado no dia 23 de maio 
em fase única, como prevê a nova 
legislação ambiental. A previsão 
para finalização de todas as obras 
é de 20 a 22 meses a partir da 
concessão da licença.

“Essa licença significa que o 
governo de Minas está atestando 
a viabilidade ambiental do pro-
jeto de Novo Bento Rodrigues e, 
mais do que isso, significa uma 

virada de página para essas 
pessoas que sofreram tanto com 
o desastre de 5 de novembro de 
2015”, afirmou o secretário de 
Meio Ambiente.

thiago cota ao lado do secretário de estado de meio
Ambiente, germano Vieira e demais autoridades

Go
ve

rn
o 

de
 M

in
as



E C O N O M I A4 EDIÇÃO DO BRASIL
14 a 21 de julho de 2018

V I G Í L I A S DOBRADAS

FOTO - JORNALISMO
CONGRESSOS - EVENTOS SOCIAIS

Fotógrafo Profissional

ELOY LANNA

TELEFONES:
3450-0980 / 99603-4396

Bruno FAlci

SICP A NE AD LA ÍD S

E TI IC C
AO

S

Psicanal í t ico

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

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

 fôssemos de ferro”
Freud

Presidente dA câmArA de dirigentes loJistAs de
Belo Horizonte (cdl/BH) – cristina.reis@cdlbh.com.br

leíse costa

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

BH: mesmo com queda, preços de
estacionamentos variam até 566%

Quem tem costume de estacionar o carro no 
Centro de Belo Horizonte e busca economia deve 
reservar um tempinho para pesquisar os preços 
em diferentes estabelecimentos. O custo de uma 
hora, por exemplo, pode variar em até 300% (de 
R$ 4 a R$ 16), segundo pesquisa feita pelo site 
Mercado Mineiro em 72 estacionamentos da 
capital, Contagem e Confins. Foram pesquisados 
os preços das frações de 15, 30, 45 minutos, 1h, 
diária, pernoite e mensalidade.

A maior variação encontrada foi no valor da 
mensalidade, com diferenças de preços que chegam 
a 566%, sendo o menor de R$ 60 e o maior de 
R$ 400. O que não parece abalar a categoria, pelo 
menos na região Central. “Aquele que trabalha no 
Centro não tem opção. Apesar do preço ter caído, 
ainda há muita procura, porque a pessoa acaba 
refém do ponto. Existem até filas para mensalidade”, 
afirma Feliciano Abreu, coordenador do Mercado 
Mineiro, site que pesquisa e compara preços de BH 
e Região Metropolitana há 17 anos.

Estacionando no bairro Cachoeirinha, na 
região Noroeste, Graciele Gomes pagava men-
salmente R$ 150 para deixar seu carro em local 
seguro e conseguir trabalhar tranquila. Anual-
mente, um gasto de R$ 1.800. “Acho todas as 
formas de estacionamentos abusivas, conside-
rando o gasto que temos com pedágios, seguro 
obrigatório, IPVA, seguro do carro, etc”, diz.

As variações das frações também são altas. 
Estacionar o carro por 15 minutos pode custar 
de R$ 1,50 a R$ 5, uma diferença de 233%. 
Dentre os estabelecimentos pesquisados, o 
preço da diária variou em até 337%, podendo 
ser encontrada de R$ 16 até R$ 70. Já as frações 
de 30 minutos e 45 minutos têm variação, em 
média, de 166,67%. 

Outras tarifas que chamam a atenção são 
de locais em que não há concorrência, como 
shoppings, onde a hora não sai por menos de 
R$ 10 e a rodoviária, onde o passageiro tem que 
desembolsar R$ 70 em uma diária.

Frequentando a região Centro-Sul, Renderson 
Barcelos não sai de carro sem antes separar o 
dinheiro do estacionamento “É uma região com 
estacionamentos caros e poucas vagas. Para 
estacionar na rua com faixa azul é ainda mais 
complicado, poucas vagas e tempo curto, você 

pode ficar entre 1h e 2h no máximo. Já deixei de ir 
de carro em vários lugares devido a esses fatores”, 
conta. Quando desiste de ir com o próprio carro, 
Barcelos recorre a aplicativos de transporte.

Queda nos preços

Quando se compara os valores da mesma 
pesquisa relativa ao mês de maio de 2017 com 
2018, observa-se várias quedas de preços médios 
nos últimos 12 meses. Por exemplo, a mensalidade 
que custava R$ 271,23, caiu para R$ 265,41, um 
declínio de 2,15%. A diária que era de R$ 34,04, 
foi para R$ 33,36, uma queda de 2%. 

De acordo com Abreu, quando o mercado de 
estacionamento estava em ascensão, alguns anos 
atrás, diversos estabelecimentos do ramo abriram 
e isso proporcionou uma quantidade de ofertas 
grandes. Após 4 anos da chegada dos aplicativos 
de transporte na capital, o cenário é outro. 

“Os preços estão caindo há 3 anos, mesmo 
no hipercentro de Belo Horizonte, principalmente 

nas frações em função dos aplicativos de trans-
porte que acertaram em cheio os donos de esta-
cionamentos, em matéria de oferta e demanda. 
Uma quantidade cada vez maior de pessoas que 
vão ao Centro estão usando os apps e pagando 
menos que R$ 16 por hora de estacionamento. 
Uma questão que chama a atenção”, comenta.

Segundo informou o Procon BH, a única 
esfera responsável por controle de preços é a 
federal. Portanto, os preços são liberados e as 
variações são concorrências naturais da econo-
mia de mercado. Cabe ao consumidor pesquisar 
o local mais barato. Sobre os preços altos em 
locais que não há concorrência como rodoviária 
e shoppings, o Procon e o Procon Assembleia não 
se manifestaram. 

A dica de Abreu é planejamento. “É preciso pla-
nejar para ir no Centro da cidade. Sempre há uma 
tendência de se gastar muito na região, seja com 
flanelinha, faixa azul ou estacionamento. Avalie 
se realmente existe a necessidade de ir de carro”.

confira a tabela do menor ao maior preço encontrado:

temPo menor Preço mAior Preço VAriAçÃo 

Fração 15 minutos R$ 1,50 R$ 5,00 233,33%

Fração 30 minutos R$ 3,00 R$ 8,00 166,67%

Fração 45 minutos R$ 4,50 R$ 12,00 166,67%

01 hora R$ 4,00 R$ 16,00 300,00%

Diária R$ 16,00 R$ 70,00 337,50%

Pernoite R$ 10,00 R$ 60,00 500,00%

Mensal R$ 60,00 R$ 400,00 566,67%
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Presente em todos os momentos 
da humanidade, o comerciante 
exerce uma atividade vital para 

a sociedade. E em Belo Horizonte, mais 
do que uma vocação natural da cidade, 
o comércio e a área de serviços formam, 
juntas, o segmento produtivo que mais 
emprega e dá dinâmica econômica ao 
desenvolvimento local. Os setores de 
comércio e serviços são responsáveis por 
mais de 66% do Produto Interno Bruto 
(PIB) da capital. Aqui existem mais de 66 
mil empresas dos segmentos, que empre-
gam mais de um milhão de pessoas. Em 
Minas Gerais, o número de trabalhadores 
passa de 3,3 milhões. No Brasil esse total 
soma mais de 34 milhões.

E o sucesso desse setor só é possível 
devido o árduo trabalho do comerciante, 
que enfrenta todos os dias uma série 
de dificuldades para manter as portas 
abertas. A crise econômica e política 
vivida nos últimos anos no país abalaram 
em cheio, diversas empresas tiveram que 
sacrificar seu lucro para não fechar as 
portas ou demitir funcionários. 

Outro grande entrave enfrentado é a 
alta carga tributária do nosso Brasil, que 
está entre as maiores do mundo. O peso 
dos impostos recai sobre os ombros de 
toda a população. O consumidor tem sua 
renda corroída e os empresários acabam 
reduzindo o seu faturamento. Com isso, 

muitas empresas e postos de emprego 
são fechados. O que não é bom para a 
economia, pois trava o desenvolvimen-
to dos negócios. Por isso, mais do que 
nunca, é necessário que seja feita uma 
reforma tributária.

Outra grande questão é a necessi-
dade permanente de inovar. O comércio 
é uma das atividades mais antigas do 
mundo e que, constantemente, tem que 
se adaptar com criatividade para estar 
no mercado e sobreviver à concorrência, 
muitas vezes desleal. Mas, mesmo tendo 
que enfrentar todos esses obstáculos 
diariamente, os comerciantes sobrevivem 
a todas as adversidades neste mercado 
tão turbulento, sem se abalar, e seguem 
contribuindo, de forma expressiva, para 
o crescimento da cidade, gerando empre-
gos e movimentando a economia.

Pelo quarto ano consecutivo, para 
celebrar e homenagear o Dia do Comer-
ciante, a Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte (CDL/BH) contempla 
empresários com a Medalha 16 de Ju-
lho, para marcar a data no calendário 
do segmento de comércio na capital. A 
Medalha é uma homenagem especial a 
27 empresários que se destacam em suas 
regionais em BH como forma de parabe-
nizar todos os comerciantes da cidade. Os 
homenageados são selecionados a partir 
de indicação dos próprios companheiros 

locais, de acordo com as categorias: 
Perseverança (perenidade do negócio), 
Inovação (avanço no setor) e Liderança 
(influência aos colegas do segmento).

Para a definição dessas categorias, 
a CDL/BH levou em consideração ca-
racterísticas essenciais para um bom 
comerciante. Pois sabemos que só quem 
tem perseverança consegue resistir às 
mais diversas dificuldades. Por meio da 
inovação é possível vencer desafios com 
criatividade. E apenas aquele empresário 
que exerce com liderança seu ofício, é 
capaz de estimular e mobilizar outros 
comerciantes no desenvolvimento de um 
comércio cada dia melhor e mais forte.

O comércio é uma atividade presente 
em todos os momentos da história da hu-
manidade. No Brasil, a sua importância 
foi reconhecida em 1953, ano da criação 
do Dia do Comerciante, comemorado no 
dia 16 de julho. A data é uma homena-
gem ao nascimento de José Maria da 
Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, grande 
incentivador dos portos brasileiros ao 
comércio.

Os comerciantes de Belo Horizonte 
merecem esta justa homenagem. Uma 
atividade criada desde os tempos do 
Império e que até hoje se destaca, con-
tribuindo para impulsionar o crescimento 
e desenvolvimento de nossa cidade, 
estado e país.

comerciante, a força produtiva da cidade

JULES RENÊ GOMES
diretoria@imcont.com.br

(31) 2520-3344
(31) 9 9944-6884

Rua Santa Quitéria, 551 • Carlos Prates
CEP 30710-460 • Belo Horizonte • MG

Instituto Mineiro de Contabilidade

Vexame internacional 
Representando a opinião de pensadores nacionais, o diretor de 

Estudos Avançados da USP, Paulo saldiva, disse: “Foi um verdadeiro 
vexame mundial a decisão da Justiça Internacional condenando o 
Brasil por prática de torturas e crimes políticos, obrigando o nosso país 
a reabrir o caso da morte do jornalista Vladimir Herzog, assassinado 
nos porões da ditadura”. Que horror, gente!

mulheres na política 
Sobre a falta de mulher no parlamento brasileiro, a candidata 

ao Senado por Minas Gerais, duda salabert (PSOL) informou: “O 
Afeganistão tem mais pessoas do sexo feminino na política do que 
o Brasil”. Vixe!

condenando a justiça 
Como o STF realmente se transformou em saco de pancada da 

imprensa nacional, essa é a opinião de Heraldo Pereira sobre o tema: 
“Os pedidos de prorrogação de inquéritos e denúncias estão expondo 
cada vez mais a Corte e fragilizando a sociedade. Os cidadãos comuns 
vão ficando mais descrentes quanto ao real compromisso do STF no 
sentido de ser rígido no cumprimento de suas obrigações”. Corajoso 
comunicador, não gente?

ministério sem prestígio
É comum o crescimento de importância de determinados minis-

térios de governo para governo. No momento, há uma “pedra no 
sapato” do Ministério do Trabalho. Depois de analisar o quadro geral 
das atuais pastas, gerson camarotti fez a seguinte observação: “Com 
o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, haverá fechamento 
de centenas de sindicados pelo Brasil afora. Devido a isso, o Ministério 
do Trabalho, até então influente, não passa de um esqueleto nas 
imediações do Palácio do Planalto”. 

sem dinheiro
Em geral, a maioria das pessoas que visitam o influente empre-

sário e prefeito de Betim, Vittorio medioli (Podemos), sempre estão 
querendo um dedo de prosa e, no final da conversa, vem o refrão: 
“Posso contar com sua ajuda?” Espertamente, ele responde: “Mas 
só tenho voto em Betim”. Ou seja, se faz de desentendido para não 
ter de abrir a sua “burra”.

lava Jato faz história
O professor Kaka menezes, candidato ao Senado pelo Rede 

Sustentabilidade, fez uma observação: “O Brasil foi descoberto por 
Pedro álvares cabral e redescoberto pelo juiz sérgio moro”. Menos, 
não é mesmo mestre?!

A melhor de todas
Semana passada, o presidente da Fifa, gianni infantino, disse que 

a Copa na Rússia foi “a melhor organizada”. Durante a entrevista, o car-
tola apresentou alguns números do mundial: 98% das arquibancadas 
lotadas, 1 milhão de turistas, uma audiência de 3 bilhões na televisão e 
11 bilhões nos meios digitais, seis vezes maior que o Superbowl. Parece 
que a entidade vai sair com o bolso cheio, não é mesmo infantino?

sexta-feira 13, dia de rock
O Dia Mundial do Rock, comemorado no dia 13 de julho, esse 

ano caiu numa sexta-feira. A data, no entanto, não traz nada de azar. 
Reza a lenda que neste dia, em 1985, ocorreu o festival Live Aid, em 
Londres e na Filadélfia. Na ocasião, Phill Collins, da banda Genesis, 
que participou dos dois shows, declarou aquele como o “Dia do Rock”.
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mercado de cavalos movimenta 
mais de r$ 16 bi na economia

Segmento emprega seis vezes mais que a indústria automobilística

O Brasil possui o terceiro maior 
rebanho de equinos do mundo. 
Segundo dados do Estudo do 
Complexo do Agronegócio Cavalo, 
realizado pela Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Queiroz/
Universidade de São Paulo (Esalq/
SP), esse mercado é responsável 
por movimentar um montante de 
R$ 16,5 bilhões ao ano. O setor 
gera cerca de 3,2 milhões de pos-
tos de trabalho diretos e indiretos, 
número que é seis vezes maior do 
que emprega a indústria automo-
bilística, por exemplo.

O presidente da Associação 
Brasileira dos Criadores do Cavalo 
Mangalarga Marchador (ABC-
CMM), Daniel Borja, explica que 
o segmento é movimentado por 
vendas de equinos, laboratórios 
e produtos veterinários, além da 
mão de obra. “O segmento é maior 
do que todos pensam. O mercado 
equino é muito grande, quem não 
conhece não tem noção do quão 
importante ele é para a economia 
nacional”, afirma.

Borja elucida que as expecta-
tivas para este ano são positivas. 
“O cenário é promissor. Estamos 
fazendo mais do que o dobro de 
eventos que fizemos no ano passa-
do, o que vai gerar um montante 
significativo”.

Um dos principais destaques 
desse nicho econômico são os 
animais da raça Mangalarga Mar-
chador que, no ano passado, 
apresentaram um crescimento de 

10,2% em número de negócios e 
expansão. “Ele é o mais conhecido 
no país, é o típico cavalo de sela, 
de cavalgada e do usuário. Atual-
mente, o Mangalarga representa o 
dobro de todas as outras raças no 
Brasil”, explica o presidente.

Os números mostram a popu-
laridade do Mangalarga. Somente 
no ano passado, foram realizados 
352 leilões que angariaram cerca 
de R$ 141 milhões. Em 2016, foram 
301 leilões arrecadando uma mé-
dia de R$ 121 milhões. O plantel da 
raça (lote de animais) é de aproxi-
madamente 600 mil. E somente o 
mercado entorno do Mangalarga 
Marchador gera 40 mil empregos 
diretos e mobiliza 200 mil pessoas 
no campo indiretamente.

Mangalarga Marchador, que o 
presidente diz ser a Copa do Mundo 
dos cavalos. “Faço essa analogia 
porque é o maior evento equino 
da América Latina. Durante todo o 
ano, temos premiações regionais e 
essa é a oportunidade que os expo-
sitores têm de receber o prêmio de 
melhor cavalo do Brasil”.

O evento recebe aproximada-
mente 2 mil cavalos e promete atrair 
pelo menos 220 mil pessoas. “Têm 
visitantes de todo o país e também 
do exterior. No ano passado, tivemos 
mais de 18 estados presentes, sendo 
do Sul, Nordeste e Centro-Oeste, 
além dos mineiros, obviamente”.

O evento vai acontecer do dia 
17 a 28 de julho. Além de todas 
as atrações acerca do mercado 
equino, haverá também inúmeras 
atrações para a família e, princi-
palmente, para as crianças, como 
o espaço kids e a minifazendinha, 
uma vez que a maioria delas estão 
de férias escolar.

Durante todos os dias do even-
to, cantores e duplas sertanejas 
irão se apresentar no local. No dia 
27 de julho, haverá show da dupla 
Zezé di Camargo e Luciano.

curiosidade... 
O Mangalarga é o fruto 

do cruzamento de cavalos 
Álter, de origem portuguesa, 
com éguas selecionadas 
para sela, o sucesso da raça 
se deve à versatilidade que o 
animal apresenta que se di-
vide entre animais utilizados 
no trabalho, lazer e esporte.

copa do mundo 
dos cavalos

De acordo com Borja, Minas 
Gerais tem grande destaque no 
setor de equinos. Somente na 
ABCCMM, metade dos associados 
são daqui. O estado será palco da 
37ª Exposição Nacional do Cavalo 

mais informações: www.abccmm.org.br

confira os preços

segunda a quinta
r$ 20 (inteira) r$ 10 (meia)

minifazenda
r$ 20 – de 10h às 19h (segunda a quinta-feira), 10h às 21h (sexta, sábado e domingo)

sexta, sábado e domingo
r$ 30 (inteira) r$ 15 (meia)

estacionamento
r$ 40

espaço Kids
r$ 20 – a partir das 10h

mangalarga 
marchador

é uma
das principais
raças do país
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Se a questão é ampliar horizontes, educação é a 
resposta certa. No Sesc, você encontra ensino 
formal e complementar para atender a diferentes 
necessidades e faixas etárias. Oferecemos 
diversas opções de formação e qualificação 
seguindo uma lição que vale pra vida toda: saber 
mais é ter mais possibilidades de escolha.

CRESCER
É UM EXERCÍCIO DE
MÚLTIPLA ESCOLHA.

Cultura | Educação | Esporte | Turismo | Saúde | Ação Social
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nova lima atrai duas empresas
da área de tecnologia e inovação

Trazer novas empresas para a 
cidade, principalmente organiza-
ções conscientes sobre a conser-
vação ambiental, é um pilar da 
administração municipal. Por isso, 
são realizados estudos e levanta-
mentos das regiões que compõem 
a Zona Limpa de Desenvolvimento 
(ZLD) – onde a prioridade é a 
instalação de empresas de baixo 
impacto ambiental. A iniciativa 
já está apresentando resultados, 
como a instalação de duas grandes 
empresas focadas em desenvolvi-
mento sustentável, tecnologia e 
inovação, o BiotechTown e a Aço-
Lab, que iniciaram suas atividades 
neste mês. 

Segundo o prefeito de Nova 
Lima, Vitor Penido (DEM), a pre-
feitura tem trabalhado para pro-
mover o ambiente ideal para 
empresas por meio de projetos de 
empreendedorismo, que atraem 
novos negócios, geram emprego 
e proporcionam a diversificação 
da economia local. “O estudo que 
gerou a Zona Limpa de Desenvol-
vimento tem o objetivo de atrair 
para o município o investimento 
de empresas cientes da impor-
tância da preservação ambiental 
e que estejam dispostas a criar 
novas oportunidades de trabalho, 
contribuindo para o bem-estar da 
população. Além disso, buscamos 
atenuar os impactos das variações 
do principal meio de empregabi-
lidade da cidade: a mineração”, 
disse. 

O BiotechTown foi inaugurado 
no último dia 5 de julho e está ins-
talado em uma área de 2,1 mil me-
tros quadrados. É o primeiro centro 
privado de aceleração de negócios 
de biotecnologia e ciências da vida 
da América Latina e visa fornecer 
ambiente e recursos necessários 
ao desenvolvimento de empresas, 
produtos e negócios nas áreas de 
Biotecnologia e Ciências da Vida.  
Nasceu a partir da parceria da 
Fundação de Desenvolvimento da 
Pesquisa (Fundep) e sua agência 
de inovação, a Fundep Participa-
ções (Fundepar), e a Companhia 
de Desenvolvimento de Minas 
Gerais (Codemg).

O BiotechTown tem ainda 
apoiadores como a Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), a 
Associação Nacional de Empresas 
de Biotecnologia (Anbiotec) e a 
CSul – Desenvolvimento Urbano. 
Outra instalação que chegou ao 
município, no Vale do Sereno, é 
o Açolab, Centro de Inovação da 
ArcellorMital. A indústria de aço 
investirá cerca de R$ 30 milhões 
no novo projeto que tem o objetivo 
de apoiar soluções inovadoras no 
setor do aço por meio de incu-
bação de startups, que deverão 
apresentar projetos nas áreas de 
experiência do cliente, excelência 
operacional, tomada de decisão 
e gestão de conhecimento. Além 
disso, a empresa visa fortalecer o 
ecossistema e envolver os clientes 
e parceiros junto às startups.

Vitor Penido: “Prefeitura tem trabalhado para
promover o ambiente ideal para empresas”
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http://www.abccmm.org.br/
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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

A Prefeitura de ita-
birito realizou no dia 5 
de julho, o compro-
misso de manter viva 
a história de Telê San-
tana. Foi assinado o 
convênio entre a admi-
nistração municipal e 
a Secretaria de Estado 
do Turismo (Setur) que 
formalizou o repasse 
financeiro para a ela-
boração do projeto do 
Museu Telê Santana. 
O evento contou com 
o filho do saudoso 
atleta, Renê Santana, 
presidente do Instituto 
Telê Santana.

em divinópolis, álvaro dias, Fabiano lopes e marcio lacerda
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cAssAçÃo de Wellington mAgAlHÃes - A Câmara Municipal de Belo 
Horizonte promoveu a primeira cassação de vereador na década de 60, 
mais precisamente em 1964, quando se reuniu, extraordinariamente, sob 
a pressão dos militares, que tomaram o poder naquele ano, para cassar 
o vereador Meroveu Rosa e Silva, o famoso Grilo. Já a segunda cassação 
de mandato se deu em 2009, quando Wellington Magalhães perdeu o 
cargo por abuso de poder econômico, em processo movido pelo Minis-
tério Público. Entrou em seu lugar o primeiro suplente, vereador Daniel 
Nepomuceno. Depois de recuperar na justiça o seu mandato, Magalhães 
voltou a Câmara e elegeu-se presidente. O processo que sofre novamente 
analisa seu comportamento como presidente do Legislativo Municipal no 
gasto de propaganda da Casa, no qual é acusado de ter se apropriado de 
R$ 30 milhões. Ele esteve preso por alguns dias e cumpre prisão domiciliar 
com tornozeleira eletrônica. Essa pode ser a terceira cassação na história 
da Câmara, sendo a segunda contra Wellington Magalhães.

o mdB está dividido para a eleição de governador em Minas. Nenhum 
dos pré-candidatos do partido vingou e alguns membros da sigla querem 
apoiar Anastasia (PSDB) e outros querem continuar apoiando o governador 
Fernando Pimentel (PT). Já o presidente da legenda, continua defendendo 
candidatura própria. 

o consumo de cerveja na Rússia foi tão grande, que faltou gás carbô-
nico para a produção da bebida. 

Parece que o único candidato a ser apoiado pelo prefeito Alexandre 
Kalil (PHS) será o jornalista Carlos Viana, que vai tentar o Senado pelo PHS.

compras feitas por brasileiros em sites chineses cresceram 133% em 
maio se comparado com o mesmo mês do ano passado. A China é o 11º 
no ranking dos países mais procurados pelos brasileiros.

Para os belo-horizontinos que gostam de aventura e de experimentar 
novidades, o Shopping Estação BH recebe o maior parque de escalada 
indoor dentro de shoppings do Brasil e o único com parede de realidade 
aumentada, a Virtual Climb.

telê santana

Hermes PArdini FicA mAior -  A empresa mineira acaba de adquirir 
55% do capital do Psychemedics Brasil por R$ 45 milhões. O Hermes Par-
dini já trabalhava em parceria com a Psychemedics, que é especializada 
em exames toxicológicos de cabelo para detectar o uso de drogas em 
motoristas.  Entretanto, para a concretizar a compra, falta ainda a apro-
vação do Cade. Segundo estimativas do setor, o potencial de faturamento 
para este ano é de R$ 1 bilhão. Victor Pardini, presidente do conselho 
de administração do laboratório, disse que o exame toxicológico será 
oferecido em todo o Brasil e que o índice de mortes de caminhoneiros 
nas estradas federais caiu em 38% após a implementação desse teste.

domingo, 15 de julho

Engenheiro Mário Werneck
Bob Faria
Senhora Diana Brant - esposa de Roberto Brant

segunda-feira, 16

Radialista Pedro Luiz Rodrigues
Deputado Laudivio Carvalho
Jorge Trindade

terça-feira, 17

Aniversário de Sabará
Ludmila Carneiro
Breno Lucas - Contagem

Quarta-feira, 18

Ex-ministro Paulo Badad
Renato -  Café Nice
Valquíria Machado

Quinta-feira, 19

Ex-deputada Vera Coutinho
Artur Viana Neto
Ubaldo Miranda
Patrícia Helena Salzar Porto - Assembleia Legislaltiva

sexta-feira, dia 20

Sra. Selma Campos - esposa de Maurício Campos
Ex-deputado Leonardo Moreira
João Lúcio - Café Palhares

sábado, dia 21 

Dr. Obregon Gonçalves
Luiz Fernando - Café Palhares
Senhora Nara Ferraz
América Lazzaroti

Para comemorar o lançamento da revista da Associação dos Delegados da Polícia Federal de Minas 
Gerais (ADPF-MG), no último dia 09, a Confraria de Roberto Gontijo promoveu um coquetel para convidados. 
Na ocasião, além de delegados da Polícia Federal (PF), foram homenageados membros do movimento 
“Orgulho Nacional”, que defendem a autonomia da PF. Estiveram presentes o presidente da ADPF-MG, Tadeu 
Moura, a vice-diretora regional e delegada federal Cristina Amaral, o desembargador Eduardo Machado, 
vários delegados, empresários e admiradores da instituição.

Homenagem

o diretor regional, marcelo Freitas e o
presidente da AdPF-mg, tadeu moura

Alexandre silveira, autor da Pec 412/09, com os líderes do movi-
mento ‘orgulho nacional’ em BH, maurício Vidal e Karla dayrell
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Plus size

Estão abertas as inscrições para a 3ª edição 
do Concurso Miss Minas Gerais Plus Size, que 
acontecerá no dia 28 deste mês, no Ouro Minas 
Hotel. Realizado pela Agência Equipe Plus, o 
evento visa valorizar a diversidade, além de ser 
um meio de provar que a moda é uma forma 
de expressão e deve estar ao alcance de todos, 
independentemente do manequim. Para mais 
informações: (31) 99735-5611.

mmA

O Federação Fight 8 acon-
teceu em Contagem, dia 7, com 
a presença de vários lutadores 
e lutadoras de MMA, além de 
personalidades como Dadá Ma-
ravilha, Dona Geralda (ex-Big 
Brother Brasil), políticos, empre-
sários e fãs do esporte. Também 
presente, o vice-presidente Ricar-
do Carlini ressaltou o trabalho 
social da Federação de MMA em 
Minas, que beneficia cerca de 200 
crianças e adolescentes carentes, 
que praticam o esporte em 12 
comunidades da Grande BH.

Férias

O Museu Brasileiro do Futebol pre-
parou uma programação especial para 
as crianças durante o recesso escolar. 
Entre os dias 17 e 29 de julho, o espaço 
cultural do Mineirão vai oferecer várias 
atividades para crianças de 3 a 12 anos, 
como brincadeiras lúdicas, contação de 
histórias e oficinas. Mais informações: 
(31) 3499-4304.

dona geralda e dadá maravilha premiando a lutadora gabi marçal
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renê santana e Alex salvador
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daniel Amaro

rua dos timbiras , 3085 - santo Agostinho - BH/mg

consulte-nos, teremos prazer em atendê-los

(31) 3295-2616 / (31) 3295-6579

O Buffet Requinte desde 1986 servindo
a sociedade Mineira com serviços

completos de Buffet podendo atendê-los em:
Eventos Corporativos, Coffe Break, Coqueteis,

Casamentos, Aniversários, Formatura dentre outros.

Deixe tudo por nossa conta e divirta-se com os seus convidados.

www.buffetrequintebh.com.br

Buffet Requinte Recepções

como lidAr com A comPulsÃo AlimentAr inFAntil?

Cuidar do peso é fundamental 
para ter um crescimento saudável 
e evitar problemas com a obesi-
dade infantil. No entanto, dados 
da Organização Mundial da Saú-
de (OMS) estimam que mais de 
2 milhões de crianças com menos 
de 5 anos estejam acima do peso 
no Brasil. Os números chamam 
atenção e podem estar ligados 
à compulsão alimentar infantil, 
que é quando se ingere quan-
tidades exageradas de comida 
de forma descontrolada e sem 
consciência.

A nutricionista infantil Ariane 
Bomgosto explica que a obesi-
dade infantil está relacionada 
ao estilo de se alimentar que 
temos atualmente. “Os alimen-
tos voltados para crianças são 
muito ricos em açúcar, contém 
aditivos químicos e artificiais. É 
tudo industrializado e ultrapro-
cessado, que são aqueles que 
vem dentro de pacotinhos e não 
são naturais. Esses alimentos 
acabam viciando o cérebro e 
o paladar e faz com que elas 
queiram consumir cada vez mais 
esse tipo de comida”.

Ainda de acordo com Ariane, 
o estilo de se alimentar foge do 
que deveria ser. “Às vezes por 
praticidade, pelo próprio hábito 
da nossa cultura ou pela indústria 
de alimentos que apela para esse 
tipo de alimentação. Com isso, 
as crianças estão sofrendo com 
sobrepeso ou obesidade. Esse 
número vem crescendo ao longo 
dos últimos anos”, afirma.

E estar fora do peso pode 
trazer consequências. “Ela pode 
se tornar diabética ou estar com o 
colesterol elevado. Se pensarmos 
para o lado psicológico e social, 
a criança pode sofrer bullying. 
Não se sente bem com o próprio 
corpo, começa muito cedo a ter 
problemas de autoestima e se 
isola socialmente. Isso mais tarde 
pode trazer algum tipo de trans-

torno alimentar associado, como 
a compulsão, anorexia, bulimia. 
Também tem crianças acumu-
lando muita gordura abdominal, 
que é uma das mais nocivas para 
essa idade, pois tem relação com 
doenças cardiovasculares”.

compulsão

O sobrepeso ou a obesidade 
podem estar ligados à compul-
são alimentar infantil. Mas é 
preciso analisar cada caso com 
o auxílio de um profissional. A 
nutricionista salienta que existem 
algumas características visíveis 
que podem indicar um quadro 
de compulsão. “Uma criança que 
come de forma descontrolada e 
belisca o dia inteiro, por exemplo. 
Na hora do almoço come seu 
prato de comida já pensando em 
repetir. Coloca uma colherada de 
comida na boca, nem mastigou 
direito e já parte para a segunda. 
São crianças que demonstram 
certa agressividade e descon-
trole emocional, diante de uma 
situação em que alguém negue 

a ela algum alimento. Esses são 
alguns dos principais sinais, mas 
não podemos afirmar de primeira 
sem antes investigar. Mas todos 
esses comportamentos nos levam 
a pensar que seja um quadro de 
compulsão alimentar”.

Nesse contexto, os pais devem 
prestar atenção nos filhos para 
conseguir diagnosticar o proble-
ma e buscar ajuda. “Ao perceber 

alguns desses sinais, recorrer a 
ajuda de um profissional que tra-
balhe na área de comportamento 
alimentar, como nutricionistas, 
psicólogos. O objetivo é tentar 
entender o problema, se aprofun-
dar no assunto e conversar com os 
profissionais para que as ações 
sejam tomadas para melhorar e 
ajudar seu filho de alguma for-
ma”, explica.

Alimentação infantil

Até os 5 anos a criança está em 
fase de desenvolvimento e uma 
alimentação adequada faz toda a 
diferença. “É aquela que equilibra 
os diversos grupos alimentares, 
baseada em vegetais, frutas, le-
gumes, cereais integrais. Com uma 
variedade de frutas na alimenta-
ção, estamos proporcionando to-
dos os nutrientes necessários. Além 
disso, são muito ricas em água que 
ajudam na hidratação, e em fibras 
que facilitam o funcionamento do 
intestino”.

A nutricionista chama atenção 
que muitas mães com crianças 
com sobrepeso ou obesidade, 
compram produtos que são diet 
ou light na tentativa de forçar o 
emagrecimento. “Isso não é indi-
cado, porque todos os alimentos 
para essa fase da vida devem ser 
integrais. E esses produtos sempre 
tem algo que é artificial ou não 
natural, que não faz bem para 
o organismo da criança e pode 
trazer problemas para o desen-
volvimento”.

comendo por ansiedade

A auxiliar de escritório Adriana 
Mazza teve que lidar com a com-
pulsão alimentar do filho Samuel, 
de 5 anos. “Nas festas de aniversá-
rio dos amiguinhos, enquanto ou-
tras crianças comiam dois ou três 
salgadinhos, meu filho já tinha 
comido oito. Os docinhos eram 
os piores. Por serem menorzinhos, 
colocava dois de uma vez na boca. 
Uma vez fui limpar o quarto dele 
e achei papel de biscoito e desses 
bolinhos industrializados debaixo 
da cama”, relata.

Segundo ela, o filho quase 
sempre repetia o almoço, comia 
rapidamente e não tinha limites 
de quantidade. “Se fosse alguma 
comida que ele gostasse muito 
como frango empanado e batata 
frita, comia tudo até acabar”. 
Adriana percebeu que algo estava 
errado e procurou ajuda. “Levei o 
Samuel no nutricionista e ele me 
disse que o peso dele estava acima 
do ideal para uma criança de 5 
anos e me questionou sobre como 
era a alimentação. Ele me sugeriu 
diminuir alguns alimentos e inserir 
outros mais saudáveis na rotina”.

Mas foi em uma consulta 
com a psicóloga que o problema 
maior foi descoberto. “Ele estava 
com compulsão alimentar por 
ansiedade. Ele comia não para 
saciar a fome, mas sim porque 
estava nervoso ou ansioso com 
alguma coisa. Depois disso, passei 
a controlar a quantidade, o tempo 
da refeição, colocar mais frutas 
no cardápio entre uma refeição 
e outra”.

Adriana revela que também 
precisou lidar com os comen-
tários na própria família. “O 
pessoal não entendia e pensava 
que era falta de educação ou 
simplesmente gula da criança, 
quando, na verdade, era um pro-
blema que precisava ser tratado. 
Hoje controlo a dieta dele e tenho 
ensinado sobre alimentação 
saudável e incentivado a prática 
atividades”.

Pais precisam
ficar de olho para

avaliar se a criança
pode sofrer com

o problema

Pais precisam
ficar de olho para

avaliar se a criança
pode sofrer com

o problema
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O PROGRAMA DE VANTAGENS MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.

CINEMARK MANIA
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ADQUIRA JÁ O SEU CARTÃO  
CINEMARK MANIA NAS BILHETERIAS 
E TENHA VANTAGENS O ANO INTEIRO.

PARA RESGATAR O BRINDE, É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE UM INGRESSO. SUJEITO À DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE.  IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. 
PROMOÇÃO EXCLUSIVA PARA MEMBROS CINEMARK MANIA. ACESSE O REGULAMENTO EM CINEMARK.COM.BR/CINEMARK-MANIA E SAIBA MAIS.

SOMENTE NOS CINEMAS

BRINDE DA SEMANA

GANHE UM CHAVEIRO ABRIDOR 
DE GARRAFAS DO FILME UMA 

QUASE DUPLA NA COMPRA 
DE UM INGRESSO COM SEU 
CARTÃO CINEMARK MANIA.

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN
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Projeto cria camisetas para 
levantar bandeiras sociais

E V E N T O

Blusas são ancoradas no tema “Meu Corpo Minha Bandeira”

“O que vestimos diz muito sobre 
aquilo que somos”. Esse velho dita-
do popular está bem atual, pois a 
moda não é apenas o que é bom ou 
não para determinado tipo de cor-
po, mas sim uma forma de traduzir 
o que pensamos. E, partindo desse 
princípio, a Mooca (primeiro marke-
tplace do Brasil com aceleração de 
produtores locais), em parceria com 
a marca LOR, trouxe uma proposta 
diferente para as camisetas temáti-
cas da Copa do Mundo. 

Levando em consideração que 
durante o Mundial todo mundo 
levanta a bandeira do Brasil, a loja 
criou a coleção “Meu Corpo Minha 
Bandeira”, com o intuito de destacar 
alguns movimentos sociais, como o 
feminismo, empoderamento negro 
e LGBT. “Após várias reuniões, che-
gamos a ideia de ter uma camisa 
simples, mas que permita que o 
público a personalize de acordo com 
a causa/brasão que se identifica”, 
explica uma das cofundadoras da 
Mooca Marina Montenegro. 

O projeto é uma coleção ex-
clusiva, no qual o fundamental é 
hastear as bandeiras de respeito 
e de orgulho. Além disso, a linha é 
composta por camisas brancas que 

carregam o slogan da campanha 
e as patches especiais (espécie de 
brasão), assinadas pelos designers 
Letícia Naves e Ronei Sampaio. 
“Para falarmos sobre esses mo-
vimentos sociais, procuramos 
artistas que tem um lugar de fala. 
Letícia possui atuação na causa fe-
minista e, para o empoderamento 
negro e LGBT, convidamos o Ronei”. 

Marina conta que há expecta-
tiva é fazer outras camisas englo-
bando mais movimentos sociais. 
“Estamos chamando nas nossas 
redes sociais para as pessoas indi-
carem bandeiras que queiram ver. 
Após essa fase, como aconteceu 
na coleção anterior, vamos buscar 
também artistas com local de fala”.

melania trump e o 
casaco “polêmico” 

Após o presidente dos 
EUA, Donald Trump, sancio-
nar a política de tolerância 
zero aos imigrantes ilegais 
- o que causou a separa-
ção de várias crianças de 
suas famílias e mães -, a 
primeira-dama, Melania 
Trump, fez uma visita sur-
presa a um dos albergues 
onde estavam as crianças. 
Durante esse encontro, ela 
usou um casaco com a fra-
se: “Eu realmente não me 
importo, você se importa?” 
estampado nas costas.

A ação da primeira-
-dama foi bastante criti-
cada nas redes sociais e 
a imprensa questionou 
a porta-voz de Melania, 
Stephanie Grisham, o mo-
tivo daquela jaqueta. Ela 
respondeu que “Era um ca-
saco. Não havia nenhuma 
mensagem oculta. Após a 
importante visita ao Texas, 
espero que a imprensa não 
escolha focar isso”.

moda de resistência 

Umas das pessoas que com-
prou as camisetas temáticas foi o 
psicanalista Rafael Paiva. Ele conta 
que adquiriu a com o patch do mo-
vimento LGBT. “Estamos vivendo em 
um momento bem sombrio, não 
só no Brasil, mas no mundo todo 
há uma onda de conservadorismo 
muito grande. Essa blusa mostra a 
minha posição e, ao usá-la, quero 
fazer resistência a isso”. 

 O psicanalista relata que ainda 
não usou a camiseta por ter pouco 
tempo que a comprou e, inclusive, 
confidencializa que há um certo receio 
de colocá-la e sofrer algum tipo de re-
taliação. “O que nos une é a diferença 
e, apesar de tudo, vou usá-la para 
mostrar a minha bandeira”, finaliza.

A camisa e as ban-
deiras podem ser ad-
quiridas na própria loja 
Mooca (Rua Antônio de 
Albuquerque, 458, Sa-
vassi) ou por meio do site 
www.mooca.co. Cada 
peça custa R$ 89,90 
e vem com um patch, 
à escolha do cliente. 
Caso a pessoa queira 
comprar mais brasões, 
o valor unitário é de 
R$ 25,90. 
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conFrAriA do FogÃo A lenHA

O empresár io  Rober to 
Gont i jo  recebeu um 
grupo de amigos e con-

vidados especiais para marcar 

o lançamento da revista da 
Associação dos Delegados da 
Polícia Federal. Os presentes 
aproveitaram a ocasião para 

tratar também sobre o desen-
volvimento do “Movimento 
Orgulho Nacional”. As fotos 
são de Eloy Lanna.

S ob o comando do presi-
dente da Faemg, Roberto 
Simões, foi realizada mais 

um evento para a entrega de 

agraciados com a Medalha 
do Mérito Rural. A solenidade 
contou com a presença dos 
homenageados e convidados, 

além de marcar as comemora-
ções do Dia do Produtor Rural 
Mineiro. As fotos são de Victor 
Schawner.

MÉRITO RURAL DA FAEMG

Antonio carlos, Frank e luciane goebel

desembargador eduardo machado
e roberto gontijo

Alexandre silveira, Karla
Vidal e maurício Vidal

claudinei Franzini e mário Henrique caixa

tadeu moura, Juvercino
guerra e marcelo Freitas

Agraciados 2018

Artur lopes Filho, Arnaldo Botrel, carlos
Pereira mota e mônica mascarenhas

roberto simões, Patrick Brauner
e Antônio carlos

Bruno divino, camila de oliveira, José ricardo Albanez, rodrigo Alvim,
natalia e Wallisson lara e maria tereza leal

Flávio Braga, Juvercino guerra, marcelo Freitas, cristina Amaral, Alexandre silveira,
Fabiano cazeca, eduardo machado, roberto gontijo, Fátima Bassalo e tadeu moura

gilman Viana, roberto simões, Abgail
Valias, Wilson moura e Breno mesquita

melania trump
em visita ao texas
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

Av. contorno, 7187 - lj. 3
lourdes - Belo Horizonte - mg

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

o segundo FilHo cHegou, e AgorA?
É comum lidar com ciúme das crianças nesse momento de mudanças na família

sobre o
segundo

filho

“Às vezes, a gente percebe no segundo filho que poderia ter feito diferente com o 
primeiro e isso gera um sentimento de culpa. Mas está tudo bem. É um aprendizado. 
Nem a criança e nem os pais vem com manual de instruções”, informa a psicóloga.

D izem que nossos irmãos 
são os primeiros amigos 
que temos. Mas, de-
pendendo da criança, 

essa amizade não começa tão 
rápido. Afinal, é muito comum 
que o primogênito tenha ciúme 
da chegada do caçula em casa. 
O sentimento pode acontecer 
por vários motivos. No entanto, 
é possível preparar o ambiente 
para que essa relação comece de 
forma pacífica.

A coach, psicóloga organi-
zacional e clínica Livia Marques 
explica que todo os ciúmes vem 
de uma insegurança criada pelo 
filho mais velho. “Antes ele era 
sozinho, não dividia a atenção dos 
pais, seja ela pouca ou muita, com 
ninguém”.

Ela acrescenta que o fato do 
bebê precisar de mais cuidado 
contribui para o ciúme. “É co-
mum que os adultos procurem o 
recém-nascido primeiro. Quando 
chega uma visita, por exemplo, 
é normal que eles queiram ver 
aquela criança que é novidade. 
E isso faz o mais velho achar que 
não é mais tão querido”.

Livia explica que o ciúme 
independe da idade. “É uma 
questão de comportamento e 
de como cada um vai reagir. 

Pode acontecer com os bebês, 
crianças e, até mesmo, com 
adolescentes”.

A dona de casa Karine Gon-
çales passou por essa situação 
com seus filhos. Sua filha mais 
velha tem 9 anos e o caçula 3. 
Ela conta que, no começo, não 
sentiu o incômodo, mas que de-
pois de um tempo, a filha passou 
a demonstrar. “Ela me ajudava a 
cuidar dele, porém quando o bebê 
começou a interagir, ela começou 
a sentir. Não sabia lidar com o fato 
de não ser mais o foco de todas 
as atenções, afinal, foram 6 anos 
sendo filha única”.

A criança começou a não 
demonstrar interesse pelos as-
suntos do irmão. “Não fazia mais 
questão da companhia dele. Até 
que, certo dia, ela verbalizou: 
‘Preferia muito mais a minha 
vida quando era filha única’. 
Essa indiferença era específica e 
dirigida ao irmão. Apesar de não 
concordar com o comportamen-
to, eu a entendia, porque não 
estava sendo fácil digerir tanta 
novidade”.

A professora de inglês Vanessa 
Queresma também teve que lidar 
com o ciúme da sua primogê-
nita de 2 anos com a chegada 
do seu caçula que agora tem 7 
meses.  “Já na gestação ela mu-
dou. Fazia manha para chamar a 
atenção e dizia que tudo era dela. 

Quando o conheceu, gritou um 
sonoro ‘não’”.

Vanessa conta que sua filha 
mescla entre querer cuidar e sentir 
ciúmes do irmão. “Ela implica, 
mas também briga quando ele 
chora. E grita quando ele dorme. 
Sei que o ama, mas não quer 
dividir a atenção dos pais”.

As duas mamães optaram 
pelo mesma saída: o diálogo. 
“Algumas pessoas me orienta-
ram a procurar uma psicóloga. 
Mas eu acreditava e sentia que 
não era para tanto. Comecei a 
conversar com ela. Eu sabia que 
era importante fazer ela perceber 
que, independente de estar ou 
não no foco, é parte importante 
e insubstituível da nossa família”, 
afirma Karine.

O mesmo fez Vanessa. “Ex-
pliquei que ela é a minha meni-
ninha, mas que ele é um bebê 
e ainda não sabe fazer as coisas 
como ela. Que ele precisa de cui-
dados e que ela, como irmãzona, 
pode ajudar o papai e a mamãe”.

A psicóloga aponta que, de 
fato, o diálogo é a saída. “Uma 
outra dica é fazer o possível para 
manter o filho mais velho na 
rotina. Os pais devem tentar sair 
com ele, às vezes pedir ajuda. É 
cansativo, mas a criança precisa 
disso para se sentir querida e 
conseguir amar o irmãozinho 
que chegou”.

Encontro de carros antigos  
acontece em Santa Cruz de Minas

música para todos os 
gostos no sesc Palladium

O Sesc Palladium oferece aos 
apreciadores da música 
shows imperdíveis neste 

mês, em Belo Horizonte. Dentre os 
estilos se destacam o jazz, a MPB e 
a música para concerto. 

No dia 19, o público pode con-
ferir mais uma edição do Concerto 
Sesc Partituras, que convida a pia-
nista Joana Boechat e a flautista 
Shari Simpson para um recital de 
obras inéditas de dois composi-
tores presentes no acervo Sesc 
Partituras: Maurício Welupek e 
Marcelo Dino. Serão interpretadas 
as obras Visões do Japão (2016), 
em que Welupek compila aspec-
tos da apaixonante e meditativa 

cultura japonesa, com movimentos 
dedicados à cerimônia do chá, aos 
campos de arroz e ao monte Fuji, 
e haverá a estreia da obra Inter-
lúdio para flauta e piano (2008), 
de Dino. 

Também integram o programa 
as peças Prelúdios para piano 
n.4, 5 e 6 (2010) e Lucas’ Lullaby 
(2013). A apresentação será no 
Teatro de Bolso, às 19h30, e a 
entrada é gratuita. Os ingressos 
devem ser retirados na bilheteria 
30 minutos antes do evento.

O Sesc Partituras é uma bi-
blioteca digital sem fins lucrativos 
que visa preservar e difundir o 
patrimônio musical brasileiro, 

democratizando o seu acesso 
através da disponibilização de 
partituras digitalizadas e editora-
das. Utilizando eficiente sistema 
de busca, o site permite a visua-
lização e impressão integral das 
obras catalogadas e a audição 
da maioria delas, oferecendo 
importante suporte a músicos, 
estudantes de música e pesqui-
sadores.

Já no dia 26, o Teatro de Bolso 
recebe a segunda edição de julho 
do Salve o Compositor!, com o 
show do artista mineiro reconhe-
cido por ser um dos maiores vio-
lonistas do Brasil: Juarez Moreira. 
Centrado na figura do compositor, 
o projeto é pautado pela valoriza-
ção e difusão da música autoral 
produzida em Minas Gerais e no 
Brasil. Em processo de criação de 
obra inédita para o Savassi Festival 
2018, Juarez (violão e guitarra) 
adianta para o público algumas 
destas composições, acompanha-
do por Kiko Mitre (contrabaixo), 
Lincoln Cheib (bateria), Cléber 
Alves (saxofone) e Deangelo Silva 
(piano). A apresentação será às 
20h e os ingressos custam R$ 20 
(inteira). Os trabalhadores do co-
mércio de bens, serviços e turismo 
e seus dependentes possuem 60% 
de desconto.

Juarez moreira artista mineiro reconhecido por
ser um dos maiores violonistas do Brasil
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Foi a menor cidade do Brasil 
localizada no interior de Mi-
nas Gerais, na Estrada Real 

entre São João del-Rei e Tiradentes, 
o local eleito para o primeiro en-
contro de carros antigos, no último 
final de semana de julho de 2018.

 Santa Cruz de Minas é pe-
quena em extensão, com 2,8 Km 
quadrados, mas abriga um dos es-
paços de eventos mais requisitados 
da região. O Espaço Lagos de Minas 
decorado em estilo rústico com 
moderno (característico da região) 
possui um requintado salão com 
capacidade para 2.200 pessoas 
assentadas, com padrão de se-

gurança certificado pelo corpo de 
bombeiros, ambiente totalmente 
climatizado, e sua área externa 
coberta com vista para a lagoa 
natural para mais de 450 pessoas. 
Possui um amplo estacionamento, 
com capacidade para aproximada-
mente 1.500 veículos.

O Espaço Lagos de Minas é 
extremamente versátil para vários 
tipos de festas podendo ser modu-
lável para o tamanho do evento. 

O evento será realizado nos 
dias 27 e 29 de julho de 2018 e a 
entrada será mediante a doação 
de 1 kg de alimentos não perecíveis 
(sugestão solidária). 

Nos 3 dias do 1º Encontro 
de Carros Antigos de Santa Cruz 
de Minas,  teremos atrações 
musicais como Banda Galwen, 
Amanda Barros e Beatles Fo-
rever,  já confirmados, entre 
outros e o famoso mercado das 
pulgas e uma deliciosa praça de 
alimentação. 

E para quem pretende se hos-
pedar durante o evento, a suges-
tão é a Pousada Lagos de Minas, 
cercada de área verde às margens 
da Lagoa Sete Cordões, com deco-
ração rústica, acolhedora e única, 
para proporcionar o maior conforto 
aos seus clientes.

Evento
será
realizado
nos dias
27 e 29
de julho
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Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

A Prefeitura de Itabirito iniciou a exe-
cução de duas obras de grande impor-
tância para o município: reforma parcial 
da Fábrica Velha e a reforma da antiga 
escola Manoel Salvador de Oliveira, que 
será transformada em Centro Municipal 
de Educação Infantil (Cmei). As obras 
serão realizadas com recursos do Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais, 
aprovados pela Câmara Municipal. 

As ações na antiga Fábrica Velha, no 
Centro da cidade, incluem a reforma de 
seis galpões, parte da área construída do 
local. No espaço beneficiado estão duas 
estruturas que abrigarão as secretarias 
de Patrimônio Cultural e Turismo e de 
Esportes, além das ações já desenvolvi-
das em outros locais, como o Atelier de 
Artes Integradas e o núcleo de ginástica. 
Um dos objetivos é, além de otimizar os 
espaços, eliminar o custo com aluguel de 
vários imóveis na cidade. 

Parte da estrutura da Secretaria 
de Assistência Social também será 
migrada para o local. Além disso, a 
Secretaria de Planejamento está con-
cluindo, junto ao prefeito e secretários, 
a avaliação do aproveitamento dos 
demais espaços existentes no comple-
xo. A expectativa é que a transferência 
aconteça no próximo ano. 

De acordo com o secretário de 
Planejamento, Paulo Carvalho, está 
é uma importante ação para o muni-
cípio. “Com a reforma, estamos cum-
prindo a meta de aproveitar a área, 
proporcionando mais um espaço de 
cultura, esporte e lazer para a popu-
lação, e ainda economizamos com 
o custo dos alugueis que pagamos 
hoje”, ressaltou. 

nova creche 
Outra obra importante que está 

saindo do papel é a reforma da antiga 
escola Manoel Salvador de Oliveira, 
que será transformada em Cmei. 
A escola que funcionava no local, 
atendendo alunos do 1º ao 9º ano, foi 
transferida para novo prédio inaugu-
rado em 2014. 

A nova Cmei vai atender cerca de 
200 crianças, de zero a cinco anos, 
dos bairros São José, Floresta, Itau-
bira, Liberdade, Pedra Azul, Portões, 
São Mateus e Veneza. O espaço vai 
contar com dez salas de aula, sala 
de jogos, sala multiuso, banheiros 
adulto e infantil com acessibilidade, 
mecanografia, além de toda estrutura 
administrativa.

O prefeito Humberto Souto 
(PPS) no dia 9, o espaço Sagara-
na (anexo ao Parque Guimarães 
Rosa), dotado de ecopista, bancos 
feitos de troncos de árvores e artes 
fabricadas com sucatas e cipós. Em 
breve, o local, que fica localizado 
na Avenida José Corrêa Machado, 
no bairro Ibuturuna, será oficia-
lizado como praça. A solenidade 
foi prestigiada por representantes 
da população e autoridades mu-
nicipais.

A ecopista possui 1.300 metros 
de extensão e é toda iluminada, 
permitindo caminhadas à noite. 
As obras de arte são de autoria 
dos artistas Gu Ferreira, Felicidade 
Patrocínio e Roberto Marques. 
Nas proximidades também fun-
ciona uma academia ao ar livre. O 
novo espaço possui 35 mil metros 
quadrados e foi desmembrado do 
Parque Guimarães Rosa, que ocu-
pa uma extensão de 46 hectares

O médico Rosemberg Medeiros 
falou em nome dos moradores 
da região, quanto o coordenador 
da Pastoral Carcerária, Dílson 
Marques, que contribui no Projeto 
“Para Além das Prisões”, reco-
nheceram a importância de mais 

este espaço para a população de 
Montes Claros. Ambos entendem 
que a atual administração está 
no caminho certo, ao preservar a 
natureza e dar opções de lazer, es-
porte e entretenimento a crianças, 
jovens e adultos.

Para o secretário municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, Paulo Ribeiro, o espa-
ço é o mais bonito de Montes Cla-
ros. Lembrou que o Parque Guima-
rães Rosa foi criado na gestão do 
saudoso ex-prefeito Mário Ribeiro e 
que a atual administração não está 
medindo esforços para revitalizar 
estas áreas verdes, contribuindo 
para a melhoria da qualidade de 
vida da população.

De acordo com o prefeito, a 
cidade estava carente não somen-
te de espaços públicos de lazer e 
cultura, mas principalmente de 
saúde e educação, por descaso dos 
últimos gestores, que cometeram 
muitas improbidades administra-
tivas. “Infelizmente, a corrupção 
não deixava sobrar dinheiro para 
fazer nada, e ainda deixaram a pre-
feitura falida. Agora, é diferente: 
em pouco tempo, já fizemos mais 
do que foi feito nos últimos anos. 

Estamos com a prefeitura toda 
organizada, sem fazer nenhum 
milagre, apenas administrando o 
dinheiro do povo com honestida-
de. É por isso que sempre digo: 
administrar é muito simples: é só 
não roubar e nem deixar roubar”, 
destacou. Segundo Souto, espaços 
como este serão multiplicados pela 
cidade, sempre visando a qualida-
de de vida dos montes-clarenses.

A ex-primeira-dama de Montes 
Claros, Jacy Ribeiro, aproveitou 
a solenidade para doar obras de 
arte, já expostas no interior do 
parque. Jacy também fez questão 
de construir canteiros de rosas para 
embelezar ainda mais aquela área 
verde.

sagarana 
 É um livro regionalista de 

Guimarães Rosa, com histórias do 
sertão de Minas Gerais. É um hibri-
dismo: “saga”, radical de origem 
germânica que significa “canto 
heróico”, “lenda”; e “rana”, pa-
lavra de origem tupi que significa 
“que exprime semelhança”. Assim, 
Sagarana significa algo como “pró-
ximo a uma saga”.

Belotur lAnçA ProJeto Futurismo

Com o objetivo de promover um inter-
câmbio com o ambiente acadêmico 
e consolidar a capital mineira como 
um destino turístico inteligente, 

competitivo e sustentável, a Belotur lançou 
o projeto fuTURISMO - Programa de Pesquisa 
e Inovação Turística. No lançamento, realiza-
do no dia 9, foi apresentado um estudo de 
viabilidade para o Laboratório de Inovação 
no Turismo. O material foi produzido em 
parceria com alunos do mestrado e douto-
rado de Inovação da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). 

Além do laboratório, o fuTURISMO tem 
ainda outras iniciativas previstas: o Hackatur 
– Desafio de Inovação no Turismo, projeto 
com foco em startups e empreendedores; 
o Seminário Internacional Cidade e Destino 
Turístico Inteligente, programado para se-
tembro, e o fortalecimento do Observatório 
do Turismo, focado em estudos e inteligência 
de mercado. 

“O fuTURISMO é um programa de pes-
quisa e inovação turística, em parceria com 
academia e mercado, que vai nos auxiliar 
na estruturação de políticas de turismo, 
além de fortalecer o sistema de startups e 
empreendedorismo sob essa ótica”, afirma 
Aluizer Malab, presidente da Belotur. 

O programa mescla em seu título duas 
palavras (futuro/turismo) em uma derivação 
para designar o conjunto de diretrizes que 
a Belotur prepara para incorporar em sua 
atuação como órgão de desenvolvimento e 
fomento das atividades turísticas e associa-
das em Belo Horizonte. As ações integrantes 
estão sendo traçadas para promover a 
inovação, fomentar o empreendedorismo 
e difundir conhecimento nas áreas de tu-
rismo, cultura, entretenimento, eventos e 
gastronomia, tendo o turismo urbano como 
catalisador desses segmentos. 

A linha seguida pelo projeto está, tam-
bém, de acordo com o plano da nova gestão 
da Organização Mundial do Turismo. Lança-
do em maio deste ano, com o tema: “Para 
2030: Tornar o turismo mais inteligente, 
mais competitivo e mais responsável”, o 
novo plano visa assegurar a importância do 
setor para o desenvolvimento sustentável e 
incentivar a colaboração de múltiplas partes 
interessadas no planejamento, desenvolvi-
mento e gestão.

 

laboratório 
A Belotur buscou na UFMG auxílio no 

desenvolvimento de um laboratório em 
inovação para o turismo nos modelos de 
Montreal, Paris e Portugal. O primeiro passo 
foi a elaboração, por parte dos alunos do 
mestrado e doutorado da instituição, de um 
plano de viabilidade que aponta as diretrizes 
e o modelo de operação do laboratório que 
será implantado pela Belotur. O estudo se 
tornou objeto de análise dos futuros mes-
tres e doutores, a partir da aproximação da 
Belotur com o ambiente acadêmico, e virou 
case para estruturar as bases dentro da em-
presa em caráter sistemático e permanente, 
permitindo a expansão para o ambiente 
externo da organização. O projeto marca a 
retomada do estreitamento das relações da 
Belotur com as instituições de ensino, em 
busca de reciprocidade entre teoria e prática. 

 

Hackatur
O Desafio de Inovação no Turismo - Ha-

ckatur é um projeto voltado ao incentivo e 

desenvolvimento de soluções inovadoras e 
criativas propostas por startups e empreen-
dedores para o setor de turismo. O foco é 
gerar novos modelos de negócios e soluções 
inovadoras vinculadas à cadeia produtiva do 
turismo e atividades associadas, promovendo 
interação, integração, negócios e aprendizado 
aos participantes envolvidos. Em breve será 
publicado o regulamento e a abertura das ins-
crições para os interessados em participar do 
Hackatur, parceria entre a Belotur e o Sebrae. 

 

seminário internacional 
Estimular o diálogo e o debate téc-

nico entre poder público, setor privado, 
universidades e agentes do terceiro setor 
será a base para a realização do evento, 
em formato de seminário, para tratar dessa 
temática que é tendência mundial. Previsto 
para setembro de 2018, o seminário tem 
por objetivo discutir políticas públicas para 
a constituição de uma cidade e um destino 
turístico inteligente competitivo frente aos 
demais destinos nacionais. 

O conceito Destino Turístico Inteli-
gente – DTI, base para a formatação do 
fuTURISMO, tem sua origem nas cida-
des inteligentes (smart cities) e é aquele 
“destino turístico inovador, consolidado 
sobre uma infraestrutura tecnológica de 
vanguarda, que garanta o desenvolvimento 
sustentável do território turístico. Acessível 
a todos, facilita a interação e a integração 
do visitante com o entorno e incrementa a 
qualidade de sua experiência no destino, ao 
mesmo tempo em que melhora a qualidade 
de vida do residente”.

O foco é gerar novos 
modelos de negócios 
e soluções inovadoras 
vinculadas à cadeia 
produtiva do turismo

Prefeitura de Itabirito inicia 
importantes obras na cidade

reforma parcial da Fábrica Velha
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Viaduto santa teresa

Montes Claros entrega espaço
verde para a população

Humberto souto: “infelizmente, a corrupção não deixava sobrar dinheiro para fazer nada”
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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

cursos de mAniPulAçÃo de Alimentos

ForA tite

O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares de Belo Horizonte - Sindhorb e Amibar, 
em parceria com a Alimentum Consultoria vai 
realizar um curso na área de manipulação de 
alimentos. O Curso de Manipulação de Alimentos 
será no período de 23 a 27 de julho de 2018. Das 
15h às 19h. O valor da inscrição é R$ 200, por alu-

no associado do Sindhorb e R$ 240 por aluno de 
empresas não associadas. Esse curso é obrigatório 
e exigido pela Anvisa. As aulas serão ministradas 
pela nutricionista Maria José Vieira . O curso será 
realizado no Auditório do Sindhorb - Av. Brasil, 510, 
4º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte. Inscrição 
pelo e-mail:  tesouraria1@sindhorb.org.br.

O ainda técnico da “seleção estrangeira/corinthiana/bra-
sileira”, o prolixo e bom de papo Tite, para mim um dos piores 
técnicos de futebol do Brasil, disse que ainda vai “pensar e 
conversar com a sua família” para aceitar, ou não, o convite 
da CBF de comandar a seleção por mais 4 anos. Mas, tudo 

indica que ele vai aceitar porque a mordomia é demais. O 
time “brasileiro” sob o seu comando chegou as quartas de 
finais por sorte e por incompetência das equipes adversárias. 
A seleção não tinha nenhuma jogada ensaiada, só ficava 
cruzando bola dentro da área e reclamando da arbitragem.

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

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

neymar cai-cai. Talvez essa tenha sido 
a maior decepção para nós brasileiros. 
Neymar, que é tido pela imprensa esportiva 
como o 3º melhor jogador do mundo, teve 
uma atuação bastante polêmica na Copa 
do Mundo, jogando mal e só reclamando 
da arbitragem. Acontece que ele é um bom, 
mas não um super craque e, agora pode 
estar com as malas prontas para o Real 
Madrid na Espanha. Nada mal para ele que 
vai continuar recebendo R$1 milhão por dia. 
Esse é o mundo do futebol.

O Aeroporto Municipal Fran-
cisco Álvares de Assis (Serrinha) 
sediou o terceiro encontro em 2018 
dos empresários que compõem 
o “Fórum de Discussão Perma-
nente Para o Desenvolvimento 
Econômico e Sustentável de Juiz de 
Fora”, no dia 9. A pauta incluiu as 
ações da nova administradora do 
equipamento aeroportuário, AMD 
Services, e futuros investimentos 
no aeroporto. 

Estiveram presentes o prefeito 
Antônio Almas (PSDB), secretários 
municipais e empreendedores lo-
cais. Ele falou sobre a importância 
do diálogo para a promoção do de-
senvolvimento econômico susten-
tável: “Não acredito em ampliação 
sem participação da sociedade. A 
relação de parceria é fundamental 
para criarmos ambientes favoráveis 

de investimentos e alavancarmos o 
crescimento da cidade”.

Lembrando os atuais desafios 
da economia, o diretor-executivo 
(CEO) da AMD Services, Marco 
Nicolau, também ratificou a im-
portância do espaço de discussão 
e participação promovidos pelo fó-
rum. Ele apresentou a estrutura do 
aeroporto e as ações da empresa, 
que assumiu o equipamento em 
janeiro: 

“Nossa proposta é atrair novos 
negócios, inclusive trazer nova-
mente as operações comerciais, 
que depende de demanda. Hoje, 
o aeroporto opera com aviação 
executiva e treinamentos. Em duas 
escolas, formamos pilotos para o 
Brasil inteiro. Temos no Serrinha 
uma das melhores pistas do país, 
em perfeitas condições”, ressaltou. 

Para o secretário de Desen-
volvimento Econômico, Trabalho 
e Turismo, Rômulo Veiga, o Aero-
porto da Serrinha pode ser vetor 
de desenvolvimento econômico de 
Juiz de Fora, junto a outras ações 
realizadas pela prefeitura.

O “Fórum de Discussão Per-
manente Para o Desenvolvimento 
Econômico e Sustentável de Juiz de 
Fora” foi instalado em 2017, com 
objetivo de se tornar ferramenta 
de escuta do Executivo, para iden-
tificar oportunidades e auxiliar o 
processo de tomada de decisões 
em temas relativos ao desenvolvi-
mento socioeconômico da cidade. 
Desde então, nove encontros foram 
realizados, discutindo temas como, 
segurança pública, educação, cul-
tura, licenciamento e aprovação de 
projetos, dentre outros.

Aeroporto da serrinha é tema
de reunião em Juiz de Fora

“não acredito em desenvolvimento sem participação da sociedade”
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CORONEL FABRICIANO LANçA PROGRAMA “MORAR LEGAL”

A Prefeitura de Coronel Fabri-
ciano, por meio da Secretaria de 
Governança Urbana, Planejamento 
e Meio Ambiente, realizou no dia 
8, coletiva de imprensa para lança-
mento do “Programa Morar Legal 
– Minha Casa, Minha Conquista!”, 
que visa regularizar até 10 mil imó-
veis em diversos bairros da cidade. 
O programa é pioneiro no estado e 
será apresentado em Belo Horizonte 
como sugestão para implantação 
na área metropolitana da capital.

A administração municipal vai 
oferecer às pessoas que precisam, 
a oportunidade de adquirir a es-
critura de seu imóvel por meio de 
diretrizes para acompanhamento 
até a finalização do processo. O 
Morar Legal será realizado em 
toda a cidade, em diversas etapas 
e com a participação direta do 
cidadão em oficinas de discussão 
em todos os setores, seminários 
e acompanhamento direto por 
meio de consultoria especializada. 
Ao todo, estima-se que um terço 
da população, ou seja, aproxima-
damente 40 mil pessoas, sejam 
beneficiadas.

Por meio do programa, a pre-
feitura vai arcar com uma parte 
do valor da regularização, ou seja, 
o proprietário irá economizar até 
três quartos do valor que investiria 
de forma individual. O munícipe só 
pagará pela regularização se seu 
imóvel estiver apto para ser lega-
lizado. Caso contrário, o processo 
não terá custos. 

O prefeito, Dr. Marcos Vinicius 
(PSDB), destaca a importância 
do projeto. “O Morar Legal é o 
maior programa de regularização 
fundiária implantado no estado. 
Vamos dar a oportunidade para 
que as pessoas tenham uma vida 
com mais dignidade e segurança, 
uma demanda antiga que veio se 
arrastando há anos”, afirma. 

Além de todo o apoio e custeio 
de uma parte do processo de regu-
larização, a ação da administração 
municipal permitirá que o proprietá-
rio adquira a certidão de número do 
imóvel. Com a certidão em mãos, 
ele poderá requerer a instalação 
de serviços básicos, como energia 
elétrica e água nas residências.

O secretário de Governança Urba-
na, Planejamento e Meio Ambiente, 
Douglas Prado, explica o processo. 
“Após avaliação pela equipe técnica 
do setor de habitação e consultoria, a 
documentação será enviada ao cartó-
rio de imóveis para busca de históricos 
de posse e escritura. Cada caso será 
avaliado conforme a situação, como 
tamanho da área, localização, situa-
ção da documentação, etc”.

“esse é o maior programa de regularização fundiária implantado no estado”
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oPerAdores Hoteleiros do BrAsil

Foi eleito para o triênio 2018-2021 em chapa, o presidente da rede itercity e a vice-pre-
sidente administrativa e financeira, que estará a cargo de manuel gama, da rede travel 
inn. o ceo da Atlantica Hotels, eduardo giestas, juntamente com a Patrick mendes, ceo 
da Accor Hotels; cesar nunes, diretor de marketing e Vendas da Atrio; Jayme canet neto, 
ceo da deville Hoteis e Alexandre solteiro, ceo da BHg, serão também vice-presidentes.

uberlândia é a primeira cidade de minas a 
aderir ao movimento legalidade. Uberlândia se 
tornou, no último dia de fevereiro, o primeiro mu-
nicípio de Minas Gerais e o 5º do Brasil a aderir ao 
Movimento Legalidade, projeto que visa combater 
o contrabando e pirataria de produtos em todo o 
país. Em evento realizado no Centro Administrativo 
Municipal, o prefeito Odelmo Leão (PP) assinou 
o protocolo de cooperação que oficializa e lança 
a participação da cidade no movimento junto à 
Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), ao Instituto 
Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO) e a Fórum 
Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP).
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https://maps.google.com/?q=Av.+Brasil,+510,+4%C2%BA+andar,+Santa+Efig%C3%AAnia,+Belo+Horizonte&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Av.+Brasil,+510,+4%C2%BA+andar,+Santa+Efig%C3%AAnia,+Belo+Horizonte&entry=gmail&source=g
mailto:tesouraria1@sindhorb.org.br
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o seu consórcio multibrasileiro

sem patrocínio, mulheres formam
coletivo e impulsionam skatistas

Surfar pelas calçadas e ruas dos 
centros urbanos sempre remeteu a 
liberdade e quebra de regras. Para 
o Minas no Skate, de Belo Horizonte, 
a prática do esporte uniu mineiras 
após tentativas frustradas de patro-
cínios para mulheres skatistas.

O coletivo surgiu há 3 anos com 
a criação de um grupo em uma 
rede social, quando Stephane Brisa 

Guimarães, Catarina Reis, Lorena Fer-
nanda e Andrezza Maris pensavam 
em formas de trazer visibilidade ao 
skate feminino da capital. “Algumas 
andavam juntas, outras sozinhas por 
BH. Nos víamos, mas sem intimida-
de, o que só aconteceu depois do 
grupo.  A união veio naturalmente, 
indo e voltando de eventos. Com isso, 
surgiu a necessidade de mostrar a 
força do skate feminino na cidade”, 
comenta Stephane, uma das funda-
doras e coordenadora do coletivo.

Para Laís Miranda, 18, o inte-
resse pelo skate veio após ser pre-
senteada pelo pai quando criança. 
“Fui criando gosto não só por prati-
car, mas também em acompanhar 
a cena do skate. Comecei andando 
na minha rua mesmo, por causa 
da idade, minha mãe não deixava 
ir pra longe. Conheci uns meninos 
do bairro que também andavam, 
eu era a única menina no meio, 
mas não ligava, apesar de ter sido 
um pouco desacreditada por causa 
disso”.

Participar do projeto tranquili-
zou a mãe de Laís. “O coletivo me 
ajudou, porque, no início, minha 
mãe não deixava sair para andar 
longe. Quando conheci o Minas, 
de certa forma, ela sentiu mais 
confiança. Só pude sair e andar 
numa pista de verdade porque falei 
que não iria sozinha, com o tempo 
ela viu que não era nada de outro 
mundo, já que outras meninas e até 
mulheres mais velhas também an-
davam. Foi muito importante para 
minha evolução no skate”, lembra.

Quem também aparece para 
as voltas em cima dos shapes é 
a estudante de veterinária Larissa 
Lambertucci, 18, que começou a 
andar com 14 anos na esplanada 
do Mineirão. “O projeto incentiva 
muito as mulheres, nos sentimos 
mais acolhidas. As meninas estão 
sempre nos estimulando, nos co-
locando pra frente e tudo mais pra 
continuarmos sempre nesse corre”. 

Apesar da audiência criada e 
do potencial do skate feminino, 
os patrocínios não vieram. Hoje, 
composto por 40 meninas, o 
coletivo também se tornou uma 
marca de roupas e acessórios 
do mundo skatista. “100% das 
marcas de skate montam uma 
equipe de skatistas e são eles que 

dão audiência para essas lojas, só 
que a maioria é formada, exclusi-
vamente, por homens. Apesar do 
projeto ter sido apresentado para 
várias marcas, não houve interesse 
em nos patrocinar. Depois de muita 
luta, criei a marca, justamente 
para poder patrocinar o coletivo. 
Atualmente, somos uma marca de 
skate e 5% do que vendo, reverto 
para o coletivo”, explica Stephane. 

círculo fechado
No caso do Minas no Skate, a 

discriminação veio com o cresci-
mento do coletivo para uma marca 
independente e atuante. “Homens, 
que estão há muito tempo no skate 
e acostumados a organizar eventos, 

não abrem espaço para mim”, conta 
a coordenadora. Além de ameaças 
em redes sociais que não se con-
cretizaram, um episódio assustou 
Stephane. “Uma vez, patrocinamos 
um evento e um locutor de skate 
famoso daqui de BH arrancou nossos 
adesivos que estavam pregados na 
pista. Nos xingou, achei bem agres-
sivo. Isso porque nosso banner estava 
alguns centímetros fora do padrão, 
só que ele nem era da organização. 
Quem estava organizando era eu, 
com mais três pessoas”, lembra.

Essa exclusão na capital se refle-
te nas vendas. 90% do que o Minas 
no Skate vende são de clientes das 
regiões de São Paulo, Bahia e Rio 
Grande do Sul. “Quase não vende-
mos para Belo Horizonte”, diz.

Ações coletivas
O coletivo não se restringe a 

pagar apenas as inscrições e cus-
tos de viagens das meninas, mas 
também trabalha na produção 
de oficinas e rodas de conversas 
gratuitas em escolas para crian-
ças interessadas no esporte.  Na 
pauta, diversidade, importância do 
esporte, preconceito e aprendizado 
pessoal são os principais temas 
discutidos. Elas também tem seu 
próprio evento, o Encontro Minas 
no Skate, realizado na semana 
do Dia da Mulher, que este ano 
recebeu cerca de 200 pessoas, e 
premiou as primeiras 5 coloca-
ções nas categorias mirim, open 
e feminino.

unidas pela mesma paixão, coletivo minas no skate já integra 40 mulheres
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Enquanto era aguardada a 
finalíssima entre França e Cro-
ácia (um ex-campeão mundial 
e outro em busca do primeiro 
título), neste domingo (15) 
em Moscou, coube explicar 
porque o Brasil saiu antes do 
final da festa. A seleção de Tite 
não brilhou, mas se classificou 
com 7 pontos e nas oitavas de 
final superou o México por 2 a 
0. Entretanto, no primeiro con-
fronto com uma boa equipe, 
a 3ª no ranking Fifa, ela caiu 
nesta surpreendente Copa em 
que sobressaíram as defesas 
e os goleiros. Para nosso azar, 
dentre estes, um dos melhores 
foi exatamente o número 1 da 
Bélgica: Courtois.

A desclassificação da se-
leção não foi injusta. Mas 
tomar dois gols no 1º tempo 
foi inédito para ela, que não 
soube jogar em desvantagem 
e se desorganizou. Tite morreu 
abraçado às suas escolhas, 
táticas e técnicas. Na disputa 
contra a Bélgica, de novo 
o treinador não teve opção 
para mudar o jogo, além de 
Firmino e Douglas Costa. De-
morou mesmo assim, a fazer 
essas mudanças, óbvias desde 
as primeiras partidas, para ao 
menos empatar com os belgas 
e levá-los para a prorrogação. 
Os dois jogadores entraram já 
na fase do desespero e a vaca 
estava à caminho do brejo...

A seleção sentiu também 
falta de Casemiro, suspenso. 
Seu substituto, Fernandinho, 
foi o pior jogador em campo 
e marcou inclusive, um gol 
contra. Marcelo avançou 
demais ao ataque e abriu 
uma “avenida” na defesa. 
Enquanto Felipe Luís o subs-
tituiu, o Brasil não levou gol 
pelo lado esquerdo. Contra a 
Bélgica, Coutinho também 
não repetiu as boas atuações 
anteriores: perdeu um gol 
cara-a-cara no final da parti-
da. Já Courtois teve também 
sorte: das 26 bolas chutadas 
contra seu gol, levou apenas 
uma, de cabeça.

Neymar não foi tão mal 
no jogo que poderia levar o 
Brasil às semifinais e à final, 
mas não foi o que todos espe-
ravam. Os belgas o marcaram 
bem, e ele não soube fugir 
desse cerco. Além disso, virou 
motivo de chacota mundial, 
com encenações no gramado 
e penteados bizarros. Ele levou 
à Rússia mais de 30 convida-
dos, e o seu cabelereiro foi 
quem mais apareceu. O Brasil 
inteiro contava que Neymar 
resolveria os problemas da se-
leção, mas ele sequer resolveu 
os próprios. 

O ilustre cidadão-hono-
rário pedrazulense, campeão 
de xadrez, botafoguense e 
filósofo intuitivo, Dr. Gracimar 

Bragatto, previu que esse 
Mundial viraria EuroCopa 
após as oitavas. As semifinais 
com Bélgica, França, Croácia e 
Inglaterra confirmaram. Mas 
fica a interrogação: qual o 
nosso futuro em 2022? 

No primeiro confronto 
com uma boa equipe, já pre-
viamente conhecida por todos 
(terceira no ranking Fifa), o 
Brasil caiu, numa Copa em 
que sobressaíram as defesas, 
sobretudo, os goleiros. E para 
nosso azar, o melhor de todos 
foi o número 1 da Bélgica: 
Courtois, uma verdadeira mu-
ralha de concreto-armado... 
Por essas e outras é que não 
podemos afirmar que a des-
classificação do Brasil foi in-
justa. Tite morreu abraçado 
às suas escolhas, táticas e 
técnicas, quando olhou para 
o banco e não viu uma opção 
para mudar o jogo, além 
de Firmino e Douglas Costa, 
que entraram já na fase do 
desespero.

Mas nas quartas, não pas-
sou. A Bélgica foi bem melhor 
no primeiro tempo, o Brasil 
no segundo. Porém, quando 
já perdia por 2 a 0, bateu o 
desespero: passou a jogar 
também contra o relógio, e, 
apesar das chances de vencer, 
o nervosismo fez com que suas 
finalizações fossem desperdi-
çadas inúmeras vezes.

Vi, li e ouvi muito os comen-
tários sobre a saída da seleção 
brasileira da Copa após os 2 a 
1 para a Bélgica. Vieram expli-
cações de todo lado, soluções 
para o futebol em nosso país, 
discussões sobre a saída ou 
permanência de Tite e sua gigan-
tesca comissão técnica. Não há 
explicação definitiva e o futebol 
não permite isso, pois é um es-

porte no qual o acaso entra em 
campo também.

Faltou dizer que não temos 
uma grande geração de joga-
dores. O nosso craque Neymar, 
já com muitos anos de estrada 
e fama adquirida precocemente, 
ainda se comporta como um des-
lumbrado, necessitando de uma 
ostentação permanente. É bom, 
mas menos do que imagina ser.

Quem vem acompanhando 
os campeonatos europeus, a Liga 
Europa, a Liga dos Campeões, já 
deve ter percebido que fomos 
ultrapassados taticamente. Para 
dar um só exemplo: não há um 
só técnico brasileiro dirigindo 
time importante na Europa. 
Alguns vão para a Ásia e lá 
desaparecem, desaprendem o 
pouco que sabem.

Por que o Brasil 
saiu antes do final da festa?

Coluna da Copa: Hora de refletir

Há correções importantes 
e urgentes no futebol que se 
joga no Brasil. As nossas par-
tidas estão com um número 
excessivo de faltas, simulações 
a toda jogada na área, um 
empurra-empurra irritante nas 
cobranças de faltas e escan-
teios. Uma falta chega a demo-
rar 2 minutos e meio para ser 
cobrada. Os treinadores ficam 
na área técnica gastando mais 
tempo para reclamar dos juízes 
do que para passar instruções.

Treinos fechados, escala-
ções escondidas até o último 
instante no vestiário, a irrita-
ção nas entrevistas coletivas 
quando um repórter faz uma 
pergunta mais instigante, isso 
sem contar a dívida dos clubes. 
Não há vilões nem heróis. Na 

Copa do Mundo da Rússia, 
nada faltou (e até sobrou) em 
conforto e apoio à seleção.

No ano que vem, vamos 
patrocinar a Copa América, 
modesta em termos técnicos, 
mas pode ser um começo e 

uma mudança de mentalidade.
Tudo que acontece de ruim 

no Brasil atualmente foi a “gre-
ve dos caminhoneiros”. 

Cabe a pergunta: foi ela ou 
foi a Bélgica a culpada dos 2 a 
1 de Kazan?
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