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ma pesquisa do Datafolha apontou que 70 milhões de brasileiros, com mais de 16 anos,
aceitariam mudar de país se pudessem. Somente entre os jovens de 16 a 24 anos, o
desejo de ir embora atinge 19 milhões de pessoas, número equivalente a toda população de Minas Gerais. Estados Unidos é o preferido dos entrevistados, com 14%, em seguida
aparecem Portugal (8%) e Canadá (3%).
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LACERDA DECIDE SE MANTER NA CENA POLÍTICA
D

epois de ser abandonado pelo PSB na
disputa ao governo de Minas, Marcio
Lacerda decidiu se manter na política.
Ele condenou a decisão, a qual classificou como
arbitrária, da direção nacional que o deixou de
lado no exato momento de seu fortalecimento
como 3º colocado nas pesquisas de intenção de
voto. Por outro lado, analistas políticos dizem
que seu próximo projeto poderá ser o retorno à
Prefeitura de Belo Horizonte em 2020.

POLÍTICA – Página 3

Como você tem usado
suas redes sociais?

Frio aumenta as chances
de doenças cardiovasculares

Os brasileiros ficam, em média, 4h por dia acessando as redes sociais. Para o
psicólogo e mestre em análise do comportamento Gustavo Teixeira, as vantagens
são muitas, como informações que contribuem para o enriquecimento cultural.
Porém, elas trouxeram muitos problemas e, por isso, é preciso cautela ao usá-las.

Ainda bem que o frio está ficando para trás. É que, segundo os especialistas,
muitas doenças cardíacas acontecem nessa época do ano, inclusive o temido AVC.
SAÚDE E VIDA – Pág. 7

Prefeito de Itabirito realiza
obras no município

OPINIÃO – Página 2

Romeu Arcanjo/Minuto Mais

Festas e cerimônias rendem
faturamento de R$ 17 bilhões
Mesmo em período de crise financeira, alguns segmentos conseguiram ter
resultado positivo. É o caso do mercado de festas e cerimônias. Os dados de 2017
apontam que o setor injetou R$ 17 bilhões na economia, de acordo com Associação
Brasileira de Eventos.
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Site escancara letras de
músicas de cunho machista
Os tempos são outros e a consciência das pessoas também. Então, músicas que
fizeram sucesso no passado, certamente não teriam apoio da população no século
21. Essa é uma realidade detectada pelo site Música Machista Popular Brasileira. Em
tempo de empoderamento feminino, artistas como Bezerra da Silva e Vinícius de
Moraes são questionados.

Alex Salvador (PSD)
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Brasileiros gastam quase
4h por dia em redes sociais
Daniel Amaro

U

O que pode ser feito para minimizar essa situação?

Por que algumas pessoas sentem necessidade de se expor?

Como identificar o uso em
excesso?

Elas facilitam a nossa vida e podem
trazer ganhos interessantes, como
estabelecer contatos, seja pessoal ou
profissional. As redes sociais também
possuem uma divulgação ampla das
informações. Por meio do YouTube,
muita gente acessa tutoriais, aulas, palestras, o que traz um enriquecimento
cultural, maior conhecimento e senso
crítico para a vida das pessoas. No
entanto, elas trouxeram muitos problemas. E um dos efeitos colaterais é que
qualquer um pode colocar conteúdos,
expondo ideologias muitas vezes preconceituosas. Existe muita bobagem,
fakes, entre outras publicações que
podem causar estrago. Por exemplo,
a maioria dos adolescentes possuem
telefones celulares com câmeras. Alguns tiram fotos sem roupa ou gravam
o momento de intimidade. Por alguma
razão o material pode cair nas redes,
causando transtornos e gerando traumas psicológicos profundos na vida
desse adolescente.

É preciso ter controle e pensar antes
de postar qualquer coisa, afinal, todo
mundo fica muito corajoso para expressar
o que pensa nas redes, muitas vezes por
não ter o contato físico. As pessoas muito
impulsivas tendem a demonstrar isso de
forma mais exacerbada. Às vezes, em um
momento de raiva ou de pouca reflexão,
perde o controle da situação e publicam
coisas que ficarão documentadas e nem
sempre refletem profundamente o que
gostariam de expressar naquele momento. E isso traz consequências para a vida.
Tem pessoas que perdem o emprego e
até amizades.

A maior parte das nossas recompensas e as coisas que achamos significativas passam pela relação interpessoal. É
muito forte a importância que o outro
tem sobre mim. Algumas pessoas gostam de expor a vida na rede para que o
outro saiba e ache interessante. O fato
de alguém curtir ou comentar, talvez
seja uma forma delas serem reconhecidas e valorizadas.
As redes sociais, muitas vezes, enfatizam a questão do reconhecimento social.
Isso significa que o olhar que o outro tem
sobre mim é mais relevante que a própria
experiência. Por exemplo, a pessoa vai
em um show e passa o tempo todo filmando e fotografando e assistindo tudo
por meio da lente do celular, ao invés de
desfrutar com plenitude da apresentação.
Para ela, talvez seja mais importante falar
que foi e compartilhar nas redes sociais
do que ter o prazer de viver as sensações
de estar lá presente.

Talvez o critério seja quando a pessoa,
mesmo percebendo as consequências,
não consegue fazer diferente e permanece no mesmo padrão. Esse uso exagerado
pode comprometer as outras atividades
como, por exemplo, no trabalho. Às vezes
podem colocar o emprego em risco, pois
o patrão não quer ver seu funcionário
brincando ao invés de mostrar produção.
Outro exemplo muito comum é
quando o casal sai para comer. Na mesa
do restaurante, ao invés de interagir e
conversar, ficam olhando seus celulares.
Isso mostra que há um empobrecimento
no diálogo, colocando em risco o namoro ou o casamento. A produtividade
acadêmica também pode ser afetada.
Imagine a pessoa produzindo um texto
e toda hora olhar o WhatsApp ou ver o
que está acontecendo no Facebook. Há
uma grande perda de energia e de foco.

Quais os motivos das pessoas
usarem tanto as redes sociais?

Reprodução Youtube

m estudo revelou que
os brasileiros gastam
mais de 9h diárias
navegando na internet, sendo
que quase 4h desse tempo é
para acessar as redes sociais.
E são os mais diversos aplicativos para troca de mensagens,
postagem de fotos e compartilhamento de vídeos. No entanto, apesar das plataformas
serem uma forma de lazer, é
preciso ficar de olho para não
usar em excesso ou perder o
foco ao fazer outras atividades
do dia a dia. Sobre esse tema,
conversamos com o psicólogo
e mestre em análise do comportamento, Gustavo Teixeira.

Quais os pontos positivos e
negativos das redes sociais?

A necessidade de se relacionar,
aliado a facilidade do instrumento, é
uma característica fundamental do ser
humano. Hoje, todo mundo tem acesso
ao smartphone e tem essa possibilidade
em qualquer tempo vago de tirar do
bolso e conferir as redes sociais. Querem
saber o que os amigos estão fazendo,
leem textos, assistem vídeos, comentam
e conversam.
É muito fácil e prático, o que torna o
acesso interessante para a maior parte
das pessoas. Além disso, as redes sociais
têm um esquema de mostrar cada vez
mais os assuntos relacionados a partir das
interações. Isso quer dizer que a pessoa vê
aquilo que mais gosta, acha interessante
e considera válido gastar seu tempo,
fazendo com que passem mais tempo
navegando.

Redes sociais mais acessadas

Youtube
Facebook
Whastapp
Messenger
Instagram

60%
59%
56%
43%
40%

Como esse tempo gasto afeta
a vida no cotidiano?
Projetos significativos e que demandam um foco maior ficam comprometidos, já que as pessoas tendem a ficar
mais distraídas. Usar as redes sociais
pode dar um prazer imediato, além de
ser fácil e gostoso a interação, mas pode
se transformar em uma armadilha. O
tempo gasto interfere na produtividade
e nos resultados, comprometendo relacionamentos, trabalho, tempos de maior
qualidade com os filhos e a família.

É possível viver longe das
redes?
É perfeitamente possível viver sem
redes sociais. Hoje, o problema não é a
tecnologia e sim a relação que as pessoas
têm com ela. Todas as atividades têm a sua
importância quando usadas adequadamente. Se formos comparar, antigamente
faziam uso de outros dispositivos em
excesso como televisão e jogos eletrônicos.
Tudo que pode gerar prazer traz junto a
possibilidade de a pessoa estabelecer uma
relação de vício com aquele objeto. Isso
também acontece com alimentos, sexo,
bebida, entre outras coisas.

Relembre
Recentemente, o youtuber Júlio Cocielo, dono do 5º canal de vídeos mais assistidos do
país, virou alvo de críticas e acusações de racismo quando publicou em seu Twitter que
o jogador da França Mbappé “conseguiria fazer arrastões top na praia”. Ele gravou um
vídeo pedindo desculpas pelo comentário, após a enorme repercussão.
Everson Zoio é mais um youtuber que viu seu nome envolvido em polêmica. Internautas ressuscitaram um vídeo antigo do rapaz em que ele afirmava que havia abusado de
sua ex-namorada enquanto ela estava dormindo. As imagens também mostram os três
amigos rindo e se divertindo com o acontecido. A Polícia Civil tem investigando o caso.

EDITORIAL

Rodrigo Flausino
Jornalista e consultor em marketing político
e governamental – flausino.adv@gmail.com

Eleição e cidadania

C

omo divulgado pela imprensa do país inteiro, encerra-se, formalmente,
no dia 5 de agosto, o prazo legal destinado às convenções partidárias.
No entanto, por aqui, a população já se acostumou ao “jeitinho brasileiro” e todas essas formalidades perdem importância, já que na prática,
os registros definitivos dos candidatos podem ser encaminhados à Justiça
Eleitoral até o dia 15. Neste caso, em expediente assinado pela direção de
cada partido e com aval dos convencionais, que lhes concedem uma espécie
de cheque em branco, permitindo alterações nas respectivas atas originais.
Um jogo complicado e de difícil entendimento para o simples cidadão.
Concluída a fase de registros de candidatura, começa pra valer o jogo de
sedução, no qual centenas de candidatos a deputados federais, estaduais,
governadores e senadores se desdobram em debates. Além de aparecerem
nos programas gratuitos de rádio e televisão, com finalidade de conquistar
o eleitor.
Nos 45 dias efetivos da campanha, as “marotas” promessas serão levadas, mais uma vez, à nossa gente, especialmente aos mais humildes. Caberá
ao eleitor escolher em um universo com mais de 3 mil nomes disponíveis, que
irão disputar à Assembleia Legislativa, apenas um que possa lhe representar
na Casa do Povo. Na mesma data da eleição, dia 7 de outubro, elegeremos
deputados federais, senadores, governador do estado e presidente da
República. São inúmeros indicados, representantes de mais de uma dúzia
de partidos políticos. Em síntese, está nas mãos da população consciente, a
oportunidade de mudar o norte das coisas.
Em países onde existe o voto direto das pessoas para a escolha de seus
representantes, o dia de eleição é dia de festa. Na realidade brasileira, por
conta das desigualdades sociais, com mais de 13 milhões de desempregados, esses desafortunados da sorte se tornam presas fáceis de políticos
espertalhões. Alguns deles agem como abutres de garras afiadas, prontos
para atacar. Em ocasiões como a atual, podem ter certeza que o rosário de
juramentos, naturalmente falsos, só aumentará. Quando querem se eleger,
muitos dos candidatos não se preocupam com a má fase do seu semelhante.
Pelo contrário, buscam tão somente a viabilidade de seus projetos imediatos.
Mas o grandioso desse processo é saber que o voto do banqueiro de
Belo Horizonte tem tanto valor cívico quanto ao de um cidadão humilde
nos confins do Vale do Jequitinhonha, que procura, honestamente, angariar
alguns trocados para adquirir o seu pão diário.
Viva a democracia com liberdade de escolha. Exerça plenamente a sua
cidadania!

Ao PT só interessa tumultuar e confundir a eleição

A

gosto vai entrando e o cenário
para a eleição de outubro vai
ficando mais nítido e encorpado.
Tanto a nível nacional, quanto estadual,
as alianças vão se desenhado – ainda
que, como é comum no Brasil, movidas
muito mais por interesses particulares
ou setoriais – e o eleitor vai ganhando
opções mais concretas, que não sejam os
aventureiros e demagogos de turno.
O Partido dos Trabalhadores, por
inteligência maquiavélica, continua insistindo na candidatura do presidiário muito
mais por estratégia política do que crença
no plausível. Assim como insiste numa
polarização com o extremo oposto, hoje
representado pelo capitão da reserva Jair
Bolsonaro (PSC), um militar de carreira
medíocre, um deputado sem um projeto
relevante aprovado e que vive muito mais
do oba-oba da sua claque de seguidores
(na maioria homens brancos, classe média e alta) que acham que vão ganhar a
eleição e governar o Brasil pelo whatsapp.
Para o PT, faz mais sentido e interessa
muito a eleição de Jair Bolsonaro. Explico: porque o partido sempre poderia
dizer que o processo eleitoral não tem
nenhuma legitimidade, na medida em
que Lula (PT) não teria podido participar
da eleição. Teria sido impedido graças a
uma “perseguição política”, a um ato de
“arbítrio” perpetrado por juízes e promo-

tores apoiados pela “grande mídia”. Isso
é uma construção de estratégia política
que poucos se dão conta, muito menos
os bolsonaristas, que pensam com ótica
de quartel.
O PT sabe que Lula não pode ser
candidato. Como também sabe que
Dilma Rousseff (PT) está inelegível. Nos
dois casos, a Lei da Ficha Limpa é clara
e até um estudante do primeiro período
do curso de direito sabe disso. Contudo,
o “discurso da perseguição” política e de
cerceamento de seus direitos eleitorais,
nos dois casos, faz parte de um processo
de deslegitimação da próxima eleição. O
partido está amealhando capital político.
A nível nacional, as chances de um
poste escolhido no último momento são
ínfimas, apesar de alguns acreditarem
nessa possibilidade. Em todo caso, tal
crença contribui para que o PT continue
coeso, algo que, internamente, para ele
é de máxima relevância neste momento.
Aparentemente, o partido está preocupado em ganhar esta eleição, quando
na verdade, visa se posicionar enquanto
oposição ao novo governo, dentro de um
cenário institucional degradado – cenário
este que lhe é de valia também em função do discurso revolucionário que está
adotando. O PT, assim, regressa às suas
origens. E é exatamente aqui que mora o
perigo para a governabilidade do próximo

governo. O PT não tem responsabilidade
com o Brasil. O negócio desse povo é a
eterna guerra entre o “nós e eles”.
DILMA SENADORA. No dia 19 de abril,
publiquei no O Tempo, texto em que
afirmava que Dilma Rousseff é inelegível
e, portanto, pode ter sua candidatura ao
Senado barrada pela Justiça Eleitoral. Reafirmo: assim que a ex-presidente registrar
sua candidatura, o Ministério Público Eleitoral ou as coligações adversárias podem
arguir a sua inelegibilidade, isso porque a
Lei da Ficha Limpa torna inelegível quem é
condenado por órgão colegiado por crime
contra a Administração Pública. E foi exatamente isso que aconteceu com Dilma.
Ainda com a manobra que preservou
seus direitos políticos, é necessário dizer
que em âmbito do Direito Eleitoral, inelegibilidade não é pena, mas condição
de registro. Ela não pode ser candidata
porque a Lei da Ficha Limpa barra o registro de quem foi condenado por órgãos
colegiados, e o Senado da República,
ao funcionar como órgão julgador do
impeachment, é, sim, o juiz natural do
processo e também órgão colegiado. Aliás,
sobre a manobra orquestrada pelo então
presidente do Senado, Renan Calheiros, e
o então presidente do STF, Ricardo Lewandowski, é bom dizer que, provocado, o STF
pode derrubá-la, porque não tem amparo
constitucional.
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Lacerda estaria mirando
disputar a PBH em 2020
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Crise visível
Nos últimos anos, quem passa pela BR-040, na altura do
município de Nova Lima (antiga Fábrica da Skol), percebe uma
placa enorme dizendo: “Futuras instalações do hospital Mater
Dei”. A placa sinaliza apenas a possibilidade da construção e
não há obras no local. Ao que tudo indica, a crise econômica
também chegou por lá.

PMN inova
Uma cena que chamou atenção foi o fato do partido PMN
ter em sua presidência uma mulher, coisa rara, principalmente,
em Minas. Consta ainda que a dirigente Juliana Tôrres Gallindo
Moura é natural da Paraíba. Com isso, fica a pergunta: será
que as mulheres mineiras não sabem fazer política, gente?

Época fantasiosa
Lacerda condenou
o velho estilo de
se fazer política

Tércio Amaral

I

mpedido em sua pretensão de ser candidato ao governo de Minas pelo PSB, Marcio
Lacerda passou a ser adulado por vários
concorrentes ao Palácio da Liberdade. Porém,
nos bastidores, já é certa a sua presença nos
palanques no que diz respeito ao pleito de 2018,
apoiando um nome que possa representar
melhor as suas aspirações.
Cogita-se que, a partir de agora, ele, paralelamente aos últimos acontecimentos, analise a
possibilidade de iniciar um planejamento para
uma possível candidatura à Prefeitura de Belo
Horizonte em 2020, onde teria mais facilidade
de dominar a cena política, especialmente, no
caso de se filiar a uma sigla que valorize mais
o seu nome.
Ele foi afastado da disputa ao Governo
de Minas, pelo PSB, na manhã de quarta, 1º
de agosto, quando estava reunido com mais
seis partidos para lançar uma terceira via nas
eleições deste ano.
Lacerda disse que almejava candidatura
própria, pois essa possibilidade de aliança era
algo já comentado há algum tempo dentro do
partido. “Já haviam me oferecido para concorrer
na chapa com o PT para o Senado, mas eu não
quis”. Ainda sobre a decisão tomada pela legenda, o candidato disse que essa é uma atitude comum da velha política, na qual o povo brasileiro
não quer mais. “Foi um acordo feito na calada
da noite para privilegiar a permanência do PT
no poder. O PSB perdeu a oportunidade de se

tornar uma via nacional, com a candidatura do
ex-ministro Joaquim Barbosa e aqui em Minas”.
Lacerda acrescenta que não sabe qual será
o seu futuro, mas que pretende participar da
eleição. “Como forçaram a retirada da minha
candidatura, vou ser um dos dissidentes.
Quero participar das eleições e apoiar algum
candidato que seja uma alternativa diferente
do PT e PSDB. Não sei o que o PSB fará, mas
acredito que não vai se unir na candidatura de
Fernando Pimentel”.

Após a intervenção
partidária em Minas,
o caminho de Lacerda
ficou ainda mais indefinido.
Ele deverá ficar sem
filiação por enquanto.

Delgado fortalecido?
O deputado federal Júlio Delgado (PSB) saiu
fortalecido desse episódio, já que, como líder da
bancada na Câmara Federal, sempre foi contra
a candidatura própria, especialmente a de
Lacerda. O parlamentar foi visto com algumas
lideranças, em conversas reservadas, inclusive
com o presidente do Partido Verde, Agostinho
Patrus Filho.
Mas nem tudo é maravilha para a vida do
deputado. Ele, por conta dessa postura, distanciou de vez do ex-prefeito. Além disso, o parla-

Instigado pela imprensa, o governador Fernando Pimentel
(PT) não se conteve: “O povo não almeja a volta do PSDB ao
governo mineiro, pois eles estiveram no poder por 12 anos,
uma época de verdadeira fantasia”, vaticinou.

mentar também não tem bom relacionamento
com o PT: basta rememorar que ele votou pela
cassação da ex-presidente Dilma Rousseff (PT)
e foi o relator do processo de cassação de outro
petista, o ex-ministro José Dirceu.

A volta da fome

Entenda
Na quarta-feira, 1° de agosto, a política
brasileira sofreu mudanças significativas que
devem influenciar diretamente nas eleições
deste ano: o PT e PSB fizeram um acordo para
que os socialistas fiquem neutros no primeiro
turno. Essa mudança de posicionamento altera
completamente o cenário no estado, onde
Antonio Anastasia (PSDB) e Fernando Pimentel
(PT) disputam a liderança da corrida eleitoral.
Semana passada, o presidente nacional do
PSB, Carlos Siqueira, esteve em Belo Horizonte
para comunicar a decisão do partido para Lacerda. Durante a conversa, Siqueira foi categórico:
“Se quiserem ficar com raiva, não culpe outras
pessoas. Fiquem com raiva de mim”.
Ao ser indagado de quem era o parecer, o
dirigente teria afirmado que não citaria nomes.
“Considerem que esta é uma decisão já tomada
pela cúpula do partido e vocês nada mais podem fazer”, disse Siqueira.
De pronto, algumas lideranças esboçaram
reações, pois Lacerda já estava reunindo com
grupos políticos para fechar uma aliança. Porém, os apelos não foram ouvidos.

Com longa experiência no segmento esportivo mineiro, o
professor de educação física da UFMG Sílvio Renato da Silva
concordou que o esporte em geral, mas especialmente o futebol,
converge para a aproximação das pessoas, contribuindo para
formação de uma coletividade. “No entanto, o futebol não pode
ser considerado uma espécie de ópio do povo, apenas ajuda na
formação de companheirismo e amizade”, sentencia o mestre.

Viva o Centrão
Quando esteve em Belo horizonte, durante a convenção
do partido Podemos, o candidato à presidência Álvaro Dias
detonou seu adversário Geraldo Alckmin (PSDB), pois ele terá
o apoio dos famigerados partidos do Centrão, o que, na sua
avaliação, continuará provocando as mazelas que são visíveis
atualmente.
Comentário único – Merval Pereira pensa exatamente o
contrário. Em sua opinião, o apoio dessas siglas irá oferecer
condições para o crescimento da candidatura do tucano à
presidência. Ou seja, cada um com sua ideia. Coisas da política
brasileira.

“A Lei da Ficha Limpa veio para proteger o eleitor contra
políticos que tem problemas com a justiça. Então, quem for
contra a aplicação de penalidades é porque certamente se
tornou um “ficha suja”. Na minha avaliação, trata-se de uma
excelente lei que deve ser levada a sério pela justiça eleitoral”,
comenta o jornalista Gerson Camarotti.

O poder do judiciário

Diferentemente de muitos, Alex não pensa
apenas em seu mandato, mas em garantir
que a sua cidade esteja tranquila. Pensando
assim, o gestor tem planos ousados: realizar a
maior obra de mobilidade urbana da história
da cidade, a Avenida José Farid Rahmeque,
inclusive, já iniciou a construção da 1ª etapa.
Garantir o acesso – seja por meio do trânsito,
da cultura, da educação, entre outros – é uma
preocupação constante de um prefeito destemido, que sonha dia e noite com uma Itabirito
cada dia mais ativa.
Alex confirma que é preciso ter coragem
para entrar na política, principalmente, nos dias
de hoje. Mas esta é a minha vida desde quando
me entendo por gente e está no meu sangue
ser político. Enquanto eu puder, vou lutar por
Itabirito porque aqui é a minha casa, o meu lar,
onde construí tudo que sou”.
CMI

Vem de todo um trabalho conjunto que incentiva
a qualidade de vida por meio dos esportes, da
cultura e de um tratamento de água e esgoto
ímpar, realizado pelo Saae Itabirito, que está muito
além das médias nacionais.
Nesse entremeio, quatro grandes escolas
foram construídas e com elas, o sonho de muitas famílias se solidificaram por meio de uma
educação de qualidade. Àquelas que sonhavam
com a casa própria ganharam das mãos do prefeito a chave da felicidade. Ao todo, 160 famílias
contam hoje com a tranquilidade de possuírem
um lar sem precisarem colocar a mão no bolso.
Recentemente, ele lutou para conquistar a
“aposentadoria da cidade” por meio da aprovação do reajuste da Compensação Financeira
pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem),
em Brasília. A medida, que foi aprovada, beneficia não somente Itabirito, mas também os
municípios mineradores de todo o país.

Futebol não é ópio

Lei da Ficha Limpa

Prefeito dá exemplo de gestão
e cidadania em Itabirito
Quem visita Itabirito pela primeira vez se
impressiona com a cidade. Em todos os cantos
se percebe o cuidado com a limpeza, o carinho
com os espaços públicos e o orgulho do cidadão.
Mas, nada disso seria possível, sem a presença
de uma liderança de respeito: Alex Salvador
(PSD), atual prefeito, governa o município
com punhos de aço e, ao mesmo tempo, com
carisma e popularidade surpreendentes.
O ditado popular diz: governo bom é aquele
que governa para quem mais precisa. Afinal, um
dos pilares da democracia é garantir condições igualitárias para o cidadão. E isso, o governo Alex faz com
destaque para saúde, educação, lazer e cultura.
Um dos pontos cruciais de sua gestão é o
compromisso com a saúde municipal, considerada
a melhor da região Sudeste. Mas esse reconhecimento não provém somente das Unidades Básicas
de Saúde construídas ou da moderna Unidade de
Pronto Atendimento, tão sonhada pela população.

“O governo federal está diminuindo os recursos e tomando
decisões que podem reconduzir o Brasil ao Mapa da Fome.
Atualmente foram cortados 90% dos valores destinados ao
apoio da agricultura familiar e outras ações que minimizam
a falta de água no semiárido brasileiro, prejudicando cerca
de 300 mil pessoas diretamente”, denuncia Alexandre Pires,
executivo da Associação Brasileira do Semiárido Nacional.

“Os juízes estão cada vez mais poderosos e essa situação
está levando o judiciário a beira de uma crise, que carece
ser contornada para o bem geral da população”, opinião do
advogado constitucionalista e professor da UFMG José Luiz
Magalhães.

Sem renovação
Para o historiador paulistano Marco Antonio Villa, será
mínima a renovação no quadro geral de parlamentares federais em todo o Brasil. “É muita confusão na cabeça do eleitor,
com uma enorme quantidade de partidos e um horário de TV
minúsculos. As pessoas não vão ficar sabendo de novidades
para votarem nos parlamentares. Elas irão concentrar nos
cargos de governadores e presidente da República. Então, os
atuais parlamentares, por serem mais conhecidos, podem
levar vantagens”, disse.

Pesquisa para votar
Outro paulistano, o advogado e ex-deputado Airton Soares sugere que o eleitor deveria usar, especialmente as redes
sociais, para saber o perfil e histórico de cada candidato. “Não
há necessidade de votar em quem não conhece. Não precisa
ser tudo no escuro, como sempre foi. Agora, estamos na era
da internet e é possível saber quem é quem”, comentou.

Preço alto
É comum que as imobiliárias sejam solícitas quando querem alugar um local. Entretanto, na hora da devolução, elas
desejam um imóvel melhor do que aquele que foi cedido. As
solicitações são tão absurdas que chegam ao ponto de exigir
móveis que, inclusive, não estão na residência. Para além
disso, o corpo de funcionários não é preparado para atender
as demandas dos inquilinos. Coisa chata, não é mesmo?!

Casas noturnas

Alex Salvador demonstra forte liderança

Os episódios de brigas, agressões e até assassinatos ocorridos dentro e no entorno de casas noturnas da capital foi pauta
de audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor. Os vereadores Irlan Melo (PR)
e Pedro Bueno (Pode) apresentaram propostas de segurança
para esses locais. Entre elas, medidas de responsabilização dos
proprietários, instalação de detectores de metal e a criação de
um protocolo de segurança para evitar que os envolvidos em
algum tumulto retornem armados ao estabelecimento, como
tem acontecido com frequência.

E C O N O M I A
Sábios políticos
Fazendo uma comparação entre os candidatos à Presidência
da República Jair Bolsonaro (PSL) e Geraldo Alckmin (PSDB),
a decisão dos partidos do Centrão de apoiar o tucano foi importante. “Eles foram sábios, pois o Alckmin tem mais o perfil
de um político moderado, que reúne forças do centro contra as
posições mais exacerbadas, tanto da esquerda como da direita”,
observa o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente.

Mineira no STF
Jornalistas comentavam sobre a importância de se ter uma
mulher mineira na presidência do Supremo Tribunal Federal.
“Cármen Lúcia, provavelmente, será a única neste século”,
ponderam alguns dos comunicadores. Ocorre que, em Brasília,
outros a consideram muito modesta para o cargo.

Horário na TV
Em Brasília, as apostas indicam que o pouco tempo de Jair
Bolsonaro (PSL) na TV pode ser uma oportunidade para que
ele, com seu estilo direto de comunicação, utilize do esquema
conhecido no passado pelo chavão “eu sou Enéas”. Em apenas
8 segundos, o então candidato a deputado federal em São
Paulo conseguia dar o seu recado.

Donos dos partidos
Carlos Viana, candidato ao Senado, aproveitou para atacar:
“Temos muitos partidos no Brasil, porém, muitos deles não tem
presidente. São verdadeiros donos das siglas. Daí, essa bagunça
na hora da formação de chapas eleitorais”, sentenciou.

Crescimento econômico
Professor universitário e de experiência internacional, o
filósofo paulistano Luiz Felipe Pondé deu uma receita para o
futuro presidente da República. “Invista pesado em educação,
pois isso facilitará o próprio desenvolvimento econômico. Foi
assim nas grandes nações do mundo e no Brasil, naturalmente,
não seria diferente”, prevê o professor.

Campanha curta
Também vem de São Paulo a opinião do diretor da Faculdade de Economia da USP, Antonio Corrêa de Lacerda. Ele
avalia que, devido ao curto espaço de tempo, os candidatos,
espertamente, deixaram de debater temas mais polêmicos,
buscando somente pedir o voto do eleitor como forma de garantir sucesso em suas empreitadas. “Os temas de importância
nacional irão ficar para um segundo plano, podem apostar”,
antevê Lacerda.

País desorganizado
Indagada sobre como vai o Brasil, a professora de Assuntos
Internacionais da USP Maristela Basso atalhou: “No ano passado, os preços dos alimentos no Brasil registraram deflação.
Agora, a projeção para este final de ano é de uma inflação de
20%. Ou seja, para mim, é uma completa desorganização de
nossa economia. Uma bagunça geral”, alfinetou.

A grande noiva

Como o brasileiro paga,
guarda e recebe dinheiro
Fatia da tecnologia

Leíse Costa

O

s especialistas não têm certeza. Alguns dizem
que os romanos inventaram o cheque por
volta de 352 a.C. O método, que facilitava a
movimentação de grandes quantias e diminuía a
possibilidade de roubos, seguiu como o preferido
das transações de dinheiro por séculos. Em 2018,
significa 1% das formas de recebimento de pagamentos mais frequentes, segundo a pesquisa “O
brasileiro e sua relação com o dinheiro”, divulgada
pelo Banco Central (BC).
A pesquisa, que ouviu dois públicos-alvos diferentes - a população e estabelecimentos comerciais
- traz dados atualizados sobre hábitos de uso do
dinheiro, que contribuem para o planejamento das
ações de meio circulante do BC. “O uso do dinheiro
em espécie ainda é muito disseminado no Brasil,
mas, assim como em outros países, está aumentando a aceitação de outros meios de pagamento,
podendo-se antever um maior equilíbrio na utilização das várias opções disponíveis”, declarou o BC.
Por exemplo, sobre como o brasileiro recebe
seu salário. Para 48% da população, o pagamento
acontece por meio de depósito/transferência em
conta corrente ou poupança, 29% em dinheiro vivo
e apenas 0,4% em cheque.
Com o último estudo feito em 2013, alguns dados atuais chamam a atenção. Apesar do dinheiro
vivo ainda ser o meio de pagamento mais utilizado
pela população (96,1%), 5 anos atrás, a resposta
para a mesma pergunta era de 100% para dinheiro em espécie. Na época, 35% dos entrevistados
afirmaram usar também o cartão de débito como
forma de pagamento. Esse percentual disparou para
52% na pesquisa atualizada.
É o caso do estudante de administração Frederico Mendonça. “Me planejo para ir
ao caixa eletrônico o mínimo possível.
Saco o suficiente para o gasto no
mês em lugares ou serviços que
não aceitam cartões, como
passagem de ônibus”.
O estudante reforça
o percentual de brasileiros
que costuma levar menos
de R$ 20 no bolso (34%),
mesmo percentual (34%)
de quem leva até R$ 50 na
carteira. Para compras de
até R$ 10, 87,9% preferem
utilizar dinheiro. Esse índice
diminui com pagamentos de
maior valor. Para desembolsos
de mais de R$ 500, a maior parte
(42,6%) prefere cartão de crédito.

No comércio, 75,8% dos estabelecimentos
aceitam pagamentos no débito e 74,1% no
crédito. Apenas 16,3% aceita cheques. Ricardo
Soares, comerciante do ramo farmacêutico na
região Centro-Sul de BH, sentiu as mudanças
diretamente. “Hoje, a nossa compra de mercadoria é feita 90% à vista, as distribuidoras já não
dão mais prazo e nem desconto. Já os clientes,
70% pagam no cartão de débito e crédito, chegando a uma porcentagem de 30% para débito
e 40% para crédito do faturamento mensal
bruto da drogaria. Nem as crianças de 12 anos
tem mais mesada, até elas também chegam e
pagam valores baixos com cartões”, especifica.
A margem do custo operacional dos cartões
é jogada dentro do preço de cada produto,
principalmente, nos produtos de perfumaria.
“Mas esta é uma margem pequena, quando
comparado ao risco de ter dinheiro em caixa. É
muito mais fácil perder mais com o dinheiro, por
um roubo ou assalto, do que você perder 1,7%
do débito e 2,3% do crédito em cada compra”,
conta Ricardo.

Raio X do Banco Central
mostra que 4% da
população não leva
dinheiro no bolso
e 68% transporta
no máximo R$ 50

ay
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Os cartões também comem uma fatia do lucro
de Danielle Silva, comerciante do ramo alimentício. “O custo do cartão pode afetar meu faturamento em até 10%, considerando que algumas
bandeiras de alimentação são muito onerosas,
cobram taxas altas sobre a venda, além de taxas
de DOC, com reembolso do valor vendido após 30
dias. Se peço esse prazo para um fornecedor, por
exemplo, o custo do produto aumenta”, explica.
Na percepção de Guilherme Almeida, economista da Fecomércio MG, instituição que realiza,
entre outras, pesquisas sobre meios de pagamento
no estado, apesar de existir a intenção do mineiro
de consumir à vista, na maioria das vezes, isso não
acontece. “O meio de pagamento à vista vai de
encontro com a necessidade de sanar o problema
do descontrole do mineiro. Porém, vemos que, na
maioria dos casos, isso não se concretiza e essa
percepção é clara para o empresário. Quando
questionado sobre o meio de pagamento mais
utilizado, o empresário de Minas sempre aponta
a modalidade de cartão de crédito e, preferencialmente, parcelado. Esse é um movimento que
começou há muito tempo. Essa migração do papel
e da moeda para cartão de plástico é um hábito
diário hoje”, avalia Guilherme.

Velhos e futuros hábitos
Em relação às moedas, atualmente, 19,3%
da população as guarda por mais de 6 meses,
tanto em cofrinhos (22%), quanto em potes
improvisados (22%). Além disso, 54% usam o
dinheiro guardado para compras e pagamentos
e 4% diz não saber, elas simplesmente somem.
Atualmente, segundo o BC, há mais de 8 bilhões
de moedas fora de circulação no Brasil.
Para Guilherme, esta é uma tendência
natural. “Todas essas mudanças foram positivas. Nos últimos anos,
houve aprimoramentos que
deixaram o processo de pagamento mais transparente.
Antes, não sabíamos que tipo
de taxa existia em cada tipo de
operação, hoje, isso é externalizado. É um passo importante, com
adaptações, mas essa é a evolução”.
Para o futuro, o próprio BC admite
mudanças. “Ainda não se vislumbra o fim do
uso do dinheiro em espécie, mas é possível ver
um avanço dos meios de pagamento eletrônicos,
com a perspectiva de entrada de outras opções,
como os pagamentos por celular. Com base nos
dados de hoje, vê-se que no futuro existirão vários
tipos de meios de pagamento à disposição da
população, muito além do dinheiro em espécie”.

“O seu precioso tempo de TV fez com que o MDB mineiro
se transformasse em uma espécie de ‘noiva preferida’ entre os
demais partidos em toda Minas Gerais. Algo nunca visto antes”,
comentou, recentemente, Orion Teixeira.

Lars Leber
Country Manager da Intuit Brasil

Planejamento financeiro no protagonismo dos e-commerces
Quais são as motivações que uma pessoa tem quando resolve ser dona de um e-commerce? Ganhar dinheiro e ter satisfação
pessoal são apenas consequências de um trabalho mais extenso e, às vezes, inexistente aos
olhos do consumidor. Ainda que o estoque, a
logística, os planejamentos de marketing, o
dinheiro gasto em embalagem de proteção
do produto não sejam os protagonistas do
negócio, os coadjuvantes são os que mais
fazem a engenharia por trás dos e-commerces
funcionar.
Em geral, ter um e-commerce não é uma
tarefa fácil. O planejamento é a chave para
toda e qualquer ação, seja para abrir um
negócio, para expandi-lo ou mantê-lo com
o mesmo status financeiro. É por isso que
o planejamento financeiro deve ser tratado
com a devida importância. Preocupar-se com
cada peça do quebra-cabeça é essencial para
a saúde da empresa.
Tendo em vista que a média de parcelamento de um produto entre os brasileiros
é de três meses, ter um fundo que garanta
dinheiro para todo o semestre pode evitar

imprevistos. Outros detalhes que podem
passar despercebidos pelos comerciantes
são as datas de vencimento dos cartões de
crédito, que variam para cada cliente, além
das margens de lucro já contabilizando os
descontos para pagamentos à vista e promoções. Também por conta disso o fluxo de caixa
é tão importante para o controle financeiro.
É nele que os empresários acompanham as
receitas e despesas para que, assim, possam
definir a quantia necessária de capital de giro
para manter o negócio funcionando.
Com relação às datas comerciais, nem
todos os e-commerces se preparam com antecedência e, por isso, não conseguem atingir
o resultado esperado. Datas como Páscoa,
Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia das Crianças
requerem atenção e planejamentos específicos com melhorias estruturais no processo de
compra, venda e entrega. A fim de aproveitar
esses ganchos do varejo, o ideal é que cada
empreendedor comece a se planejar com, no
mínimo, dois meses de antecedência.
Para a Black Friday, o processo de organização deve começar cerca de quatro

meses antes, levando em consideração a
automatização de sistema para atender à
grande demanda de acessos – o que leva
tempo e dinheiro – além de planejamento
para a logística e ações de marketing. Afinal,
os e-commerces não funcionam sem prazos
e organização de atividades de curto, médio
e longo prazo.  
O erro mais comum dos novos – e até dos
mais calejados – empresários, ao abrir um
e-commerce, é não se ater às especificidades
de um planejamento de estoque e logística.
Onde cada quilômetro vale dinheiro, não
fazer as contas apropriadas pode levar a um
prejuízo que poderia ser evitado.
É importante reconhecer e sempre ter em
mente que cada decisão tomada, por menor
que pareça na rotina de trabalho, é decisiva
para a saúde financeira do negócio. Subestimar o planejamento, o controle das finanças
e a organização em todos os setores, é um tiro
no pé de qualquer empreendedor. Seguindo
todo o bê-á-bá, a otimização dos processos e
a maximização dos lucros da empresa ficarão
cada vez mais reais.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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Mercado de festa e cerimônia
movimenta R$ 17 bi no Brasil
Todo o mundo sabe que o brasileiro é festeiro e não perde uma oportunidade de comemorar. Prova disso
é que, segundo dados da Associação
Brasileira de Eventos (Abrafesta),
o mercado de festas e cerimônias
movimentou R$ 17 bilhões no Brasil
em 2017, sendo que o Sudeste representa 51% dos gastos (R$ 8,8 bilhões),
seguido pelo Nordeste (R$ 3,1 bi), Sul
(R$ 3 bi), Centro-Oeste (R$ 1,3 bi) e
Norte (R$ 1 bilhão).
Em 2015, mais de 1,1 milhão de
casamentos foram realizados no
país, sendo que a região Sudeste
lidera em número de casamentos e
apresentou crescimento de 20% nos
últimos 5 anos.

Percentual de
pessoas casadas
(com 16 anos ou mais):
Por região
Sudeste

43%

Sul

44%

Centro Oeste

41%

Norte

35%

Nordeste

31%

Região Metropolitana (RM)
RM São Paulo

41%

RM Belo Horizonte

40%

RM Rio de Janeiro

39%

RM Porto Alegre

34%

RM Bahia

29%

O presidente da Abrafesta,
Ricardo Dias, diz que, apesar
dos bons números, esse mercado
também sentiu a crise financeira. “O brasileiro gosta de fazer
festa e está sempre comemorando, seja aniversário ou casamento. Nesse segmento, vemos dois
extremos, empresas que faliram
durante este período e aquelas
que se reestruturaram para
entregar um trabalho melhor
e aumentaram o faturamento”.
Rafaella Cordeiro, médica
veterinária, é uma das pessoas
que aquece o mercado, afinal
ela está preparando sua festa
de casamento. Planejando esse
momento há 5 anos, Rafaella
conta que o orçamento inicial
era de R$ 40 mil, porém, segundo sua última previsão, os gastos
já giram em torno de R$ 52 mil.
“Sou casada no civil há 4 anos
e, desde o casamento, planejo
a cerimônia, mas devido ao
alto custo, tivemos que adiar. Já
temos casa e filho e isso também
dificultou um pouco, entretanto,
agora com as coisas melhores,
marcamos oficialmente nosso
casamento”.
Diferentemente da veterinária, a psicóloga Priscila Massula
quer manter os gastos na ponta
do lápis. Ela relata que desde
o local onde será realizada a
cerimônia até as lembrancinhas foram pensados para não
estourar o orçamento. “Estou
organizando o meu casamento
desde janeiro e a festa será em
abril de 2019. O Recanto Pampulha (local da cerimônia e festa)
foi um achado, porque, quando

fechamos, ele era novo, com
poucos contratos e conseguimos
u m a m e g a p ro m o ç ã o. A l é m
disso, não vou ter banda para
cerimônia, todo o rito do que
vai acontecer foi escrito por mim
e a celebrante será uma amiga
especial, e não vou comprar
forminhas, sousplat, etc, pois
acho dispensável. E como meu
casamento vai ser domingo à
tarde, vou casar descalça e com
um vestido estilo praia mesmo.
Nada tradicional”.
A psicóloga finaliza ressaltando que o casamento deve
ter a cara dos noivos. “As coisas
que são feitas só porque fazem
parte da tradição, mas, não
tem nada a ver com os noivos,
são totalmente dispensáveis! O
importante é que eles se sintam
bem”.

Dicas para organizar uma festa:

Pixabay

Loraynne Araujo

Expocasório em Belo Horizonte

Vejas as dicas de Ricardo Dias para organizar um evento:

1 Procure fornecedores de confiança. Às vezes, o mais barato
não é o melhor;

2 Se planeje com antecedência;
3

Cuidado ao pegar dicas com as influenciadoras digitais,
afinal elas, na maioria das vezes, recebe um cachê para
falar sobre aquela marca;
A assessoria é fundamental para que ocorra tudo bem,

4 pois é essa pessoa ou empresa que irá organizar a festa;   
Procure informações sobre os fornecedores. A Abrafesta

5 e Serasa são dois locais onde você pode achar essas

Nos dias 17,18 e 19 de agosto, Belo Horizonte recebe a
maior feira de casamento do Brasil. Durante os três dias de
evento, o local irá reunir vários fornecedores, como lojas
de vestidos, dia da noiva, decorações, convites, acessórios,
buffet, buquês, cerimoniais, fotografias, filmagens, lembrancinhas, agências de viagens, corais, etc.

Serviço: 10ª Expocasório
Local: Expominas (Av. Amazonas, 6030 - Gameleira)
Data: 17, 18 e 19 de agosto de 2018 - sexta e sábado:
14h às 22h / domingo: 14h às 20h
Valor do ingresso: R$ 20,00 - compra antecipada
pelo site (sympla.com.br) ou na portaria do evento.

informações.

BAIXE AGORA

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

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

Email: acir.antao@ig.com.br

A NI V E RS A RI A NT E S

DA COCHEIRA
Foi um verdadeiro Derby os últimos momentos das conversações políticas em Minas, visando as composições partidárias
para o próximo pleito. Prazo vencendo e políticos se reunindo
freneticamente para acertar suas coligações.
Foi sem muitas novidades a entrevista concedida pela ex-senadora Marina Silva (Rede) outro dia na Globo News. Apesar
de uma banca especializada em cobertura política, ninguém conseguiu tirar uma novidade da entrevistada durante o programa.

Profa. Maria Auxiliadora Mafra - esposa do coronel Mafra
Sra. Maria Auxiliadora Lopes - esposa do deputado Mauro Lopes
Deputado Gilberto Ábramo
Deputado Antônio Carlos Arantes

Terça-feira, 07
Cantor e compositor Caetano Veloso
Leone Modesto Valadares
Radialista Alberto Rodrigues
Radialista Roberto Marques

Quarta-feira, 08
O Automóvel Clube estará comemorando 93 anos no próximo
dia 18 de agosto. Será um baile de gala em black tie e muitos
longos. Os sócios já recebem seus convites e, para os não sócios,
o telefone para adquirir a entrada, que custa R$ 150 por pessoa, é
(31) 3222-5416, incluindo jantar completo e bebidas como chopp,
espumantes e whisky.
A Prefeitura de Nova Lima realiza entre os dias 10 de agosto
e 10 de setembro, o Harmoniza Nova Lima, festival gastronômico
que vai reunir 25 estabelecimentos entre bares, restaurantes e
cervejarias de todas as regiões da cidade.

Professora Vanessa Guimarães
Ana Paulo Guedes Ferreira

Quinta-feira, 09
Senhora Cleonice Silva Hanas
Valtecir Borges
Ana Cristina Guimarães Costa

Sexta-feira, 10
Wagner Carone
Coronel Nilmar Soares Silva
Vereadora Letícia da Penha - Contagem

Sábado, 11
ANASTASIA - As primeiras pesquisas eleitorais realizadas
nos últimos dias indicam o senador Antonio Anastasia (PSDB)
em primeiro lugar, em segundo aparece o atual governador
Fernando Pimentel (PT). É apenas uma mostra do hoje e esses
números podem mudar com início da propaganda no rádio e
televisão. Tenho, pra mim, que a campanha eleitoral em Minas
vai ser muito difícil.

Dia do Garçom
Silma Braga
Nilmário Miranda
Serafim de Melo Jardim
Deputado Duarte Bechior

A todos, os nossos Parabéns!
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Espaço Livre
Mangalarga Marchador

R

epetindo a qualidade da organização das últimas edições, a 37ª Exposição Nacional do Cavalo
Mangalarga Marchador foi um sucesso em todos os aspectos. Entre autoridades, visitantes e muitos
criadores da raça, de todas as partes do país, o público foi estimado em 220 mil pessoas durante
os dias do evento. Cerca de 1.800 animais, incluindo os de pista, esporte e remate, estiveram presentes no
Gameleira, que movimentou cerca de R$ 25 milhões entre leilões e vendas diretas dos cavalos.

Isabela e Toni Reis, do Haras
Anglisa, o presidente da
ABCCMM, Daniel Borja,
José Neto, da Fazenda
Pedra Negra e Márcio Bandoni
Arquivo pessoal

Os criadores de Varginha,
no Boteco Marchadores
pela Vida, Ricardo e Cinthia
Salgado, Paula e Toni Reis,
Christina e José Neto

A bela e jovem
estudante, mas também
criadora da raça
Mangalarga
Marchador, Luiza Pinto

Arquivo pessoal

MUITO CUIDADO - Os candidatos à presidência ou mesmo a
governador, deverão ter todo cuidado para não cair no jogo das
redes sociais. O que tem de vídeos mostrando Ciro Gomes (PDT)
apelando e xingando palavrões, o que vem demonstrando o seu
despreparo para conviver com críticas. É uma pena, pois ele tem
propostas interessantes para o país. No último pleito ele se deu
mal, ao responder uma pergunta feita por uma repórter no Mercado Central. Ao questionar qual a importância da atriz Patrícia
Pilar, em sua campanha, ele respondeu: “Ela dorme comigo toda
noite”. Foi a gota d’água.

Segunda-feira, 06

Arquivo pessoal

BOLSONARO - Francamente, depois que vi o candidato no
programa Roda Viva da TV Cultura no dia 30 de julho, passei a
considerá-lo muito despreparado para ser o nosso presidente
da República. Ao afirmar que não entende nada de economia,
o deputado passou recibo de incompetência, pois ele não deve
ter administrado nem sua família. Normalmente, o homem,
que é o provedor da casa, pelo menos de economia simples
deveria entender, naturalmente administrando o orçamento
doméstico. Será que para administrar sua casa ele chama o
marido de aluguel?

Sra. Simone Lima - esposa de João Heraldo Lima
Eujácio Antônio da Silva - editor do jornal Edição do Brasil
Silvinho Ximenes
Jornalista Walter Luiz

Arquivo pessoal

Marcelo de Souza, João Victor, Almeida Neto
e Paulo Bregunci em recente acontecimento

As conversas no Café Nice continuaram animadas no último
fim de semana. Para alguns observadores, um candidato que vai
dar trabalho aos demais concorrentes será o ex-deputado João
Batista dos Mares Guia, candidato ao governo de Minas pela Rede.
Ele é um profundo conhecedor da nossa cultura e turismo e tem
uma mensagem para cada região do estado.

Domingo, dia 05 de agosto

Ione Carvalho com Fátima Gomes e o
presidente da Abav-MG, José Maurício
Gomes, semana passada, durante encontro

Baile de Gala
Na próxima terça-feira, dia 07, será realizado o Gala MG,
evento em apoio ao Fundo Minas da BrazilFoundation, um
fundo criado em resposta ao desastre ambiental ocorrido em
2015 na cidade de Mariana. Inicialmente focado em iniciativas
socioambientais para a população afetada, atualmente, o
fundo apoia projetos sociais em todo o estado. A mestre de
cerimônias será a embaixadora Flávia Alessandra e, dentre
outras atrações, Preta Gil promete levantar os 300 presentes
na Casa Tua, em Nova Lima.

Juiz de Fora
Pela primeira vez, Juiz de Fora receberá a Minascon, o maior evento unificado da cadeia produtiva
da Construção Civil e Pesada em Minas Gerais. A 15ª edição acontecerá entre os dias 25 e 27 de
setembro no Gran Victory Hotel, uma realização do Sistema Fiemg, Sebrae Minas e Sinduscon-JF.
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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Doenças cardíacas são mais comuns no inverno
EDIÇÃO DO BRASIL

Sintomas de
derrame:
Dormência repentina, debilidade, paralisia do rosto, braço ou
perna, normalmente em um lado
do corpo;
Dificuldade repentina para
falar ou entender uma conversação
(afasia);
Visão subitamente embaçada, dupla ou debilitada;
Vertigem, perda repentina
de equilíbrio ou de coordenação;
Dor de cabeça grave, súbita,
sem explicação ou incomum, que
pode vir acompanhada de rigidez
do pescoço (torcicolo), dor facial,
dor entre os olhos, vômito e consciência alterada;
Confusão ou problemas com
a memória, orientação espacial ou
percepção.

Sintomas de
infarto:
Dor no peito em aperto,
que pode irradiar para o braço
esquerdo, o pescoço, a mandíbula,
o estômago e até as costas;

Prevenção

Náusea e vômito;

A médica explica que a prevenção para as doenças cardíacas é a mesma que se faz no resto
do ano, como, por exemplo,
uma alimentação balanceada,
atividades físicas, entre outros.
Porém, durante o inverno, ela
recomenda também a vacinação
contra a gripe (disponível no
SUS) e pneumonia (encontrada
apenas na rede privada).

Suor frio;
Desmaio;
Falta de ar;
Cansaço inexplicável;
Desconforto no peito;
Arritmia.

Luisa Conrado
Psicóloga
luisaconrado@hotmail.com

O mito do amor próprio
A cada fim de relacionamento ouvimos “você tem que ficar
bem com você, se amar antes de
amar alguém. É preciso ficar bem
sozinho antes de ter alguém”.
Partimos numa busca desesperada por amor próprio sem saber
o que isso significa. Vamos para
a academia, saímos, mudamos
de visual e postamos várias fotos
na internet para mostrar que
estamos bem nós mesmos. Mas
será que estamos?
Todo mundo sabe que precisa se amar, mas ninguém sabe
como fazer isso. Amor é um sentimento leve. E de tão simples,
fica complexo para o ser humano
entender. Veja bem, tudo que
amamos, algumas vezes sentimos muita raiva. Isso vale para
namoros, pais, filhos, trabalho,
etc. Por que o amor pela gente
mesmo seria diferente? Aprendemos uma ideia tão romantizada

do amor, que imaginamos que
amor próprio é viver na plenitude
da nossa própria companhia.
Amor, acima de tudo, é respeito. Será que nos respeitamos
quando aceitamos convites que
não queremos aceitar, fazemos
favores que não queremos fazer,
ficamos em relações que nos
machucam por medo de ficar
sozinho?
No dicionário, dentre os
significados da palavra “amor”,
temos: “sentimento que induz
a aproximar, a proteger ou a
conservar a pessoa pela qual se
sente afeição; disposição dos
afetos para querer ou fazer o
bem a algo ou alguém; grande
dedicação ou cuidado”. A partir
dessas definições,
podemos analisar a relação
que temos conosco na nossa
intimidade e nas situações cotidianas.

Fonte: Site Minha Vida

“Estava em casa, indo dormir, quando comecei a perder o
‘jogo’ da mão e não conseguia
mais segurar direito a xícara.
Falei com a minha filha que
estava me sentindo estranho
e, no outro dia, fui ao médico,
que diagnosticou que eu tinha
sofrido um mini-AVC”. Esse é o
relato do aposentado Evandro
Teixeira, 89 anos, que sofre
com problemas cardíacos e de
circulação há mais de 15 anos.
Fumante desde os 13 anos,
Teixeira sente agora os efeitos
do vício. “Já tive três AVCs e
um derrame, além do fato de
que, às vezes, não me sinto
bem. Tenho dificuldades para
caminhar, porque o ‘jogo’ da
perna não está bom. E, antes
do último incidente, estava
tossindo muito”.
No inverno, a palavra de
ordem é se prevenir contra as
doenças respiratórias, entretanto, as cardíacas também
podem aparecer com mais
frequência. Mais comum do
que imaginamos, a incidência
dessas enfermidades pode aumentar de 20% a 25% durante
esse período, segundo pesquisa realizada pela American
Heart Association (Associação
Americana do Coração).
De acordo com a cardiologista e especialista no tratamento de arritmias cardíacas,
Karina Cindy de Oliveira, são
vários os fatores que podem
potencializar o aparecimento
dessas doenças na estação
mais fria do ano. “No inverno,
a ingestão de líquidos diminui
e, consequentemente, tem-se
uma redução nos calibres dos
vasos sanguíneos. Umas das
consequências é a formação
das placas de gordura dentro
das artérias, o que pode levar
a uma obstrução”.

Outro fator que aumenta a
ocorrência de doenças cardíacas nesse período é a falta de
atividades físicas. “Além disso,
também é um momento em
que as pessoas comem muitos
alimentos gordurosos e o risco
cresce para aquelas que já possuem algum problema cardíaco
ou que tenham idade acima
dos 60 anos e apresentam
colesterol elevado, hipertensão
arterial, diabetes ou são tabagistas”, explica a especialista.
Ademais, as doenças respiratórias também podem contribuir com o aparecimento das
cardíacas. “A sobrecarga no sistema circulatório causada por
infecções respiratórias, como
gripes e resfriados, agride o
chamado endotélio - superfície
de recobrimento mais interna
dos vasos sanguíneos -, que se
torna suscetível a problemas
como a trombose, acidente
vascular cerebral, infarto do
miocárdio ou ataque cardíaco.
É indicado que os pacientes
com insuficiência cardíaca se
protejam do frio, principalmente, quando submetidos a
temperaturas inferiores a 15º
Celsius, usando agasalhos,
luvas e cobrindo o rosto, e
ainda mantenham bons hábitos de higiene, como lavar as
mãos e evitar ambientes muito
aglomerados, fechados e sem
ventilação, para que sejam evitadas as doenças respiratórias”.

Fonte: Site Saúde

Loraynne Araujo

Pixabay

4 a 11 de agosto de 2018

Mas por que então amor
próprio é um mito? Porque não
há autoamor sem a relação com
outras pessoas. Tom Jobim já
dizia que “é impossível ser feliz
sozinho” e não poderia estar
mais certo.
Quando alguém fala “se ame
primeiro” entendo que a pessoa
quer dizer “ponha você mesmo
como prioridade na sua vida”,
mas isso não quer dizer que
devemos nos isolar. Não existe
“nós” sem “eu” e nessa dança
entre “nós”, os “eus” precisam
estar em movimento para ter
sintonia. Equilíbrio não significa
rigidez, mas flexibilidade.
Assim como cada um demonstra o amor pelo outro de
um jeito, assim será com o amor
por si mesmo. Talvez o amor
próprio seja o caminho para viver
melhor, e não o objetivo de uma
vida toda.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Buffet Requinte Recepções
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.

Consulte-nos, teremos prazer em atendê-los

(31) 3295-2616 / (31) 3295-6579
Deixe tudo por nossa conta e divirta-se com os seus convidados.

Rua dos Timbiras , 3085 - Santo Agostinho - BH/MG
www.buffetrequintebh.com.br
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De Vinícius de Moraes a MC’s:
Site expõe letras machistas e violentas em músicas nacionais

N

inguém questiona o poeta que Vinícius de
Moraes foi, mas já seu verso “Ser só minha
até morrer”, da letra de “Minha Namorada” não passou batido aos ouvidos de Rossiane
Antúnez, Lilian Oliveira, Carolina Tod e Nathália Ehl
ao criar o site Música Machista Popular Brasileira
(MMPB). “O objetivo do projeto sempre foi fazer
as pessoas refletirem sobre as canções e artistas
que consomem. Refletir e entender o porquê das
letras serem problemáticas, em alguns casos, é
o começo de um processo de desconstrução e
educação”, explica Rossiane.
Do sertanejo ao samba, passando pelo rap,
axé, rock, funk e MPB. Nenhum gênero falha: as
diferentes intensidades do machismo estão em
todos os estilos da música brasileira. Ao entrar no
site, o usuário clica no botão “dá um shuffle” e a
plataforma seleciona aleatoriamente uma faixa.
Dependendo da letra, o susto pode ser grande. A
letra “Eu quero te estuprar/Com muito carinho/
Te estuprar/Por causa da dor”, da banda brasileira
de rock Os Cascavelletes, é dessas de arrepiar os
cabelos, não pelo rock in roll, mas pela incitação
à violência sexual escancarada.
Lançado neste ano, o site já conta com um
acervo de 100 músicas. Atualmente, as criadoras
trabalham numa atualização que vai mapear e
ranquear os artistas mais presentes no site. “Mas
só para citar um exemplo: sertanejo é um gênero
com muitos exemplos de músicas e artistas bem
machistas”, adiantou Rossiane. Também é possível
que o visitante contribua enviando músicas com
letras de teor machista.
Rossiane conta que elas sempre se sentiram
incomodadas com as letras, no mínimo, discutíveis
de diversos artistas. Mas o estopim para criação
veio em janeiro com o lançamento da música
“Surubinha de leve”. No funk do MC Diguinho, se
ouve “Taca bebida/ depois taca p*/E abandona na
rua”. No MMPB a explicação do porquê a letra ser
problemática é didática: “Na letra é incentivado
o ato de dopar mulheres para estuprá-las. 100%
criminosa. Sem mais”.
Se o visitante ficar em dúvida se tal música é

ou não, de fato, machista, explicações como essa
sempre ficam ao lado das letras. “A gente resolveu
se reunir e dar destaque para outras canções de
outros tantos gêneros que também são machistas
e mostrar para as pessoas como a mulher anda
sendo retratada na sociedade há muito tempo e
isso é sintomático. Olha como estamos! Até na
música somos retratadas de forma questionável”,
afirma Rossiane.
Para a professora de música Tauini Santos
Rosa, a música é sempre o reflexo da sociedade.
“A mente das pessoas ainda está lá atrás. Artistas
são pessoas que esperamos uma capacidade crítica maior, mas tanto homens quanto mulheres
que fazem música concordam com essa situação
e criam uma aceitação porque na própria cena

musical existem pessoas que fortalecem esse
pensamento machista nas letras. Além de ganhar
dinheiro com isso, não perdem público”, avalia.
Mas há otimismo. “Apesar de inúmeros exemplos, isso já tem mudado. A cabeça da sociedade
está se transformando e a música, naturalmente,
deve acompanhar. Ela precisa andar junto com a
sociedade”, analisa Tauini.
Para Rossiane, a internet tem papel nessa
mudança. “Acho que, hoje em dia, o público tem
acesso a mais informação e tem o poder para fazer
pressão nas plataformas sociais. A tendência é
evoluir, tanto por uma questão de público quanto
artistas. A luta por respeito, representatividade e
igualdade entre gêneros é um caminho sem volta.
Acreditamos nisso e lutamos por isso todos os dias”.

Para pensar
O Edição do Brasil “deu um shuffle” no MMPB e
separou algumas letras que chamam a atenção:
Piranha - Bezerra da Silva
“Eu só sei que a mulher que engana o homem
Merece ser presa na colônia
Orelha cortada, cabeça raspada
Carregando pedra pra tomar vergonha
Tá ouvindo, piranha?”
MC Roba Cena - Vai tomar dormindo
“Na madrugada ela prometeu, que ia acabar comigo sentando,
Agora vem com o papo que tá aqui cheia de sono,
Roba Cena tá cantando, então escuta isso daqui!
Se dormir, se dormir, se dormir
Vai to vai to vai tomar dormindo…”

O lendário sambista Bezerra da Silva, na
música “Piranha”, incita violência à mulher

Claudinho e Buchecha - Nosso sonho
“Os teus cabelos cobriam os lábios teus
Não permitindo encontrar os meus
E você é baixinha. Gatinha, eu vou parar
Mas tudo isso porque eu me sinto corão
Tu tens apenas metade da minha ilusão
Seus doze aninhos permitem somente um olhar”
Francisco Alves – Amor de Malandro
“O amor é o do malandro
Oh, meu bem
Melhor do que ele ninguém
Se ele te bate
É porque gosta de ti
Pois bater-se em quem
Não se gosta
Eu nunca vi”

E V E N T O S
Participantes do Congresso de Direito
são homenageados no fogão a lenha

N

o último dia 30, o empresário Roberto Gontijo, da
Confraria Fogão a Lenha,

e o presidente da Comissão de
Direito Municipal da OAB/MG, Leonardo Militão, homenagearam

Leonardo Militão, Gabriela Duarte e Roberto Gontijo

os participantes do Congresso de
Direito Municipal.
Fotos: Anna Castelo Branco

Santa Cruz de Minas é palco do
1º Encontro de Carros Antigos
A menor cidade do Brasil, Santa Cruz de Minas, localizada na Estrada Real entre São João del-Rei
e Tiradentes, foi o local escolhido
para receber o 1º Encontro de
Carros Antigos, que aconteceu no
último final de semana de julho.
O evento movimentou o pequeno município, que tem apenas
2,8 Km quadrados de extensão. Os
amantes de carros antigos foram

apreciar, tirar fotos e revisitar o
passado por meios do veículos
e, à noite, as atrações musicais
foram a Banda Galwen, Amanda
Barros e Beatles Forever. Além das
músicas, os visitantes também puderam se deliciar com uma praça
de alimentação.
A cidade, apesar de pequena, possui um dos ambientes
mais requisitados para eventos:

o Espaço Lagos de Minas, dentro
da Pousada Lagos de Minas,
onde tudo aconteceu. O espaço
mistura o rústico e o moderno,
tem capacidade para 2.200
pessoas assentadas, com ambiente climatizado, área externa
coberta, vista para lagoa natural
para mais 450 pessoas, além de
vagas para cerca de 1.500 carros.
Fotos: Anna Castelo Branco

Juliana Lemos, Estela Arantes, Felipe Cheim e Barbara Prado

Proprietárias da Pousada Lagos de Minas, Mara, Valéria, Margarete e Vanessa Costa

Fabiano Cazeca e Pier Sinese

Samuel Marcelino, Cintia Ribeiro de Freitas e Paulo Renato

1º Encontro de Carros Antigos

Gabriela Duarte, Clara Abrantes e Leonardo Militão Abrantes

Francisco Rubi e Fabiano Cazeca

Área verde da Pousada contempla 300.000 m2

Show da banda Beatles Forever

Divulgação

Leíse Costa
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70 milhões de pessoas querem ir embora do país
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Entre os jovens, desejo de mudar de nação atinge 19 milhões

P

ara melhorar de vida, muitas pessoas almejam uma oportunidade de
sair do país. Prova disso é que uma
pesquisa do Instituto Datafolha apontou
que 70 milhões de brasileiros, com mais de
16 anos, iriam para o exterior se tivessem
oportunidade.
O estudo aponta que 43% da população adulta tem o desejo de se mudar. Na
faixa etária de 16 a 24 anos, a porcentagem é ainda maior, chegando a 62%. São
19 milhões de jovens que deixariam o Brasil, o número equivale a toda a população
de Minas Gerais.
Mas, será que essa mudança representa, de fato, uma melhoria de vida? A
psicóloga organizacional e clínica Livia
Marques explica que é preciso entender
que, quando se toma a decisão de sair do
país, toda a rotina é alterada. “Por isso, a
primeira coisa a se aprender é ter resiliência, porque alguns momentos podem não
ser confortáveis”.
Segundo ela, apesar de ser uma novidade boa, a pessoa precisa lidar com a ansiedade. “Vão existir coisas que precisarão
ser superadas. Estar longe da sua cultura,
língua e, principalmente, das pessoas que
ama, dói. Não é um passeio, é uma mudança que precisa ser bem compreendida
para evitar frustrações”.
Para que a mudança não seja tão assustadora, Lívia diz que a melhor saída é o planejamento. “O primeiro passo é entender
o porquê de estar indo. Depois, ter sempre
em mente que as coisas podem dar certo,
como podem não dar. Agora, um ponto
importantíssimo é ter consciência de que
se trata de uma nova cultura, pessoas com
hábitos diferentes, uma nova sociedade”.
Por isso, a psicóloga aconselha a pesquisar bastante sobre o lugar de destino.
“Se a pessoa sai do Brasil, que é um país no
qual a maioria das pessoas são amigáveis,

calorosas e praticam a ajuda mútua, e vai
para outro que a população é mais fria,
é algo brusco que requer mais tempo de
adaptação”.
Para onde iriam
EUA

14%

Portugal

8%

Canadá

3%

França

2%

Espanha

2%

Inglaterra

2%

Itália

1%

Suíça

1%

Japão

1%

Austrália

1%

Alemanha

1%

Outros

4%

Luciana acrescenta que a experiência
foi muito importante para sua autoestima.
“Aprendi a me virar. Eu era a minha única
companhia para o bem ou mal. Fiquei
mais confiante e isso me ajudou, inclusive,
profissionalmente”.
Apesar de não ter tido a oportunidade
de morar lá, para ela, o ano que passou
no país valeu a pena. “Eu não consegui
o visto de trabalho e isso dificultava para
conseguir alguma atividade fixa. Na
mesma época, minha avó estava com
problemas sérios de saúde e, agregado
a saudade, a melhor alternativa foi
voltar. Mas isso não significa que tenha
dado errado. A bagagem que criei foi um
aprendizado enorme”.

O que é preciso?
Mudar de país requer, além de preparo
pessoal e emocional, toda uma organização burocrática. De acordo com o fundador
da Elite International Realty, consultoria
imobiliária com sede em Miami, Leo
Ickowicz, é fundamental que o brasileiro
se atende às leis e regulamentos do país
de destino, uma vez que há legislações
diferentes para cada um.
No caso de quem pretende investir em
um negócio próprio fora do país, o conselho
é buscar um advogado de visto. “Ele vai
orientar melhor nesse processo. É fundamental começar da forma correta no novo
país, tanto em termos de negócios, quanto

em investimentos. Um contador para indicar as melhores formas de recolher taxas e
impostos também seria interessante”.
Outro ponto destacado por Ickowicz
diz respeito a residência. “Pensar em um
bairro que atenda suas demandas, escola
para os filhos, se houver, além de pesquisar
lugares próximos a hospitais, mercados e
do local de trabalho”.
Para ele, o processo pode levar de 6 meses a um ano. “Há vários fatores envolvidos,
como econômicos e psicológicos, mas o
melhor é analisar bem todo o cenário. O
ideal é não fazer nada com pressa. O visto
de estudante é uma opção para não tomar
decisões erradas e acabar elevando ainda
mais os custos”, conclui.
Pixabay

Da redação

Foi exatamente o que aconteceu com
a profissional de marketing Luciana Carpinelli. Ela morou um ano na Alemanha e
recorda que a experiência de adaptação foi
difícil, mas incrível e rica em aprendizado.
“Não falava nem cinco palavras em alemão. Não conhecia ninguém, mas ainda
sim, valeu a pena”.
Luciana conta que estava infeliz no
trabalho e decidiu arriscar a mudança que
foi bem planejada. “Já falava inglês e decidi
aproveitar para aprender outro idioma.
Berlim foi uma alternativa interessante,
acessível e culturalmente rica. Tinha umas
economias guardadas, fiz um acordo na
empresa que trabalhava e comprei minha
passagem com 3 meses de antecedência”.
A primeira coisa que procurou foi uma
escola para aprender a falar alemão.
“Contratei um pacote de um curso para
iniciante e um mês de estadia na casa de
família. Esse tipo de hospedagem é mais
cara, mas preferi ter essa estrutura para
começar e me adaptar”.

Para muitos, sair do país pode ser uma chance de melhorar de vida

Sesc realiza edição especial do ‘Minas ao Luar’ em Mateus Leme
José Luiz

Projeto que traz Saulo Laranjeira faz parte das comemorações de 80 anos do município

Saulo Laranjeira e Banda Arrumação

OPORTUNIDADE

TERNO

SOB MEDIDA

Super 120
a partir de
R$ 1.400,00
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 aniversário do município de Mateus Leme é só em
dezembro, mas no sábado,
4 de agosto, às 20hs, já tem
celebração antecipada. A
festa será no Minas ao Luar,
em uma edição especial
pelos 80 anos do município.
O show ocorrerá na Avenida
Getúlio Vargas, 20.
Com realização do Sesc,
integrado ao Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, e
apoio da prefeitura e da TV
Globo Minas, essa edição
faz parte do calendário municipal de comemorações
que acontecem ao longo
de 2018.
Os moradores de Mateus Leme poderão desfrutar
da noite comandada pelo
multiartista mineiro Saulo
Laranjeira que, acompanhado da banda Arrumação,
apresenta um espetáculo

cênico-musical que passeia
pela cultura popular brasileira, com música e citações
poéticas.
Laranjeira é conhecido,
principalmente, por causa
do programa Arrumação, da
Rede Minas, e de suas atuações no humorístico a Praça
é Nossa, do SBT. Além disso,
haverá roda de viola e música
de raiz com os Violeiros do
Médio Paraopeba, que tem
a maior formação em Minas
Gerais para o gênero e a
quarta maior do Brasil. Ao
todo, são 30 integrantes. A
entrada é gratuita.
O Minas ao Luar é uma
das ações de maior incentivo
à música nacional. Em uma
nova fase, com variedade de
ritmos e estilos, a iniciativa
continua percorrendo todo
o território estadual promovendo grandes encontros

artísticos e fomentando a
música brasileira.
Desde a primeira edição,
foram centenas de apresentações em diversos municípios, dentro e fora de Minas
Gerais, contabilizando um
público superior a 2 milhões
de espectadores. Todo esse
sucesso já rendeu a produção de três discos – Minas
ao Luar: Canções 1; Minas
ao Luar: Canções 2 e Minas ao Luar: Canções 3 – e
um livro, com letras e cifras
para acompanhamento em
violão, o Minas ao Luar: Canções. Além disso, o Sesc lançou, em dezembro de 2014, o
primeiro DVD: Minas ao Luar:
ao vivo no Sesc Palladium,
que é distribuído, gratuitamente, nas apresentações,
como acontece com os três
discos e o livro produzidos
anteriormente.
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Livro “A contabilidade de uma vida”
marca trajetória de Nourival Resende
Que toda empresa precisa de
um contador ninguém duvida.
Tanto que, de acordo com a Fundação Brasileira de Contabilidade, o
Brasil possui 530.373 profissionais
da área. Destes, 65,8% são graduados e os outros 34,2%, técnicos.
Em 2015, mais de 42 mil pessoas
se formaram na área. Nesse mesmo ano, o curso foi o 10° mais
procurado no Sistema de Seleção
Unificada (Sisu).
Para o contador geral de Belo
Horizonte, Nourival de Souza Resende Filho, a valorização da profissão contábil nos últimos anos é
inquestionável. “Apesar da queda
no padrão de ensino, as exigências
de uma contabilidade certificada
e reconhecida faz com que os
profissionais exerçam de fato a
profissão com ética, qualificação
e especialização”.

As exigências
de uma
contabilidade
certificada e
reconhecida
faz com que
os profissionais
exerçam de
fato a profissão
com ética

4 a 11 de agosto de 2018

Amams solicita a Ecorodovia a
construção do Anel Rodoviário
Amams

Da redação

EDIÇÃO DO BRASIL

Reunião aconteceu em Montes Claros

A

Com mais de 30 anos de carreira, Resende fez um curso técnico
em contabilidade, graduou-se em
administração e, depois, complementou os estudos com curso
superior em contabilidade, três
pós-graduações na área e um
mestrado. Além de ter atuado em
diversas empresas do segmento.
“Passei por entidades como o
Sindicato dos Contabilistas de BH,
o Conselho Regional de Contabilidade de MG, onde fui conselheiro,
vice-presidente e presidente. Fora
isso, criei uma cooperativa de
crédito para os contadores que já
tem 20 anos de operação”.
A extensa carreira acabou dando origem ao livro “A contabilidade

de uma vida”, no qual Resende
conta, em uma autobiografia, toda
sua trajetória. “Estava estudando
sobre a genealogia da minha
família e, durante a pesquisa,
pensei que poderia escrever sobre
minha vida”.
Ele acrescenta que sua carreira
é seu maior patrimônio, juntamente com sua família. “Minha luta
para construir minha carreira é
algo importante, tive muita ajuda e
sempre valorizei isso. Também corri
atrás e estudei bastante”.
Hoje, ele se alegra de ter registrado tudo o que conquistou por
meio de seu livro que foi lançado
há a um mês e pode ser encontrado nas principais livrarias de BH.

Ecorodovia, empresa que
assumiu a concessão da
BR-135, tem interesse em
construir o Anel Rodoviário de
Montes Claros, para interligar a
rodovia nas saídas para Bocaiuva
e Januária. O diretor superintendente da Ecorodovia 135, Luiz
Carlos Lima participou de reunião
em Montes Claros, no auditório
do 50º Batalhão da Policia Militar
com todos os órgãos que atuam na
rodovia, quando foi questionado
pelo diretor técnico da Associação
dos Municípios da Área Mineira da
Sudene (Amams), Raphael Castro
sobre a possibilidade da empresa
viabilizar a obra, com extensão de
11 quilômetros. Ele explicou que
existe interesse da empresa e ainda
a viabilidade disso ocorrer, desde
que seja negociado com o poder
concedente, nesse caso, o estado.
O prefeito de Francisco Dumont,
Eduardo Rabelo (PRB) participou
do evento e propôs uma reunião
da empresa com os prefeitos dos
12 municípios.
Atualmente o Anel Rodoviário
de Montes Claros tem apenas duas
alças pavimentadas, que é da BR
365, saída de Pirapora até a BR135, na saída de Bocaiuva e desse

mesmo ponto até a BR-251, na
saída para Salinas. As duas outras
alças, da saída para Salinas até a
saída de Januária e dela até a saída
de Pirapora, estão sem asfalto.
Com isso, aproximadamente
2.500 caminhões de cargas passam dentro da cidade de Montes
Claros, por falta dessa alça. Ontem,
na reunião, o superintendente
mostrou que desde o dia 1º de
julho a concessão da rodovia foi
assumida pela empresa e agora
em setembro começa as obras de
engenharia na pista, consertando
trechos críticos e ainda colocará em
dezembro os serviços de guincho e
ambulâncias no trecho de Montes
Claros até a BR-040.
No mês de abril de 2019 começa a funcionar as praças de pedágios, quando se cobrará R$ 6,40
por cada praça. No total, quem
sair de Montes Claros em direção
a BR-040 pagará cinco pedágios,
ou seja, R$ 32,00. Ele mostrou
aos presentes que o Imposto Sobre
Serviço a ser arrecadado nos cinco
pedágios será distribuído para
os 12 municípios cortados pela
rodovia, proporcionalmente ao
percentual ao trecho da rodovia
no território.

Bocaiuva deverá ser o mais beneficiado, pois dos 310 quilômetros
da rodovia, tem 80 quilômetros em
seu trecho, além de duas praças de
pedágios. Raphael Castro propôs
que as prefeituras possam utilizar
um software para monitorar a
arrecadação dos postos de pedágios e parceria com a empresa. O
superintendente concordou.
O vereador de Bocaiúva Adalberto Fernandes (MDB) cobrou
ainda que seja feita uma compensação com o seu município, pois
é o único que terá duas praças de
pedágios, com o agravante dos
produtores rurais do assentamento
fundiário Betinho terem que pagar
pedágio caso saiam da sede do
assentamento para o distrito de
Engenheiro Dolabela. Ele lembra
que a zona rural de Montes Claros
ficou isenta dessa situação, pois o
pedágio entre Bocaiuva e Montes
Claros ficou na comunidade de
Mato Verde, dentro do município
bocaiuvense.
A AMAMS realizará reunião
com os 12 prefeitos dos municípios
cortados pela rodovia para propor
o alinhamento da alíquota do ISS
e a implantação do software de
fiscalização.

Rodrigo Mitre
Sócio-diretor da Periscópio
Galeria de Arte Contemporânea

Serra do Cipó pelas mãos de um artista carioca

Q

ue o mineiro é um povo
acolhedor, não se pode
negar. Seja numa prosa ou
num cafezinho, a hospitalidade
é uma característica marcante
em meio a um estado cercado
por belezas naturais. Trata-se
de um cantinho brasileiro que
atrai muitos artistas como um
lugar ideal para viver e produzir.
A carioca Gisele Camargo é uma
dessas artistas.
Foi em Minas Gerais, na
fascinante Serra do Cipó, que a
artista, uma das expositoras da
Galeria Periscópio Arte Contemporânea, encontrou a liberdade,
calma e espaço ideal para viver
e trabalhar sua arte. A decisão
foi tomada há uns quatro anos,
mas, somente foi concretizada
há um ano e meio. Nasceu no
Rio de Janeiro, mas conhece a
região, desde os vinte anos. Um
lugar em que se senti plena,
conectada com as montanhas, as
cachoeiras e, por isso, escolheu
como local para construir seu
ateliê e uma Residência Artística.
A necessidade de fazer essa
Residência surgiu, porque a
artista sentiu que nesse ambiente mágico do cerrado há
muitas possibilidades para, que
também, outros artistas possam
produzir e refletir. Por conta da
vegetação, no alto da Serra,
existe algo muito parecido com
o deserto. Praticamente, um
reduto que consegue fazer a pessoa se conectar consigo mesma,
como se fosse uma imersão. A
Residência Artística vai ser construída em um terreno no alto da
Serra do Cipó, chamado Campos
Rupestres e, no mesmo lugar,
construíra sua casa.
A arte sempre fez parte de
Gisele. Nunca teve dúvidas sobre o que queria fazer. Desde o
colégio, era envolvida com arte
de um modo geral. Foi para a

Escola de Artes Visuais do Parque
Lage e a Escola de Belas Artes
da UFRJ. Apesar de não ter tido
um incentivo, a arte sempre foi
um desejo. Tiveram curadores,
críticos e artistas que sempre
falaram do seu trabalho de
forma positiva. Gisele costuma
dizer que incentivo é algo que
devemos buscar dentro da gente.
Em 2000, foi trabalhar como
assistente para a artista plástica
Elizabeth Jobim. Por nove anos,
paralelamente, também exercitava a fotografia. Antes de sair
do ateliê de Elizabeth, voltou a
trabalhar com a pintura e, a partir daí, seu trabalho começou a
engrenar. Desde então, a pintura
é a sua prioridade.

Praticamente,
um reduto que
consegue fazer
a pessoa se
conectar consigo
mesma, como
se fosse
uma imersão
As colagens, por exemplo,
começaram num momento em
que estava entre uma exposição
e outra. Como já tinha o hábito
de tirar fotografias, existe praticamente um acervo em sua casa,
aproveitou alguns dos cadernos
coloridos que tinha e começou
a fazer as colagens de forma
despretensiosa. Percebeu que,
praticando esse “hobby”, estava
influenciando seu trabalho. A
partir das colagens, conseguiu

chegar, de uma forma diferente,
às pinturas. E depois de uns
três meses de reflexões, o seu
trabalho já estava totalmente
diferente. Mais orgânico, textual, com muito mais tinta. As
colagens modificaram muito a
sua pintura e, há três anos, tem
se encontrado nessa forma de
fazer arte.
Durante o processo de pintura, procura ver o mínimo de
coisas ligadas às telas, porque
é muito fácil se influenciar. Ela
acredita que tudo o que se vê é
muito importante. Não fazemos
ideia da importância daquilo que
observamos com um trabalho
que lida com as imagens e camadas. Consequentemente só consegui apreciar outros produtos
entre uma e outra exposição e
nos períodos que fica sem pintar.
Ultimamente, Gisele tem
pensado muito nas exposições
coletivas. Têm uns três anos que
não faz exposições individuais.
Foi nesse período, que seu trabalho começou a mudar. Depois de
desenvolvê-lo, percebeu que era
o momento certo de expô-lo. São
quatro exposições já marcadas
para este ano e, a mais recente,
da galeria Periscópio, em Belo
Horizonte. A exposição “Luas
Brutos e Sóis” termina no dia 4
de agosto.
Pelo próprio título, pode-se
ver a mistura de uma produção
paralela. Tem os “Brutos” que
são as pinturas provenientes
das colagens, formas, pedras,
ou seja, da paisagem que vivo
na Serra do Cipó e da paleta de
cores da região. As “Luas” são
de uma exposição que a artista
fez há uns três anos, chamada
“Luas Invisíveis”. E o “Sol”, que
agregou a paisagem. Por isso,
a existência dos três elementos,
que representam o que acontece
em sua produção artística.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

Sua melhor opção para:
• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

• Férias
• Feriados

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515
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QUEM SABE, SABE
Contagem vai entregar
380 mil uniformes escolares PAU LO C E SA R P E D R O SA
Geraldo Tadeu

Advogado & Jornalista

PESQUISA IDENTIFICA PERFIL DO TURISTA BRASILEIRO
A primeira etapa da pesquisa da demanda doméstica começou no último dia 12 de abril em 137
municípios brasileiros, incluindo as 27 capitais. O objetivo é conhecer o perfil do viajante brasileiro, para
entender o que ele procura e estabelecer políticas
públicas para o fortalecimento da atividade turística
em todo o Brasil de acordo com as demandas e
características dos turistas. Quem vai coordenar
essa pesquisa é a Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (FIPE). “Esse estudo é fundamental

para entendermos o que o turista brasileiro procura
e espera encontrar em nossos destinos. Temos um
grande potencial do turismo doméstico e um desafio
de chegar a 100 milhões de brasileiros viajando
pelo país até 2022, então acredito que estamos no
caminho certo para alcançar esses objetivos”, assegurou o ministro do Turismo, Vinícius Lummertz. A
metodologia da pesquisa, com coleta de dados por
Painel, é pioneira no Brasil para o monitoramento
da atividade turística. (Fonte: Turismo.gov)

NEGÓCIO QUE GERA RECEITA E EMPREGOS
O Festival das Cataratas fechou sua 13ª edição
com números positivos que ultrapassaram as expectativas de seus organizadores. Entre 20 e 22 de
junho, mais de 8 mil pessoas visitaram o evento
que movimentou a economia local. No total,

Alunos da Escola Municipal Maria do Carmo Orechio
os novos uniformes até a segunda
quinzena de agosto.
A Escola Maria do Carmo Orechio foi representada por oito dos
640 alunos (do 1º ao 5º ano) na
primeira solenidade de entrega. O
pátio ficou lotado. Eles receberam
os uniformes das mãos do prefeito.
“É um grande evento para nossa
escola. A regional Vargem das
Flores conquista uma vitória importante hoje, que é a de promover
a identificação de seus alunos”,
destaca a diretora Hariadyne de
Carvalho Lana.
Alex de Freitas agradeceu a
todos os funcionários da escola e
demais servidores pelo empenho.
“Tivemos muita ansiedade pela
distribuição desses uniformes.
Gostaríamos que tivessem sido
entregues no início do ano, mas
infelizmente não foi possível. Mas
pela primeira vez na história vamos
concedê-los a todos os alunos da
rede municipal”, disse.

CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS
A Vigilância Sanitária de Belo Horizonte está
iniciando uma fiscalização em todos os hotéis,
restaurantes, bares, lanchonetes, motéis, pizzarias,
churrascaria e similares. O Sindicato de Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte
(Sindhorb) e Amibar, em parceria com a Alimentum
Consultoria vai realizar o curso na área de manipulação de alimentos. O curso será no período de 06

Investimentos
O prefeito destacou o motivo
de Nova Contagem ter sido escolhida para o início da distribuição
dos uniformes. “Começamos
por Nova Contagem porque é
emblemático, é a região que
mais precisa, que menos recebeu
investimento do poder público
municipal ao longo dos muitos
anos”, apontou.
O investimento nos uniformes
foi de R$ 10 milhões, com recursos
do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU). “Estamos conseguindo realizar o nosso sonho de
ajudar a população de Contagem”,
acrescentou William Barreiro.
No dia 31, a entrega dos uniformes foi nas regionais Petrolândia e Ressaca. “Fizemos o primeiro
de vários encontros nas escolas
de Contagem. Trabalhamos para
todos, sem exclusão”, finalizou a
secretária de Educação.

a 10 de agosto de 2018, carga horária de 30h. Valor
da inscrição; R$ 200,00, por aluno, para associado
do Sindhorb e R$ 240,00 por aluno, para empresa
não associada. Esse curso é obrigatório, exigido
pela Anvisa e será ministrado pela nutricionista
Maria José Vieira - consultora em Gestão da Segurança dos Alimentos - Alimentum. Inscrição pelo
e-mail:  tesouraria1@sindhorb.org.br.
CBF

Com a distribuição dos uniformes escolares poderemos economizar e comprar outras coisas para os
nossos filhos. “Estamos felizes com
a iniciativa inédita da Prefeitura de
Contagem”. Foi o que disse a dona
de casa Fernanda de Oliveira.
O filho de Fernanda, Cristopher
de Oliveira Lopes, estuda na Escola
Municipal Maria do Carmo Orechio, em Nova Contagem, regional
Vargem das Flores. Ele é um dos 60
mil alunos que serão beneficiados
com a entrega dos uniformes. O
prefeito Alex de Freitas (PSDB) e o
vice William Barreiro (PSB) iniciaram a distribuição na instituição de
ensino, no dia 30 de julho.
Contagem é o segundo município da região metropolitana de
BH a conceder o benefício, junto
com a capital. Serão entregues
380 mil peças. De acordo com a
secretária Municipal de Educação,
Sueli Baliza, todos os alunos das
115 escolas municipais vão receber

foram 52 caravanas, nacionais e internacionais.
Na Feira de Turismo e Negócios, nos 231 estandes
montados no Rafain Palace Hotel & Convention,
1.092 marcas foram expostas, com produtos e
serviços turísticos da América do Sul, África e Ásia.

O péssimo técnico Tite aceitou o convite da CBF. De
bobo Tite não tem nada.
Aceitou o convite para dirigir
a seleção por mais 4 anos.
Vai ganhar por mês R$ 600
mil, além das mordomias.
Aliás, é melhor dirigir a seleção brasileira do que aguentar palavrões de torcida, se
ele aceitasse dirigir algum
clube no Brasil. Podemos
esperar a convocação da
maioria dos jogadores que
foram na Copa da Rússia e
mais um fracasso no próximo mundial.

A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama)
realizou 669 análises de água em junho. Conduzidos
pela Assessoria de Gestão da Qualidade (AGQ) da
empresa, os trabalhos buscam garantir a qualidade
do produto distribuído em Juiz de Fora. Do total das
análises, 347 foram feitas nas redes de distribuição, 104
nas estações de tratamento de água (ETAs) e 17 nas de
esgoto (ETEs). Além disso, foram efetuadas 10 avaliações
em residências particulares e sete em mananciais.
Em parceria com o Departamento de Tratamento
de Água (Deta) da companhia, a AGQ efetuou, ainda,
184 análises de controle de processo, realizadas nas
unidades de tratamento do produto.
Pesquisas de parâmetros microbiológicos e
físico-químicos foram feitas, além de exames de fitoplâncton e avaliação de metais pesados por absorção
atômica. O monitoramento realizado pela Cesama
segue as determinações da legislação federal vigente, para certificar que a água distribuída na cidade
esteja dentro dos padrões de potabilidade exigidos

PMJF

Cesama realiza 669 análises de água em JF
CANAL ABERTO
Invasão dos Incas Venusianos. O chefe de gastronomia
Renato Quintino, um dos melhores do Brasil, está com o seu
livro “A invasão dos Incas Venusianos - Receitas de todos os
mundos” na sua 2ª edição. Além de chefe, Quintino tem
uma intensidade de trabalho, como jornalista e professor
de gastronomia, consultor de restaurantes em criação
de cardápios e treinamento de equipe, guias de viagens
gourmet-enológicas e professor de vinhos e harmonização
da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-MG).

Esse assunto de “Neymar”
já ficou chato. Além da péssima
imagem que o jogador está com o
torcedor brasileiro, ele agora vem
explicar o inexplicável, o seu “cai
cai” e a sua falta de educação com
a imprensa, numa propaganda.
Essa sua explicação foi péssima
tanto para ele como para o seu
patrocinador.

Os trabalhos buscam garantir a qualidade
do produto distribuído em Juiz de Fora

pela Portaria 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do
Ministério da Saúde.
Os serviços de análise podem ser solicitados na
Agência de Atendimento da Cesama, na Avenida Getúlio
Vargas, 1.001, esquina com Avenida Barão do Rio Branco.

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

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
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Pedido de desculpas de Neymar reacende
despreparo emocional da seleção na Copa
Da redação
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Cozac adiciona que é observado um modelo
de triângulo. “Entende-se que, no esporte
contemporâneo, a base da preparação
é a mental e o equilíbrio psicoemocional”.

Preparação psicológica e emocional

Nova geração
Marcos explica que, atualmente, há uma mídia
exacerbada acerca dos jogadores. “Isso traz muita
exposição e gera essa cobrança e interesse sobre a
imagem deles, positiva ou negativa. O pedido de
desculpas de Neymar, por exemplo, é um reflexo
disso. Foi um ato patrocinado por uma marca que
precisa que a imagem dele esteja boa. Não dá nem
pra saber o quanto de verdade existe ali”.

O presidente da APPEE corrobora ao dizer que os
atletas estão se vulnerabilizando pelo péssimo assessoramento e pela forma que utilizam as mídias sociais. “É
uma geração que vem com demandas muito peculiares,
emocionais e de desenvolvimento psicológico e emocional. A pressão que volta para eles, pelo fato de ficarem
desafiando a opinião pública e usando de maneira até
imprudente as redes sociais, é enorme”, afirma Cozac.

Marcos elucida que, quando se tem uma
grande exposição nas mídias sociais, as críticas
passam a ser das mais variadas. “É preciso trabalhar com esse atleta a forma de sentir essa
pressão a fim de que ele absorva apenas as
críticas construtivas e, nesse ponto, a psicologia
esportiva é fundamental”, conclui.

Fifa/Getty Images

ouco mais de 3 semanas após o fim da Copa
do Mundo, os brasileiros foram surpreendidos
por um pedido de desculpas de Neymar. O
vídeo foi transmitido em rede nacional e promovido
pela Gilette, marca que patrocina o jogador há algum
tempo. Nele, o craque pede para que as pessoas não
joguem pedras, mas que o ajudem a levantar depois
dos tombos. Segundo o jogador, quando ele se levanta, o Brasil inteiro se ergue junto.
Em questão de segundos o vídeo tomou proporções gigantescas nas redes sociais e Neymar voltou a
ser criticado por sua atuação na Copa da Rússia e pela
fama de mimado, que carrega há um tempo. Um outro
tema reacendido, após o pedido de desculpas, foi o
despreparo emocional dele e de todos os jogadores
da seleção mediante a pressão que sofrem em jogos
decisivos, como os da Copa.
Uma das questões levantadas foi que a seleção
brasileira não é acompanhada por uma equipe de
psicólogos. “O time da Alemanha, por exemplo, tem
um departamento com 16 psicólogos que acompanham desde a seleção de base e não só na Copa. É um
trabalho a longo prazo e que surte efeito”, informa o
psicólogo esportivo Marcos Franco.
Ele acrescenta que essa área ainda não recebe a
devida importância. “Na Copa no Brasil, por exemplo,
o Felipão chegou a chamar uma equipe de psicólogos
para, em um momento mais crítico, conversar com os
jogadores. Mas um trabalho pontual não surte efeito.
Não tem como fazer uma mudança em pouco tempo,
é preciso um acompanhamento a longo prazo”.
O psicólogo esportivo diz que é um trabalho focado no rendimento do atleta. “Na parte condicional e
no foco dele. Auxilia a abstrair a pressão da torcida,
família e a ter como prioridade o papel esportivo da
melhor maneira possível e com mais atenção”.

Atuação dos jogadores
na disputa pelo hexa
ainda é criticada

O que é?
O presidente da Associação Paulista da Psicologia
do Esporte e do Exercício Físico (APPEE), João Ricardo
Cozac, explica que a psicologia esportiva é uma ciência
que estuda os fenômenos psicológicos, emocionais e
sociais que ocorrem antes, durante e após qualquer
ação esportiva. “Seja ela de caráter competitivo ou
recreativo”.

JORNALISTA
sergio51moreira@bol.com.br

Seleção do Brasil terá que
renovar defesa para 2022
Acabou a Copa do Mundo de
Futebol realizada na Rússia e começa a organização do futebol
brasileiro para as próximas competições, como a Copa América
que será realizada ano que vem
no Brasil e a Copa do Mundo de
Futebol que será realizada no
Catar, em 2022.
O técnico Tite e sua comissão técnica já renovaram os
contratos com a CBF para os
próximos 4 anos. Segundo os
dados dos 32 técnicos que foram
a Copa da Rússia, Tite recebe
por ano cerca de R$ 14 milhões
por ano dos cofres da CBF. A
entidade do futebol brasileiro
não tem nenhum vínculo com o
governo federal, é uma entidade
autônoma.
A derrota para a Bélgica, e
o cai-cai do Neymar foram as
marcas do futebol brasileiro na
Copa da Rússia. Mas, como diz
o ditado, bola pra frente, pois a
bola não pode parar. Titulares
na Rússia, Miranda e Thiago
Silva completarão 38 anos na
próxima edição, e laterais também terão idades avançadas.

Goleiros Alisson e Ederson têm
boas chances de permanência.
Ao projetar a próxima edição, porém, a idade dos jogadores aponta para uma necessária
renovação no sistema defensivo.
Thiago Silva e Miranda, dois
destaques, por exemplo, terão
38 anos cada no Mundial do
Catar, em 2022. Geromel, Fagner, Marcelo, Filipe Luís e Daniel
Alves – que ficou fora por conta
de lesão – também terão idades
avançadas. Veja as
idades que goleiros, zagueiros e laterais terão na Copa do
Catar: Alisson: 30; Cássio: 35;
Ederson: 29; Thiago Silva: 38;
Miranda: 38; Geromel: 37; Marquinhos: 28; Daniel Alves: 39;
Fagner: 33; Danilo: 31; Marcelo:
34 e Filipe Luiz: 37.
Marquinhos provavelmente
ganhará espaço e tem tudo para
ser titular na próxima Copa. Até
lá, a comissão dará oportunidades para zagueiros serem testados ao lado dele. Danilo pode ser
um remanescente nas laterais,
assim como Alisson e Ederson no
gol – Cássio, terceira opção em

2018, terá 35. Vale lembrar que
o Mundial do Catar começará em
novembro de 2022.
Três dos principais jogadores
da seleção de Tite completarão 30
anos em 2022: Casemiro, Philippe
Coutinho e Neymar. Do time titular na Rússia, apenas Gabriel Jesus
terá idade inferior, com 25. Do
meio para frente, muitos espaços
abertos: Fernandinho, Renato Augusto, Paulinho, Willian e Taison
não devem estar no time. Idades
que os meias e atacantes terão
no Mundial de 2022: Casemiro:
30; Fernandinho: 37; Paulinho:
34; Renato Augusto: 34; Fred: 29;
Willian: 34; Philippe Coutinho:
30; Douglas Costa: 32; Neymar:
30; Taison: 34; Gabriel Jesus:
25 e Firmino: 31.
O futebol que é a paixão do
povo no esporte terá nas mãos
e cabeças do Tite e da comissão
técnica muito trabalho pela
frente com convocações de jogadores sub 20, que estão pelo
Brasil e no exterior, para fazerem
amistosos e participarem das
competições e eliminatórias
para a Copa do Catar em 2022.

Copa Cidade Maravilhosa de Vôlei
rende ao Minas Náutico ouro e bronze
As equipes do Minas Náutico
conquistaram grandes resultados na Copa Cidade Maravilhosa
de Vôlei, disputada no Rio de
Janeiro e considerada uma das
maiores competições de base
do Brasil. O Minas Náutico teve
quatro equipes no torneio, sendo duas no masculino e duas
no feminino (Sub-15 e Sub-19).
O grande destaque ficou
por conta das meninas do
Sub-19, que garantiram o título
da competição, ao vencer, na
final, o anfitrião Tijuca Tênis
Clube, por 3 sets a 0 (25/13,
25/19 e 25/8). No masculino,
o destaque foi o time Sub-15,
que ficou com a medalha de
bronze, após vencer o Botafogo, na disputa pelo terceiro
lugar, por 2 sets a 1 (25/22,
10/25 e 16/14). O Sub-19 masculino terminou a competição
na quinta posição, enquanto
o Sub-15 feminino foi o sexto
colocado da categoria.

A equipe Juvenil do Minas
Náutico foi campeã com as levantadoras Isadora Nicolai e Raquel Costa, pelas ponteiras Ana
Bárbara, Jordana Caixeta, Maria
Cecília, Alessandra Ornellas,
Maria Eduarda e Nathally Costa,
pelas centrais Julia Kudiess, Luísa
Santos e Laura Kudiess, pela
oposta Kellen Martins e pelas
líberos Izabela Almeida e Luanna
Moreira. A equipe foi comandada pelos técnicos Marcello
Bencardino e Sergio Guilherme.
Já o bronze masculino veio
com os levantadores Tomas Tonelli e Luiz Felipe Guimarães, os
ponteiros José Henrique, Miguel
Pereira, Pedro Henrique, Samir
Farias, Victor Dantas e Lucas
Magalhães, os centrais Gabriel
Marra, Raphael Massara e Samuel Vilaça, e o líbero Gabriel
Pavão.
Já a equipe Sub-15 feminina
foi composta pelas levantadoras Mariana Andrade e Mariana

Leite, pelas opostas Alice Silva,
Júlia Teixeira, Carolina Ferreira
e Maria Eduarda, pelas ponteiras Sabrina de Paula, Isadora
Costa e Larissa Fortes, pelas
centrais Alexia Rodrigues, Luiza
Silva e Rebeca Camille, e pelas
líberos Ana Flávia Bomfim e Luiz
Cançado. O time foi dirigido
pelo técnico Josimar Reis.
O Sub-19 masculino foi
representado pelos levantadores Davi Castanheira, Gabriel
Freire e Luís Felipe Guimarães,
pelos ponteiros Henrique Ferreira, Lucas Marques e Vitor
Ramos, pelos centrais Fabrício
Fernandes, Gustavo Siqueira e
Gabriel Cabral, pelos opostos
David Ilario, Frederico Madrona e Renan Alves, pelos
líberos Lucas Massayuki e
Pedro Vieira. As duas equipes
masculinas do Minas Náutico
foram comandadas pelos técnicos Marcelo Mello e Rodrigo
Regatieri.

Divulgação/MTC

Sérgio Moreira
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