
Escolha da carreira é decisão 
difícil para maioria dos jovens

Ao realizar a prova do Enem, o jovem está se prepa-
rando para ingressar na faculdade, porém o que é um 
momento de felicidade para alguns, pode se tornar uma 
eterna incerteza para outros, pois a escolha profissional 
é feita na adolescência, período marcado por transfor-
mações. A psicóloga Thaliana Piovezana aconselha que o 
ideal é minimizar a ansiedade, uma vez que esse caminho 
não é único e nem definitivo.

Quando ainda era candidato a governador, 
Rodrigo Pacheco (DEM) tinha apoio de vá-
rias siglas, entre elas, o Avante e o Partido 

Progressista. Porém, agora, como postulante a uma 
vaga ao Senado, já não tem o suporte dos dois 
aliados. O jornalista Carlos Viana (PHS) também 
está se empenhando para conquistar uma cadeira 
na Casa, no entanto, ele foi deixado de lado por 
Anastasia (PSDB).

Setor cervejeiro fatura 
R$ 107 bi anualmente

Brasil é o segundo país que mais
realiza cirurgia plástica
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130 mulHeres estuPrAdAs Por diA

A cada 11 minutos, uma mulher é 
estuprada no Brasil, segundo da-
dos do Banco mundial, ou seja, 

são 130 casos de abusos diariamente. É 
importante destacar que esses números 
são subnotificados, afinal, apenas 
10% das vítimas denunciam o crime. 
A psicanalista da Puc minas Paula de 
Paula analisa as consequências da cultu-
ra do estupro na sociedade e como isso 
interfere na relação entre o sexo mas-
culino e feminino. Aliás, enquanto você 
lê essa capa, faltam apenas 9 minutos 
para que uma mulher seja estuprada. 
oPiniÃo – PáginA 2
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Candidatos mineiros encontram
resistência na disputa ao Senado

rodrigo Pacheco carlos Viana
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QuAndo o medicAmento 
Pode FAZer mAl 

Nos últimos anos, estima-se 
que 130 mil crianças, entre 1 a 4 
anos, sofreram algum tipo de 
intoxicação e/ou envenena-
mento, especialmente, por 
conta de ingestão indevida 
de medicamento. O estudo da 
Sociedade Brasileira de Pediatria 
revela ainda que, atualmente, uma 
média de 37 crianças e adolescentes, 
de 0 a 19 anos, sofrem desse mal.

Prefeito de Fabriciano garante 
atendimento em hospital público

A escassez de recursos para o Hospital Dr. José 
Maria Morais, em Coronel Fabriciano, levou o 
prefeito Dr. Marcos Vinícius (PSDB) a remanejar o 
orçamento da prefeitura para manter a unidade 
em funcionamento.

noVo Jeito de correr gAnHA AdePtos em BH esPorte – PáginA 12
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“IFOOD DOS
REMÉDIOS” 

Um aplicativo que tem a finalidade de 
pesquisar preços, realizar compras e fazer a 
entrega do produto. Ao que tudo indica, a 
praticidade chegou ao setor farmacêutico 
com o app Remederia.
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Não é oficial, mas já se comenta nos bastidores do segmento 
industrial que, em menos de 10 anos, a poderosa mineradora 
Vale se afastará definitivamente da histórica cidade de Itabira, 

onde a empresa nasceu.
Se ao longo de décadas a companhia levou o desenvolvimento 

para o município e região, concomitantemente produziu uma destrui-
ção sem igual diante da justificativa de que estava gerando, por um 
longo período, inúmeros benefícios à comunidade local. No entanto, 
hoje temos uma “cratera a céu aberto”, a partir da extração de mi-
nério. É como dizem os homens públicos: “O minério é um produto 
de uma safra só”.  

O que se enuncia agora sobre a retirada da Vale não chega a ser 
surpresa. Na década de 1980, o também cidadão de Itabira e do 
mundo, Carlos Drummond de Andrade - à época, já residindo no Rio 
de Janeiro - ao ser procurado pela imprensa nacional, cravou uma 
frase que dói no peito de seus conterrâneos até hoje: “Não vou lá 
para não ver o que não merece ser visto”, naturalmente, se referindo 
à situação de quando os lucros da companhia só aumentavam nas 
bolsas de valores, enquanto as “colinas circundantes da cidade” 
eram destroçadas por máquinas pesadas, em nome do progresso que 
mais beneficiavam os investidores internacionais, em detrimento do 
concreto retorno para os mineiros em geral.

A antiga Vale do Rio Doce, da década passada, era importante para 
todos os mineiros, porém, deixou de ser uma “querida”. Traduzindo: 
mesmo com o peso de ser uma das maiores do mundo no seu ramo 
de atividade, não merece os aplausos de nossos coestaduanos, pois 
volta e meia está envolvida em demandas judiciais e questionamentos 
ambientais. Isso sem contar quando não se torna vítima de processos 
pesados, como aconteceu com o desabamento da Barragem de Fun-
dão, em Mariana. Ou seja, a imagem da poderosa corporação está 
sendo questionada o tempo todo, embora sua direção, funcionando 
há anos no Rio de Janeiro, demonstre inércia a fatos que eles próprios 
consideram de menor acuidade.

Atualmente, nós, mineiros, nutrimos a impressão de que a Vale 
não é apenas a “mãe” provedora de receitas, por meio de impostos 
e geradora de empregos, mas também uma “madrasta” que não 
cumpre plenamente com os seus deveres.

Por mais que a grande mídia se 
esforce para desenhar o forma-
to político nacional e regional, 

o que se vê ate agora, faltando pouco 
para as eleições no país, é um total 
desalento popular em relação ao 
pleito.

Primeiro pelas articulações dos 
partidos na formação das chapas 
para presidente e governador. Até o 
momento ainda se discutem nomes 
e siglas para comporem as cédulas 
eleitorais. Segundo, porque ainda 
permanece a indefinição jurídica da 
validade da participação do ex-presi-
dente Lula (PT) no processo eleitoral. 
Talvez mais pelo jogo e pelo tumulto 
dos movimentos populares, insuflados 
para defender a sua participação no 
processo eleitoral, até mesmo em de-
bates televisivos, desconhecendo sua 
condição de condenado e preso pela 
justiça brasileira. Tal movimento cresce 
à medida que a justiça eleitoral não se 
manifesta de forma clara e definitiva 
sobre sua condição de ficha limpa ou 
suja, conforme estabelece a lei. 

Na verdade, parece que o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) está apenas 
aguardando o registro do nome de 
Lula na disputa, quando estará con-
cretizado o ato pelo qual o TSE vai 

decidir e dar sua palavra final sobre 
o tema. Até agora não há nada sobre 
o que o judiciário deva opinar, pois se 
está apenas no campo da suposição 
e das intenções, sem qualquer fato 
eleitoral concreto.     

Enquanto isso os demais postu-
lantes, com ou sem coligações parti-
dárias, vão compondo suas chapas, 
procurando fazer valer a defesa de 
suas ideias junto a eleitorado, com 
ou sem televisão. 

Como já afirmado, as eleições, 
esse ano e de agora em diante, 
estarão sendo decididas – ou pelo 
menos estruturadas – nas mídias 
sociais, onde o Twitter, o Youtube e 
o WhatsApp substituirão a TV e tal-
vez de forma mais rápida e barata, 
atingindo eleitores onde a televisão 
não chega. 

Aliás, é o que está se vendo no 
movimento partidário com as siglas 
vindo se alinhar àqueles com os quais 
possam abocanhar mais tempo na 
televisão e maior parcela do fundo 
partidário para financiamento das 
campanhas. Interesse muito mais fi-
siológico do que filosófico ou mesmo 
ideológico. 

Com isso, vem ocorrendo as cha-
madas rasteiras eleitorais, jogando 

por terra um nome politicamente 
bem estruturado ou capaz de ser 
a extensão de uma ideologia mais 
identificada com um lado, mas que, 
nesse momento, não interessa ser 
incensado a ponto de obscurecer de-
terminadas figuras do quadro político 
nacional.

É possível ver isso na composição 
dos quadros eleitorais dos estados, 
onde se queima uma candidata 
em Pernambuco, em nome de uma 
pretensa composição partidária 
nacional, o mesmo ocorrendo em 
Minas Gerais, o que chega a ser uma 
aventura suicida, já que os nomes 
preteridos têm seus apoiadores e 
obviamente núcleos partidários que 
podem se sentir expurgados do jogo 
político.

Forças essas não medidas ainda, 
mas que podem se tornar verdadeiros 
tsunamis na reta final da disputa, em 
outubro.

Até que não se definam as re-
gras do jogo, o tabuleiro vai sendo 
mexido ao sabor do entendimento 
momentâneo, com decisões alheias 
ao campo jurídico eleitoral e atrela-
das apenas ao interesse partidário. O 
que, com certeza, não é do interesse 
da nação.

A cada 11 minutos, uma 
mulher é estuprada no Brasil

s números relacionados ao estupro 
são assustadores: segundo dados do 
Banco Mundial, a cada 11 minutos, 
uma mulher é estuprada Brasil, ou 

seja, 130 sofrem abuso diariamente. O estudo 
também constatou que, entre 14 e 44 anos, é 
mais fácil ser estuprada do que ser vítima de 
câncer ou sofrer algum acidente. Além disso, é 
importante ressaltar que os dados são subnotifi-
cados, pois apenas 10% das mulheres violentadas 
e estupradas têm coragem de denunciar. 

No estado, segundo o 12º Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública 2018, do Fórum Brasileiro 
de Segurança (FBSP), o número de casos de 
violência contra a mulher aumentou. Por dia, 
são 14 estupros e o crime saltou de 4.692 em 
2016 para 5.199 em 2017, aumento de 10,8%

Especialistas acreditam que esse cenário 
se deve, principalmente, devido a cultura do 
estupro que está enraizada na sociedade. Para 
saber mais sobre o tema, o Edição do Brasil 
conversou com a psicanalista e professora da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
(PUC Minas), Paula de Paula.

o que é a cultura do estupro? 
Primeiro temos que definir o que é estupro. A 

maioria das pessoas acreditam que isso é apenas 
quando alguém força uma outra pessoa a ter re-
lações sexuais, porém o Código Penal é bem mais 
amplo sobre o tema. Segundo a lei, qualquer ato que 
uma pessoa pratique sem o consentimento da outra 
é visto como estupro, seja um assédio ou tentar rou-
bar um beijo. Já em relação à cultura, não significa 
que o estupro é algo natural do homem, mas que ele 
foi educado para naturalizar alguns comportamentos 
que são considerados como violentos. 

O assunto sobre a cultura do estupro não é novo, 
porém ganhou holofotes depois daquele estupro co-
letivo no Rio de Janeiro, quando, na ocasião, além da 
violência sexual, os homens também gravaram o ato. 

em que situação podemos ob-
servar essa cultura por meio 
de atos?

Por exemplo, no Carnaval, homens pegam 
as mulheres a força para beijá-las ou quando ele 
demonstra interesse, mas recebe um “não” e acre-
dita que deve investir mais, pois aquela menina só 
está fazendo jogo. Vivemos em uma cultura que 
as mulheres não dizem o que querem e os caras 
acham que tem que forçar um pouco a barra. Isso 
faz com que elas se sinta apenas como um objeto 
para satisfazer o prazer sexual, com o seu consen-
timento ou não.  

Por que ainda existe um tabu 
para se falar/denunciar o es-
tupro? 

Esse é o único crime que a vítima é julgada 
junto com o criminoso. Quando uma mulher vai 
fazer uma denúncia, ela sempre é implicada como 
se tivesse alguma coisa a ver com o que aconteceu. 
É até desrespeitoso! Além disso, muitas acreditam 
que aquela denúncia não vai dar em nada, então 
preferem não se expor. 

Por que essa cultura ainda é 
tão comum? 

Historicamente, os homens são provedores e 
a mulher vivia em volta dessa figura masculina. 
Ela só existia se estivesse casada e seu nome era 
vinculado ao dele. Além disso, há uma cultura 
de que os homens precisam se comportar de 
uma determinada maneira para serem vistos 
como homens. Então, a virilidade está ligada 
ao tanto de testosterona e isso reforça o 
papel de objeto que as mulheres ocupavam. 

Essa realidade durou - e ainda está 
presente -, por isso é muito difícil fazer 
uma passagem tão rápida dos papéis que 
as mulheres e homens ocupam. Inclusive, 
ainda têm pais que ensinam essas atitu-
des para o filho, o que perpetua ainda a 
questão do machismo.   

Podemos falar que alguns 
produtos culturais, como mú-
sicas, filmes etc, estimulam o 
estupro? 

Acho que não estimulam, mas mostram como 
essa cultura se perpetua. Há protagonistas de filmes 
que têm atitudes que podem ser consideradas estu-
pros. Muitas pessoas acham que isso é “mimimi”, 
mas a questão toda é respeitar: se uma mulher 
diz não, acate e recue. O que não é 
consensual, é violento. 

Qual a solução para esse pro-
blema? 

O ideal é trabalhar as relações entre homens 
e mulheres para que elas sejam mais iguais. É 
dentro de casa que os meninos aprendem o que 
é ser homem e isso é uma coisa bem difícil de 
mudar. Mas temos que ensinar as meninas a não 
aceitarem aqueles que a abusam, os denunciando 
e até saindo de perto; e aos meninos como tratar 
melhor o sexo oposto.

loraynne Araujo

o

Acervo PUC Minas

As nuances do tabuleiro político

O assunto sobre
a cultura do estupro
não é novo, porém
ganhou holofotes

depois daquele
estupro coletivo

no Rio de Janeiro
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tércio Amaral

mulher papagaio 
Por conta de problemas relacionados a denúncias e outros fatos 

desagradáveis, a deputada federal raquel muniz (PSD) passou 
um longo período sem discursar em grandes eventos de Montes 
Claros, sua terra natal. Mas agora, em plena época de campanha, 
ela, assim como os demais candidatos, faz de tudo para aparecer. 
Aliás, raquel posou “coladinha” no tucano geraldo Alckmin du-
rante encontro com o candidato a governador Antonio Anastasia 
(PSDB), em BH. Alguns parlamentares ficaram com uma certa dose 
de inquietação, afinal, muitos almejavam aparecer na televisão, 
como a senhora muniz. Política e esperta, com certeza. 

ciúmes 
Ao longo dos anos, o ex-deputado federal danilo de castro 

comandou, em Minas, a estrutura do PSDB no estado, junto 
ao seu amigo Aécio neves. A parceria fez com que o grupo 
conquistasse várias vitórias em mais de uma década. Agora, 
segundo consta o rosário político, esse trabalho operacional 
de campanha do tucano Anastasia está entregue ao suplente 
de senador Alexandre silveira, que morre de ciúmes quando 
ouve falar no nome de danilo. Coisas da política. 

Amou com fé
Recentemente, o famoso padre Fábio de Melo foi pergun-

tado, em um programa de TV, se já namorou. Respondeu que 
sim, quando era mais jovem. “Porém, depois disso, me engajei 
no mundo da igreja e essa minha experiência fez crescer minha 
convicção e fé, que levo comigo até hoje nas pregações”.

meles, o ausente...
Fazendeiro, deputado federal de vários mandatos e 

ex-ministro do Turismo carlos melles, praticamente, se man-
teve ausente nos últimos acontecimentos de seu partido, o 
Democratas.

cena final. Apenas para rememorar: melles era presidente 
da legenda em Minas até o início deste ano, quando foi afas-
tado do posto para ceder lugar ao agora candidato ao Senado 
rodrigo Pacheco. Aliás, os dois mal se cumprimentam. 

candidato “limpa trilho”
“A função de Henrique meirelles (MDB) como candidato 

à Presidência da República é assumir o desgaste do governo 
do presidente michel temer (MDB), facilitando a vida do tu-
cano geraldo Alckmin”. Opinião do professor universitário e 
cientista político oswaldo dehon. Pegou pesado, professor! 

Jogo democrático 
Na avaliação do filósofo paulistano mário sergio cortella, 

esse entra e sai de candidatos e mudanças de coligações parti-
dárias são movimentos importantes no jogo democrático. “O 
que temos de avaliar é se as leis estão sendo respeitadas, pois, 
neste caso, a democracia irá permanecer viva. As cenas deste 
ano são comum e é melhor assim do que o jogo dos regimes 
fechados”, sentencia o mestre.

importância da tV
Para o jornalista da crônica política de Brasília Valdo cruz, 70% 

dos eleitores estariam esperando o horário gratuito da TV para 
definir os seus votos e os outros 25% se orientaram por meio das 
redes sociais. Entretanto, o comunicador não mencionou o nome 
do instituto que realizou essa consulta à população brasileira. 

romeu Zema
Recentemente, o candidato a governador romeu Zema 

(Novo) apareceu em uma pesquisa com média de 3% de 
popularidade. Foi aí que o conhecido cientista político minei-
ro Adriano cerqueira comentou: “Trata-se de um número 
significante para um empresário de sucesso e que entra na 
política pela primeira vez”. 

cena única – Há uma expectativa de que, nas próximas 
semanas, o candidato em questão conquiste uma pontuação 
ainda mais expressiva nas pesquisas eleitorais, pois ele é uma 
espécie de cidadão que venceu na vida. “Isso servirá de espelho 
para muitas pessoas”, analisam os marqueteiros políticos. 

A vez dos jovens
Debatendo diversos temas na TV Cultura, o jornalista e 

apresentador marcelo tas comentou que os jovens eleitores 
na faixa dos 16 anos não devem ser tratados como idiotas, pois 
muitos têm opinião formada e, nestas eleições, a presença 
deles nas urnas pode ajudar no início das mudanças a que o 
país almeja. Será?

condenando a segurança
Com autoridade de pesquisador da Fundação João Pi-

nheiro, uma das instituições mais respeitadas no segmento 
em Minas, luiz Felipe Zilli atacou: “Realmente tem de haver 
mudanças no regime de segurança nacional, como proposto 
pelo governo de Brasília, afinal, o atual está vigente desde de 
1978. Algo bem arcaico, carcomido que as polícias Civil e Militar 
atuam distantes uma da outra, como se não fizessem parte de 
um mesmo esquema, cuja finalidade é proteger o cidadão”, 
sentenciou o pesquisador.

Jogo pesado
A semana terminou com o jornalista carlos Viana, 

pré-candidato ao Senado pelo PHS, sendo literalmente descar-
tado pelo grupo do tucano Antonio Anastasia (PsdB) que, por 
sinal, assumiu publicamente o compromisso com outros dois 
candidatos: dinis Pinheiro (SD) e rodrigo Pacheco (MDB). 
Coitado do experiente comunicador, gente!

dilma poderosa
Segundo comentários dos bastidores da Assembleia Le-

gislativa, a ex-presidente dilma rousseff (PT), candidata ao 
Senado por Minas Gerais, estaria trazendo de Brasília um grupo 
de profissionais para assessorar sua campanha.

Promotor enAltece PArceriA com AmAms
O coordenador regional da Infância e Ju-

ventude do Ministério Público, Daniel Librelon, 
solicitou a Associação dos Municípios da Área 
Mineira da Sudene (Amams) realize a capa-
citação dos conselheiros tutelares do Vale do 
Mucuri nos moldes do que ocorreu em Montes 
Claros, pois afirma que recebeu essa deman-
da. Ele ministrou palestra sobre a interface do 
Conselho Tutelar junto ao sistema de justiça e 
aproveitou para salientar a parceria montada 
pelo Ministério Público, Amams, Unimontes e 
Fórum Mineiro dos Conselhos Tutelares.

O presidente da Amams e prefeito de Januá-
ria, Marcelo Felix (PSB), disse que vai entrar em 
contato com o presidente da Associação do Vale 
do Mucuri e Jequitinhonha a fim de realizar a 
formação continuada dos conselheiros dessa 
região. O presidente salientou também que esse 
tipo de evento é importante por unificar o modo 
de atuação dos conselheiros e ainda definir as 
ações que devem ser feitas. Ele conclui que a 
união com parceiros como o MP, Unimontes, 
Amams e Fórum Mineiro reforça a grandeza 
dessa capacitação. O representante regional 
do Fórum Mineiro, Lucas Arruda, também 
enalteceu a importância da capacitação dos 
conselheiros.

No seu discurso, antes da palestra, Daniel 
Librelon lembrou que a parceria permitiu que 
se alcançasse bons fluidos e fez apelo para que 
ela prossiga por muito tempo, pois o Ministério 
Público é apenas mediador e articulador dessa 

capacitação, que reuniu a Unimontes com o 
conhecimento e casa do saber; a Amams como 
força política regional e ainda o Fórum Mineiro, 
sempre buscando o fortalecimento e empode-
ramento dos conselhos.

daniel librelon em sua palestra
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Empresário quer investir em
necessidades básicas da população
Júnior Geloso é pré-candidato a deputado 

federal e garante que, eleito, vai trabalhar para 
melhorar a legislação ambiental e a mobilidade 
urbana, reconhecer e valorizar os professores, 
modernizar a legislação tributária e ampliar a co-
bertura do saneamento básico em Minas Gerais.

É importante que o eleitorado tenha 
consciência de que todo político possui suas 
pautas prioritárias de trabalho. Curiosamente, 
o pré-candidato tem surpreendido a todos por 
sua plataforma de governo: valorização do 
professor e do meio ambiente, garantia de 
saneamento básico, redução de impostos e 
mobilidade urbana.

Trata-se de pautas que são frutos da experi-
ência do pré-candidato: “Não há como melhorar 
o Brasil se a gente não garantir o saneamento 
básico para todos. Além disso, é inadmissível 
que, em 2018, ainda haja esgoto à céu aberto 
em Minas. Para garantir o desenvolvimento é 
preciso cuidar do meio ambiente, sobretudo 
das águas, pois sem ela a gente não vive. Nesse 
aspecto, pensar em maneiras de deslocamento 
que sejam sustentáveis se faz urgente. Por outro 
lado, não há como progredir sem investir em 
educação e, nesse ponto, a valorização dos 
professores deve ser um foco principal, com 
capacitações e melhorias salariais. Por último, 

para que o empresário tenha condição de crescer 
e gerar empregos, é preciso modernizar a legis-
lação tributária. Por isso, entendemos que nossa 
plataforma de governo consegue contribuir de 
sobremaneira para o desenvolvimento de nosso 
Estado”, analisa Geloso.

Quando prefeito, Júnior Geloso, aprovou um 
projeto de lei que garantiu um dos maiores pisos 
salariais da região metropolitana para os profes-
sores da rede municipal. Além disso, introduziu 
aulas de inglês como disciplina obrigatória do 
ensino fundamental. No setor de meio ambiente, 
tombou a Serra do Gandarela, ambicionada por 
mineradoras e que foi transformada em Parque 
Nacional do Gandarela. O tombamento garantiu 
a preservação deste importante reservatório de 
águas que fornece 40% da água da RMBH.

Convidado, assumiu a vice-presidência da 
Copasa em 16 de janeiro de 2015, contribuindo 
para as obras de captação do Rio Paraopeba. A 
infraestrutura gerada garantiu a segurança hí-
drica de Belo Horizonte e região metropolitana 
por muitos anos. Montes Claros, no Norte de 
Minas, também foi beneficiada com a captação 
do Rio Pacuí, bem como diversos municípios 
que receberam obras de saneamento básico.

sua trajetória
Empresário de sucesso (Pizzaria Mangabei-

ras, além da firma Geloso), é descendente de 
uma família cujo pai é natural do Serro e a mãe 
nasceu em Conceição do Mato Dentro. Como não 
poderia deixar de ser, a família tem ramificações 
na região e em todo o Vale do Jequitinhonha.

Júnior geloso tem experiência como ex-prefeito e ex-vice-presidente da copasa
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começa corrida em busca 
de vaga para o senado

Uma semana após a realização das 
convenções, os principais candidatos 
ao Senado em Minas Gerais entra-
ram em cena para promover atos de 

campanha. A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) 
esteve numa reunião em Montes Claros, um dos 
grandes colégios eleitorais do estado. A região, 
por meio dos prefeitos, está mobilizada em 
favor da candidatura a governador, porém, os 
nomes para a Casa Alta do Congresso Nacional, 
ainda não empolga o eleitorado dos municípios 
mineiros.

Já o ex-presidente da Assembleia, Dinis Pi-
nheiro (Solidariedade) vem promovendo uma 
verdadeira maratona. Ele tem comparecido a 
encontros de lideranças, eventos esportivos 

etc, tanto na região metropolitana como em 
locais mais distantes da capital. E, na maioria 
das vezes, ele está acompanhado do candi-
dato a governador Antonio Anastasia (PSDB).

A grande incógnita no meio político fica 
por conta do candidato do Democratas, 
Rodrigo Pacheco. Depois de ser lançado à 
disputa ao Palácio da Liberdade, ele agora faz 
parte do grupo preferido de Anastasia para 
buscar uma eleição ao Senado. No entanto, 
no rastro de sua decisão, ficaram algumas 
fissuras. Se, até então, ele contava com apoio 
de duas siglas: o Avante e o Partido Progres-
sista, agora têm ferrenhos opositores ao seu 
novo projeto. Um dos líderes do PP, deputado 
federal Luiz Fernando Faria, anda destilando 
veneno contra Pacheco, a quem considera 
um político sem densidade.  

No Triângulo Mineiro, a situação de 
Pacheco também não é das mais confortá-
veis, depois que ele costurou apoio com a 
primeira-dama de Uberlândia, Ana Paula 
Junqueira. A intenção é que ela fosse vice-
-governadora em sua chapa, porém, todo 
o projeto veio a abaixo e, agora, a presença 
do representante do Democratas por lá, com 
a finalidade de solicitar votos ao Senado, 
pode ser uma temeridade. É o que dizem os 
políticos da região.

Entres os denominados nomes com 
chances para o Senado figura o do jornalista 
Carlos Viana. Filiado ao PHS, ele fez uma 
estreia triunfal no mundo político, com direi-

to a badalação pela imprensa e tudo mais. 
Contudo, sua situação, neste momento, não é 
tão favorável. O seu partido está na coligação 
do candidato a governador Antonio Anastasia 
e o tucano, semana passada, se viu obrigado 
a assumir, publicamente, aliança aos nomes 
de Pacheco e Dinis. 

A situação chegou ao ponto do próprio 
Viana declarar que seria um candidato inde-
pendente. Jornalista, por certo, ele não tinha 
experiência de participar de uma campanha 
majoritária, na qual o jogo começa a ser 
jogado em Brasília, principalmente, por 
conta dos interesses nacionais das siglas par-
tidárias. Então, os entendimentos regionais 
precisam obedecer os ditames da capital do 
Brasil e, neste caso, termina deixando de 
lado alguns acordos estabelecidos no início 
da campanha.

dilma começou sua jornada em montes clarosdinis tem feito de viagens pelo interior
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*O Edição do Brasil inicia uma série 
com empresários que adentram à política.
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leíse costa

Todo mundo já ficou doente e sabe: saindo 
do consultório é hora de pegar o telefone ou 
sair de casa em busca dos melhores preços para 
medicação receitada. E foi durante um período 
de recuperação que o empreendedor de Betim 
Everson Costa percebeu que não existiam aplica-
tivos que agrupassem funções como pesquisar 
preço das farmácias mais próximas, comprar 
pelo celular e receber no local que desejar.

“Precisava comprar um antibiótico um 
pouco mais caro, acima de R$ 100. Na farmácia 
mais próxima da minha casa estava R$ 5 mais 
caro. Na segunda, R$ 10. Na terceira, R$ 20. 
Acabou que tive que voltar lá na primeira para 
fazer a compra”, relembra ele que, hoje, é CEO 
do Remederia, aplicativo que promete atender 
essa demanda do mercado. 

O modelo é semelhante ao consagrado 
iFood, em que os usuários escolhem a sua re-
feição com base nos cardápios dos restaurantes 
da sua região e são atendidos pelo serviço de 
delivery. Ao abrir o aplicativo, o usuário pode 
tirar uma foto do rótulo do remédio ou digitar 
o nome do medicamento para pesquisar o seu 
preço nas farmácias mais próximas. A compra 
pode ser paga pelo celular no cartão de crédito, 
débito ou dinheiro. Para drogarias que não 

fazem entregas, o aplicativo fará esse serviço. O 
valor do frete deve ser direcionado 100% para o 
entregador, uma espécie de Uber para entregas 
de remédios.

O aplicativo está em fase de testes em Betim, 
mas o plano do CEO é ousado: expandir, nos 
próximos 3 meses, para Belo Horizonte, para em 
seguida chegar a São Paulo. “Se a gente der certo 
em BH, podemos dar certo em qualquer cidade. 
Após essa fase, a estratégia é, basicamente, abrir 
o Remederia para receber novos investidores e 
investir parte desse dinheiro para conseguir o 
mesmo êxito pelo país. Estes parceiros vão lucrar 
em faturamento ou vendas lá na frente”.

na contramão da crise
Ao contrário de outros setores da econo-

mia, o mercado farmacêutico brasileiro não 
teve tempo ruim. No ano passado, o varejo 
cresceu 12,86% em comparação ao mesmo 
período de 2016, de acordo com pesquisa 
da empresa IQVIA, The Human Data Science 
Company. 

Nos últimos 2 anos, a indústria farmacêutica 
fechou com uma taxa real de 6,53%, enquanto 
o PIB brasileiro fechou negativo no mesmo 
período, segundo o Sindicato da Indústria de 
Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo 
(SINDUSFARMA).

Segundo os dados da QuintilesIMS (2017), 
empresa que audita o mercado farmacêutico 
mundial, o Brasil, que em 2011 ocupava a 10ª 
colocação no ranking mundial do setor, alcan-
çou o 6ª posto em 2016 e, atualmente ocupa 8ª. 
Estima-se que, até 2021, deve figurar no top 5.

É nesses números que o economista Alípio 
Souza, um dos sócios de Everson, está de olho. 
“Dados da NRC Consultoria e CMED mostram 
que o faturamento no ramo de medicamentos 
foi superior a R$ 63,5 bilhões em 2016 e o 
mercado farmacêutico de varejo atingiu um 
volume de vendas de 5,2 bilhões de unidades 
de medicamentos em 2017”.

O objetivo do aplicativo é, em até 5 anos, 
transacionar 10% das vendas de medicamentos no 
Brasil. O valor total transacionado em 2017 foi de 
R$ 50 bilhões, o que totaliza R$ 5 bilhões.  Destes, 
o Remederia planeja ficar com uma fatia de 5%, 
um total de R$ 250 milhões para investir e faturar.

na prática
O Edição do Brasil conversou com represen-

tantes de drogarias de Betim, sondadas pelo 
aplicativo para serem cadastradas. Uma delas 
não quis ceder entrevista, alegando que ainda 
estudava a proposta. Enquanto que outra disse 
não ver “com bons olhos” a cotação de preços 
que o aplicativo oferece.

A frota de motos cresce a cada dia 
em Belo Horizonte. De acordo com 
dados do Detran-MG, atualmen-

te, circulam na capital mais de 217 mil 
motocicletas, o que representa 11,2% do 
total de veículos da cidade. E junto com o 
aumento vem a necessidade constante da 
realização de ações que visem a melhoria 
das condições do trânsito e mobilidade 
urbana de forma geral. Por isso, a Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL/BH), por meio da Câmara Setorial 
Duas Rodas Motos, realiza, pelo quinto ano 
consecutivo, a campanha “Ande Seguro”. 

Essa iniciativa promove paradas educati-
vas elaboradas para os motociclistas, com o 
objetivo de informar, conscientizar e propor 
a mudança de comportamento, chamando 
atenção para a importância da manutenção 
preventiva dos veículos, do uso adequado 
de itens de proteção e da direção defensiva. 
Garantindo com isso mais segurança no 
trânsito e contribuindo para a redução do 
índice de acidentes envolvendo motos. Em 
Belo Horizonte, de janeiro a junho deste ano, 
de acordo com a Fhemig, foram registrados 
3.969 acidentes de trânsito, sendo que 2.073 
foram com motociclistas, o que corresponde 
a 52,2% do total.

Durante a campanha “Ande Seguro”, os 
motociclistas que transitam pelos corredo-
res em que as ações estiverem ocorrendo 
são convidados a parar e permitir que seus 
veículos e equipamentos sejam avaliados. 
A condição de itens como capacetes, freios, 
pneus e rodas são verificados. Quem partici-
par das  paradas, além do check-up da moto, 
ganham a instalação de antena corta cerol, 
cartilha educativa e kit lanche. Eles também 
participam de sorteios de brindes.

Este ano, a campanha entra em numa se-
gunda fase, que visa conhecer o histórico dos 
motociclistas. Por isso, foram incluídas novas 
perguntas no questionário. Serão abordados 
pontos como: quantos quilômetros e o tempo 
que roda por dia, se já sofreu ou não aciden-
tes, caso tenha sofrido, quantos dias ficou pa-
rado por isso, e se possui plano de saúde. Com 
isso a CDL/BH quer conhecer melhor quem 
são os motociclistas que circulam na capital 
e saber quais são as reais necessidades do 
setor, para poder propor medidas efetivas que 
gerem a conscientização e a redução do nú-
mero de acidentes envolvendo motocicletas.

Em 2017, no período da realização da 
campanha, houve redução de 6,1% no nú-
mero de acidentes envolvendo motocicletas, 
o que gerou uma economia de cerca de R$ 

2,5 bilhões para os cofres públicos. Na última 
edição, foram realizadas 18 paradas com a 
participação de 3.210 motociclistas e como 
resultado foi constatado que 76% das motoci-
cletas, que circulavam em Belo Horizonte e na 
Região Metropolitana, estavam em boas con-
dições de uso. Os veículos em estado razoável 
somavam 20%, e apenas 4% estavam ruins. 

A expectativa da CDL/BH para este ano 
é de que quatro mil motos passem pelas 
paradas e, como resultado das ações, haja 
redução de 10% no número de acidentes. A 
campanha tem a duração de três meses e 
nesse período haverá abordagens educativas 
em pontos estratégicos de Belo Horizonte nas 
Regionais Centro-Sul, Venda Nova, Oeste e 
Noroeste. As paradas são realizadas sempre 
às terças e quintas-feiras.

Atuar para tornar o trânsito da capital 
mais seguro é uma das metas da CDL/BH. 
Problemas referentes à mobilidade urbana 
em Belo Horizonte refletem, diretamente, 
no bem-estar da sociedade e no comércio. E 
nosso trabalho é, justamente, para garantir 
o desenvolvimento dos setores de comércio e 
serviços e da cidade como um todo. Por isso, 
a CDL/BH segue atuando, junto aos demais 
agentes, para um trânsito mais eficiente e 
seguro para motociclistas e para a população.

mobilização para um trânsito seguro

Startup de Betim lAnçA “iFood dos remÉdios”
Remederia espera faturar 5% de mercado bilionário
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Entre o ruim e o pior
A esperança do advogado criminalista de São Paulo ro-

berto delmanto Junior parece com a de muitos brasileiros. 
Segundo ele, os debates, até agora, deixaram o eleitor con-
fuso, sem saber escolher entre os candidatos à Presidência da 
República, oscilando entre o ruim e o pior. “Somente com o 
período de debate na TV vamos ver quem, efetivamente, tem 
uma proposta capaz de unir os brasileiros”, avalia o advogado.

Presidente controverso
Sobre a sucessão presidencial, em São Paulo, o diretor do 

Instituto de Estudos Avançados da USP, Paulo saldiva, saiu 
com esta: “Recentemente, o presidente michel temer (MDB) 
apresentou uma carta à nação, indicando o seu ex-ministro 
Henrique meirelles (MDB) como candidato na disputa ao 
Palácio do Planalto. temer teria sido muito mais coerente 
se tivesse apresentado uma carta de renúncia”, vaticinou o 
professor. Que maldade, mestre!  

Grupo poderoso
O empresário Vittorio medioli (Pode), atual prefeito de 

Betim e, no momento, o nome mais influente da comunicação 
mineira, estaria namorando a compra de um canal de TV em 
Curitiba, no Paraná, que conta com exibição de seus programas 
em todo o Brasil, por meio de satélite. Por enquanto, trata-se 
de uma especulação ouvida pelos corredores do Palácio do 
Planalto, em Brasília.

Ficha limpa
“Não há para onde correr. É fato: a Lei da Ficha Limpa é 

legal, constitucional, votada no Congresso Nacional, sancio-
nada pelo presidente da República e reconhecida nas Cortes 
Superiores. Quem procura questioná-la neste pleito já sabe: os 
condenados em segunda instância estão fora do jogo eleitoral 
de 2018. O que inclui o ex-presidente lula (PT)”. Avaliação do 
jornalista de Brasília, gerson camarotti. 

lula inteligente
Em um programa da TV Assembleia, o cientista político 

mineiro carlos ranulfo comentou: “O ex-presidente lula (PT), 
mesmo preso, agiu ligeiro ao ajudar construir um cenário em 
que afasta a possibilidade de ciro gomes (PDT) ganhar, já que 
o candidato tinha interesse em ser uma espécie de herdeiro 
dos votos do PT”.  

Política em uberlândia 
As convenções do Democratas e do Partido Progressista, 

realizadas no último dia 5, aconteceram no Ouro Minas, em 
BH. Os hóspedes do local se sentiram incomodados por conta 
de uma multidão de convencionais que compareceram com 
fanfarras e muito barulho.

cena final. Tudo isso foi pouco, maior deve ter sido a de-
cepção do experiente prefeito de Uberlândia, odelmo leão 
(PP). Dois dias antes do evento, ele se hospedou no local, em 
companhia de sua esposa, Ana Paula Junqueira (PP). Ela 
chegou a ser confirmada como candidata a vice-governadora, 
em convite formal e pessoal do então candidato a governador 
rodrigo Pacheco (DEM). Só que, em menos de 24h, o próprio 
candidato jogou a toalha e resolveu disputar o Senado de 
modo que o grupo do prefeito de Uberlândia deve estar tiririca 
com rodrigo até hoje. Coisa feia, gente! 
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da redação

A Parthenon jeans traz em 
sua coleção primavera 
verão 2019 um mix das 

principais tendências que foram 
desfiladas nas passarelas interna-
cionais traduzidas para o universo 
jeanswear. Com forte inspiração 
no esporte, Marcelo Birni, etilista 
da marca, traz as listras e galões 
aplicados nas peças que viram de-
talhes de luxo, pontuando lateral 
e calças na modelagem skinny e 
flare e também em shorts. Vesti-
dos ganhas alças inusitadas com 
pegada esportiva. 

A cartela de cores passeias pelos 
tons básicos e essenciais ao guarda-
-roupa, Preto, Branco, off e tons de 
caqui e verdes. A novidade são as 
apostas em tons de pink e vermelho 
para colorir e aquecer o verão. 

O jeans, carro chefe da mar-
ca propõe shapes diversos, que 
vão dos longos aos minis em 
contraponto com a diversidade 
entre justos e descolados (nossa 
modelagem boyfit e coletes over-
size). Macacões e jardineiras são 
as vedetes da estação que aliadas 
aos vestidos compõem o caráter 

de peça única. Os tops cropped 
são a nossa aposta para um verão 
sensual e descolado.

 A marca mineira comercializa 
seus produtos na região metro-
politana e em grande parte do 
Brasil, trabalhando com a venda 
no atacado e com pronta entrega.  

Toda produção é realizado em 
fábrica própria e dispõe de maqui-
nário completo incluindo costura, 
lavanderia e acabamentos. A 
equipe Parthenon Jeans é formada 
por colaboradores qualificados que 
exercem um trabalho com excelên-
cia e profissionalismo. O diferen-
cial da Parthenon Jeans está na 
pesquisa de moda, modelagem, 
lavanderia e na preocupação com 
o bom atendimento ao cliente. 

Desde 1986 a marca vem se 
destacando e solidificando no 
segmento Jeans Wear. Hoje o 
showroom se encontra na Rua 
Araguari, 328, Belo Horizonte. É 
com imenso prazer que convida-
mos nossos clientes para participar 
conosco nesta viagem de cores e 
formas onde o azul jeans é o nosso 
oceano de cores.

Brasileiro gasta 14% do
salário com cerveja
País é o 3° maior consumidor da bebida

Não é novidade que o Brasil é o 
país do futebol e do carnaval. E toda 
a folia é regada por uma bebida 

que, por aqui, a maioria das pessoas 
amam: a cerveja. Prova disso é que 
um estudo do Cuponation apontou 
que o brasileiro tem destinado 14% 
do seu salário mínimo mensal para 
o consumo da “breja”.

E os números não param 
por aí. Dados da Associação 
Brasileira da Indústria da Cer-
veja (CervBrasil) revelam que o 
setor é responsável por 1,6% do 
PIB nacional. Cada R$ 1 inves-
tido gera R$ 2,5 na economia. 
No Brasil são produzidos 14,1 
bilhões de litros por ano e o 
segmento gera 2,7 milhões de 
empregos. Só no ano passado, 
o setor faturou R$ 107 bilhões.

O diretor executivo da Cer-
vBrasil, Paulo Petroni, faz uma 
análise do setor. 
“ D e s d e  2 0 0 4 , 
e s t á v a m o s  e m 
uma expansão de 
volume bastante 
expressivo e até 
superior ao cres-
cimento da econo-
mia. A gente teve, 
por volta de 10 
anos, uma evolu-
ção anual de 6%”.

Segundo Pe-
troni, o período 
de recessão foi como um freio 
para o ramo. “O crescimento de 
6% sofreu queda de ano a ano 
até chegar a 2%. Em 2018, pro-
jetamos uma reação, mas com 
muita instabilidade. O melhor 
número em nossa expectativa é 
acompanhar o PIB, que também 
sofre variações. Nesse momento, 
vemos que o volume deve ficar por 
volta de 1,5% a 2%”.

Ele acrescenta que a indústria 
cervejeira depende de vários fato-
res, mas, principalmente, do poder 
de compra do consumidor. “A 
inflação, desemprego e endivida-
mento caindo, ajuda. Entretanto, a 
retomada dá passos lentos”.

Gosto refinado

Um outro aspecto que auxilia o 
segmento é a sofisticação do pala-
dar brasileiro em relação à bebida. 
“Estamos vendo um aumento do 

que chamamos de 
cervejas especiais. 
Elas têm sabores 
diferentes e tra-
zem experiência 
ao consumo. Esse 
mercado tem cres-
cido cerca de 25% 
a 30%, ao ano, nos 
últimos 4 anos. Em 
valor absoluto, re-
presenta 13%, o 
que aumenta o 
preço médio e a 

lucratividade”, informa o diretor 
executivo da CervBrasil.

Dados divulgados pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA), reforçam o que diz 
Petroni: o número de cervejarias 
artesanais teve um desenvolvimento 
de 37,7% no Brasil em 2017 – 2016 
terminou com 493 novos estabeleci-
mentos, já 2017 encerrou com 679. 
Outro dado significativo é que 8,9 mil 

produtos foram registrados por esses 
negócios em 2017. Uma média de 13 
para cada marca.

O engenheiro eletricista Mar-
celo Peixoto experimentou cer-
veja aos 18 anos e nessa época 
a qualidade estava longe de ser 
prioridade. “Com o passar dos anos 
sugiram novos rótulos e comecei a 
experimentar outros estilos, como 
a cerveja de trigo”.

Em 2010, ele fez sua primeira 
viagem a Europa e incluiu no rotei-

ro visita a bares e, principalmente, 

a pesquisa de novas cervejas. Qua-

tro anos depois, Peixoto começou a 

produzir a própria cerveja. “Trato a 

produção como um hobby, mas es-

tudo o mercado para ver o processo 

de comercialização. Antes, eu gas-

tava em média R$ 300 para con-

sumir de 15 a 20 litros. Hoje, com 

esse mesmo investimento, produzo 

cerca de 80 até 100 litros de uma 

bebida excelente”, gaba-se.

“Estamos vendo
um aumento do
que chamamos

de cervejas especiais.
Elas têm sabores

diferentes e
trazem experiência

ao consumo”

Parthenon jeans coleção
primavera verão 2019

izabela Viana, Amanda Viana, Paulo Pontes,
Vicente Viana e Arilda nogueira Viana
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cada r$ 1 investido gera r$ 2,5 na economia
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Há 4 anos, marcelo Peixoto produz sua própria cerveja
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Quem gosta de cultura não perde a programação do 
Sesc. Teatro, música, artes visuais, dança, cinema, 
literatura – o ano inteiro você tem espetáculos e 
atividades dos mais diversos estilos e linguagens. 
Quando fizer um retrato da sua vida, lembre-se: 
bons momentos dão mais colorido à obra.

O PRÓXIMO
MINUTO É
UMA TELA

EM BRANCO.

Cultura | Educação | Esporte | Turismo | Saúde | Ação Social
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

Email: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A   C O C H E I R A

Espaço Livre

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

cAndidAtos - Falei que teremos uma campanha muito dura. Prevejo 

agressões mútuas devido ao afunilamento das candidaturas ao governo. De 

um lado, o governador Fernando Pimentel (PT), do outro, o senador Antonio 

Anastasia (PSDB). Parece que, dificilmente, o ex-prefeito Márcio Lacerda (PSB) 

vai se consolidar como candidato, por conta da discussão jurídica que se iniciou, 

justamente na reta final da pré-campanha. Tudo levava a crer que ele conse-

guiria fechar aliança com partidos importantes como o MDB. Aliás, o MDB sai 

fragilizado dessa contenda, porque uma divisão fratricida levou a legenda a sair 

a reboque de outras candidaturas no estado. Na verdade, o MDB nunca quis ter 

um candidato próprio e a maioria desejava fazer parte da coligação do atual 

governador. Mas, primeiro foi o seu vice Antônio Andrade, afastado do Palácio da 

Liberdade. Depois, seu maior aliado, que mais tarde viraria seu inimigo mortal, 

o presidente da Assembleia, deputado Adalclever Lopes (MDB), que conseguiu 

a façanha de ter a metade do partido contra ele. O que se espera, a partir de 

agora, é uma campanha que discuta uma saída para que Minas volte a crescer.

ViolÊnciA gerAndo ViolÊnciA - Foi só a imprensa destacar um crime 

violento contra uma mulher no Paraná, onde o marido, depois de esganá-la, 

a jogou do alto de um prédio, que outros atos pipocaram em todo o país. 

Segundo levantamento feito pela justiça no país, 36 denúncias são feitas 

por dia só em Minas, que já é o terceiro estado com mais casos de agressões 

contra a mulher. O feminicídio cresceu em torno de 37% e os relatos de 

agressões sexuais foi para 16%. A morosidade da justiça e muitas omissões 

agravam a situação.

Prefeito nardyello rocha (mdB) esteve presente na reunião

Em Ipatinga, soluções 
para uma sér ie  de 
problemas históricos 

relacionados à segurança 
pública começaram a ser 
discutidas numa reunião 
entre o prefeito Nardyello 
Rocha (MDB) e uma co-
missão constituída de re-
presentantes de diversos 
segmentos. O grupo estava 
acompanhado da vereadora 
Cassinha Carvalho (PSB), 
que conduziu uma audiên-
cia pública no Legislativo 
em busca de propostas para 
a mesma temática.

o ex-deputado Antônio Júlio, aniversariando neste domin-
go, tem tentado salvar-se no MDB, que afastou toda a direção 
partidária liderada por Antônio Andrade. O negócio lá tá “olho 
por olho e dente por dente”. 

o povo brasileiro vai ficar mais encalacrado em dívidas. O 
fundo de garantia poderá ser usado para empréstimo consigna-
do no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Segundo o 
governo, essa possibilidade injetaria R$ 7 milhões na economia. 

A situação na Venezuela é tão difícil, que os hospitais pú-
blicos estão fornecendo soro para alimentar crianças doentes. 

José maria marin, que chegou a ser governador de São 
Paulo e presidente da CBF, terá que devolver aos cofres do 
governo mais de R$ 450 milhões.

minas gerais será o primeiro estado a receber as atrações 
da 4ª edição do Conexão Sustentável Alcoa. O projeto, que leva 
cinema e teatro gratuitos a diversos pontos do país, estará em 
Poços de Caldas de 14 a 17 de agosto.

domingo, dia 12 de Agosto
Mirza Zazá Schettino 
Sra. Marta Galo - esposa de Emílio Galo
Professor e ex-deputado Antônio Fagundes
Ex-deputado Antônio Júlio 

segunda-feira, 13
Cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo
Sra. Vânia Maria Rocha - esposa de José Luiz Rocha
Jornalista Olavo Froes

terça-feira, 14
Gonçalo Abreu- Santa Casa de Belo Horizonte
Ex-deputado Oscar Dias Corrêa Junior 
Jornalista Francisco Stheling Neto 
Advogado Maurício Brand Aleixo 
Jornalista Rogério Perez
Delegado Airton Reis 

Quarta-feira, 15
Claudio de Melo
Simone Maria de Almeida 
Evandro José Barcelos 

Quinta-feira, 16
Lucinha Bessa - Rádio Itatiaia 
Publicitário Hamilton Gangana
Dr. Nilton Maia Froes
Sra. Lucy Badaró

sexta-feira, 17
Ex-deputado Osmânio Pereira
Coronel Jair Cançado Coutinho 
Jornalista Eliseu Lopes 
Sra. Margô de Oliveira Piazza - esposa de Wilson Piazza
José Talma Macedo
Jornalista Emerson Romano – Rádio Itatiaia 

sábado, 18 
Benedito Mestiéri
Ex-deputado Mauro Lobo
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A 24ª edição da Casacor Minas Gerais 
começou esta semana, em BH, e ficará 
até o dia 16 de setembro, no casarão in-

tegrante do acervo da extinta Rede Ferroviária 
Federal, no Floresta. Pela segunda vez no local, 
a mostra desse ano tem como tema “A Casa 
Viva” e destaca o conceito de ambientes mul-
tifuncionais, tendo a natureza como base das 
decorações. Cerca de 50 ambientes assinados 
por 86 profissionais das áreas de arquitetura, 
design de interiores e paisagismo estão expostos. 
E, para maior visibilidade e divulgação, foi 
montado um stand no Pátio Savassi.

casacor

Estreitando laços

Homenagem Paris 6

o designer Fernando cesar, entre as sócias-proprie-
tárias da tom sobre tom, simone e Fabrícia teixeira, 
em um dos 15 ambientes decorados com peças da 
loja, que participa desde a primeira edição da casacor

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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O presidente do Sistema Fiemg, Flávio Roscoe, rece-
beu no último dia 08, representantes do governo 
britânico para discutirem sobre novas relações 

comerciais. O encontro, que aconteceu na sede da entida-
de, teve como foco a busca de oportunidades de parceria 
entre Minas e o Reino Unido. Dentre outros presentes, 
participaram da reunião a cônsul geral britânica em São 
Paulo e Alta Comissária Britânica para Comércio na Amé-
rica Latina e Caribe, Joanna Crellin e o cônsul britânico 
para Belo Horizonte, Thomas Nemes.
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Rubens Menin, fundador, CEO durante 35 anos 
e atual presidente do Conselho de Administração da 
MRV, foi o homenageado do Gala para Minas Gerais. 
O jantar dançante, que aconteceu no último dia 07, 
contou com a presença de vários empresários, cele-
bridades e convidados da sociedade belo-horizontina 
e teve como objetivo a mobilização de recursos para 
investir em projetos sociais.

Isaac Azar es-
teve em BH, esta 
semana, para vi-
sitar o seu restau-
rante na cidade: 
o ‘Paris 6’, que 
é diferenciado 
por ter nomes de 
celebridades em 
todo o variado 
cardápio. Atual-
mente são 12 ‘Pa-
ris 6’ espalhadas 
pelo país e, até 
o final do ano, 
serão inaugura-
dos mais quatro, 
sendo o próximo 
em Goiânia.

o homenageado rubens 
menin e Beatriz
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izaac Azar em BH
no seu restaurante
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da redação

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

consulte-nos, teremos prazer em atendê-los

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

O Buffet Requinte desde 1986 servindo
a sociedade Mineira com serviços

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

Casamentos, Aniversários, Formatura dentre outros.

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

www.buffetrequintebh.com.br

Buffet Requinte Recepções

AdVogAdA criminAlistA, mestre e doutorAndA em direito PenAl PelA
uniVersidAde de sAlAmAncA esPAnHA) – adriana@durso.com.br

AdriAnA FiliZZolA d’urso

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

A recente morte de Lilian 
Calixto, após se submeter a um 
procedimento estético com um 
médico, conhecido como Doutor 
Bumbum, trouxe à tona inúme-
ros outros casos de pessoas que 
morreram ou tiveram sérias 
complicações em decorrência 
de procedimentos estéticos re-
alizados não só por médicos, 
mas também por profissionais 
que não estavam autorizados a 
efetuar estas práticas.

Diante destes casos, é im-
portante esclarecer a respon-
sabilidade criminal do médico 
ou de alguém que pratica atos 
médicos sem a devida qualifica-
ção técnica e autorização para 
tanto, pois suas ações podem 
provocar sequelas e até a morte 
daqueles que se submetem a 
estas intervenções.

Cada vez mais, as pessoas 
buscam satisfazer as suas expec-
tativas (e as da sociedade) em 
relação à aparência e ao corpo, 
através de procedimentos estéti-
cos, realizados por profissionais 
que possam auxiliá-las neste 
anseio. Por vezes, estes procedi-
mentos não são realizados em 
uma clínica dotada da estrutura 
mínima necessária e recursos 
para tal intervenção, sendo feitos 
na própria casa do paciente, em 
centros estéticos e, até mesmo, 
em salões de beleza.

O profissional (médico ou 
não) que realiza tais procedi-
mentos em local inapropriado 
assume o risco, caso o paciente 
venha a falecer em decorrência 
de complicações, de responder 
pelo crime de homicídio doloso 
(artigo 121 do Código Penal), na 
modalidade do dolo eventual, 
que se verifica quando o profis-
sional tem conhecimento do alto 
risco para a vida do paciente e, 
mesmo assim, prossegue com o 
procedimento, estando sujeito 
a uma pena de 6 a 20 anos de 
reclusão.

Por outro lado, não ocor-
rendo a morte, mas restando 
sequelas daquele procedimento 
estético que foi mal realizado ou 
que teve complicações, o mé-
dico ou outro profissional que 
o realizou, poderá responder 
pelo crime de lesão corporal 
dolosa (artigo 129 do Código 
Penal), que poderá ser leve 
(com pena de 3 meses a 1 ano 
de detenção), grave (com pena 
de 1 a 5 anos de reclusão), ou 
até gravíssima (pena de 2 a 8 
anos de reclusão).

Tanto o crime de homicí-
dio, como o de lesão corporal 
poderá ser enquadrado na 
modalidade culposa (§ 3º do 
artigo 121 e § 6º do artigo 129, 
ambos do Código Penal), quan-
do o autor (seja ele médico ou 

não) agir com negligência, im-
perícia ou imprudência, sem a 
intenção de produzir o resultado 
(dolo), nem assumindo o risco 
de produzi-lo (dolo eventual). 
Esse enquadramento é sempre 
um desafio para o aplicador da 
lei, pois a linha divisória entre 
as condutas é muito tênue, e a 
conclusão final dependerá das 
provas produzidas durante a 
investigação ou processo.

Por fim, resta lembrar que 
aquele que pratica atos médi-
cos não estando qualificado e 
nem autorizado para exercer a 
medicina, além de responder 
criminalmente pelas lesões 
provocadas ou pelo homicídio 
(no caso de morte), responderá, 
também, pelo crime de exercício 
ilegal da medicina (artigo 282 
do Código Penal), com pena de 
6 meses a 2 anos de detenção, 
mesmo que realize o procedi-
mento estético gratuitamente.

Verifica-se, portanto, que a 
lei brasileira protege, o quanto 
possível, o paciente, de modo 
a punir criminalmente os mé-
dicos ou falsos médicos, que 
não se ocupam dos cuidados 
essenciais para a realização de 
procedimentos estéticos, ou que 
incorrem em erros e, com isso, 
acarretam graves consequên-
cias ao paciente, podendo até 
causar sua morte.

A responsabilidade criminal dos
médicos e de falsos médicos

37 crianças e adolescentes são vítimas de 
intoxicação e envenenamento diariamente

Um levantamento feito pela 
Sociedade Brasileira de Pe-
diatria (SBP), apontou que 37 

crianças e adolescentes, com idades 
de 0 a 19 anos, sofrem os efeitos da 
intoxicação pela exposição inade-
quada a medicamentos. De acordo 
com dados do Sistema Nacional de 
Informações Tóxico-Farmacológicas 
(Sinitox), nos últimos 18 anos, foram 
mais de 245 mil casos de intoxicação 
atingindo essa faixa etária, com o 
registro de 240 mortes.

Os riscos de intoxicação são 
maiores nas crianças entre 1 e 4 anos. 
Estima-se que 130 mil ocorrências 
acometeram esse grupo. O segundo 
mais atingido são pessoas de 14 a 19 
anos, com 42.614 casos, seguido dos 
de 5 a 9 anos, 32.668 e de 10 e 14 
anos, 24.282. 

Segundo o pediatra e membro do 
Departamento de Toxicologia e Saúde 
Ambiental da Sociedade Brasileira 
de Pediatria (SBP), Anthony Wong, a 
maioria das causas de intoxicação na 
infância são provenientes de aciden-
tes. Ele aponta que existe também 
uma negligência e omissão dos pais. 
“Largam remédios e produtos de lim-
peza em qualquer lugar achando que 
a criança não vai tomar. Além disso, 
é grande a quantidade de remédio 
disponível no mercado. Se a pessoa 
deve tomar antibiótico, precisa de 
10 comprimidos, mas na caixa vem 
14. Ela não descarta a sobra e acaba 
armazenando, passando a ter um 
estoque em casa”.

Wong acrescenta que esses me-
dicamentos, muitas vezes, são colo-
ridos, cheirosos e saborosos. “Isso 
aguça a curiosidade infantil. A criança 
pode experimentar pelo fato de ser 
atrativo ou, até mesmo, confundir 
com bala, doce ou outra guloseima”.

Outro ponto é a autome-
dicação. “Os pais acham que 
podem dar qualquer remédio 
para os filhos e essa prática é 
perigosa. A dose para crianças 
é diferente da de adultos, além 
disso, certos remédios não são 
feitos para o organismo infantil. 
Como se não bastasse, o sistema 
de excreção e eliminação desses 
medicamentos tem velocidade 
diferente entre adulto e criança”.

Por fim, o especialista diz 
que outro problema é o fato 
dos pais tentarem convencer a 
criança de que o remédio tem 
um sabor gostoso. “Convencem 
a cr iança de que é docinho 
para que ela aceite a medica-
ção quando passa mal, só que 
ela acaba tomando escondido 
achando que está fazendo um 
favor aos pais”.

consequências
Em alguns casos, a criança 

toma uma dose menos tóxica 
do remédio, mas, em outros, 
pode ser até fatal. “Às vezes, 
a criança sente o gosto ruim, 
cospe e acaba não ingerindo 
muita coisa. Porém, quando a 
quantidade ingerida é grande 
pode ocorrer envenenamento, 
provocando sintomas graves, 
como alterações no ritmo do co-
ração, coma, parada cardiorres-
piratória, queda da respiração 
sanguínea, inclusive por choque 
e sonolência profunda”.

Foi assim que a vendedora 
Luciana Guerra reparou que algo 
estava errado com João Victor, 
seu filho de 4 anos. “Notei que 
ele estava suando frio e um pou-
co pálido. Cheguei a pensar que 

poderia ser uma gripe, mas de 
repente ele desfaleceu no meu 
colo. Fui pegar a minha bolsa 
e vi que ela estava revirada. Só 
assim, percebi que João tinha 
ingerido um comprimido de 
Diazepam que, normalmente, 
produz um efeito de sonolência. 
“Fiquei com muito medo, porque 
sei que é uma medicação forte. 
Corremos para o médico e foi 
feito uma lavagem intestinal, 
depois ele adormeceu e ficou em 
observação por algumas horas”.

Após o ocorrido, ela redobrou 
os cuidados. “Me senti culpada, 
porque ele pegou o remédio 
na minha bolsa que estava no 
chão. Agora coloco tudo numa 
caixinha trancada na parte mais 
alta do guarda-roupas”.

O melhor passo é a pre-
venção.  “Os pais  devem ter 
na cabeça que as crianças são 
mais exploradoras, curiosas e 
inocentes. Elas podem, de fato, 
se confundir. O melhor é deixar 
tudo longe do alcance e ficar 
sempre de olho”, conclui Wong.será que dá pra confundir? 

separamos algumas balas e
remédios que possuem semelhança

remÉdio guloseimA
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Quem nunca ouviu a 
vovó dizer que leite corta o 
efeito de tudo? O pediatra 
explica que, na verdade, a 
bebida aumenta o efeito 
da medicação, pois auxi-
lia na absorção. “Muitos 
remédios são mais solú-
veis na gordura do que na 
água”.

o mito 
do leite
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diego santiago

loraynne Araujo

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

Jovens têm dificuldade
para escolher profissão

Neste ano, 5,5 milhões de 
pessoas vão fazer o Exame 
Nacional do Ensino Médio 

(Enem) e a maioria delas são jovens 
em busca de ingressar na faculdade. 
Esses adolescentes também terão 
que tomar a decisão mais séria e 
talvez a mais complicada de suas 
vidas: a escolha de uma profissão. 

Para alguns, esse processo é 
fácil, como é o caso da estudante 
Vitória Alves. Ela conta que desde de 
muito nova sempre quis ser médica 
veterinária. “Sempre convivi com 
animais e os adoro”. 

Após o ensino médio, a jovem 
fez um curso técnico de auxiliar de 
veterinária, o que aguçou sua von-
tade de seguir na profissão. “Aprendi 
ainda mais sobre os animais, prin-
cipalmente os de pequeno porte. 
Estou tentando entrar na faculdade, 
mas é um curso caro e bastante 
concorrido”. 

Porém, essa vocação nem sem-
pre é descoberta com tanta facilida-
de. A estudante Gabriela Almeida 
irá fazer o Enem e ainda não sabe 
qual área seguir. “Sempre fui uma 
aluna mediana na maioria das ma-
térias, então estou com dificuldade 
em descobrir qual área tenho mais 
afinidade”. 

Ela relata que já fez alguns 
testes vocacionais, mas ainda não 
conseguiu chegar a uma conclusão. 

 

Pressão na escolha 
A psicóloga Thaliana Piovezana 

afirma que muitos jovens acredi-
tam que a escolha profissional é 
definitiva e que dificilmente pode-
rão mudar essa decisão ao longo 
da vida. “Na verdade, a possibili-
dade de mudança sempre estará 

presente. Ao pensarem que estão 
escolhendo uma profissão para 
o resto da vida, eles se sentem 
mais pressionados, intensificando 
o nível de ansiedade, conflito e 
insegurança. Ademais, é comum 
pensarem que devem escolher 
apenas o retorno financeiro, es-
quecendo que a satisfação pessoal 
também é importante”.

Thaliana disse que esse processo 
não deve ser pensado como uma de-
cisão isolada, pois envolve uma série 
de fatores internos e externos que 
estão relacionados, como a situação 
socioeconômica, os medos, anseios, 
valores pessoais, pressão social e 
familiar, disponibilidade do curso, 
mercado de trabalho, etc. “Para fa-
zer uma boa escolha é preciso refletir 
sobre todos os fatores que possam 
influenciar direta ou indiretamente 
sua decisão. Os pais podem ajudar, 
mas não devem escolher pelo filho. 
O ideal é oferecer apoio e abertura 
para o diálogo”.

Além disso, a escolha profissio-
nal, geralmente, ocorre na adoles-
cência, período de muitos questio-
namentos e mudanças. “Essa fase 
é marcada pela transição entre o 
mundo infantil e a entrada no uni-
verso adulto, o que por si só suscita 

grandes conflitos. Lidar com essas 
demandas não é fácil e a pressão 
por escolher uma profissão torna 
mais difícil”.

A psicóloga dá dicas para os 
jovens que estão vivendo esse 
período: “É necessário buscar au-
toconhecimento. Refletir sobre seus 
interesses, habilidades, motivações, 
expectativas, desejos e objetivos. 
Identificar nossos aspectos pessoais 
é o principal critério para uma esco-
lha profissional consciente. Deve-se 
buscar responder o porquê e para 
que seguir determinada carreira. 
O segundo aspecto refere-se ao 
conhecimento da realidade pro-
fissional. Somente ao se informar 
sobre o mundo das profissões que 
o indivíduo terá mais clareza de 
suas preferências. Realizar uma 
pesquisa sobre os campos de 
atuação, a grade curricular dos 
cursos de interesse, o mercado 
de trabalho, oportunidades de 
emprego, desafios, pontos fortes e 
fracos. Uma estratégia interessante 
é entrevistar profissionais que atu-
am nas áreas que lhe despertam 
interesse. Por fim, deve-se integrar 
esses dois aspectos para tomar uma 
decisão mais madura e consciente”, 
finaliza.
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27 anos da Feijoada do Maranhão 
será festejada no dia 1º de setembro

serviço:
Feijoada do maranhão 2018 
ingresso: R$ 150,00 (homens não poderão entrar de bermuda)
incluso: Open Bar Open Food (cerveja, águas e caipfrutas)
Feijoada completa
Tira-Gosto
sobremesa: Doces do Mercado Central
show: Samba, Sertanejo e Pop

V inte e sete anos. É este 
o tempo de história da 
Feijoada do Maranhão, 

evento que movimenta a capital 
mineira e acontece no dia 1º de 
setembro, sábado, no Automóvel 
Clube de BH.

O que teve início como uma 
forma de juntar dinheiro para a 
aquisição de uma nova câmera 
fotográfica tornou-se tradição 
no calendário belo-horizontino e, 
hoje, é uma das mais tradicionais 
feijoadas da cidade.

O fotógrafo Valdez Mara-
nhão, idealizador e organizador 
do evento, conta que a escolha 
do prato, signo da brasilidade, 
não foi aleatória. “A feijoada em 
si tem um nome muito marcante 
e em qualquer lugar é conhecida. 
É uma comida popular que virou 
sinônimo de sucesso. Eu gosto 
tanto que se pudesse comeria to-
dos os dias”, relata o apaixonado 
pela culinária brasileira.

Ele conta que, este ano, sua 
expectativa está altíssima e que 
o Automóvel Clube BH tem influ-
ência nisso. “É um lugar que vai 
trazer requinte e glamour para a 
feijoada 2018. O principal público 
do local são pessoas mais velhas 
e, como a nossa festa é mais ec-
lética no que diz respeito à faixa 
etária, é interessante que os mais 

jovens também descubram o 
espaço. Sendo assim, é vantajoso 
para todos os envolvidos”.

Maranhão acrescenta que 
quem deu a ideia do local, que 
fica na Avenida Afonso Pena, 
1394 – Centro, foi o amigo de lon-
ga data Acir Antão. “Ele disse que 
o ambiente era muito bacana. Fui 
conferir, gostei e o pessoal de lá 
abraçou a proposta. Por tudo isso, 
acredito que temos tudo para 
que esta seja uma das melhores 
feijoadas de toda a história”.

O fotógrafo informa que, 
como o lugar pede um plus, está 
preparando algumas surpresas. 
“Além do Grupo Samba Faixa 
Nobre B e da dupla sertaneja 
Marcelo Silva e Ryan, teremos 
a cantora pop Amanda Versos, 
que fará um show diferente e 
totalmente especial”.

Além disso, Maranhão revelou 
outros detalhes do evento. “Fare-
mos o sorteio de alguns brindes, 
um deles serão camisas exclusivas 
da marca Lobo Branco. Todo mun-
do que entrar vai ganhar um cartão 

com um número para participar, 
por isso, de antemão, já desejo boa 
sorte a todos”, se diverte.

A mulherada, que frequenta 
a Feijoada do Maranhão, vai 
ter um ambiente privilegiado 
preparado pela Loreal. Vai ser 
uma espécie de camarim para 
que elas possam retocar a ma-
quiagem ao longo das 5h de 
festa. Assim, todas as mulheres 
poderão dançar, beber, comer 
etc, ou seja, aproveitar ao má-
ximo sem perder o brilho no 
rosto. E, o melhor, o momento 
ainda poderá ser registrado, 
já que também será montado 
um estúdio de fotografia, sob a 
responsabilidade do renomado 
fotógrafo Nélio Rodrigues. E as 
novidades não acabam por aí. 
Segundo Maranhão, o produtor 
de TV Wanderley Gomes, da TV Vi-
trine, está planejando fazer uma 
transmissão ao vivo do evento. 

Então é isso, temos todos um 
encontro marcado no primeiro 
sábado de setembro em mais 
uma Feijoada do Maranhão.
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

Por dia, mais de 4 mil cirurgias
plásticas são feitas no Brasil

O interesse dos brasileiros em 
fazer cirurgia plástica vem aumentan-
do a cada ano. Segundo estatísticas 
de 2016 da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica (SBCP), quando 
comparado ao ano de 2014, as in-
tervenções reparadoras ou para fins 
estéticos avançaram 14,25%. No total, 
foram quase 1,5 milhão de operações 
realizadas, o que significa pouco mais 
de 4 mil por dia. Nosso país ocupa o 
segundo lugar no ranking de cirurgias 
plásticas, perdendo apenas para os 
Estados Unidos.

Outro destaque da pesquisa 
é com relação a idade: a porcen-
tagem de jovens de 13 a 18 anos 
passou de 4,8% para 5,7% do total 
de procedimentos. Já a faixa etária 
entre 19 a 35 anos se manteve 
inalterada com 38%. Os dados 
comprovam o quanto as pessoas 
estão insatisfeitas ou inseguras em 
relação ao próprio corpo. Mas será 
que a maiorias dessas intervenções 
são feitas por necessidade ou ape-
nas vaidade?

Para a psicóloga e psicana-
lista Regina Braga, a mídia é um 
dos fatores que mais influenciam. 
“Hoje, com o advento da inter-

net, vivemos uma ditadura da 
beleza, em que é imposto magre-
za, corpo sarado, cabelos e pele 
perfeitos. Isso gera nas pessoas 
vontade de estar enquadrado 
nesse padrão. E quando não 
conseguem por métodos natu-
rais, recorrem aos procedimentos 
estéticos”.

Ela afirma que as mulheres e 
os jovens são mais afetados. “A 
maioria dos comerciais de produ-
tos milagrosos são voltados para o 
público feminino. Mas todo mundo 
sabe que os resultados demoram 
bastante para aparecer. Já na ado-
lescência, além da influência da 

mídia, a busca por cirurgia plástica 
está relacionada a autoestima. É 
uma fase de transição para a vida 
adulta e de alterações no corpo. 
Muitos acabam não aceitando 
bem essas mudanças”.

No entanto, nem sempre uma 
intervenção cirúrgica é necessária. 
Regina diz que alguns procedimen-
tos são feitos por causa de comen-
tários dos amigos. “A gente vive 
em função do que o outro fala ou 
pensa sobre nós. Quando você se 
olha no espelho e é algo que não 
te incomoda, não precisa mudar 
pelos outros. O importante é se 
sentir bem”, finaliza.

nova silhueta
A publicitária Paula Alves, 25, 

faz parte desta estatística. Há cerca 
de 3 anos fez redução mamária. 
“O tamanho dos meus seios era 
uma coisa que me incomodava. 
Desde os meus 15 anos tinha essa 
vontade de operar, mas meus 
pais me pediram para esperar. Na 
escola era onde eu mais sofria com 
isso, porque sempre tinha algum 
engraçadinho para colocar apelido 
ou debochar”.

Ela conta que consultou com 
diversos especialistas antes de 
marcar a data da cirurgia. “Tam-
bém tive que fazer vários exames. 
Fiz a operação um ano antes da 
minha formatura, aproveitando o 
período de férias. A recuperação foi 
uma fase difícil, pois eu não podia 
movimentar os braços. Mas tudo 

correu bem e o resultado ficou do 
jeito que eu imaginei”, comemora.

cirurgias realizadas
Entre os procedimentos es-

téticos mais procurados, os que 
encabeçam o topo da lista são o 
aumento dos seios, lipoaspiração 
e abdominoplastia. Já no ranking 
das cirurgias reparadoras aparece 
em primeiro lugar a operação de 
tumores cutâneos para corrigir 
traços do câncer de pele, seguido 
da pós obesidade e a reconstrução 
mamária. Ainda de acordo com o 
levantamento da SBCP, também 
cresceu a busca por alternativas 
menos invasivas como aplicação 
de botox, preenchimento e pee-
ling. Em apenas 2 anos, esse tipo 
de intervenção aumentou cerca 
de 390%.

Estética
Aumento de mama 19,6%

dermolipectomia abdominal 15,6%

lipoaspiração 15,6%

mastopexia 9,8%

redução de mamas 9,6%

reparadora
tumores cutâneos 40,1%

Pós obesidade 10,8%

reconstrução mamária 9,9%

revisão de cicatrizes 7,6%

Ginecomastia 5,9%

Em nota, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica alertou para 
a importância de procurar profissionais capacitados, seja qual for a 
finalidade. “Há cerca de 12 mil pessoas sem qualificação realizando 
cirurgias plásticas no Brasil, o que coloca seus pacientes em risco 
de deformidades, erros irreversíveis e até morte”.

Pessoas de 19 a 35 anos representam 38% do total de procedimentos realizados
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Educação que forma cidadãos

colÉgios sesc estÃo com inscrições ABertAs PArA 2019

Proposta pedagógica diferenciada e ensino de qualidade são alguns 
dos diferenciais dos Colégios Sesc, que estão com vagas abertas para 
o processo seletivo 2019, em Araxá, Contagem, Governador Valadares 
e Montes Claros. Ao se matricular em um Colégio Sesc, está incluso na 
mensalidade do aluno um kit escolar composto por material didático, 
uniforme e alimentação. O edital e a lista com os documentos podem 
ser acessados em: sescmg.com.br/colegiosesc/. 

Educação infantil
Na região metropolitana de Belo Horizonte, o Centro de Educação 

Infantil no Sesc Contagem oferece 34 vagas para os Infantis I e II. Em 
Montes Claros, no Norte de Minas, o Colégio Sesc oferece 32 vagas para o 
Infantil II.  Nas duas unidades, a pré-inscrição, primeira etapa da seleção, 
ocorre até o dia 17 de agosto de 2018, e é exclusiva para os dependentes 
do trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, que atendam ao 
perfil do Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sesc (PCG), com 
renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos. Os responsáveis 

pelos candidatos devem comparecer à secretaria da unidade (Rua Padre 
José Maria de Man, 805, Novo Riacho), durante o período citado, para a 
entrega dos documentos solicitados no edital. 

Em 17 de setembro será feita a convocação para aqueles cuja docu-
mentação atenda aos requisitos PCG. Os selecionados terão de 18 a 25 
de setembro para realizar a inscrição. As vagas serão sorteadas em 6 de 
outubro e o resultado será conhecido no dia 8 de outubro. As matrículas 
ocorrem de 10 a 26 de outubro de 2018.

Para os dependentes dos trabalhadores do comércio de bens, serviços 
e turismo que não se encaixam no perfil PCG, será concedido um des-
conto de 50% no valor da matrícula e o período de inscrição será de 20 
de agosto a 20 de setembro de 2018. Os responsáveis pelos candidatos 
devem comparecer à secretaria da unidade, durante o período citado, 
para a entrega dos documentos solicitados.

Já o público geral, que não é trabalhador do comércio de bens, serviços 
e turismo, poderá se inscrever de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018. 
Os responsáveis pelos candidatos devem comparecer à secretaria da unida-
de, durante o período citado, para a entrega dos documentos solicitados.sesc contagem
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Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

A Secretaria Municipal de Patrimô-
nio Cultural e Turismo, por meio da 
Divisão de Memória e Patrimônio, em 
parceria com o Grupo Cativeiro Capoei-
ra de Itabirito promoveram juntamente 
com as Escolas Prof. Jayme de Souza 
Martins e Estadual Dr. Raul Soares uma 
das ações do Programa Municipal de 
Educação Patrimonial, cujo tema foi 
a Roda de Capoeira como Patrimônio 
Cultural Brasileiro e da Humanidade. 

Nesta ação, alunos e professores 
participaram de atividades conduzidas 
pelos técnicos da Divisão de Memória e 
Patrimônio e os contramestres de Ca-
poeira Gilmar Alfenas e o Índio, no dia 
3 de agosto, no Salão dos Ferroviários. 

Na oportunidade foram abordados 
os seguintes temas: A história da Capo-
eira, a sua importância social e cultural 
nas comunidades, o que é patrimônio 
imaterial e o seu reconhecimento, as 
canções, os instrumentos e os movi-
mentos na roda de capoeira.

À frente da roda, os contramestres 
Gilmar e Índio levam há 29 anos a 
história, cultura e gingado da capoeira 
em Itabirito. “O objetivo maior da 
capoeira hoje é integrar e socializar 
pessoas. Então, pretendemos ajudar 
na formação social e na educação de 
crianças, jovens e adultos”, afirmou 
Índio. 

Gilmar da Capoeira, como é conhe-
cido, acrescentou os locais de atuação 
na cidade. “Trabalhamos na Pastoral 
da Criança, na Casa do Adolescente 
e nas Associações Comunitárias dos 
bairros Santa Rita e Vila Gonçalo, além 
do Núcleo de Ginástica”. O encontro foi 
finalizado com uma grande roda de ca-
poeira onde todos foram contagiados 
pelos encantos da expressão cultural. 

roda de capoeira

A Roda de Capoeira se tornou a 
quinta manifestação cultural brasileira 
reconhecida pela Unesco como Patrimô-
nio Cultural Imaterial da Humanidade. A 
escolha foi feita durante a 9ª Sessão do 
Comitê Intergovernamental para a Sal-
vaguarda do Patrimônio Imaterial, em 
Paris, no dia 26 de novembro de 2014. 

em itabirito

A Associação Desportiva e Cultural 
Grupo Cativeiro Capoeira foi fundada em 
1978 em São Paulo. Atualmente a sede 
da Associação está situada em Ilhéus/BA. 
Entre os vários grupos da região filiados a 
Associação Baiana, o Grupo Cativeiro de 
Capoeira de Itabirito é um deles. Mestre 
Beto Braga foi quem o trouxe o grupo 
para o município em 1989.

A Prefeitura de Contagem, por meio da Secreta-
ria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude 
em parceria com a Secretaria Municipal de 

Direitos Humanos e Cidadania, lançou o programa 
Pratica Contagem. 

O Pratica Contagem tem como objetivo promover 
mais qualidade de vida para a população contagense. 
Inicialmente, as atividades ocorrerão no turno matuti-
no, quando serão ofertadas e desenvolvidas atividades 
como o circuito funcional – que são exercícios para 
tornar as funções do corpo mais hábeis como equilí-
brio, flexibilidade, coordenação motora, agilidade e 
força – aulas de dança, grupos de corridas, funcional 
kids, alongamento, dente outras atividades.

Os professores e estagiários do programa irão 
desenvolver atividades durante 4h diárias na parte da 
manhã, sendo 1h de atividade exclusivamente para 
o público idoso, podendo pessoas de outras faixas 
etárias participarem também.

“A cada novo idoso que possa frequentar o Pratica, 
é um a menos na UPA, um a menos nos postos de saú-

de, nos hospitais. Então são pessoas mais saudáveis, 
felizes e alegres”, disse o secretário de Cultura, Esporte 
e Juventude, Adriano Henrique.

O programa atenderá nos núcleos das oito re-
gionais da cidade, podendo ser em praças, parques, 
grupos de convivência e quadras de escolas, de acordo 
com a estrutura de cada região.

O secretário municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania, Marcelo Lino, se mostrou satisfeito com 
o início do programa. “Eu apoio essa iniciativa de 
ocupar as praças, de levar atividades para os parques 
e os outros lugares. Toda essa ação faz com que as 
pessoas possam interagir mais e, com isso, levar saúde 
a elas”, disse Lino.

De acordo com a coordenadora do Programa 
Pratica Contagem, Kátia Prandini, “a população será 
orientada por profissionais e estudantes de Educação 
Física, que terão inicialmente 25 núcleos de atendi-
mento nas oito regionais da cidade, ofertando ativi-
dades para todas as faixas etárias, desde de crianças, 
jovens, adultos e idosos”, disse.

Bravir lança novos
produtos da linha laby

Inovar, sempre de olho nas 
tendências de mercado e no que 
o público consumidor deseja, 
mas sem perder a qualidade 
e tradição. Esse é o slogan da 
Bravir, que possui 44 anos de 
atuação e foi pioneira na forma 
como a manteiga de cacau é 
apresentada atualmente (na 
embalagem de uma batom). 

No último dia 2, a empresa 
realizou o lançamento da nova 
linha de protetores labiais da li-
nha Laby para atender diversos 
públicos. A diretora de produto 
e marketing da Bravir, Mônica 
de Braga Almeida, ressaltou 
a importância de conhecer o 
mercado e mudar a forma de 
comunicar com os consumido-
res para acompanhar as ten-
dências. “Queremos que eles 
se aproximem cada vez mais 
da marca que completará 20 
anos em 2019”.  Entre os lan-
çamentos, estão os sabores de 
açaí com guaraná e morango 
sensação; na linha tradicional 
acrescentou-se o protetor de 
fator 15.   

Para o analista de inteli-
gência de mercado, João Vic-
tor Almeida, as mudanças na 
Laby foram além do layout 
das embalagens. “Mudamos a 
maneira como desenvolvemos 
nossos produtos. Invertemos 
a lógica, ao invés de criarmos 
produtos que acreditamos que 
os consumidores iriam gostar, 
estudamos a fundo os diferentes 
motivos pelos quais as pessoas 
querem um produto para seus 
lábios”.

Ele diz ainda que descobri-
ram necessidades e perfis que 
não imaginavam que existiam. 
“E com essas informações em 
mãos, somada à nossa maior 
competência que é a capaci-

dade de fazer produtos de alta 
qualidade farmacotécnica, ex-
pandimos a linha com o foco nas 
exigências dos consumidores”.

dados da empresa 

Mesmo diante da crise eco-
nômica, a Bravir cresceu em 
média 15% ao ano nos últimos 
4 anos. Segundo o diretor geral, 
Ricardo Braga de Almeida, a 
marca Laby obteve resultado 
semelhante no mesmo perío-
do, com um crescimento anual 
médio de 18% nas vendas. 
“Fizemos um esforço grande de 
profissionalização da empresa 
e expansão de mercado nos 
últimos anos e, como resultado, 

conseguimos a confiança da 
maioria das grandes redes de 
farmácias do Brasil, além dos 
nossos parceiros distribuidores 
e atacadistas. Hoje, temos o 
orgulho de poder dizer que a 
distribuição dos nossos produtos 
está seguindo um caminho vito-
rioso de acordo com as metas 
que traçamos”.

    Contudo, ele destaca que a 
Laby ainda tem muito a crescer. 
“Queremos ser a principal refe-
rência nacional quando as pes-
soas pensam em cuidados para 
os lábios. Para isso precisamos 
manter o ritmo de crescimento 
no Sudeste, e acelerar o desen-
volvimento nas outras regiões 
do Brasil”, finaliza.

novas embalagens da linha laby lip care
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Inovar, sempre
de olho nas
tendências
de mercado e
no que o público
consumidor
deseja, mas
sem perder
a qualidade
e tradição

Dia do Capoeirista é comemorado em
Itabirito com educação patrimonial

Alunos e professores participaram de atividades

PM
I

Contagem pretende promover mais 
qualidade de vida para a população

Participantes do lançamento
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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

23º top of mind. Com o auditório da Associação 

Comercial de Minas lotado, em grande estilo, a revista 

Mercado Comum homenageou com o troféu Top of 

Mind, marcas de Sucesso em 2018. Dezenas de empresas 

da indústria e do comercio, que atuam em Minas Gerais, 

receberam a premiação. 

Atlético/mg e cruzeiro depois da 

copa do mundo. A paralisação das 

equipes mineiras, durante a Copa do 

Mundo, não foi boa. Nos últimos cinco 

jogos do Atlético/MG, ele conquistou 

somente  4 pontos e o Cruzeiro 7, até 

a 17ª rodada.

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

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

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

c A n A l   A B e r t o

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

HotelAriA indePendente

mAis de 4,6 BilHões de euros

PesQuisA identiFicA PerFil do turistA BrAsileiro

A hotelaria independente representa, hoje, cer-
ca de 70% da oferta no país, de acordo com dados 
do estudo “Brasil em Números”, da Jones Lang La-
Salle de 2017. Mas, ser um hotel que não conta com 
a proteção e respaldo de uma rede no Brasil não 
tem sido tarefa fácil. Enquanto nos anos 70 e 80 
a indústria era praticamente composta por hotéis 

familiares, onde se priorizava o glamour único de 
cada um, nos dias atuais a competição está muito 
mais acirrada. Além de afrentar a competitividade 
entre si, esses empreendimentos competem com a 
larga estrutura de distribuição de redes nacionais 
e internacionais que se estabeleceram no país. 
(Fonte: revista hotéis)

A Accorhotels concluiu a venda de 57,8% do 
capital da Accorinvest. A transação foi feita para 
fundos soberanos Public Investment Fund (PIF) e 
GIC, investidores institucionais Colony Northstar Cré-
dit Agricole Assurances e Amundi e outro investidores 

privados. Para o grupo de hospitalidade, a transação 
resulta em uma injeção de 4,6 bilhões de euros, um 
pouco mais que os 4,4 bilhões de euros anunciados 
em fevereiro, em linha com maior percentual de 
capital finalmente vendido. (Fonte: revista Hoteis)

A primeira etapa da pesquisa da demanda 
doméstica começou no último dia 12 de abril em 
137 municípios brasileiros incluindo as 27 capi-
tais. O objetivo é conhecer o perfil do viajante 
brasileiro, para entender o que ele procura e 
estabelecer políticas públicas para o fortaleci-
mento 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 Econômi-
cas (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 turís-
tica. (Fonte: turismo.gov)

Considerados Patrimônio Ima-
terial de Nova Lima, os doces Queca 
e Lamparina se destacam no setor 
gastronômico da cidade. Isso porque 
a Prefeitura está com inscrições 
abertas até o dia 17 de agosto para a 
nova turma do Núcleo de Produtores 
de Queca e Lamparina. A iniciativa é 
parte do programa Turismo Gastro-
nômico que ensina aos produtores 
da região como tornar rentável a 
comercialização dessas duas igua-
rias. Com duração de um ano, o 
curso oferecerá aulas práticas de 
produção de queca, manipulação de 
alimentos, rotulagem e embalagem, 
marketing e vendas. 

De acordo com a gestora de 
Turismo de Nova Lima, Fabiana 
Giorgini, ao longo do curso, os 
participantes são orientados a 
regulamentar o produto junto à 
vigilância sanitária, criar uma mar-
ca de divulgação e desenvolver o 
selo nutricional, transformando a 
gastronomia cultural do município 
ainda mais conhecida tanto na 
cidade, quanto fora dela. 

“Mesmo sendo doces típicos da 
região, a maioria dos turistas não 
consegue encontrá-los nos comér-
cios, e a compra, muitas vezes, só é 
realizada por meio de encomendas. 
O projeto é uma forma de facilitar 

o acesso aos produtos e torná-los 
comerciais”, esclarece. 

Em sua segunda edição, a iniciati-
va já rendeu bons resultados como uso 
de tabela nutricional nas embalagens, 
informando ao consumidor a composi-
ção e ingredientes das iguarias. 

De acordo com Fabiana, a 
intenção é disponibilizar a venda 
dos doces em hotéis e padarias, 
revendendo-os em outras cida-
des. “Esperamos ampliar o número 
de produtores para que eles tenham 
a visão de que a culinária típica é 
um bom negócio, tornando-se parte 
da associação de produtores de 
queca e lamparina”, conclui.

Prefeitura de coronel Fabriciano usa
recurso próprio para manter hospital

Por enquanto, o Hospital Dr. José Maria Morais, 
em Coronel Fabriciano, continua a atender pacientes 
de urgência e emergência do Sistema Único de Saúde 
(SUS). A dívida do Estado com a instituição já ultrapas-
sa os R$ 8 milhões. Por mês, o Estado deveria repassar 
R$ 1,038 milhão para custeio. Mas desde julho de 2017, 
o município não recebe a verba conforme pactuado 
e usa recursos próprios para manter pagamentos de 
funcionários e fornecedores e as portas do hospital 
abertas à população.

“A gestão do hospital é tripartide: Prefeitura, 
União e Estado. Mas sem o repasse de responsabili-
dade do Estado, a Prefeitura tem que ‘bancar’ quase 
integralmente R$ 1,8 milhão por mês para garantir o 
funcionamento do hospital (pagamento de médicos, 
enfermeiros, serviços de limpeza, equipamentos, me-
dicação entre outros). O prefeito Dr. Marcos Vinicius 
(PSDB) tem usados recursos próprios, remanejado 
verbas, cortado custos internos para não suspender 
a assistência à saúde do cidadão”, sintetiza Kátia 
Barbalho, diretora executiva do HJMM.

Desde de 1º de agosto, a direção do HJMM adotou 
um pacote de medidas emergenciais para diminuir 
custos e garantir o funcionamento da instituição. Está 
suspenso o fornecimento de refeições para acompa-
nhantes e todos os funcionários, incluindo o corpo 
clínico e administrativo. A exceção será o almoço para 
o acompanhante quando o paciente em internação 
tiver mais de 60 anos, menos de 18 anos ou portar 
necessidade especial. Os aparelhos de ar condicionado 
só serão ligados em dias de calor, das 11h às 16h, e em 
áreas essenciais, como bloco cirúrgico. 

Serviços de rouparia e limpeza estão mais restritos: 
consultórios médicos e pequenas cirurgias adotaram 
enxoval descartável; a troca de roupa de cama nas en-
fermarias será feita duas vezes por semana, assim como 
a limpeza do setor administrativo e sala de descanso 
dos médicos. Foi intensificada a campanha interna de 
conscientização do uso de energia elétrica, colaboração 
na limpeza e ainda, foi revista a padronização de medi-
camentos pela equipe técnica e diretoria de fármaco.

Prefeito dr. marcos Vinicius
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Nova Lima incentiva produção
de doces típicos da região
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mal educado
Esse pai é um mau exem-

plo. Além de sua postura de 
arrogância e prepotência, 
Neymar dos Santos, pai do 
jogador Neymar, o famoso”cai 
cai”, tem sido extremamente 
mal educado com a imprensa. 
Ele não responde às perguntas 
dos jornalistas, entre elas, o 
porquê dele ter ficado hos-
pedado em uma suíte presi-
dencial no mesmo hotel onde 
estava a seleção brasileira, na 
Rússia, com tudo pago pela 
CBF. Ele é o empresário do 
jogador e se acha no direito 
de agredir os jornalistas, por 
causa da sua “fortuna”. neymar dos santos
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leíse costa

Presidente dA rede itAtiAiA de rádio
diretoria@itatiaia.com.br

emAnuel cArneiro

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o seu consórcio multibrasileiro

noVo modo de correr FAZ sucesso em BH
Dezenas de pessoas se reúnem para se exercitar e explorar a capital

Quem puxa o grito é um 
corredor experiente. Mas 
ele não está sozinho. Cem 

outros entre iniciantes, veteranos 
e curiosos engrossam o coro pelas 
ruas de Belo Horizonte. Calma Cli-
ma, nome do running crew - grupo 
de pessoas que se reúnem para 
correr pela cidade - é o grito de 
guerra que se ouve. Fora do país, a 
modalidade já é febre desde o ano 
passado. Por aqui, ganhou corpo 
depois que o jornalista Bernardo 
Biagioni, que já corria pela Mata 
do Jambreiro (Nova Lima), que 
ele chama de “Quintal de BH”, 
resolveu montar um grupo no 
Whatsapp para reunir todo mundo 
que pedia para ir junto.

“Eu já corria há um tempo 
pela cidade, sobretudo, pelas mar-
ginais. Na Serra do Curral, Nova 
Lima, há alguns lugares que não 
tem tanta circulação de pessoas. 
Mas, só esse ano, o Calma virou um 
projeto. Hoje, temos um grupo de 
pessoas muito assíduo que organi-
za e ajuda na elaboração de rotas 
e em propostas para o projeto”, 
conta Bernardo.

Correndo ou caminhando, 
pouca importa. O importante é 
manter o ritmo e a disposição. 
Com objetivo de explorar a cidade 
e, claro, se exercitar, o grupo per-
corre, nas noites de terças-feiras, 
entre 5 a 7km. Esqueça praças e 
pistas de caminhadas, o crew é 
avesso a monotonia. O ponto de 
encontro do último corre - como 
eles nomeiam suas corridas - do 

Calma foi na Praça do Papa com 
destino à Savassi. Mas já foi o 
Complexo da Lagoinha, o Centro, 
o Santa Tereza, da Estação Central 
à Calafate e muitos outros.

“Belo Horizonte sempre se 
pautou pela falta. Historicamente, 
as pessoas sempre falam que ‘falta 
isso, falta aquilo’ e o Calma tem 
muito a ver com essa ideia de mos-
trar que caminhos não faltam. A 
gente tenta se projetar como turis-
ta, visitando a própria cidade, com 
a ideia de construir um lugar mais 
rico, com mais sentidos, caminhos 
e propostas”, define Bernardo.

unidas no corre

Em pouco tempo, a corrida 
mostrou um grande potencial de 
conexão a esse grupo de explora-

dores. Conectadas e solidárias, as 
corredoras viram a oportunidade 
de ajudar outras mulheres.

Em julho, a designer gráfica 
Maria Silvia Tavares e cerca de 
60 outras do crew fizeram um 
corre só de mulheres. O ponto de 
encontro escolhido foi a Casa de 
Referência da Mulher Tina Mar-
tins, projeto que orienta, acolhe 
e abriga mulheres em situação 
de risco, no Santa Efigênia, na 
região Centro-Sul. 

Antes da corrida, elas se 
alongaram com as moradoras 
e doaram à Casa, kits de higie-
ne, cosméticos e perfumaria. 
“Convidamos as meninas para 
participar do alongamento com 
a gente, explicamos o quanto 
isso é importante para mente, 
corpo e autoestima, até para 
elas aprenderem e aplicarem 
isso em outro dia. Junto com 
os kits, entregamos cartas de 
empoderamento”, diz Maria. 

Quer correr com o calma?

Quando?

Que horas?

Quanto?

onde?

como?

Todas às terças-feiras.

Às 20h.

Gratuito.

O ponto de encontro é sempre 
revelado nas segundas-feiras, 
no Instagram do Calma Clima.

Vá de tênis, roupas confortáveis 
e leve água. Recomenda-se o 
mínimo de prática.calma clima em um corre pela sapucaí, no bairro Floresta
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Copa Prefeitura/Bahamas 
de Futebol em Juiz de Fora
Milhares de pessoas encheram 

a Avenida Rio Branco no dia 5. 
Eram os representantes dos cerca 
de 250 times que participarão da 
26ª “Copa Prefeitura de Juiz de Fora 
(PJF)/Bahamas de Futebol Amador” 
que, uniformizados, enfeitaram o 
Centro da cidade. Houve faixas, fi-
tas, embaixadinhas, gritos de guer-
ra e até instrumentos de percussão 
para animar a festa. O torneio mo-
vimenta times formados nos bairros 
de Juiz de Fora, zona rural, cidades 
da região, sendo considerado o 
maior evento da categoria no país. É 
realizado pela Secretaria de Esporte 
e Lazer (SEL), da PJF, com apoio do 
Grupo Bahamas.

A animação e organização dos 
times durante o desfile passou 
pelo crivo de um júri formado por 
servidores da PJF e representantes 
da imprensa e da Liga de Futebol 
de Juiz de Fora. 

O time do bairro Esplanada, Zé 
Irmão Futebol Clube, emocionou a 
plateia levando muitas pessoas, cria-
tividade e música para a Rio Branco. 
Foi bicampeão e, como prêmio, 
faturou um vale-compras de R$ 1 mil 
e jogo de uniforme completo. O se-
gundo lugar ficou com o Uberabinha 
Futebol Clube, que levou R$ 500 em 
vale-compras e jogo de camisas da 
agremiação. O Cruzeirinho Futebol 
Clube levou o terceiro lugar, R$ 300 
em vale-compras e uma bola de 
futebol.

As  equipes  real i zaram o 
juramento, que prevê o espírito 
esportivo para o bom anda-
mento das partidas. O evento 
foi acompanhado pelo prefeito 
Antônio Almas, que fez a aber-
tura oficial da Copa, com o se-
cretário de Esporte e Lazer, Júlio 
Gasparette, vereadores e outras 
autoridades. O “JF Lazer”, com 
14 estações de brincadeiras, 
também esteve presente para 
animar as crianças que partici-
pavam do desfile.

O torneio movimenta times formados
nos bairros de Juiz de Fora, zona rural,
cidades da região, sendo considerado
o maior evento da categoria no país

Avenida rio Branco ficou colorida com os atletas e torcedores
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o novo futebol
Humildade neste momento é imprescindível. Aprender é obrigação!

De época em época aparecem, em um país, 
grupos de jogadores talentosos que geral-
mente duram uma geração e marcam sua 

presença para sempre, independente de ganhar 
títulos ou não. A Hungria viveu esse fascínio em 54, 
a Holanda em 74, o Brasil em 82 e, agora, a Bélgica 
e a Croácia figuram entre aqueles que mostraram 
futebol de luz e brilho.

O torcedor brasileiro já percebeu bem antes da 
nossa imprensa ufanista (nem toda ela) que existe 
uma nova ordem no futebol. O interesse pelos jo-
gos nos campeonatos europeus – Eurocopa, Liga 
Europa e Liga dos Campeões – é visível e quem tem 
acompanhado tudo isso não viu nada espetacular 
na Copa do Mundo da Rússia.

O Mundial foi a síntese e a prova definitiva 
da mudança. A reunião de grandes jogadores 
espalhados por diversas seleções foi um festival 
de futebol disputado em alto nível, com estádios 
perfeitos, gramado impecável e público motivado. 
Da participação brasileira fica a lembrança de que 
poderíamos ter ido mais longe.

Da Copa podemos e devemos retirar lições 
importantes e reconhecer que no momento se joga 
no Brasil um futebol antigo. Os clubes trabalham 
seus atletas jovens não para o time principal, mas 
para a venda imediata ao exterior. Até China, a 
Arábia e a Rússia já perceberam que a mercadoria 
aqui é barata, pois quem vende para pagar dívida 
vende mal. 

Tite deveria ter ficado na Copa até o fim e re-
colher o que de bom a reta decisiva nos mostrou. 
Humildade, neste momento, é imprescindível. 
Aprender é obrigação. Não é hora de caçar as bru-
xas. O Brasil continua amando esse esporte mágico, 
presente em nosso DNA.

O que se pede e sugere é que não existe oportu-
nidade maior para repensar o nosso futebol depois 
da bela Copa do Mundo da Rússia.


