
Somente no mês de junho, os 
pequenos negócios proporcionaram 
mais de 15 mil postos de trabalho. 
Isso irá contribuir para uma retomada 
da economia brasileira, mesmo que 
em passos lentos. O presidente do 
Sebrae de Minas Gerais, Teodomiro 
Diniz, comenta sobre o cenário polí-
tico e econômico.
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PAternidAde nÃo reconhecidA 
AfetA 5,5 milhões de criAnçAs

Estima-se que 5,5 milhões de crianças 
no Brasil não tenham o pai declarado 
na certidão de nascimento. Para a psi-

cóloga Luisa Conrado, essa realidade acontece 
por conta do machismo enraizado em nossa 
sociedade. A lei obriga o pai a reconhecer a 
paternidade. Mas, em casos como esses, será 
possível cobrar amor?
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crise financeira não 
atinge setor de motéis

Atualmente, os motéis estão adotan-
do um novo conceito de “SPA Urbano”, 
deixando para trás aquela velha história 
de que esses lugares são apenas para 
relações extraconjugais. A partir dessa 
concepção, o segmento tem crescido. 
Em 2018, deverá ter um aumento de 
5% no faturamento em relação ao ano 
passado.

exPosiçÃo reúne 50 mil PessoAs em Juiz de forA

Pequenos negócios contribuem 
para a retomada da economia

empresário, vice-presidente da fiemg e
presidente do sebrae minas, teodomiro diniz
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O partido Democrata Cristão, o PcdoB e o Partido da República são mencionados 
como siglas de peso no engajamento à candidatura de reeleição de Fernando Pimentel 
(PT) ao governo de Minas. Já em relação ao senador Antonio Anastasia (PSDB), a aliança 
aconteceu por intermédio do PTB, PPS, PSD e Solidariedade, com forte atuação para a 
campanha do tucano nessa disputa eleitoral.

Os comerciantes de materiais de construção no varejo faturaram, em julho, 3% 
a mais em relação ao mesmo período do ano passado. A expectativa do segmento 
é avançar 6% até o final do ano, em cima de um faturamento de R$114,5 bilhões 
em 2017. 

conheça os partidos que 
apoiam Anastasia e Pimentel
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MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ALTA

Esteja atento aos sinais 
do alcoolismo funcional

Engana-se quem pensa que alcoólatra é só 
quem bebe todos os dias e destrói laços familia-
res. De acordo com o psiquiatra e professor do 
departamento de Saúde Mental da Faculdade 
de Medicina da UFMG Frederico Garcia, muitas 
pessoas bebem para melhorar a autoestima 
ou resolver problemas como: timidez, falta de 
sono, ânimo, etc. Hábitos como esses podem 
indicar uma tendência ao chamado alcoolismo 
funcional.

sAúde e VidA – Pág. 7
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A necessidade de um trânsito mais seguro e o alcance de uma mo-
bilidade urbana mais humanizada são temas tratados por diversos 
segmentos da sociedade. Em Belo Horizonte, o assunto ganhou 

destaque a partir da decisão da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH) 
que comandará uma campanha com o slogan “Ande Seguro”, com foco no 
atendimento aos motociclistas, orientando-os no melhor uso de seus veículos.

Não faltam motivos que reforçam a importância da campanha, 
órgãos oficiais indicam que, atualmente, dos 3.969 acidentes de trânsitos 
na capital mineira, 2.073 envolveram motocicletas, ou seja, isso equivale 
ao assustador dado de 52,2% do total de vítimas. 

À medida em que aumenta o trânsito nas grandes cidades em todo 
Brasil, cresce, proporcionalmente, a intolerância dos condutores dos 
respectivos veículos em relação à circulação de motos, cuja causa, todos 
sabem, está relacionada à briga por espaço nas ruas e avenidas, realidade 
que ocasiona cenas de atritos permanentes. 

Segundo cálculos do Detran de Minas Gerais atualmente circulam, 
somente em BH, mais de 217 mil motocicletas, o que representa 11,2% do 
total de veículos na nossa cidade. A ação, assim como outras do gênero, vem 
de encontro a necessidade de incentivar a prudência entre os condutores.

A campanha “Ande Seguro” prevê paradas educativas elaboradas, 
exclusivamente, para os motociclistas, nas quais serão abordadas temas 
relacionados a conscientização e a mudança de comportamento, relem-
brando e incentivando a importância da manutenção preventiva dos 
veículos, o uso adequado de itens de proteção e a direção defensiva. Para 
conquistar efeito prático, a ação terá de contar com apoio incondicional 
das autoridades e o envolvimento da comunidade para seu êxito: evitar 
mais transtornos no trânsito e salvar vidas. 

O tema da campanha está intimamente relacionado à mobilidade urbana 
de BH, a terceira cidade mais populosa do Brasil. E, como não há possibilidade 
de aumentar o espaço físico, mediante a expansão das vias públicas, é preciso 
que todos ajam com civilidade, contribuindo com sua parte para o bem estar 
da sociedade em geral, inclusive, segurança ao transeunte.  

A ação da CDL/BH busca a consonância com a premissa de contribuir 
para a reflexão da essência e a importância da vida humana, tão vul-
nerável diante dos atritos nos grandes aglomerados de nosso país e do 
mundo. Certamente é isso que se espera. Até porque, os motociclistas, 
ao enfrentarem um trânsito caótico, o fazem com o intuito de buscar, na 
maioria das vezes, o sustento de suas vidas e de suas famílias. É a luta 
pela sobrevivência.

novo presidente do sebrae minas acredita
em crescimento interno econômico de 1,5%

Segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), o desem-

prego em Minas cresceu 77,6% 
em 4 anos (2014-2018). Frente 
à essa informação, dados do 
Sebrae Minas apontam que so-
mente em junho, os pequenos 
negócios geraram 15 mil postos 
de trabalho. Ou seja, um braço 
importante na retomada do 
crescimento da economia. 

O edição do Brasil entre-
vistou o novo presidente do 
Sebrae Minas, Teodomiro Diniz, 
sobre o papel da entidade nesse 
momento, suas apostas para o 
segundo semestre e o cenário 
político que o novo governo 
deve enfrentar em 2019.

como você analisa o cenário eco-
nômico brasileiro atual? e como as 
eleições podem interferir?

Nos últimos anos, o Brasil se destacou 
no cenário global pelo desempenho eco-
nômico negativo. Para este ano, espera-se 
um crescimento interno de 1,5%, que 
embora pareça pouco significativo, sinaliza 
uma retomada gradual da economia. Para 
o segundo semestre, a expectativa é de 
uma recuperação moderada da atividade 
econômica, interrompida pela greve dos 
caminhoneiros. Esse crescimento será sus-
tentado, principalmente, pelo aumento do 
consumo das famílias. O cenário eleitoral 
terá um impacto significativo no ambiente 
econômico, pois o próximo presidente e os 
representantes do Executivo e Legislativo, 
federal e estaduais, vão enfrentar uma 
forte pressão por reformas. Questões como 
privatizações, investimentos em infraes-
trutura, política de preços administrados 
(especialmente combustíveis e energia), 
reforma fiscal e previdenciária são urgentes 
na agenda política brasileira.

Quais ações do sebrae minas 
estão em andamento neste se-
mestre?

Até o final do ano, o Sebrae Minas tem 
uma ampla agenda a cumprir. Além do 
atendimento permanente aos pequenos 
negócios, realizado de forma presencial 
e a distância, em diferentes canais, estão 
planejados vários eventos de capacitação 
e promoção de negócios. Além dessas 
atividades, o Sebrae mantém ainda uma 
carteira com 212 projetos de desenvolvi-
mento de segmentos econômicos estraté-
gicos, envolvendo os setores da indústria, 
comércio, serviços e o agronegócio.

Qual o projeto da entidade para 
alavancar a indústria mineira?

Entre os projetos que beneficiam a 
indústria mineira temos o Mind 4.0, os 
Hackatons e o apoio a editais de inovação. 
São iniciativas que aproximam a demanda 
de grandes empresas do setor de soluções 
inovadoras desenvolvidas por pequenos 
negócios. Também podemos citar os pro-

jetos de incentivo ao desenvolvimento de 
setores, como os de confecção, panificação, 
cerveja artesanal, calçados, construção 
civil, móveis, cerâmica vermelha, gemas 
e joias. 

Outro importante projeto é o de efi-
ciência energética, focado em energias 
limpas. Especificamente para o segmento 
da construção civil o Sebrae atuará como 
realizador do Minascon. O evento, que será 
realizado em Juiz de Fora de 25 a 27 de 
setembro, é o único no país que trabalha 
de forma unificada a cadeia produtiva da 
construção.  

Ainda no estímulo à competitividade 
dos pequenos negócios do setor, o Sebrae 
mantém parcerias com importantes players 
da indústria, com trabalhos voltados para 
o aprimoramento gerencial de seus atuais 
e potenciais fornecedores.

Qual a importância do sebrae 
minas no contexto nacional?

O Sebrae Minas tem uma agenda 
pautada na inovação, tecnologia e sus-
tentabilidade, que visa gerar valor para 
os pequenos negócios e a sociedade. Na 
articulação com o governo do estado, 
associações de classe e sociedade civil, 
conquistou importantes avanços na criação 
de políticas públicas que incentivam o de-
senvolvimento local das comunidades com 
as quais se relaciona. Um desses avanços 
é a disseminação da cultura empreende-

dora nas instituições de ensino de todo 
o estado. Apenas em 2017, alcançamos 
mais de 1.500 escolas e 11 mil educadores, 
com treinamentos que vão auxiliá-los em 
seu trabalho no ensino fundamental até 
o superior. Temos a convicção de que a 
educação empreendedora tem um papel 
fundamental na transformação da realida-
de social brasileira e na vida dos indivíduos.

como empresário, quais setores 
devem ser estimulados para reto-
mada do crescimento econômico?

A priorização de investimentos na agri-
cultura, especialmente nas culturas onde 
o estado é competitivo, como o café, por 
exemplo, favorece a geração de PIB, em-
pregos e exportações. Na indústria, setores 
como a construção civil tem grande capaci-
dade de absorção de mão de obra, além de 
gerar efeitos multiplicadores em diversos 
outros segmentos, sobretudo comércio e 
serviços. O investimento na indústria deve 
ser priorizado em atividades intensivas em 
tecnologia e conhecimento, o que permite 
aumentar a complexidade produtiva e o 
valor agregado, principalmente em expor-
tações. No comércio e serviços, a tendência 
é a migração de investimentos para seg-
mentos com forte efeito multiplicador de 
renda, como educação e saúde, que além 
de promover a melhoria das condições de 
vida de uma região dinamizam diversos 
outros setores correlatos.

empresário teodomiro diniz foi eleito para completar o triênio 2015-2018
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Questões como
privatizações, investimentos
em infraestrutura, política
de preços administrados

(especialmente combustíveis
e energia), reforma fiscal e
previdenciária são urgentes
na agenda política brasileira

A arma e a vida

Longe da bancada da bala no Congres-
so o debate entre armamentistas e 
desarmamentista fica mais tenso. 

Esta é a oportunidade para discutir um as-
sunto tão sério e com argumentos dos dois 
lados. A popularidade do candidato do PHS, 
Jair Bolsonaro com apoio do genérico dele, 
o candidato do Patriota Cabo Daciolo eleva 
o tom da discussão. É um assunto sério e o 
candidato do PDT, Ciro Gomes já antecipou 
que é contra a liberação geral, mas avalia 
mudanças nas regras para o porte de arma 
nas fazendas. Num momento eleitoral estes 
debates são importantes porque influen-
ciam candidatos à Presidência e à Câmara 
dos Deputados e Senado. 

A comparação que os defensores das 
armas costumam fazer é a de estados nor-
te-americanos armados até os dentes com 
o índice de criminalidade baixo. É verdade 

que em certas regiões dos Estados Unidos 
o proibido é esconder a arma. Uma cultura 
de um país que cultiva a guerra como um 
processo natural e tem leis próprias nos 
estados sobre assuntos importantes, como 
é o porte e a posse de armas. 

Por aqui, apesar do debate forte, os 
candidatos se esquivam. Perdem votos. 
Sempre. De um lado ou de outro. E é 
tradicional que em momentos assim os 
parlamentares saiam pela tangente. Só 
que agora não há mais espaço para evitar 
o debate e é preciso mostrar a cara. Armar 
a sociedade com o pretexto de reduzir a 
criminalidade com argumento de que 
o Estado proibiu o uso de armas para o 
cidadão de bem e não tirou as armas dos 
bandidos é um perigo. Deixar os “alvos” 
desarmados é uma covardia. É por isso 
que os legisladores precisam discutir o 

assunto. Uma aproximação até da lei com 
a realidade. As pessoas estão se armando 
e a violência entrou pelas fazendas. Víti-
mas já estão se protegendo. Aí é que é o 
problema. Um flagrante de porte ilegal de 
armas se tornou tão sério que ultrapassa 
até os crimes praticados pelos bandidos.

Não dá mais para adiar este encontro 
com o mundo real. Nem armar a popu-
lação como uma espécie de terceirizar 
a segurança pública, mas também não 
deixar as pessoas como alvos fáceis. É 
sempre bom lembrar que arma é inimiga 
da vida, feita para matar. Não há outro 
uso possível da arma, ela não descasca 
laranja, não corta verduras e não produz 
nada a não ser a morte. Mesmo assim 
são necessárias como proteção e direito 
de defesa. É dar o porte e responsabilizar 
o portador, ou seja, o armado.
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tércio Amaral

tucano sem verba 
Consta nos bastidores da política mineira que o candidato 

ao governo, Antonio Anastasia (PSDB) se sente frustrado em 
relação a seu parceiro de partido, o presidenciável geraldo 
Alckmin. “Anastasia esperava mais investimento da sigla nacio-
nal em sua campanha, mas geraldo não topou”, comenta um 
deputado do PSDB. O jeito é tocar uma campanha franciscana, 
acrescenta o interlocutor. 

notícias falsas
Falando ao programa Cena Política, da BHNews TV, luciana 

Andrade, da comunicação social da PUC Minas, comentou 
que, em sua opinião, mesmo com todo aparato montado pelo 
Tribunal Regional Eleitoral será muito difícil evitar a circulação 
de notícias falsas durante as eleições.  

redes sociais destrutivas
O comentarista de Brasília, gerson camarotti, prevê uma 

tendência para as eleições este ano: as redes sociais vão se tornar 
uma espécie de “campo de destruição de políticos”, pois os can-
didatos irão se preocupar apenas em destruir os adversários ao 
invés de firmarem suas propostas. É aguardar para conferir, claro!

guerra à brasileira 
Números oficiais apontam uma média de 64 mil mortos 

todo ano no Brasil. A guerra do Vietnã contabilizou cerca de 5 
mil óbitos. Ou seja, é como se estivéssemos em uma perma-
nente guerra. Cruz credo, gente!

matança desenfreada 
Do alto de sua experiência, maristela Basso, professora 

de Assuntos Internacionais da USP, comenta: “É inacreditável 
saber que as estatísticas confirmam que, lamentavelmente, o 
Brasil é o país que mais mata os próprios brasileiros em todo 
o mundo. Um horror!”, lamenta. 

 

futuro comprometido
Caso o governo federal promova cortes no orçamento do 

Ministério da Educação, a medida vai impactar negativamente 
o financiamento de bolsistas, especialmente os alunos que 
participam de pesquisas científicas. “Serão 200 mil prejudica-
dos. Isso é um absurdo. Um país sério nunca deveria procurar 
comprometer seu próprio futuro”, sentencia Sebastião de 
Pádua, professor de Física da UFMG.

condenando a violência 
“Diante de um pedido de socorro, o vizinho, o porteiro de 

prédio, o zelador ou qualquer outra pessoa tem a obrigação 
de tentar ajudar. Se isso fosse feito, muitas vidas poderiam ser 
poupadas, principalmente dessas mulheres que têm morrido 
vítimas de violência doméstica”, opinião do historiador pau-
listano marco Antonio Villa. 

mares guia de volta?
No Café “Boca de Pito”, no edifício 5ª Avenida, na Savassi, 

em BH: o ex-ministro Walfrido dos mares guia, a pedido do 
ex-presidente lula (PT), estaria atuando nos bastidores, visan-
do aquecer a campanha do PT, em Minas Gerais. A informação 
precisa ser confirmada, mesmo porque seu irmão, João Batis-
ta, é candidato também ao Palácio da Liberdade, pelo partido 
Rede Sustentabilidade. Mas, como em política mineira tudo é 
possível, então, fica o dito pelo não dito. 

Presidente cruel 
Um dos jornalistas mais bem informados da política mi-

neira, carlos lindenberg confessa: “Quando o presidente da 
Câmara dos Deputados, rodrigo maia (Democratas), esteve 
em BH para forçar seu colega de partido rodrigo Pacheco 
a desistir de sua candidatura, passando a apoiar Anastasia 
(PSDB), o diálogo foi curto e grosso: ‘Se você insistir em 
candidatura própria ao governo, não terá um tostão furado 
da direção nacional da sigla’”. Aí, Pacheco colocou a viola no 
saco e anunciou a sua renúncia. Coitado dele, sô! 

condenando o stf
“É triste saber que as autoridades de Brasília não se preo-

cupam com o fato de termos 13 milhões de desempregados. 
Apesar disso, ainda vem os ministros do Supremo Tribunal 
Federal propor aumento de mais de 16% em seus salários. Isso 
é de uma falta de sensibilidade descomunal. É zombar da vida 
dos mais humildes”. Opinião de dimas ramalho, conselheiro 
do Tribunal de Contas de São Paulo, durante programa de TV.

Judiciário
Na avaliação do cientista político e consultor econômico 

ricardo sennes, de São Paulo, o judiciário se desgasta com 
esses pedidos de aumento como o de agora. Mas, o pior, em 
sua avaliação, é que o judiciário também tem agido de maneira 
muito coorporativa, deixando o interesse coletivo em segundo 
plano. Cruz credo, pessoal!

candidatura mantida 
Em Juiz de Fora, a indagação é se o ex-secretário de gover-

no na administração de marcio lacerda (PSB), Vitor Valverde 
se manterá candidato a deputado estadual até o fim na atual 
campanha.  

déficit na Prf 
“Não há como garantir a fiscalização nas estradas brasilei-

ras, sobretudo para permitir mais segurança às pessoas, se a 
Polícia Rodoviária Federal registra um déficit de mais de 3 mil 
agentes. Tem que acabar com essa situação e encontrar uma 
solução para essa realidade”. Opinião do deputado carioca 
chico Alencar (PSOL), durante aparição em uma rede de TV.  

observação: O governo federal sempre alega falta de 
dinheiro para poder contratar mais pessoas com a finalidade 
de complementar o quadro da famosa PRF.

saiba quais são os partidos 
fiéis a Anastasia e Pimentel

Pragmático, o MDB mineiro terminou sus-
tentando a tese nacional da sigla: o importante 
é ter uma bancada forte de deputados federais 
e estaduais. Aqui no estado, o partido jogou 
fora a possibilidade de ficar unido, apostando 
em um nome competitivo para vencer o pleito 
ao Palácio da Liberdade.

Essa ação acabou induzindo outras legendas 
de porte médio, como Partido Verde, Podemos 
e PDT que, até o último momento, não tiveram 
alternativa senão se juntarem numa discussão in-
terminável, balizada pelo PSB, de Marcio Lacerda.

nomes de primeira hora

  Na contramão dessa realidade, outras siglas 
trataram de tomar iniciativas de pronto. Assim 
que começou o período das convenções, elas 
buscaram decisões compatíveis com os interesses 
de seus filiados. E, como a primeira candidatura a 
ser lançada ao governo de Minas foi a do senador 
Antonio Anastasia, o tucano passou a contar com 
adesões de imediato. Um exemplo é o PTB, dirigi-
do em Minas pelo deputado estadual Dilzon Melo. 

Aliás, a coesa bancada de deputados esta-
duais petebista está engajada na campanha do 
representante do PSDB. Na mesma ocasião do 
pré-lançamento de Anastasia, houve chancela 
do PPS, cuja estrela maior é o ex-governador 
Alberto Pinto Coelho. O PSD, origem do candida-
to a vice-governador Marcos Montes e algumas 
legendas, como o Solidariedade, do candidato 
a senador Dinis Pinheiro, o Democratas, de Ro-
drigo Pacheco, e o Partido Progressista também 
estão na lista de apoio.

Todos os acordos e entendimentos provo-
cam alterações de cenários a cada momento. 
Um exemplo é a primeira-dama de Uberlân-
dia, Ana Paula Junqueira. Ela, um dia após 
ser lançada candidata a vice-governadora na 
chapa do Rodrigo Pacheco, viu a sua aliança 
ser desfeita por conta da renúncia do titular. 
Agora, Ana Paula pleiteia uma vaga como 
deputada federal. 

Propalado como uma das estrelas do MDB 
de Minas, Bruno Siqueira, que deixou o cargo 
de prefeito de Juiz de Fora no meio do ano, se 
colocou à época como uma opção para disputar 
cargo majoritário, sendo lembrado a concorrer 
ao pleito como senador. No entanto, depois de 
tanto bate e rebate, decidiu, e isso foi comu-
nicado a suas bases eleitorais, ser novamente 
candidato a deputado estadual.

Candidato à reeleição, o governador Fernan-
do Pimentel manteve a coerência no sentido de 
estabelecer uma aliança mais à esquerda. Vale 
dizer, o PT preferiu se aliar de imediato com o 
PCdoB, da Jô Morais. Pimentel também contou 
com o apoio do Partido da República (PR), e 
do Democrata Cristão, comandado em Minas 
pelo empresário Alessandro Marques, cuja 
convenção, realizada no plenário da Assembleia 
Legislativa, se transformou em um palanque do 
candidato do PT, que fez um discurso em ritmo 
de pré-campanha com direito a alfinetada aos 
tucanos e tudo mais.

dilzon melo comanda o PtB em minas
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Alessandro marques, titular
do democrata cristão

Bruno siqueira agora é candidato
a deputado estadual
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CONTAGEM E ÁFRICA DO SUL FIRMAM PARCERIA
O prefeito de Contagem, Alex de Freitas 

(PSDB), recebeu membros do Consulado Geral 
da República da África do Sul para tratar de 
possíveis parcerias econômicas de interesse 
entre a cidade e o país. Durante o encontro, foi 
proposto um acordo de irmandade com uma 
cidade sul-africana e a elaboração de um fórum 
para firmar relações comerciais.

Segundo o cônsul geral da África do Sul, 
Malose Willian Mogale, o país pretende iniciar 
a parceria com Contagem e estabelecer não só 
uma relação econômica e política, mas também 
social. “Precisamos estreitar os laços e colocar 
em prática esse relacionamento previsto entre 
os dois países que fazem parte do Brics (Bra-
sil, Rússia, Índia, China e África do Sul), e ao 
começar pela parte comercial vamos facilitar 
essa troca”, disse.

De acordo com o prefeito, desde que as-
sumiu a gestão, o governo tem trabalhado na 
internacionalização da cidade, relacionando 
com países do mundo inteiro, de forma bilateral, 
e agora é hora de avançar numa parceria com 
a África do Sul. 

“Contagem se transformará numa cidade 
irmã de uma cidade da África do Sul, que ainda 
será escolhida pelo consulado. Vamos organizar 
um fórum local, com todas as entidades, para 
discutir as relações comerciais entre os dois 
países e os dois municípios. Estamos muito 
felizes, esse é o caminho. Acompanhamos essa 
globalização do mundo e temos muito para 
oferecer como também muito para aprender 
com os outros países”, destaca.

facilitadores

A visita do Consulado a Contagem veio de 
encontro com as definições da 10ª Cúpula do bloco 
de potências emergentes Brics (Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul), ocorrida em julho deste ano, 
em Joanesburgo. O foco da África do Sul é investir 
na indústria 4.0 (um conceito de indústria proposto 
recentemente e que engloba as principais inovações 
tecnológicas dos campos de automação, controle 
e tecnologia da informação), ou seja, promover o 
desenvolvimento econômico através da inovação.

De acordo com a consulesa Comercial da África 
do Sul, Shanaaz Ebrahim, após 17 anos tentando, 
a África do Sul firmou em 2016 acordo com o 
Mercosul, em que as negociações começaram em 
Minas Gerais. “O acordo ratificado prevê a comer-
cialização de cerca de 1700 produtos com 100% livre 
de impostos, portanto, o déficit de exportações está 
crescendo para nós. Hoje, Minas Gerais importa $7,3 

bilhões em produtos, mas somente $15 milhões da 
África do Sul. Temos uma gama de produtos com 
isenção de impostos a oferecer que não está sendo 
aproveitada. Buscamos parceria com Contagem 
que tem a vocação industrial para que ambas pos-
sam se desenvolver economicamente e o acordo 
de irmandade impulsionará essa relação”, explicou.

Para o secretário municipal de Desenvolvimen-
to Econômico, Sant Clair Terres, a parceria com a 
África do Sul ocorre no momento oportuno para 
a cidade quando está sendo implementada a lei 
da inovação e a posse do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Econômico – Codecon. 

“Estamos investindo na inovação, um exemplo 
recente foi a vinda da Hyperloop para Contagem. Te-
mos potencial para atrair mais empresas e estamos 
criando todas as condições propícias para que isso 
aconteça. A irmandade com uma cidade da África 
do Sul será muito bem-vinda nesse contexto”, disse.

Alex de freitas: “nós transforaremos em um município irmão de uma cidade da áfrica do sul”
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Prefeitos articulam aprovação de pautas
prioritárias no congresso nacional

Centenas de gestores municipais se reu-
niram na sede da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) para lutar pela aprovação 
de pautas que beneficiam as administrações 
municipais. A Mobilização Municipalista – Ges-
tores em Brasília pela Aprovação de Pautas 
Prioritárias – reforça que matérias como Lei 
Kandir, Impostos Sobre Serviços (ISS) e Licitações 
devem ser aprovadas.

 O evento, organizado pela CNM, teve o 
apoio da Associação Mineira de Municípios 
(AMM) e de entidades estaduais do Brasil. O 
presidente da AMM, 1º vice-presidente da CNM 
e prefeito de Moema, Julvan Lacerda (MDB), 
ressalta a presença dos prefeitos mineiros. 
“Estamos aqui pela pauta de interesse dos 
municípios. Fizemos uma reunião na CNM, com 
a presença de alguns deputados. Estamos fazen-
do a mobilização com as lideranças”, salientou.

Na avaliação do presidente da AMM, uma 
das pautas prioritárias é a Lei Kandir. “Minas é 
o estado mais beneficiado com a regulamenta-

ção da lei Kandir, pois estamos tendo prejuízos, 
desde 1996, no Estado, e por consequência, nos 

municípios. Têm, também, a questão do ISS e 
da Lei das Licitações, pois precisamos fazer o 
reajuste dos valores ultrapassados. Estamos na 
mobilização aqui, hoje, com esse foco e Minas 
presente mais uma vez”, completou.

De acordo com o presidente da CNM, Gla-
demir Aroldi, as estratégias da mobilização são 
para pressionar os parlamentares a fim de que 
o Congresso Nacional atenda aos anseios dos 
municípios. Há uma agenda programada para 
esses 2 dias de mobilização. Entre os compro-
missos que devem ser cumpridos pelos gestores 
está a reunião com o presidente da República, 
Michel Temer (MDB), e o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM).

“Precisamos pressionar os líderes, os sena-
dores e os deputados para que eles aprovem 
essas matérias”, destacou Aroldi. O presidente 
pediu ainda que os gestores entrem em contato 
com os líderes dos partidos e com os parlamen-
tares com os quais têm contato para reforçar o 
pedido do movimento.

Julvan lacerda: “estamos aqui pela 
pauta de interesse dos municípios”
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1 – sinopse – A volta dos voos de gran-
de porte de Confins para o Aeroporto da 
Pampulha foram suspensas por liminar do 
Tribunal de Contas da União (TCU). A decisão 
foi tomada no dia 27 de julho de 2018 e tem 
efeito até que o mérito da representação, que 
pede a revogação definitiva da Portaria 911, 
seja julgado pela Corte. A medida contraria 
o Governo do Presidente Michel Temer, que 
tomou tal decisão em acordos políticos “nas 
caladas da noite” em Brasília. Esse acordo 
ocorreu em meados de outubro, vésperas da 
votação, em que a Câmara dos Deputados 
rejeitou o recebimento da Segunda Denúncia 
contra Temer. Como “ferramenta de mano-
bra”, a solicitação para liberar o aeroporto 
teria partido do PR, através do ex-deputado 
Waldemar da Costa Neto, atendendo inte-
resses de parte da bancada de Minas Gerais. 

2 – sem nenhum estudo técnico / uma 
brincadeira – Esta permissão para os voos 
voltarem para a Pampulha, foi editada pelo 
Ministério dos Transportes, sem nenhum 
“estudo técnico”, caracterizando uma pon-
tual irresponsabilidade, ou até mesmo um 
extravagante “amadorismo” dos profissionais 
desse órgão federal.

3 – “muitas mortes” e danos irrepará-
veis - Segundo informações das Associações 
dos Bairros Jaraguá, Dona Clara e outros, 
sabe-se que, aproximadamente 85% do perí-
metro do Aeroporto da Pampulha é rodeado 

por residências, prédios, um grande clube 
campestre bem próximo às pistas de pouso, 
estabelecimentos comerciais etc. Caso aconte-
ça um acidente, caia um avião na região, ha-
verá muitas mortes, estragos avassaladores, 
além de danos irreparáveis. Existem diversos 
processos das citadas Associações de Bairros, 
BH Aiport, AV Norte e outras entidades na 
Justiça Federal de Belo Horizonte, com julga-
mentos previstos para esse ano. 

4 – senador Antonio Anastasia / repre-
sentação formal – Através de seu ministro 
Bruno Dantas, o TCU-Tribunal de Contas da 
União, considerou a Portaria 911 do Ministério 
do Transporte: como “açodada”, sem motivação 
idônea, sem nenhum estudo técnico e, até mes-
mo, sem uma “avaliação jurídica”. A Represen-
tação Formal foi apresentada pelo competente 
senador, que questionou a medida editada por 
uma decisão, que foi tomada “sem a devida 
motivação, afetando o estado democrático do 
Direito, a Jurisprudência e a Doutrina”.

5 – “Prejuízos significativos – Como 
indicador de desenvolvimento da região me-
tropolitana, o Vetor Norte crescia em ritmo 
acelerado, fortalecendo a “musculatura” 
dos municípios envolvidos. Essa Portaria 911 
do Ministério dos Transportes veio prejudi-
car substancialmente o seu crescimento, 
sendo que o Município de Confins sofreu os 
primeiros impactos, quando, entre outros, 
o BNDS manifestou a intenção de negar o 

financiamento de R$ 507 milhões já acertados 
e o aparecimento de sinais de aumento da 
taxa de desemprego na região.

6 – retomada do corredor de oportu-
nidades – Esta decisão enseja a retomada 
do desenvolvimento econômico desse Vetor 
norte com: I) fortalecimento da das relações 
das empresas de logística com os órgãos pú-
blicos, outros setores e principalmente as dos 
serviços aéreos; II) aceleração do crescimento 
do mercado imobiliário; III) implementação 
de “políticas de incentivos” para atrair empre-
sas avançadas de tecnologia, tendo em vista 
o novo setor aeroespacial; IV) não perder de 
vista, as chamadas empresas da “ciência da 
vida”, como nanotecnologia, biotecnologia, 
equipamentos técnicos, softwares etc.

7 – “Ponta de Iceberg” – Comentam-se à 
“boca pequena” que, a decisão de tais trans-
ferências desses voos na “calada da noite” 
em Brasília, constituíram-se de “interesses 
maiores” de projetos semelhantes em outras 
regiões de Minas gerais.

8 – considerações finais – O autor do 
artigo sugere a união das Câmaras Munici-
pais, com a totalidade de seus vereadores, 
grupos afins etc dos respectivos municípios, 
a constituírem uma “força tarefa” para lutar 
também, no resgate dos “objetivos maiores” 
desse importante macro projeto econômico 
de Minas Gerais, o Vetor Norte.

gestão do Vetor norte iV – voos da Pampulha 
retornam para confins – decisão correta e justa

Vendas de material de construção
devem avançar 6% até final do ano

L idar com o entra e sai de profissionais, 
barulho, poeira por todos os lados, 
materiais ocupando espaço nos cômo-

dos, sem falar nos gastos com mão de obra. 
Apesar de todo esse processo desgastante, o 
brasileiro ainda mantém o desejo de reformar 
seus imóveis. Uma prova disso é que as vendas 
de material de construção no varejo cresceram 
3% em julho, na comparação com o mês an-
terior, segundo dados da Associação Nacional 
dos Comerciantes de Material de Construção 
(Anamaco). A expectativa é de avançar 6% até 
o final do ano, o faturamento do setor em 2017 
foi de R$ 114,5 bilhões.

De acordo com o presidente da Anamaco, 
Cláudio Conz, os números poderiam ter sido 
ainda melhores, porém foram impactados 
por alguns fatores. “Houve atraso na entrega 
de produtos básicos como cimento, madeira, 
argamassa e areia, devido a greve dos caminho-
neiros. O aumento no valor do frete não apenas 
refletiu nos materiais básicos, como também 
pisos e revestimentos cerâmicos. Por último, 
tivemos o aumento do dólar, causando impactos 
nos produtos de pintura e elétricos”, afirma.

Além disso, o desempenho nos dois últimos 
meses das lojas de material de construção foi 
prejudicado pelos jogos da Copa do Mundo. 
“As empresas readequaram seus horários de 
funcionamento durante as partidas da seleção 
brasileira para que os funcionários pudessem as-
sistir. Isso também afetou bastante o comércio, 
como se tivesse tido menos dias úteis”.

Todos esses fatores tiveram como consequ-
ência o aumento do preço final dos produtos. 
Entre abril e julho deste ano, o preço médio dos 
materiais de construção subiu 6%. “E a previsão 
é de novos aumentos na tabela do frete, o que 
vai encarecer ainda mais. Até outubro, o per-
centual pode chegar a 8,5%. Para quem está 
pensando em reformar, o que vale é a regra de 
pesquisar bem, pois os preços podem oscilar de 
uma loja para outra”, explica.

Ainda de acordo com dados da Anamaco, 
40% do setor está pessimista com relação às 
ações do governo.  No entanto, nos últimos 

meses aumentou de 27% para 33% a pretensão 
dos lojistas de fazerem novos investimentos. 
Já a intenção de contratar novos funcionários 
no próximo mês passou de 30% para 33%. E 
cerca de 60% dos lojistas também espera que 
as vendas no mês de agosto sejam positivas.

comércio otimista
Para Vanessa Mello, gerente de uma loja de 

materiais de construção, as vendas na segunda 
metade do ano sempre aumentam. “Muitos 
aproveitam o dinheiro do 13º e do PIS para 
investir em melhorias no próprio imóvel. Esse 
clima de final de ano também mexe com as 
pessoas. Elas querem deixar a casa mais bonita 
ou mudar alguma coisa, nem que seja apenas 
pintar as paredes. Entre julho e dezembro, o 
faturamento cresce 20% na comparação com 
os seis primeiros meses do ano”.

Em outro estabelecimento, especializado em 
tintas, o proprietário Carlos Miranda diz que o 
volume de vendas em junho foi afetado pela 
greve dos caminhoneiros, mas mesmo assim 
encerrou o mês com números acima do espe-
rado. Ele acredita que o consumidor está mais 
confiante, apesar do desemprego e dos índices 
desanimadores da economia. “Eles nunca dei-
xam de comprar, ainda mais quando existem 
opções de parcelamento. Aqui, na loja, sempre 
tem alguma promoção e desconto especial. 
Conseguimos dividir o valor em até 12 vezes, 
dependendo da mercadoria”.

reforma à vista
O auxiliar de serviços gerais Bruno Coelho 

pretende reformar a casa para receber a família 
durante as festas de final de ano. “Desde o ano 
passado que estamos planejando colocar azu-
lejo na parede da cozinha, arrumar os dois ba-
nheiros e pintar todos os cômodos. Chamamos 
um profissional para fazer um orçamento e ver 
os materiais necessários. Aproveitei o 13º para 
comprar alguns à vista e o restante parcelado. 
Eu e minha esposa temos juntado dinheiro 
para pagar a mão de obra. A intenção é de 
começar o serviço no início do mês que vem”. 
Ele relata que antes de comprar os materiais 
realizou uma pesquisa em várias lojas e pela 
internet. “Também pegamos recomendações 
de amigos. Estamos fazendo tudo aos poucos 
para não correr o risco de ficarmos endivida-
dos”, afirma.

Quem também vai fazer umas mudanças 
em casa é o repositor de mercadorias Felipe 
Dutra. “Meu plano é construir mais um quarto. 
A parte bruta está pronta desde fevereiro, mas 
infelizmente o dinheiro acabou e não deu para 
finalizar”. Ele relata que está concluindo a obra 
por etapas para não apertar no orçamento. 
“Tudo subiu de preço nos últimos meses. Re-
centemente consegui comprar os pisos, porta 
e janela à vista para aproveitar o desconto da 
loja. O pedreiro começa o serviço ainda esse 
mês. Se Deus quiser esse quarto fica pronto até 
o final do ano”, diz.

o setor teve um faturamento de r$ 114 bilhões no ano passado
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números complicados 
Um levantamento das entidades que fiscalizam as ações e 

realizações do poder público, comprovam uma triste realidade: 
De cada R$ 10 investidos no ensino público, vindo do governo 
federal, apenas R$ 2 chegam ao seu destino final, ou seja, para 
beneficiar diretamente cada aluno. Eu, hein!?

reforma política
Para mudar o Brasil seria necessário uma reforma polí-

tica profunda, com possibilidade de oferecer alternativas de 
mudanças para os eleitores. Porém, melhorias “maquiadas”, 
como foram as últimas não levam a nada. Opinião do cientista 
político gaudêncio torquato.

sem ditadura 
É impossível achar que um ditador seja a solução para 

acabar com os problemas do Brasil. Isso não deu certo em 
lugar nenhum do mundo. É pura balela, vaticina o filósofo 
luiz felipe Pondé. 

senadores denunciados
Segundo o jornalista merval Pereira, dos atuais 81 sena-

dores, 44 respondem a algum tipo de denúncia em diferentes 
instâncias da justiça. Vê se pode, gente?!

investimento em educação
Anos depois, o investimento feito em educação pode ajudar 

a reestruturar a própria economia do Brasil. Esse é o raciocínio 
do professor marco flávio resende da UFMG. Será professor?

secretário fora
Se tratando de sucessão mineira, uma das poucas infor-

mações vindas do Palácio da Liberdade é que o influente secre-
tário de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), helvécio 
magalhães (PT), neste pleito, estaria fora da coordenação da 
campanha do candidato fernando Pimentel (PT).

Patrimônios de Aécio e dilma
Conforme os bens declarados à Justiça Eleitoral, os desta-

ques da eleição presidencial de 2014, a ex-presidente Dilma 
Rousseff (PT) e o senador Aécio Neves (PSDB) viram seus pa-
trimônios crescer em proporções diferentes nos últimos anos. 
Enquanto a petista declarou ter R$ 1.937.804,20 em bens, um 
acréscimo de 10% em relação ao declarado há 4 anos. O tucano 
declarou este ano ter um patrimônio de R$ 6.152.994,66. O 
valor é 245,7% maior do que os R$ 2.503.521,81 declarado 
em 2014.

zika não é legado da copa
Uma pesquisa realizada pela FioCruz de Pernambuco 

mapeou o caminho feito pela Zika Vírus até chegar ao Brasil. 
Ao contrário do que muitos pensam, ele não veio com os 
visitantes internacionais da Copa do Mundo de 2014 e nem 
com o campeonato mundial de canoagem no Rio de Janeiro. 
O vírus original viajou em humanos infectados da Polinésia 
Francesa até a Oceania e, de lá, até a Ilha de Páscoa. Dali, 
partiu rumo à América Central e ao Caribe, passando pelo 
Haiti e, infelizmente, chegando até nós. 

comentário único: Ao que tudo indica, o vírus teria 
chegado por meio de refugiados haitianos e militares 
brasileiros.
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setor de motéis deve
crescer 5% em 2018

idAde

media (anos) 35,7 34,8 35,4

38% 43% 38%

27% 25% 30%

21% 20% 19%

14% 12% 12%
Frequentadores
assíduos (1.190)

Frequentadores
ocasionais (520)

Não frequentadores
(414)

50 A 65 40 A 49 18 A 3031 A 39

Nem a crise conseguiu fa-
zer com que os corações 
apaixonados deixassem 

de mostrar o seu amor. Uma prova 
disso é que, segundo dados da 
Associação Brasileira de Motéis 
(ABMotéis), o segmento moteleiro 
deve ter uma alta de 5% em 2018. 
O estudo mostrou que o número 
de estabelecimentos vai continuar 
o mesmo, fato que demonstra um 
fôlego maior do setor.

O diretor regional da ABMo-
téis, Novely Filho, afirma que 
bons resultados se devem, princi-
palmente, a nova concepção des-
tes locais: antes os motéis eram 
vistos como um lugar para se pas-
sar ou ter uma relação extracon-
jugal, agora eles adotaram um 
conceito de “SPA Urbano”. “Os 
motéis tiveram que se alinhar a 
nova tendência: antigamente, os 
clientes vinham para cá depois 
de um jantar e, hoje, eles podem 
jantar no nosso estabelecimento. 
Estamos oferecendo opções de 
lazer e entretenimento em um 
único ambiente, como bares, 
cinema, entre outros”.

Além do ambiente mais re-
servado, o motel também pode 
ser uma boa opção para quem 
quer economizar, afinal fazer um 
programa completo a dois chega 
a representar uma economia de 
cerca de 50%. “Isso acontece 
porque os clientes podem jantar 
um prato refinado elaborado por 
um chef, contando com o serviço 

da cozinha 24h, ter à disposição 
uma carta de bebidas de alta 
qualidade, desfrutar de tran-
quilidade privativa, assistir a um 
filme em HD e relaxar em uma 
piscina aquecida, hidro, ofurô 
e sauna, tudo dentro da suíte”.

Bernardo Pimentel é um dos 
herdeiros do Luna e UP Motel, 
localizados, em Belo Horizonte, 
na Pampulha e Barro Preto, res-
pectivamente. Ele conta que os 
empreendimentos começaram 
na década de 70 com o seu avô 
e, hoje em dia, são administra-
dos por membros da família. 
“Durante a crise houve pouca 
queda no movimento, mas nada 
que assustasse. Atualmente, o 
faturamento mensal gira em 
torno de R$ 40 mil do Luna e o 
do UP é um pouco menor, pois lá 
tem menos suítes”.  

mais empregos 

De acordo com números da 
ABMotéis, esses estabelecimen-
tos empregam, em média, 50 
funcionários ou quase 230 mil 
trabalhadores diretos, sendo 
80% mulheres, e os terceirizados 
representam mais de 300 mil 
pessoas. Filho explica que esse 
alto número se deve ao fato de 
que os motéis funcionam 24h. 
“Existe uma grande diferença 
entre a hotelaria e a motelaria. 
No primeiro caso, por exemplo, 
o restaurante tem um horário 
pré-determinado para fechar e 
a arrumação dos quartos tam-
bém. Já no segundo, o ritmo é 
diferente, pois temos que prestar 
esses serviços a toda hora, pois 
há um grande fluxo dos hóspedes 
entrando e saindo do local.”  

Perfil de quem vai ao motel

Conforme pesquisa realizada 
pelo Guia de Motéis, que entre-
vistou 1.710 frequentadores, com 
idades entre 18 e 65 anos, em 10 
capitais brasileiras, incluindo Belo 
Horizonte, a maioria dos clientes 
que vão à esses locais com frequên-
cia (72%) possuem parceiros fixos 
e frequentam esse ambiente com 
eles. Já encontros extraconjugais 
representam apenas 10% do total 
de frequência assídua e apenas 3% 
dos que vão ocasionalmente.

Em BH, o estudo conversou 
com 225 pessoas, dos quais 87% 
afirmaram ser clientes assiduos ou 
ocasionalmente e 13% se conside-
raram não frequentadores, sendo 
que a maioria é do sexo masculino 
(61% na categoria heavy users e 54 
ocasionais) e heterossexuais (91%).

(31) 2126-1000
Av. Presidente Carlos Luz, 2.000 

(próximo ao Shopping Del Rey - Belo Horizonte/MG)

PORCELANATO
VIAROSA
METRÓPOLE CEMENTO 
72 X 72 A
CÓD: 305063

R$36 M2

,50

BACIA 
DECA
MONTE CARLO 
P8 BRANCO
CÓD:  246163

R$259 UNID.
,90CUBA APOIO 

CELITE
BASIC Q1 BRANCO 
41 CM X 41 CM
CÓD:  293230

R$372 UNID.
,90

ARGAMASSA
QUARTZOLIT
COZINHAS E BANHEIROS 
INTERNO 20 KG
CÓD: 291505

R$9 UNID.
,90 REVESTIMENTO

DURAGRES
PREMIUM BRANCO 
31 X 54 A
CÓD: 303877

R$19 M2

,90

TORNEIRA 
LAVATÓRIO  
DOCOL 
LOGGICA 386306 
CR MESA BICA ALTA  
CÓD:  295843

R$139 UNID.
,90

ASSENTO NÃO INCLUSO

Garantimos a quantidade de 50 m2 ou cinco unidades dos produtos 
anunciados neste folheto enquanto durar o estoque. 

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. 

DEUS SEJA LOUVADO. VÁLIDO ATÉ 25/8/2018.

santacruzacabamentos.com.br 
santacruz@santacruzacabamentos.com.br
vendas@santacruzacabamentos.com.br

*TODA A LOJA EM ATÉ    SEM JUROS NOS CARTÕES

relAcionAmento

41% 33% 27%

23% 38%
31%

5%

9%

11%
4%

4%

7%
16%

11% 20%
10%

4% 4%

Víuvo(a)
separado(a)/divorciado(a)solteiro(a), sem parceiro fixo
mora juntocasados, sem filhos
casado(a), com filhossolteiro(a), com parceiro fixo

Frequentadores
assíduos (1.190)

Frequentadores
ocasionais (520)

Não frequentadores
(414)

1%

Parceiro
fixo

não tem-
Parceiro

fixo

Frequentadores
assíduos
(1.190)

Frequentadores
ocasionais

(520)

Principalmente “higiene/limpeza”
frequentadores assíduos = 39 / frequentadores ocasionais = 41

razões de escolha
Principais aspectos levados em conta na escolha do motel são o preço e a limpeza da suíte.
Também são importantes a localização e o conforto do ambiente.

* Resposta espontânea
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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

serrA do currAl - Na década de 1970, em plena ditadura, a 
Assembleia Legislativa se levantou contra a então toda-poderosa MBR, 
que havia recebido dos órgãos dos governos estadual e municipal 
licença para retirar minério de ferro abundante no local.  Pela ação 
da Assembleia, que criou uma comissão parlamentar de inquérito, 
levantou-se toda a questão ambiental da capital, o que, inclusive, fez 
Carlos Drummond de Andrade se manifestar em seu artigo do Jornal 
do Brasil. A imprensa falou sobre o assunto e acabou contendo a MBR 
na Serra do Curral, preservando a parte do maciço do lado de BH, 
sendo que o outro lado, está lá hoje pra quem quiser ver: sobraram 
buracos. Quando achávamos que o assunto não voltaria a ser destaque 
na imprensa, porque a MBR foi embora, vem a notícia de que uma 
mineradora está destruindo a frente da Serra do Curral, ao lado do 
Hotel Taquaril. A mineradora diz que está documentada e que tem 
licença. Onde estão os órgãos ambientais que criam dificuldades para 
se cortar uma árvore e permite a destruição da Serra? O interessante é 
que os órgãos que cuidam do meio ambiente na cidade impedem que 
se instale um teleférico no Parque das Mangabeiras até o pico da Serra. 
Pra isso, aparecem os defensores do meio ambiente que, infelizmente, 
somem quando o assunto é enfrentar uma mineradora poderosa.

reunião em favor da lagoinha foi realizada na prefeitura 

outro dia. Os moradores representados pela publicitária Tereza 

Vergueiro, presidente do Movimento Lagoinha Viva, defendem 

uma revitalização da região, afastando o desejo da prefeitura 

de construir lá um abrigo para moradores de rua. Os moradores 

querem revitalização com os comerciantes voltando a investir 

na região, principalmente na Rua Itapecerica, que sempre foi 

um corredor de móveis antigos.

o clube do choro de Belo Horizonte será homenageado 

pela Câmara Municipal de Belo Horizonte no dia 11 de setem-

bro. Homenagem presidida pelo vereador Arnaldo Godoy (PT), 

permanentemente preocupado com a cultura e o patrimônio 

da nossa cidade.

A caixa econômica está leiloando mais de 2.500 imóveis 

em nosso estado. São propriedades cujos mutuários deixaram 

de pagar suas prestações. Os adquirentes dos imóveis terão 

algumas dificuldades para ocupá-lo, pois os mutuários, em 

atraso, ainda estão dentro dos apartamentos.

homenAgem

Vereador 
Marcos da Luz 
(PT) entregou 
homenagem 
do Legislativo 
pelos 50 anos 
da Rádio Edu-
cadora, após 
missa come-
morativa na 
Co-Cadetral de 
São Sebastião, 
em Coronel Fa-
briciano.

diretor da rádio, Pe. Paulo morais, marcos da luz e o bispo 
dom Vicente ferreira, da Arquidiocese de Belo horizonte

outro escÂndAlo - Os moradores de Casa Branca, em Bruma-
dinho, que também fica numa área de preservação permanente com 
parte da Serra do Rola Moça, construíram com recursos próprios uma 
estrada entre a localidade e o bairro Jardim Canadá. A estrada passa 
por cima da Serra, mostrando uma bela paisagem e descendo-a em 
lindas e perigosas curvas até chegar à Casa Branca. Só que há muitos 
anos, o governo de Minas, por meio do Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER), vem se recusando a assumir a estrada que está pronta 
a alguns anos, mesmo passando por dentro de um parque estadual. É 
bom lembrar que no mesmo local está a MBR, destruindo uma outra 
localidade, região que sempre foi preservada, onde parte do terreno foi 
comprada pelo então prefeito JK. Como sempre os órgãos ambientais 
deram licença para a mineradora que se comprometeu a buscar água 
em Conselheiro Lafaiete, se secar as nascentes do local.

As interVenções em minAs - O MDB e o PSB sofreram inter-
venções de suas cúpulas nos últimos tempos em Minas. O ex-prefeito 
Marcio Lacerda e integrantes emedebistas passaram momentos difíceis 
nestes dias, devido a ingerência nas políticas internas dos partidos. Foi 
uma verdadeira corrida para não se perder prazo e uma decisão judicial 
prorrogada que deixou os políticos quase sem poder se registrar para 
disputar as próximas eleições.
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domingo, dia 19 de agosto
Vicente de Paula Sandim, Santa Luzia 
Oswaldo Calazans
Luciana Rocha Silva 

segunda-feira, 20
Washington Luiz Lara 
Mauro Riso Lírio 
Cássio Gonçalves 
Carlos Bregunci
Vereador Mohamed Rachid
Jornalista Dimas Lopes 

terça-feira, 21
Publicitário Chico Bastos 
Rita de Cássia Diniz 
Manoel Bonifácio

Quarta-feira, 22
Ex-senador Ronan Tito 
Luiz Ailton Amaral
Luiz de Castro

Quinta-feira, 23
Sra. Vera Lúcia Alves de Brito - esposa do Prof. Otávio Elísio 
Terezinha Sampaio 
Flávio e Berenice Rocha 
Úrsula Nogueira - Rádio Itatiaia 

sexta-feira, 24
Manoel Hagem 
Flávio Souza Lima 
Daniel Fonseca Menezes

sábado, 25
Roberto Gontijo 
Alba Regina Lizardo - Rádio América 
Francisco Rodrigues

festeja Brasil reúne sertanejo, 
funk e axé no mineirão

No dia 08 de setembro, sá-
bado, a partir das 15h, o Minei-
rão (Av. Antônio Abrahão Caran, 
1001 - São José, Belo Horizonte) 
será tomado pela mistura de 
ritmos durante o Festeja Bra-
sil 2018. A edição nacional do 
evento consagrado como um dos 
maiores festivais de música serta-
neja do Brasil abrirá espaço para a 
diversidade, unindo o romantismo 
do sertanejo a outros dois ritmos 
como funk e axé.

Na programação, os maio-
res representantes dos gêneros 
como Léo Santana, Dennis DJ e os 
sertanejos Gustavo Mioto, Maiara & 
Maraisa, Marília Mendonça, Naiara 
Azevedo, César Menotti & Fabia-
no, Zé Neto & Cristiano, Gusttavo 
Lima e Diego & Victor Hugo.

Idealizada pela Workshow, 
a festa se tornou referência e é 
hoje um dos principais festivais 
de música do Brasil. Desde sua 
primeira edição em BH, em 
2014, o festival arrasta uma 
multidão de mineiros apaixona-
dos pelo estilo musical. A cada 
ano, o evento toma proporções 
maiores e conquista a fama de 
principal opção de diversão para 
o público. A escolha por BH para 
a realização do Festeja Brasil se 
deu pelo sucesso de público na 
edição de 2017, onde mais de 
60 mil pessoas estiveram pre-
sentes no Mineirão para curtir 
as atrações.

“É uma honra para nós reali-
zarmos o Festeja Brasil aqui. Isso 
comprova a vocação da cidade 

para grandes eventos e que a 
capital mineira está na rota dos 
principais festivais de música do 
país”, explica Cristiano Nenety, 
um dos organizadores do festival. 

O público poderá escolher 
entre cinco setores para aprovei-
tar a festa com todo conforto e 
segurança: arquibancada, área 
vip, camarote oficial (open bar 
de Vodka, cerveja, refrigerante, 
citrus, suco e água), front stage 
(open bar de whisky, vodka, gin, 
água tônica, espumante, cerveja, 
refrigerante, citrus, suco e água e 
camarote premium (de whisky, vo-
dka, espumante, energético, gin, 
água tônica, cerveja, refrigerante, 
suco, citrus, água e open food). Os 
ingressos podem ser adquiridos 
pelo site www.nenety.com.br.

serviço
Festeja Brasil 2018
data: 08 de setembro, sábado, a partir das 15h
Dentro do Mineirão - Av. Antônio Abrahão Caran, 1001 - Pampulha, Belo Horizonte - MG
setores e valores:
Arquibancada (Amarela): R$ 35,00
(inteira solidária – mediante doação de 1 kg de alimento não perecível)
Arquibancada (Amarela): R$ 35,00 (meia entrada)
Área Vip (Meia entrada): R$ 100,00 (meia entrada)
Área Vip (inteira solidária): R$ 100,00 (inteira solidária – mediante doação de 1 kg de
Camarote Oficial: R$ 210,00
Front Stage: R$ 270,00
Camarote Premium: R$ 450,00
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leíse costa

Presidente dA regionAl Pr/sc dA ABrAmge-AssociAçÃo BrAsileirA
de PlAnos de sAúde – atendimento@literatocomunicacao.com.br

cAdri mAssudA

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Quase 48 milhões de pessoas 
em todo o país possuem um plano 
de saúde privado. Isso significa 
cerca de 25% da população. Des-
ses, 80% são planos empresariais, 
ou seja, as empresas decidiram 
que seria um bom investimento 
contratar planos de assistência de 
saúde. Contar com um seguro de 
saúde privado é vantajoso para as 
empresas, caso contrário sabemos 
que elas certamente não fariam 
o aporte de seus recursos nessa 
área. Isso porque as empresas 
sabem que cuidar da saúde dos 
trabalhadores tem resultados 
imediatos na produtividade e na 
redução do absenteísmo, além 
de fidelizar seus funcionários. É 
um investimento que se paga de 
diversas formas. 

Os outros 20% dos usuários de 
planos de saúde são pessoas físi-
cas, que contrataram diretamente 
um plano de saúde. Essas pessoas 
o fizeram também por entender 
ser a melhor forma de garantir 
uma melhor assistência à saúde, 
em especial considerando todas 
as deficiências do SUS-Sistema 
Único de Saúde. Com a saúde 

pública cada vez mais inchada e 
sem recursos, a tendência é que 
a população busque por formas 
privadas de garantir um melhor 
atendimento em casos de doenças 
e acidentes. 

Pesquisas mostram que 80% 
das pessoas que fazem uso de 
planos de saúde privado estão sa-
tisfeitos com os serviços oferecidos 
pelas operadoras. Sabemos que 
a saúde é o bem mais precioso e 
essencial que possuímos, por isso 
poder contar com esse cuidado é 
um dos desejos mais apontados 
pela população. Esse índice de 
satisfação é muito importante para 
termos uma avaliação de como as 
empresas de saúde estão atuando 
em nosso país. 

Vale ressaltar a importância 
de pensar em contratar uma 
assistência de saúde antes das do-
enças aparecerem, já que algumas 
enfermidades possuem carência 
de até dois anos. Isso sem contar 
os acidentes que, infelizmente, 
todos estamos sujeitos. Então, 
não devemos esperar ter algum 
problema, é preciso pensar isso 
antecipadamente. Hoje, o ponto 

mais discutido pelos serviços de 
saúde é justamente a promoção 
e prevenção da saúde, com check-
-ups frequentes e incentivando 
bons hábitos, como cuidados com 
alimentação e com o corpo. É 
muito melhor cuidar e evitar com-
plicações do que tratá-las. 

Ainda sobre os benefícios de 
contar com um plano de saúde 
estão a tranquilidade e a comodi-
dade de poder marcar consultas e 
exames com rapidez. A economia 
também precisa ser considerada: 
caso a pessoa não consiga um 
internamento pelo SUS pode ter 
um gasto astronômico em saúde, 
as diárias de UTI, por exemplo, 
custam entre R$ 2 e 3,5 mil. Tra-
tamentos para o câncer podem 
chegar a custar R$ 100 mil por 
mês, apenas considerando os 
gastos em quimioterapia. Cada vez 
mais democráticos, hoje as segu-
radoras oferecem diversas opções 
de coberturas e planos, para tentar 
atender diferentes necessidades 
e poder caber no bolso de boa 
parte da população. Vale a pena 
colocar o tema em discussão com 
sua família.

Prestar atenção aos sinais pode
evitar alcoolismo funcional

Você é ou tem maior chance de ser um alcoólatra funcional se:

Você já se sentiu incomodado por ter bebido demais?

Alguém já te disse que você estava bebendo demais e isso
te incomodou?

Você fez alguma coisa errada ou que você se arrependeu
por causa do consumo de álcool?

Você precisou beber um pouco na manhã do dia seguinte
para curar uma ressaca?

Mais de duas respostas positivas neste questionário indicam que você tem 
85% de chance de ter algum transtorno ligado ao consumo de álcool.

Você já ficou com a sensação 
de que todos seus amigos 
nas redes sociais estavam 

bêbados numa quinta-feira? Pelo 
Facebook, todo mundo no happy 
hour. No Instagram, taças de vi-
nho erguidas com a legenda: “Eu 
mereço!”. A naturalização do álcool 
é tão comum na cultura brasileira 
que, dificilmente, associamos essas 
fotos com o uso de drogas, já que a 
imagem do alcoólatra comum são 
as de pessoas que bebem todos os 
dias da semana e que chegam a 
destruir laços familiares em troca 
do vício. Esse conceito, porém, já 
é considerado ultrapassado. 

A dependência de álcool leva 
em conta muitos fatores, entre 
eles o descontrole quando se 
começa a beber. Se a pessoa só 
bebe uma vez no mês, mas bebe 
até cair ou se toma uma ou duas 
taças de vinho à noite, mas faz 
isso cinco noites por semana, 
ela pode ser um alcoólatra fun-
cional. “Algumas pessoas bebem 
para melhorar a autoestima ou 
resolver um problema que julga 
ter, seja timidez, falta de sono, 
ânimo, etc. Esse ‘beber para 
alguma coisa’, acaba levando à 
dependência química de álco-
ol, que traz vários problemas. 
Primeiro é que não resolve a 
dificuldade inicial. Segundo é que 
para resolver a dependência, ela 
passa a precisar do álcool”, escla-
rece Frederico Garcia, psiquiatra 
e professor do departamento de 
Saúde Mental da Faculdade de 
Medicina da UFMG. 

Depois de alguns arrependi-
mentos por ter bebido demais, a 
jornalista americana Sarah He-
pola confrontou seu alcoolismo 
no livro “Amnésia: lembrando as 
coisas que eu bebi para esque-
cer” lançado pela editora Grand 
Central. Nele, ela detalha sua 
relação com o álcool. “Durante 
anos, fui a festas jurando que 
ia tomar só um drinque, mas 
voltava para casa depois de oito. 
Meu corpo respondia ao álcool 
de forma diferente das outras 
pessoas. Tenho amigos que fi-
cam derrubados depois de dois 
drinque e dizem chega. Nunca 
entendi”, narra em um trecho. 

“O tipo de consumo conside-
rado mais perigoso é quando a 
pessoa ingere num curto tempo 
uma quantidade grande de ál-
cool. Sobretudo, quando ela não 

tem o hábito de beber. A pessoa 
acaba pagando um preço alto 
por isso. Existe um questionário 
chamado CAGE (ver box) que au-
xilia nessa identificação”, explica 
Frederico.

No dia 30 de agosto, o apo-
sentado Sousa*, 58, completará 
13 anos sem beber álcool. Ele co-
meçou com 12 em clima de brin-
cadeira com os primos. “Quando 
viajava com a família, os pais iam 
na frente e os primos e eu íamos 
mais atrás. Bebia martini e acha-
va gostoso”. O excesso persistiu. 
“No meu primeiro emprego com 
carteira assinada, tinha 14 anos 
e achei que era o rei do mundo. 
Comecei a beber sem medo de 
esconder”. Um ano após o divór-
cio e o sentimento de solidão, 
ele parou de vez com a ajuda dos 
Alcoólicos Anônimos (AA).

uso controlado
Existem pessoas que defen-

dem a ideia do uso controlado 
de drogas, Frederico é cético 
quanto a isso. “Essa visão tem 
dois problemas. O primeiro é 
muito simples, a gente nunca 
sabe quem vai se tornar depen-
dente e quem não vai. Segundo, 
diferente dos estudos do passa-
do que suspeitavam dos danos 
do álcool, hoje temos certeza 
que qualquer quantidade pode 
trazer malefícios. Desde uma 
simples ressaca, um acidente 
ou mais de 300 doenças”, diz. 
Segundo o especialista, quando 
a pessoa tentar parar e não der 
conta, deve procurar ajuda de 
um psiquiatra. 

*A pedido do entrevistado, foi 
usado apenas seu sobrenome.

A naturalização
do álcool é
tão comum
na cultura
brasileira

que,
dificilmente,
associamos
essas fotos
com o uso
de drogas
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contratar ou não um plano de saúde?
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da redação

Ano data fatos 

1554 ?
Padre José de Anchieta, na Carta de Piratininga, refere-se pela primeira vez à existência de minério de ferro em abundância no Brasil, informado prova-
velmente pelo jesuíta Aspilcueta Navarro, que participara da expedição ao interior do Brasil chefiada por Francisco Bruza Espinosa. 

1556 ? Outro jesuíta, Mateus Nogueira, instalou uma forja para produção de anzóis, facas e outros utensílios, na Capitania de São Vicente, em São Paulo.

1590 ?
Em Sorocaba, também em São Paulo, Afonso Sardinha Filho instalou duas pequenas forjas catalãs rústicas em Iperó, no morro do Araçoiaba, próximo 
aos depósitos de minério (magnetita) descobertos por seu pai, Afonso Sardinha. O empreendimento teria funcionado até 1629. 

século xViii
Com a descoberta do ouro e do diamante, cresceu a demanda pelo ferro, sendo comum a existência de pequenas fundições, usando o método dos 
cadinhos. Segundo o barão Guilherme Eschwege, que veio para o Brasil com a corte portuguesa em 1808, o ferro teria sido fabricado por dois escravos 
africanos pela primeira vez em Minas Gerais, na Comarca de Vila Rica, no início do século XVIII.  

1780
04 de 

outubro
Em carta à rainha Maria I, o governador de Minas Gerais, Rodrigo José de Meneses e Castro, propõe a implantação de uma empresa siderúrgica na 
então capitania, diante do elevado preço do produto à época importado principalmente da Suécia, Hamburgo e Biscaia. 

1785
05 de 

janeiro
O governo português não só não aceitou a proposta do governador, como declarou fora da Lei o fabrico de ferro no Brasil e mandou destruir todas as 
forjas existentes.

1808
10 de 

outubro

Em carta régia de Dom João VI, a coroa autorizou o intendente dos Diamantes, Manoel da Câmara Bethencourt e Sá a utilizar 18 contos de réis do 
orçamento da intendência para construir uma fábrica de ferro na Comarca do Serro Frio. Previa-se a implantação de três altos-fornos e 12 de refino, cuja 
produção seria destinada ao mercado interno e também à exportação.

1809 05 de abril O Intendente Câmara iniciou a implantação da Real Fábrica no Morro do Gaspar Soares, em águas vertentes do rio Santo Antônio, afluente do rio Doce.

1810
04 de 

dezembro

Em carta régia, a coroa autorizou a construção da Real Fábrica de São João do Ipanema, em Sorocaba, tendo à frente do empreendimento uma equipe 
sueca chefiada por Carl Gustav Hedberg. Ao contrário do alto-forno proposto pelo metalurgista Frederico Luiz Guilherme de Varnhagen, iniciou-se a 
construção de dois pequenos fornos suecos, ao custo de 32 contos de réis, metade dos quais a serem bancados pelo governo e a outra por acionistas. 

1811
? de 

dezembro

Defendendo a utilização de uma tecnologia mais simples, de pequenas fundições, o barão de Eschwege iniciou a implantação da usina A Patriótica 
em Congonhas do Campo, às margens do rio da Prata. Iniciou-se a implantação de quatro pequenos fornos, duas forjas de ferreiro, um malho e um 
engenho de socar minério, ao custo de 5,2 contos de réis, a ser bancado pelos acionistas.  

1812
12 de 

dezembro
Empregando 20 escravos, os pequenos fornos de A Patriótica forjariam o primeiro ferro neste dia.

1813
20 de 

dezembro

Em carta ao regente Dom João VI, o governador de Minas, Francisco de Assis Mascarenhas, informa que tivera sucesso a primeira corrida experimental 
de ferro da Real Fábrica de Morro do Pilar. “Fez-se na primeira coadura uma bigorna de mais de 20 arrobas de peso (...) Fez-se segunda coadura de igual 
sucesso, mas na terceira o grande calor derreteu algumas pedras do forno (...) Tão inopinado transtorno suspendeu as fundições”.

1814
? de agosto 
ou setem-

bro

Em carta a Eschwege, o mestre fundidor Schonewof, contratado por Câmara para trabalhar em Morro do Pilar, da conta de outra corrida de ferro no 
alto-forno, mas que também causou o derretimento das pedras da parede. Diante disso, o intendente teve autorização da coroa para importar pedras 
mais resistentes da Inglaterra. 

1815

21 de 
fevereiro

Tendo absorvido recursos da ordem de 120 contos e sem atingir o objetivo, Hedberg é demitido da direção da Real Fábrica de São João de Ipanema. O 
empreendimento é entregue a Varnhagen neste dia e ele retoma o projeto da construção de um alto-forno.

15 de 
outubro

Às 13 horas, do alto-forno da Fábrica de Morro do Pilar correu ferro finalmente sem problemas. Foram construídos mais dois fornos suecos e até 1821, 
quando Câmara deixou a Intendência dos Diamantes, a fábrica produziria 6,8 mil arrobas de ferro (100,8 toneladas), sendo as dificuldades com o 
abastecimento de água contornadas pela construção de um canal ligando um reservatório no rio Picão aos fornos. 

21 de 
outubro

O Intendente Câmara chega ao Arraial do Tijuco com três carros de boi abarrotados do ferro produzido em Morro do Pilar. É recebido com três dias de 
festa no velho arraial, hoje Diamantina.

1818
1º de 

novembro
O alto-forno da Real Fábrica de Ipanema teve finalmente a sua primeira corrida de ferro.

Para comemorar os 25 anos de atuação na Rádio Itatiaia, o radialista e 
deputado estadual Mario Henrique Caixa recebeu uma homenagem do 
empresário Roberto Gontijo, na semana passada, diante de um grupo de 

amigos que foram cumprimentá-lo no fogão a lenha. “Foi uma noite memorável”, 
disse o homenageado. fotos: Anna castelo Branco

5,5 milhões de crianças não 
têm nome do pai no registro

Caixa é homenageado
no fogão a lenha

sr. mario silva,
emanuel carneiro,
saulo laranjeira,
mario henrique
caixa e roberto

gontijo

Jussara Braga,
mario henrique caixa,
christiane Bossanelli

e Assuero do Vale

roberto gontijo, ilma
e emanuel carneiro

João Pedro gontijo,
mario henrique caixa

e André Perdigão

Juvercino guerra,
mario henrique caixa

e Yuri guerra

“Pai não declarado”. É essa expressão 
que aparece na certidão de 5,5 milhões de 
crianças no país que não têm a paternida-
de reconhecida. Mas, em muitos casos, o 
nome não significa presença. Segundo a 
Data Popular, existem 67 milhões de mães 
no Brasil, sendo que 31% (20 milhões) são 
solo. Os dados mostram uma realidade co-
mum: a facilidade que os homens têm em 
optar por ser ou não responsável pelo filho.

A psicóloga Luisa Conrado explica que 
isso é reflexo do machismo enraizado em 
nossa sociedade. “A mulher só é vista com 
a função de ser mãe, enquanto que o 
homem pode fazer o que quiser, inclusive 
escolher não ser pai. A paternidade soa 
como opcional porque é comum eles 
deixarem para a mãe o encargo de cuidar, 
educar e estar presente”.

Segundo a psicóloga, a ausência pa-
terna pode trazer consequências. “Esse 
distanciamento gera um sentimento de 
rejeição profundo na criança e ela pode 
levar esse registro para outros relaciona-
mentos, tendo, até mesmo, dificuldade 
em criar laços”.

De acordo com Luisa, muitas mães aca-
bam por exercer a tarefa de criar um filho 
sozinha. “A muito custo, claro. A criança 
cresce achando a falta paterna normal. 
E isso pode fazer com que ela repita esse 
padrão”. Ela acrescenta que, contudo, a 
figura masculina pode ser substituída. “É 
diferente ter um pai biológico e ter uma 
figura paterna. Ela pode ser substituída de 
várias formas na criação”.

Foi o que aconteceu com a professora 
Larissa Villani. Apesar de não pertencer à 
estatística de crianças sem o nome do pai 
declarado na certidão, ela cresceu sem 
a presença paterna. “Quando completei 
um ano e meio eles se divorciaram, ficou 
acordado que ele tinha que pagar pensão 
e me visitar todo fim de semana, mas ele 
apareceu só duas vezes e nunca pagou a 
pensão”.

Ela recorda que, quando criança, era bem 
resolvida em relação à ausência masculina. 
“Eu entregava os presentes das festinhas de 
Dia dos Pais para o meu avô ou para meu tio. 
Eles sempre foram muito legais comigo e me 
tratam com maior respeito e admiração. Mas 
nenhum dos dois era meu pai. Chegou um 
momento que eu comecei a enxergar a minha 
mãe como meu pai”. No entanto, quando foi 
amadurecendo, percebeu a diferença. “A gente 
começa a entender o que é a relação pai e filho 
e você sente falta. Eu queria um herói, um cara 
que me amasse e me protegesse de todo mal, 
bem aquela figura romantizada”, revela.

O sentimento veio forte quando chegou 
o dia de seu casamento. “A noiva entra com o 
pai e eu me toquei de que isso não aconteceria 
comigo. Fez falta, mas não foi nada que eu não 
pudesse superar”.

Hoje, Larissa diz não sentir nada pelo pai. 
“Eu fico me perguntando por que será que fui 
rejeitada dessa maneira? Eu não conheço meu 
pai, não sei o rosto que ele tem. É difícil sentir 
algo por alguém que não existe. O único senti-
mento que eu tenho por ele é ressentimento. 
Não por mim, mas pela minha mãe. Ele a 
abandonou quando ela mais precisou”.

o que diz a lei
O advogado Marcello Rodante explica que o 

pai pode ser penalizado dentro de sua autoridade 
parental por não assumir o filho, mas não é justi-
ficado como crime. “Ninguém vai para a cadeia 
por não reconhecer a criança ou não ir visitá-la”.

Ele acrescenta que, quando a criança se torna 
jovem ou adulto, pode buscar meios legais de 
ter a paternidade declarada em certidão. Isso 
também pode ser feito pela mãe. “Nesse caso, 
não existe obrigatoriedade de adotar o sobre-
nome do pai. Mas é um direito da pessoa ter a 
paternidade reconhecida. Ele não pode negar o 
reconhecimento”.

O advogado afirma que esse é o primeiro 
passo para garantir outros direitos. “Se o nome 
não estiver declarado, não existe presunção de 
paternidade. O pai não vai responder por uma 
pensão alimentícia se não tiver a paternidade 
reconhecida”. 

Contudo, não há como cobrar o amor das 
pessoas. “Existem ações baseadas em um valor 
afetivo, devido os pais não estarem presentes na 
vida dos filhos. Isso não tem necessariamente a 
ver com o nome, mas com a conduta do pai ao 
longo do tempo”, conclui.
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“do diamante ao Aço” aborda primeira 
corrida de ferro em alto-forno no Brasil

Lançamento acontece dia 23 de agosto, às 19h, na Livraria Dom Quixote, na Savassi

A primeira corrida de ferro em alto-forno no Brasil é o fio 
condutor do livro “Do Diamante ao Aço”, de autoria 
do jornalista Américo Antunes, que resgata a história 

da implantação no Morro do Pilar, em Minas Gerais, da Real 
Fábrica de Ferro do Morro do Gaspar Soares em 1809, um 
ano após a chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro. 
A façanha coube ao Intendente do Distrito dos Diamantes, 
Manuel Ferreira da Câmara Bethencourt e Sá, que como 
“metalurgista de profissão” formado nas principais centros de 
estudos siderúrgicos europeus, obteve autorização do príncipe 
Dom João para implantar a fábrica e substituir o ferro e o aço 
então importados a preços escorchantes da Europa.

Depois de pelo menos três tentativas, o alto-forno em 
modelo alemão construído no Morro do Pilar finalmente 
teria a sua primeira corrida de ferro bem-sucedida em 
outubro de 1815, sendo o Intendente recebido em festas 
com o primeiro carregamento na sede do Distrito, o Arraial 
do Tijuco, hoje Diamantina, como reporta edição de 1816 
pesquisada pelo autor do jornal “Investigador Português”, 
que circulava em Londres. A partir das investigações realiza-
das no Brasil e em Portugal, o jornalista mineiro traz à luz 
esta pioneira experiência de produção de ferro e resgata a 
instigante trajetória do Intendente Câmara, cuja persona-
lidade marcante e controversa acabaria por ofuscar o feito 
da fábrica do Morro do Pilar.

Nascido em Itacambira, no Norte de Minas, em 1764, 
Manuel Ferreira da Câmara descendia de uma rica família 
baiana que veio para as minas na corrida do ouro. Passou 
parte de sua adolescência em Caeté e em 1784 já era admitido 
na Universidade de Coimbra, então destino obrigatório dos 
filhos da elite colonial. Após a diplomação, o jovem formado 
na Ilustração portuguesa ingressou na Academia de Ciências 
de Lisboa e junto com o futuro patriarca da Independência 
do Brasil, José Bonifácio de Andrada, visitou durante oito 
anos centros científicos, minas e metalúrgicas na França, 
Alemanha, Itália e Inglaterra.

Em 1800, Manuel Ferreira foi nomeado por Dom 
João intendente geral das Minas e voltou para o Brasil. 
No entanto, as intrigas na corte postergaram a sua posse 
e apenas em 1807 ele assumiria a Intendência, agora do 
Distrito Diamantino, onde governou até 1822. Eleito por 

Minas, ele foi depu-
tado constituinte em 
1823 e senador do 
Império, retornando 
à Bahia em 1830, 
onde fundou a Socie-
dade de Agricultura, 
Comércio e Indústria. 
Manuel Ferreira fale-
ceu em 1835. 

Publicado pela 
pr imei ra  vez  em 
1999, o livro tem 
nova edição revista 
e ampliada pela Ala-
meda Editorial.

Breve cronologia da siderurgia no Brasil Colônia

História da Mineração no Brasil, de Roberto Borges Martins e Octávio Elísio Alves de Brito
Do Diamante ao Aço, a trajetória do Intendente Câmara, de Américo Antunes
Morro do Pilar, berço da siderurgia brasileira, de Dely Coelho Nogueira
Implantação da grande siderurgia em Minas Gerais, de Demerval José Pimenta

Bibliografia consultada

Você sABiA?

Antes, o reconhecimento de paternidade era realizado somente via judicial através de 
processo apresentado a um juiz de direito, com manifestação do Ministério Público e presença 
de advogados. Agora, o processo é mais rápido e diretamente em cartório. Ele pode ser feito de 
maneira espontânea pelo pai ou solicitada pela mãe ou filho. Em todo caso, é necessário ir ao 
cartório de registro civil dar início ao processo. A via judicial ainda permanece válida quando o 
pai se recusa a reconhecer o filho.
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três a cada dez brasileiros
são analfabetos funcionais

O s dados sobre o ensino 
no Brasil são alarmantes. 
Segundo o relatório Edu-
cation at a Glance 2017 

(tradução livre “um olhar sobre a 
educação”), feito pela Organização 
para a Cooperação e Desenvol-

vimento Econômico (OCDE), em 
2015, mais da metade dos adultos, 
com idade entre 25 e 64 anos, não 
tinham acesso ao ensino médio e 
17% sequer concluíram o ensino 
básico. Esses números estão muito 
abaixo da média dos países da 
OCDE, que têm 22% de adultos que 
não chegaram ao ensino médio e 
2% que não concluíram o básico.

Para além disso, de acordo 
com o Indicador do Alfabetismo 
Funcional (Inaf), de 2018, três a 
cada dez pessoas de 15 a 64 anos 
são considerados analfabetos fun-
cionais. Esses dados representam 
29% do total, o equivalente a cerca 
de 38 milhões de brasileiros, sendo 
que, há 10 anos, essa taxa está 
estagnada.  

A coordenadora pedagógica da 
Educação de Jovens e Adultos do 
Colégio Padre Eustáquio, Schirley 
Silva, explica que o analfabeto 
funcional pode ser caracterizado 
por aquela pessoa que desenvolve 
alguns mecanismos para conseguir 
sobreviver na sociedade, onde a 
maioria das informações estão 
disponíveis apenas para quem ler. 
Ademais, a classificação leva em 
consideração os conhecimentos 
em português e matemática. “O 
analfabeto funcional não consegue 
ler, mas sabe qual ônibus pegar; 
não sabe fazer as contas mate-
máticas, entretanto, não dá troco 
errado. De alguma forma, essas 
pessoas desenvolvem capacidades 
para se adaptar”.

Schirley elucida que esse alto 
índice de pessoas analfabetas 
funcionais deve-se, principalmente, 
por falta de políticas públicas que 
estimulem jovens e crianças a estu-
darem. “Muita gente larga a escola 
cedo para poder trabalhar, pois a 
necessidade maior é a do sustento. 
Elas passam anos sobrevivendo a 
partir das suas necessidades e pro-
curam as salas de aulas mais tarde, 
depois que já criaram família, ou 
então nem voltam”. 

E essa falta de conceito preju-
dica de maneira decisiva na vida. 
“A falta de leitura, seja ela de texto 
ou de conteúdos matemáticos, 
impede a pessoa de entender 
informações que podem ser deter-

minantes. Para além disso, é um 
dificultador da comunicação, afinal 
ela pode se expressar apenas pela 
oralidade”, finaliza a professora de 
português Mary Guimarães. 

 

na telinha 
Um exemplo de analfabeto 

funcional é o personagem Sassá 
Mutema da novela “Salvador da 
Pátria”. Interpretado por Lima 
Duarte, o protagonista da novela 
é um boia-fria, analfabeto (sabia 

apenas escrever o seu nome) e 
viu-se obrigado a casar com a 
amante de um político conhecido 
para tentar disfarçar o adultério.

No enrolar da trama, Clotilde 
Ribeiro (Maitê Proença), professora 
universitária, leva a sua tese para 
ser desenvolvida em Tangará, 
cidade onde se passa o folhetim. 
Em contato com os boias-frias, ela 
os ensina a ler, enquanto colhe 
dados para o seu trabalho sobre o 
processo de dedução lógica num 
adulto alfabetizado.

conheça os níveis de alfabetismo: 

nível 1:

nível 2:

nível 3:

consegue retirar uma informação explícita em 
textos muito curtos, como títulos ou anúncios, cuja 

configuração auxilia o reconhecimento do conteúdo solicitado. Na 
matemática, acerta tarefas de leitura de números de uso frequente 
em contextos específicos: preços, horários, números de telefone, 
instrumentos de medida simples (relógio e fita métrica).

além de possuir a habilidade acima descrita, conse-
gue também localizar uma informação não explícita 

em textos de maior extensão, por exemplo, pequenas matérias 
de jornal. Na matemática, domina completamente a leitura de 
números naturais, independente da ordem de grandeza e é capaz 
de ler e comparar números decimais que se refiram a preços, contar 
dinheiro e dar troco.

é capaz de ler textos mais longos, podendo 
orientar-se por subtítulos, além de comparar textos, 

localizar mais de uma informação, estabelecer relações entre diver-
sos elementos do texto e realizar inferências. Na matemática, tem 
a capacidade de adotar e controlar uma estratégia na resolução de 
problemas que demandam a execução de uma série de operações. Fo
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fernAndA montenegro no sesc PAllAdium
Atriz vai lançar fotobiografia e fará leitura dramática baseada em Nelson Rodrigues

Ícone do teatro, da televisão 
e  do c inema,  Fernanda 
Montenegro está de volta à 

capital mineira. Em 24 de agosto, 
a atriz, de 88 anos, vai lançar no 
Grande Teatro do Sesc Palladium 
(Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro), 
a partir das 19h30, o livro Fernanda 
Montenegro: itinerário fotobiográ-
fico, pela Edições Sesc São Paulo. 
São 500 páginas, divididas em 11 

capítulos, para contar a trajetória 
pessoal e profissional de mais de 
sete décadas de carreira. O mate-
rial, organizado pela própria Fer-
nanda, inclui fotos inéditas de seu 
acervo pessoal e registros raros de 
atuação ao lado de outros grandes 
nomes do palco.

Fernanda Montenegro: itine-
rário fotobiográfico demandou 
mais de 5 anos de trabalho para a 
editora e a atriz. A obra inclui tam-
bém depoimentos de escritores, 
diretores, críticos de arte, atores e 
amigos. Fernanda faz ainda uma 
comovente homenagem ao seu 
companheiro de trabalho e vida, 
Fernando Torres. 

O livro foi lançado no dia 27 de 
julho, na Flip, em Paraty (RJ), e em 
11 de agosto, na 25ª Bienal Inter-
nacional do Livro de São Paulo. O 
diretor regional do Sesc São Paulo, 
Danilo Santos de Miranda, será o 
mediador do lançamento em Belo 
Horizonte. Para ter acesso ao Gran-

de Teatro, o público deve retirar 
ingressos a partir das 12h do dia 
24 de agosto, no centro cultural. 
A retirada está limitada a um par 
de ingresso por pessoa, mediante 
a apresentação de documento de 
identidade e doação de 1kg de 
alimento não perecível por pessoa, 
para o Programa Mesa Brasil Sesc. 

Fernanda Montenegro tam-
bém estará no Grande Teatro do 
Sesc Palladium, nos dias 25 e 26 
de agosto, para a leitura dramática 
do livro Nelson Rodrigues por Ele 
Mesmo, de Sônia Rodrigues. As 
apresentações serão no sábado, 
às 21h, e no domingo, às 19h. Os 
ingressos custam a partir de R$ 20 
(inteira). Esse projeto vem sendo 
realizado nas capitais e interior do 
país. A proposta é apresentar Nel-
son Rodrigues aos jovens, artistas, 
estudantes e público de todas as 
gerações como uma legítima expe-
riência de Brasil, e contribuir para 
promover a identidade nacional.

Esse projeto
vem sendo
realizado
nas capitais
e interior
do país

Fo
to

bi
og

ra
fi

co
 F

T 
D
an

i 
Sa

..
.

“Esse alto índice de pessoas analfabetas
funcionais deve-se, principalmente,
por falta de políticas públicas que

estimulem jovens e crianças a estudarem”
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os pequenos

negocios,

quando

eles mais

precisam. 

“Com o apoio do Sebrae, eu tive 
a oportunidade de participar 
de treinamentos e desenvolver 
estratégias coletivas para dar 
mais visibilidade pro produto”.

São muitas histórias como 
a do Cristian. Empresas que, 
com o apoio do Sebrae, 
crescem e fazem o país crescer.

O levantamento apontou que 70% dos 
belo-horizontinos têm a leitura de livros como 
hábito cultural preferido. Em segundo lugar, 
aparece a ida ao cinema com 66%. Além 
disso, a capital mineira teve o segundo maior 
resultado, entre as 12 cidades pesquisadas, no 
quesito visita a bibliotecas e saraus. O interesse 
por filmes faz Porto Alegre figurar no topo com 
70%, enquanto que a população de Salvador 
é apontada como a que mais lê com 72%.

Quando questionadas sobre o valor 
pago para assistir às atrações, 72% da po-

pulação das 12 capitais preferem programas 
gratuitos. O mesmo dado avaliado somente 
em Belo Horizonte recua para 67%. A pes-
quisa mostra ainda que as mulheres têm 
mais acesso que homens a livros, feiras de 
artesanato e dança. Já os homens têm mais 
acesso que mulheres a cinema, shows, fes-
tas populares, bibliotecas, museus, teatro, 
circo, saraus e concertos.

Apesar dos números gerais mos-
trarem um resultado animador, ao 
mesmo tempo, também revela a grande 

quantidade de pessoas que não tem 
acesso às atividades culturais. “Uma 
em cada três nunca pisaram em um 
teatro, a mesma quantidade nunca foi 
a um museu. Mais de 60% nunca viu 
um concerto de música clássica. 15% 
nunca leu um livro. Esses números são 
impressionantes e mostram que existe 
um gargalo”, analisa Ricardo Meirelles, 
coordenador da pesquisa e membro do 
núcleo de estudos e pesquisa da JLeiva 
Cultura & Esporte.

Pesquisa desvenda hábitos culturais
em Belo horizonte e outras capitais

Uma pesquisa sobre os 
hábitos culturais da 
população, realizada 

em 12 capitais, mostrou que 
Belo Horizonte está no topo 
do ranking nacional quando 

o assunto é frequência a 
museus, feiras de artesanato, 
shows, teatro e concertos de 
música clássica. O estudo da 
empresa JLeiva Cultura & 
Esporte foi feito entre 14 de 

junho e 27 de julho de 2017. 
No total, 10.630 pessoas res-
ponderam a um questionário 
com cerca de 50 perguntas 
sobre suas formas de consu-
mir diversão e arte.

daniel Amaro

NÚMEROS DA CULTURA EM BH

Feiras de artesanato 54%

Shows 53%

Teatro 41%

Museus 38%

Concertos 17%
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capital mineira está em primeiro lugar no ranking sobre
frequência a museus, feiras de artesanato, shows, teatro e concertos
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Uma em cada três
pessoas nunca pisaram

em um teatro, a
mesma quantidade

nunca foi a um museu
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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

26º ENCAFÉ - O Encontro Nacional da 
Indústria de Café (26º Encafé) que pela 
primeira vez acontecerá no exterior, já conta 
com a adesão de diversos participantes, 
fornecedores e entidades. Esse evento, come-

morativo aos 45 anos de fundação da ABIC, 
tem como tema “Inovação e Transformação 
Digital – Qual o melhor futuro para sua 
empresa?”. Tudo vai acontecer em um hotel 
no balneário de Punta Del Este, no Uruguai.

Incentivando o turismo. Para estimu-
lar as vendas do novo fretamento de Belo 
Horizonte (MG) para Porto Seguro (BA), a 
Visual Turismo anunciou a campanha de 
vendas “Costa do Descobrimento Plus”. A 
operadora vai premiar semanalmente, até 
30 de setembro, os dois melhores vendedores 

de pacotes para região, que compreende as 
cidades baianas de Porto Seguro, Arraial D’ 
Ajuda e Trancoso com vale-compras no valor 
de R$ 250. Os 15 melhores do ranking final 
de vendas participarão de um famtour para o 
destino e o grande campeão leva um prêmio 
especial de R$ 5 mil.

Comissão de 13%. No início de julho, o 
grupo Rio Quente lançou uma nova plata-
forma de reservas para agentes, integrando 
as opções do complexo goiano e da Costa 
do Sauípe (BA). Os profissionais podem 

montar pacotes customizados para os 
dois destinos e ter até 13% de comissão. A 
expectativa é que, até o fim do ano, o fluxo 
de reservas provenientes das agências de 
viagens cresça até 20%.

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

CURSOS DE MANIPULAÇÃO OBRIGATÓRIO

SUSTENTABILIDADE

VELHO CHICO

A Vigilância Sanitária de Belo Horizonte está 
iniciando uma fiscalização em todos os hotéis, 
restaurantes, bares, lanchonetes, motéis, pizzarias, 
churrascaria e similares. O Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte 
(Sindhorb) e a Amibar Associação Mineira de Bares 
e Restaurantes, Hotéis e Lanchonetes, em parceria 
com a Alimentum Consultoria estará realizando mais 

um curso na área de manipulação de alimentos, 
exigido pela Anvisa. O curso terá a duração de 5 dias, 
do dia 20 a 24 de agosto de 2018, das 15h às 19h. 
Local: Avenida Brasil, 510, 4º andar. As inscrições po-
derão ser feitas pelo site do sindicato www.sindhorb.
org.br e também por e-mail: tesouraria1@sindhorb.
org.br. No final do curso os alunos receberão um 
certificado de conclusão.

A AccorHotels iniciou o processo global de 
eliminação dos canudos de plástico em todas 
as suas operações na América do Sul. Em 2017, 

o grupo consumiu cerca 54 milhões de canudos 
plásticos no continente. Até junho de 2018, a 
redução foi superior a 20%.

A rede Bristol Hotéis & Resorts anunciou o início 
da operação do hotel Aline, em Delmiro Gouveia (AL), 
às margens do Rio São Francisco. Inaugurado há cerca 

de 3 meses, o empreendimento passou a operar sob 
a bandeira em 20 de julho, com 101 apartamentos, 
área de lazer, restaurantes e três salas para eventos.

Expofeira recebe mais de 50
mil pessoas em Juiz de Fora

Com público superior a 50 mil 
pessoas, contabilizado durante 
5 dias de festa, terminou a 65ª 
Expofeira Agropecuária de Juiz de 
Fora. Durante o período o Parque 
de Exposições “Adhemar Rezende 
de Andrade”, no Jóquei Clube, foi 
palco da festividade, organizada 
pela Prefeitura de Juiz de Fora 
(PJF), por meio da Secretaria de 
Agropecuária e Abastecimento 
(SAA), que integra o circuito de 
eventos rurais do município.

O encerramento oficial da Expo 
foi marcado com a premiação do 
Torneio Leiteiro, que contou com 
mais de 20 animais do circuito 
competitivo. Foram premiadas 
todas as vacas campeãs de cada 
categoria. Na classificação “Vaca 
Adulta”, o melhor animal produziu 
150,380kg de leite durante os 3 
dias de competição, sendo cinco 
ordenhas – uma produção/dia 
de 60,152kg. Na categoria “Vaca 
Jovem”, a campeã produziu um 
total de 103,780kg, o que repre-
senta 41,512 kg/dia. Na categoria 
“Novilha”, a campeã fechou a 
competição com 83,660kg, uma 
média diária de 33,464kg.

Os proprietários vencedores 
receberam como prêmio um cer-

tificado e um kit com silagem e 
adubo orgânico. Todos os produto-
res inscritos em programas da SAA 
terão direito ao kit. Sendo assim, os 
ganhadores da competição serão 
agraciados duas vezes.

Também durante a Expofeira, 
foram realizadas as exposições 
de cavalos da raça Mangalarga 
Marchador, Pônei, Piquira (as 
duas últimas, inéditas na cidade) 
e Gado Holandês. Além de uma 
série de palestras para capacitação 
do produtor rural.

O secretário de Agropecuária e 
Abastecimento, Bebeto Faria, ava-
liou como satisfatória a realização 

do evento, agradecendo a partici-
pação do produtor rural e também 
destacando que o agronegócio é 
um dos principais setores da nossa 
economia. 

O evento contou com diversos 
shows gratuitos, incluindo os de 
renome nacional, do cantor Thiago 
Brava e Grupo Molejo. Nestas duas 
apresentações, foi pedida a cola-
boração do público, com a doação 
de um quilo de alimento. Assim, 
a Secretaria de Desenvolvimento 
Social (SDS) da PJF arrecadou mais 
de 3 toneladas de mantimentos. 
Os itens serão repassados a uma 
instituição do município.

Foram premiadas todas as vacas campeãs de cada categoria
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LANÇAMENTO

Valdez Maranhão
com as promotoras

da cerveja Haller
durante comemoração

de 27 anos da
Feijoada do Maranhão,

que acontecerá no
Automóvel Clube

de BH no dia
1º de setembro
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Empresas são certificadas com 
Selo Verde em Coronel Fabriciano

Onze empresas reafirmaram 
seu compromisso ambiental du-
rante a entrega do Selo Verde, em 
Coronel Fabriciano. A certificação, 
inédita no município, é uma ini-
ciativa da prefeitura. O objetivo 
é incentivar o desenvolvimento 
sustentável das empresas e da 
população como um todo. 

O “Selo Verde” também ates-
ta que a empresa obedece aos 
padrões da qualidade, proteção 
e preservação ambiental, sendo 
recomendada e indicada ambien-
talmente pelo município. “É uma 
certificação municipal que abre 

as portas para parcerias, facilita 
o acesso a outros mercados, tem 
apelo publicitário e o mais im-
portante: reconhece as que estão 
realmente comprometidas com o 
desenvolvimento sustentável, em 
especial o ambiental”, destaca o 
prefeito Dr. Marcos Vinicius.

Para receber o selo, a empresa 
precisa, por exemplo, fazer o trata-
mento ou a destinação adequada 
dos resíduos sólidos industriais; de-
senvolver política de coleta seletiva 
de resíduos e possuir licenciamento 
ambiental vigente. Ao todo, são 
10 critérios, definidos por Lei Mu-

nicipal 4.150/2017. No total, 70 
empresas foram visitadas e outras 
20 apresentaram a documentação 
para pleitear a certificação. 

A adesão ao “Selo Verde” 
é voluntária e, para isso, basta 
efetuar o cadastro e receber o 
questionário sócio ambiental que 
deve ser respondido e entregue na 
Secretaria de Governança Urbana, 
Planejamento e Meio Ambiente. A 
empresa que obtiver um grau de 
comprometimento igual ou acima 
de 70% estará apta ao recebimen-
to. A certificação tem validade de 
dois anos, podendo ser renovado.

Dr. Marcos Vinicius: “É uma certificação municipal que abre as portas para parcerias”
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da redação

o seu consórcio multibrasileiro

O Atlético apresentou o za-
gueiro uruguaio Martín Rea (foto) 
na Cidade do Galo. Contratado 
junto ao Danúbio, do Uruguai, por 
empréstimo até 30 de junho de 
2019, com opção de compra dos 
direitos econômicos, o jogador foi 
apresentado pelo diretor de futebol 
Alexandre Gallo.

“Com muito prazer, apresenta-
mos mais um atleta que vinha em 
nosso radar há bastante tempo, com 
convocações para as seleções de 
base, sub-15, sub-17 e sub-20. A gente 
espera que ele possa, realmente, 
apresentar aqui todo o seu futebol, 
com determinação, da maneira que 

a gente o acompanhou, e que as coi-
sas aconteçam de maneira positiva”, 
comentou o diretor.

Martín Rea, de 20 anos, come-
morou a chegada ao Galo e espera 
mostrar seu potencial para que o 
clube venha a contratá-lo em defi-
nitivo ao término do empréstimo.

As expectativas são grandes de 
vir para um clube tão grande como 
o Atlético. Estou contente por estar 
aqui e convencido que, em um ano, 
posso mostrar o meu valor e fazer 
com que o Atlético faça a opção de 
compra”, disse o defensor.

“Aconteceu tudo muito rápido 
na minha carreira, foi uma surpre-

sa, mas me sinto preparado para 
isso. Ter aqui o Terans (David), que 
jogou comigo no Danúbio, vai me 
ajudar”, acrescentou Rea.

O zagueiro esteve na Arena 
Independência para acompanhar 
a vitória sobre o Santos e falou 
sobre a boa impressão que teve da 
torcida, além de elogiar a estrutura 
da Cidade do Galo.

“Fui à partida contra o Santos. 
Gostei do estádio e da torcida, que 
apoia muito a equipe. E o centro 
de treinamento é uma loucura. 
Estou orgulhoso de estar neste 
clube imenso e espero aproveitar 
a oportunidade”, destacou Rea.

treino com elástico faz 
tão bem quanto academia
O que antes parecia ser apenas 

brincadeira de criança, agora 
ganhou espaço nas acade-

mias. É que o elástico vem sendo 

usado como forma de aumentar a 
intensidade dos exercícios, garantin-
do eficácia e até mesmo resultados 
que, antes, só eram conquistados 
com equipamentos de malhar.

De acordo com o personal 
trainer Caio Augustus, os benefícios 

são o mesmo de qualquer outro 
exercício. “Melhora a carga respira-
tória, flexibilidade, força muscular 
e estabilização de articulação. A 
diferença é que a gente vai usar 
o mecanismo para o exercício ao 
invés de um peso estático ou uma 

máquina, o elástico passa a ser a 
fonte de resistência”.

Ele acrescenta que o exercício 
pode substituir a academia. “Mas ele 
chega só até determinado nível físico 
de condicionamento. Os treinos com 
elásticos foram criados na década de 

50 por soldados para reabilitação 
e fisioterapia mais específica. Para 
quem está iniciando, é perfeito”.

O treino passa a ser funcional. 
“Com o elástico a gente consegue 
trabalhar em qualquer ângulo de 
movimento. O professor tem que 
criar uma alavanca com braço de 
resistência com o corpo da pessoa”.

Ele elucida que, assim como 
qualquer exercício, é preciso cuida-
do. “O grande segredo é mesclar a 
intensidade e a postura da pessoa 
quando ela estiver realizando a ativi-
dade. São dois pontos que requerem 
cautela. A gente consegue aumentar 
a carga do treinamento também”.

Assim como na academia, o 
treinamento é feito com base no 
cliente. “Precisamos saber quais 
são os objetivos a serem alcan-
çados, como vamos fazer para 
atingi-los e quais são as restrições. 
Analisando isso, o professor monta 
uma série de exercício para pessoa 
fazer”.

Adaptação

Augustus cita que não existe 
uma contraindicação para o uso 
do elástico na prática de exercício 
físico, mas é preciso tomar cuidado 
com a intensidade e postura, além 
disso, requer avaliação de um 
profissional. “Se a pessoa já tiver 
alguma lesão é necessário cuidado 
para não sobrecarregar a região”.

Ele dá uma dica. “É preciso 
atenção na hora de fixar ele para 
que não estoure ou escorregue e 
volte contra a pessoa. Além disso, 

o acessório requer manutenção, 
pois se ficar guardado muito tempo 
pode ressecar. O indicado é sempre 
abri-lo e, quando for guardar, de 
vez em quando, passar talco”.

Foi isso que atraiu a estudante de 
nutrição Marinara Abreu. Ela conta 
que fazia academia há um tempo 
e nunca gostou. “Praticava quase 
que por obrigação, porque faz bem 
para a saúde, mas o ambiente é um 
pouco entediante ao meu ver”.

Ela conta que viu sobre o exercício 
com elástico na TV e interessou. “Na 
academia que eu fazia musculação 
tinha a modalidade e fiz uma aula 
experimental. Para mim, é bem mais 
puxado, mas, ao mesmo tempo, não 
é chato como usar os aparelhos”.

Marinara acrescenta que, 
quando não tem tempo de ir à 
academia, faz os exercícios em 
casa. “Não saio do que o meu 
treinador me ensina na academia. 
Tento fazer os alongamentos e os 
exercícios mais simples, porque 
fico com medo de me machucar”.

Para ela, a prática com o elásti-
co trouxe resultados positivos. “Eu 
passei a ver a atividade física com 
outros olhos. Além de sempre ter 
movimentos novos, é desafiador”.

Os preços dos elásticos va-
riam de R$ 14,90 à R$ 152,90. 
Eles podem ser encontrados 
em lojas de esporte. Cada cor 
possui uma intensidade, por 
isso, consulte um profissional 
antes de adquirir o seu.Prática requer cuidado e orientação profissional
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torneio interno de xadrez 
acontece no minas tênis clube

Classificação Geral:

Até 13 Anos

AcimA de 13 Anos

1º lugar:
Alberto Henrique Coutinho  

2º lugar:
Tito Herculano Diniz  

3º lugar:
Arthur Leandro Faria  

4º lugar:
Erich Douglas R. Garcia  

5º lugar:
Dênio Carvalho Machado  

6º lugar:
Albert Elie Nessim  

7º lugar:
Gustavo Luis Soares

8º lugar:
Giovanni Marcos F. de Andrade  

9º lugar:
Rômolo Gonçalves de Paula  

10º lugar:
Bernardo Novais Coutinho  

11º lugar:
Rômulo Alvarenga  

12º lugar:
Sérgio Otaviano A. de Almeida  

13º lugar:
João da Silva da Mendes Neto  

14º lugar:
Enéas Assis Fonseca Filho  

15º lugar:
Ivan Martins Miranda

16º lugar:
Ernesto da Cunha M. Quintão 

17º lugar:
Leonardo Pardini Ribeiro  

18º lugar:
Roberto Tostes Reis  

19º lugar:
Marcus Vinícius Rios Meyer  

20º lugar:
Geraldo Luiz Guimarães  

21º lugar:
Elias Antônio Paulino  

22º lugar:
Alex de Almeida Souza

1º lugar:
Cauan Knupfer Coutinho  

2º lugar:
Guilherme Nogueira Mendes  

3º lugar:
Gabriel Romano Berindoague  

4º lugar:
Diana Camargos de Abreu  

5º lugar:
Caio Pires Repinaldo  

6º lugar:
Sofia Daldegon Coutinho

O tradicional Torneio Interno 
de Xadrez reuniu 28 minastenistas, 
no último dia 11, no CF3 do Minas 
I. Distribuídos nas categorias “Até 
13 anos”, com seis participantes, e 
“Acima de 13 anos”, com 22 joga-
dores, os associados mostraram 
estratégia, concentração e perspi-
cácia, características necessárias 
para um bom jogo de xadrez, 
sem perder a leveza e o espírito 
competitivo.

Ao final das partidas, os três pri-
meiros colocados de cada catego-
ria foram premiados com troféus. 
E nessa edição, uma surpresa: os 
cinco primeiros lugares da cate-
goria adulta e os dois primeiros 

colocados da categoria infantil se 
qualificaram para disputar uma 
partida simultânea, também em 
agosto, com Henrique Mecking, o 

Mequinho, considerado o maior 
jogador brasileiro de xadrez de 
todos os tempos. Parabéns aos 
ganhadores!
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Galo apresenta
uruguaio Martín Rea
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