
Pessoas com mais de 60 
anos movimentam anu-
almente R$ 1,6 trilhão no 

Brasil e, segundo pesquisas in-
ternacionais, o poder de compra 
desse público deve superar R$ 30 
trilhões até 2020. De olho nesse 
mercado, a CDL/BH encomendou 
um estudo que mostra o perfil 
dos mineiros acima de 55 anos 
e seu hábitos de consumo.
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O Brasil tem, em média, 21 milhões de 
fumantes, ou seja, 12% da população. Po-
rém, os danos causados por esse vício não 
afetam apenas a essas pessoas: quem está 
próximo acaba tendo problemas de saúde, 
pois inala a fumaça tóxica.

somos 14 milhões de 
fumantes passivos

“Fim do PlAnetA terrA”
“O uso exagerado dos recursos 

naturais está afetando diretamen-
te a vida das pessoas. Existe uma 
questão urgente de consumo desen-
freado e que é feito com total falta 
de sustentabilidade”, alerta Fabiana 
Alves, especialista em mudanças 
climáticas do Greenpeace.

PIS/PASEP PARA QUITAR DÍVIDAS 
De acordo com dados do governo 

federal, 28,75 milhões de pessoas 
terão direito a sacar os recursos do 
PIS/Pasep, entretanto, esse dinheiro 

não ficará muito tempo no bolso dos 
brasileiros. Afinal, 45% dos cotistas 
devem utilizar o dinheiro para pagar 
dívidas em atraso.

Agora em Minas Gerais é 
lei: hospitais públicos e priva-
dos conveniados ao SUS terão 
de afixar cartazes informando 
que vítimas de acidente de 
trânsito podem requerer o 
DPVAT sem intermediação de 
terceiros.

Eleição em Minas 
segue imprevisível

Com a saída de Marcio Lacerda (PSB) 
e a entrada de Adalclever Lopes (MDB) na 
disputa eleitoral para governador, a sucessão 
mineira segue uma incógnita. “Atualmente, 
as pesquisas têm mostrado que cerca de 
50% da população ainda não escolheu seu 
candidato”, informa o cientista político Mal-
co Camargo. Na página você ainda encontra 

outra matéria referente ao pleito deste ano. 
Igor Timo (foto) é mais um empresário, 
do ramo de Segurança Privada, que migra 
para a política e concorre a uma vaga como 
deputado federal. Se eleito, ele promete 
promover transformações sociais.
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mineiro vai participar de 
competição mundial de triatlo

Thiago Vinhal, de 33 anos, será o re-
presentante do estado no Campeonato 
Mundial de IronMan 2018, em Kona, no 
Havaí, no mês de outubro. Essa será a 
sua segunda vez na competição, sendo 
que, no ano passado, ele fez história: 

completou a prova em tempo recorde 
entre todos os atletas brasileiros que já 
competiram, com 8h27min24, tendo sido 
o 13º colocado em sua estreia.

economiA – PáGinA 4

cidAdes – PáGinA 10

Seguro DPVAT não precisa de 
advogado para ser solicitado
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Cheque especial com o ambiente
Humanidade já utilizou todos os recursos
naturais que a terra é capaz de renovar

Agosto começou 
com uma notícia 
alarmante: no 

dia 1°, a humanidade 
consumiu todo o orça-
mento do meio ambien-
te para 2018. Em uma 
analogia, é como se 
estivéssemos operando 
no vermelho. 

O fenômeno tem 
acontecido cada vez 
mais cedo. O “Dia da 
Sobrecarga da Terra” em 
1975 acontecia em 28 de 
novembro, por exemplo. 
Em 2016, foi em 8 de 
agosto e o ano passado 
foi no dia 02. A conta 
é do Global Footprint 
Network (GFN), uma 
organização de pesqui-
sa que mede a pegada 
ecológica das atividades 
humanas no mundo. 
Os estudos apontam 
que, até o fim de 2018, 
teremos consumido 1,7 
planeta terra. Um ape-
tite que, para os espe-
cialistas, é insustentável 
em longo prazo.

Estamos consumin-
do tanto que a terra 
não consegue mais se 
regenerar em tempo 
hábil. O edição do Brasil 
conversou com a espe-
cialista em mudanças 
climáticas do Greenpe-
ace Fabiana Alves, que 
explicou as consequên-
cias disso para o futuro 
do planeta.

o que é o dia da sobrecarga da terra?
Marca o momento em que, naquele ano, o mundo 

consumiu todos os recursos renováveis. É como se estivés-
semos entrado em cheque especial com o planeta. Essa 
conta é feita anualmente e a gente tem observado que 
acontece cada vez mais cedo.

chegar cada vez mais cedo a esse dia 
significa exatamente o quê?

O modelo de desenvolvimento econômico que uti-
lizamos no nosso planeta é errado e afeta o direito das 
pessoas. A gente não pode descolar o direito da população 
em relação ao meio ambiente. O fato de estarmos consu-
mindo cada vez mais os recursos renováveis do planeta e 
exaurindo ele anualmente - cada vez mais cedo, significa 
que existe uma questão urgente de consumo desenfreado 
dos nossos recursos e que isso é feito com total falta de 
sustentabilidade. 

de onde vem esse consumo?
Economicamente, o mundo é voltado para oferta 

demasiada e isso gera uma grande demanda. Desde 
a alta ingestão de carne, plásticos, comida – que tam-
bém é desperdiçada – além do mau consumo da água. 
Esse é um grande exemplo do Brasil, já enfrentamos 
grandes secas. É um olhar de consumo das pessoas, 
mas também de oferta das empresas, até mesmo do 
setor da agropecuária.

Quais podem ser as consequências do 
consumo desenfreado dos recursos 
naturais da terra?

Primeiro, ele vai afetar diretamente as pessoas. As 
queimadas, por exemplo, que emitem gás carbônico 
afetam o mundo inteiro e também os habitantes das 
regiões de florestas. Além disso, pode acarretar a 
quebra de safra, temperaturas muito altas ou baixas, 
fazendo com que o clima mude de maneira drástica. 
Consequências na saúde com o desenvolvimento de 
mosquitos que podem causar doenças em toda a po-
pulação, etc. É um desequilíbrio total. 

na sua opinião, o que poderia ser 
feito para ajudar o planeta?

Nós precisamos acabar com o desmatamento 
no país. Olhar para a energia renovável, parar de 
consumi-la de combustíveis fósseis, ter um planeja-
mento de governo olhando para energias renováveis 
e não mais para as descartáveis. Além disso, no Brasil, 
é importantíssimo acabar com o desmatamento em 
todas as suas formas, que é algo que afeta diretamente 
as pessoas que habitam os locais e o mundo todo.

Já existem medidas sendo tomadas? 
As políticas públicas são muito fracas. Existe, por exem-

plo, o Acordo de Paris que é histórico, onde os países se com-
prometem em diminuir suas emissões. Mas, no Brasil existe 
uma dificuldade em saber o que é desmatamento legal e 
ilegal. Essas questões precisam ser fortalecidas por órgãos 
de combate ao desmatamento, ter melhor financiamento 
por parte do governo e de um olhar mais holístico. Falta de 
água e a quebra de safra estão correlacionadas, então é 
necessário integrar esses ministérios para conseguir chegar 
aos objetivos propostos nas promessas internacionais.

o que falta para que a população se 
conscientize?

A população vota. Esse é um poder que ela tem dentro 
da democracia. Eu acredito que é o momento de pensar bem 
em que candidato reflete a conscientização do consumo de 
maneira sustentável. Além disso, é necessário cobrar políticas 
não destrutivas ao planeta. Chegou o momento de uma 
conscientização no que diz respeito ao consumo e também 
na maneira de votar e ver quem você coloca no poder.

especialista em mudanças climáticas
do Greenpeace Fabiana Alves

Analfabetos funcionais 

Incitamos os candidatos à Presidência da República a se aterem de 
maneira explícita no debate sobre a necessidade de mais investimento 
na educação brasileira. Veja que, no inicio deste mês, o atual governo 
federal sinalizou que irá cortar, a partir do início de 2019, a verba 

destinada ao pagamento dos bolsistas de alunos que cursam mestrado e 
doutorado e, na avaliação de especialistas, isso é um absurdo, pois o Brasil 
retroagiria décadas nas pesquisas científicas.

Hoje, quando se fala em pobreza em nosso país, pode se dizer que essa 
realidade está intimamente atrelada a uma educação básica carcomida, sem 
a menor condição de preparar os jovens para um futuro mais promissor e, ao 
contrário do que se espera, é um modelo que facilita o crescimento do índice 
de violência, especialmente, nas periferias das grandes cidades. Especialistas 
garantem que, para soerguer o desenvolvimento econômico de uma nação, 
a educação é essencial em médio e longo prazo. 

A margem desse debate, convém observar a falta de verba destinada a 
melhoria do grau de escolaridade da população, por absoluto comodismo 
dos governantes, ao longo de décadas. É histórica a demanda por salários 
mais dignos aos professores, reivindicação sempre deixada no esquecimento 
pelas autoridades públicas. Recentemente, foi publicado um relatório intitu-
lado de “Um olhar sobre a Educação”, da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), no qual fica claro a penúria vivida 
pelas pessoas que não conseguem sair das amarras devido a ausência de 
conhecimento. 

É exatamente assim que surge o analfabetismo funcional. Essas pessoas 
são forçadas a sobreviver no meio da sociedade, porém não conseguem ler e 
nem sabem fazer contas matemáticas, mas se viram para executar as ativida-
des diárias. Essa situação revela o desenho de um aprendizado inadequado 
nos primeiros anos escolares. Corroborando com o tema, podemos apresentar 
os dados do Indicador do Analfabetismo Funcional (INAF), de 2018: três a 
cada dez pessoas, de 15 a 64 anos, fazem parte desta realidade. Só para se 
ter uma ideia, esses números representam algo em torno de 29% do total 
dos entrevistados, equivalente a 38 milhões de brasileiros. E mais, essa taxa 
está estagnada nos últimos 10 anos. 

Deste modo, senhoras e senhores candidatos, a sorte está lançada. Esses 
índices revelam o que somos: um país pobre e com uma imensa massa po-
pulacional sem a mínima escolaridade. Basta ver que a nossa gente sequer 
consegue concluir o ensino básico. Para além disso, é neste hiato que reside 
as maiores chances dos espertalhões se aproveitarem da inocência de muitos.

 Os países mais civilizados e desenvolvidos do mundo já aprenderam a 
lição básica de apostar na educação como caminho mais curto para con-
quistar prosperidade e riqueza.
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Os nomes estão definidos – são 13 can-
didatos à Presidência da República, 
apoiados pelos mais de 30 partidos 

existentes no país, um exagero que não se vê 
em nenhum outro lugar do mundo. Embora 
muito se fale de renovação, a maioria dos 
candidatos é veterana. Da mesma forma, 
também não se veem nem se ouvem pro-
postas inovadoras e ousadas para tirar o 
país de uma crise que já vai completar sua 
primeira década – um período de grandes 
sacrifícios para os mais de 200 milhões de 
brasileiros, para os trabalhadores, sobretudo 
os 13 milhões de desempregados, e para a so-
ciedade em geral que, dia após dia, vê piorar 
a qualidade dos serviços públicos na área da 
saúde, educação, transportes e segurança.

Não nos deixemos enganar: os proble-
mas estão todos aí, cada vez mais graves, 
cada vez maiores e praticamente todos 
criados pelos próprios políticos que, em 
teoria, deveriam trabalhar para evitar que 
eles surgissem. Nossa carga tributária se 
destaca entre as maiores do mundo, nossa 
previdência social é um atentado às finanças 
públicas, nossa legislação eleitoral é caótica 
e casuística, nossas taxas de juros são estra-
tosféricas. Tudo isso é consequência do maior 
de todos os problemas do país e que muitas 
vezes, quase sempre, nem é percebido: o 
tamanho do Estado brasileiro.

Contrariando o preceito constitucional 
que estabelece que “todo poder emana do 
povo e em seu nome deve ser exercido”, o 
Estado brasileiro, lamentavelmente, tornou-se 
maior do que a sociedade, sócio majoritário 

e controlador da nação, autoritário, prepo-
tente e muitas vezes injusto. Os exemplos 
são muitos. De toda a riqueza produzida 
no país, 33,7% (carga tributária) são gastos 
pelo governo, que ainda tem que refinanciar 
os pagamentos de juros da ordem de 6% do 
PIB, elevando continuamente a dívida pública 
que já chega a 77,2% do PIB. O governo gasta 
muito e gasta mal.

Os números são claros e inquestionáveis. 
Das despesas primárias em 2017, o governo 
gastou 48% (R$ 612 bilhões) com a previdên-
cia social – aposentadoria, pensão e benefício 
de prestação continuada (BPC). Outros 22,2% 
(R$ 284 bilhões) foram gastos com pessoal e 
encargos. Somando essas rubricas, são 70% 
dos desembolsos do governo federal (quase 
R$ 900 bilhões). Gastos apresentados à 
opinião pública como vilões do orçamento 
ficam com a menor parte: Bolsa-Família (2%), 
Educação (3%) e Saúde (7%).

No total, em razão de dispositivos cons-
titucionais e/ou legislação ordinária, 93,7% 
do orçamento do governo federal refere-se 
a gastos obrigatórios que, em nenhuma 
hipótese, podem ser realocados. Nesse ce-
nário, o que sobra para investimentos – em 
infraestrutura, por exemplo – é pouco ou 
quase nada: 0,69% do PIB em 2017, apenas 
R$ 46 bilhões. Esse percentual, que chegou 
a ser mais que o dobro em 2014 (1,34% do 
PIB), é hoje inferior ao de 2006.

Estudos realizados por especialistas em 
finanças públicas mostram que 57,9 milhões 
de brasileiros estão na “folha de pagamento” 
do governo – são 28% da população. São 

10 milhões de servidores públicos (ativos e 
inativos), 33,8 milhões de aposentados e/
ou beneficiários do INSS, 13,4 milhões de ins-
critos no Bolsa-Família. Nesse emaranhado, 
por trás de iniciativas justas, escondem-se, 
especialmente no serviço público, privilégios 
que precisam acabar.

Registre-se que, além da carga tributá-
ria visível, existem os “custos regulatórios 
ocultos”, caracterizados pela insegurança 
jurídica, pela complexidade da legislação tra-
balhista, tributária e ambiental, entre outros 
igualmente impactantes. Para cumprir todas 
as exigências da legislação tributária e traba-
lhista, por exemplo, as empresas brasileiras 
gastam quase 2 mil horas anuais. 

Em países da Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
a média é de 161 horas – 12,42 vezes menor 
que no Brasil. Outro exemplo: um empregado 
custa à empresa cerca de três vezes o valor 
do seu salário, absurdo que não se vê em 
nenhuma outra nação.  Essas são pequenas 
frações dos custos ocultos que desestimulam 
a atividade produtiva, inibem a geração de 
emprego e renda, degradam a competitivida-
de das empresas brasileiras e comprometem 
o desenvolvimento do país. 

O tamanho do Estado é, sem dúvida, o 
grande desafio que a sociedade brasileira 
precisa resolver, e a hora é agora, com as elei-
ções de outubro. Em vez de votar em branco 
ou anular o voto em razão da descrença com 
a política, a sociedade precisa se mobilizar 
para escolher candidatos verdadeiramente 
comprometidos com o país.

tamanho do estado
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oposto do slogan
O sistema bancário brasileiro precisa ser mais eficiente. 

Um exemplo disso vem do Santander. Em suas propagandas e 
divulgações, o banco nos questiona: “O que a gente pode fazer 
por você hoje?”. Quem vê até pensa que a instituição, de fato, 
vai nos auxiliar. Mas, segundo usuários, a resposta para essa 
pergunta seria: nada. É que o banco atrasa todos os serviços 
e, inclusive, demora 15 dias para entregar um simples talão 
de cheque aos clientes. Ora, veja...

Política em ouro Preto 
No momento, o assunto em pauta é a sucessão para o 

Governo de Minas. Porém, já começa a ser desenhada a cami-
nhada em relação a alguns municípios mineiros para o pleito 
de 2022. O PT pretende voltar ao comando de Belo Horizonte. 
Já na histórica cidade de Ouro Preto, o atual secretário de 
Estado da Cultura, oswaldo Araújo já pensa na possibilidade 
de colocar o seu nome. Tema, com certeza, a ser reavaliado 
depois de janeiro.

cena única – De qualquer maneira, o ciumento prefeito 
Julio Pimenta (MDB), deve ficar atento a esse fato. 

Garimpando votos
Depois de aparecer em debates nos programas de TV, o 

candidato a governador pelo partido Rede de Sustentabilidade, 
João Batista mares Guia começou a conquistar a confiança 
de eleitores ligados ao segmento da educação. Ele é professor, 
portanto, estaria falando a língua de sua própria turma. A 
conferir...

contra a mineração
túlio lopes (PCB) foi o primeiro candidato ao Senado a ser 

entrevistado pelo Programa Mundo Político, da TV Assembleia. 
O professor bateu pesado em vários temas do cotidiano mineiro 
e nacional, porém, foi firme contra o segmento mineral do 
estado como era de se esperar.

Famigerada intervenção 
“O crime no Rio de Janeiro é mais organizado do que as 

Forças Armadas que atuam por lá. A intenção era boa, mas o re-
sultado está sendo pífio”, avaliação do filósofo luiz Felipe Pondé.

Política nacional
Na avaliação do historiador paulistano leandro Karnal, o 

brasileiro está muito atento sobre os acontecimentos políticos 
visando à eleição do presidente da República. Enquanto na 
prática, o mais importante seria prestar atenção na eleição 
dos membros do Congresso, pois são eles que mandam no 
Brasil. Inclusive, são eles que cassam presidentes, como tem 
acontecido depois da redemocratização do país. 

lula e a eleição
O filósofo mário sergio cortella comenta: “Nunca vi uma 

candidatura à presidência incomodar tanto como o caso do 
ex-presidente lula (PT) que, mesmo preso, continua liderando 
as pesquisas”. 

Farmácias X livrarias
Essa é uma pérola do escritor português, José eduardo 

Agualusa, durante entrevista recente à TV brasileira: “No Brasil, 
atualmente, há muito mais farmácias do que livrarias. Por 
conta disso, temo pelo futuro promissor da cultura em geral”. 

sabotagem na usiminas?
Já têm especialistas dizendo que a direção da Usiminas 

deveria pensar na possibilidade de abrir uma investigação a 
fim de saber se a recente explosão na empresa, provocando 
danos materiais e ferindo dezenas de pessoas, não foi uma 
espécie de sabotagem industrial. Será?    

marqueteiros desempregados
Ao longo de duas décadas, a classe dos marqueteiros 

políticos foi privilegiada com alguns profissionais do setor 
enriquecendo de Norte a Sul do Brasil, incluindo Minas Gerais. 
Agora, em época de vacas magras, essa turma da pesada está 
ficando fora das campanhas, cujos coordenadores e os próprios 
candidatos alegam falta de recursos financeiros. 

Palavra da presidente 
“Na minha opinião, se o brasileiro almeja um governo 

sério e honesto, tem que participar do processo eleitoral”. 
Palavras da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra 
cármen lúcia.

Bolsonaro nas redes
Depois de tentar mais espaço no horário de TV e devido a 

falta de recursos financeiros para investir em sua campanha, 
o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), segundo informação 
do cientista político ricardo sennes, decidiu apostar firme 
nas redes sociais.

cena única. Talvez, o cientista tenha emitido essa opinião, 
porque, dificilmente, as redes sociais serão capazes de disse-
minar sozinhas uma campanha no Brasil.

cenário econômico 
“Depois dos números positivos na arrecadação de impos-

tos, demonstrados por meio de gráfico da Receita Federal, o 
cenário econômico para o próximo ano pode ser melhor do que 
o previsto até agora”, analisa o comentarista da GloboNews 
João Borges. Quem sabe?

em defesa da democracia 
Historiadora e professora da UFMG, Heloisa starling disse, 

recentemente, que o debate sobre o sistema político atual é 
importante. “É bom manter o sistema republicano de hoje, 
pois o contrário é tiranismo”. 

No dia 21 de agosto, foi realizada a última au-
diência pública do processo de revisão do Plano 
Diretor de Itabirito. Com o plenário da Câmara 
Municipal lotado, foi apresentado o anteprojeto 
de lei do documento. Na oportunidade, o público 
presente, composto por moradores, vereadores, 
representantes de entidades, empresários e 
profissionais da área, pôde apresentar novas 
sugestões para serem incluídas no projeto final. 

A minuta foi construída com base na legisla-
ção vigente e já considera as sugestões coletadas 
nas audiências e oficinas realizadas desde 2017. 
De acordo com o secretário de Urbanismo, Marco 
Aurélio Rocha, o anteprojeto é resultado de um 
longo trabalho. “Esta é uma construção coletiva, 
fruto da troca de ideias com diversos setores e 
com a participação efetiva dos moradores. Só 

desta forma podemos propor soluções e cami-
nhos para um crescimento sustentável”, afirmou. 

Após a audiência, a equipe responsável 
pelo projeto vai analisar as sugestões da última 
audiência para a entrega do produto final. A 
previsão é que o documento seja disponibili-
zado para a prefeitura em setembro deste ano. 
De acordo com a coordenadora do projeto, 
Ana Carolina Soraggi, do Instituto de Estudos 
Pro-Cidadania (Pro-Cittá), apesar de esta ser 
a última audiência pública, a participação da 
população não termina agora. “Esta audiência 
não encerra a discussão e nem o trabalho de 
gestão democrática. O processo participativo 
continua na votação do projeto na Câmara 
e, posteriormente, no acompanhamento dos 
resultados”, disse. 

Morador do Acuruí, Bernardo Tavares 
participou do processo desde o início e se 
diz feliz com o resultado. “Trouxemos uma 
proposta de revisão que foi analisada pela 
equipe responsável e contemplada neste an-
teprojeto. Fiquei feliz em perceber que minha 
participação não foi ignorada, que não perdi 
meu tempo participando das audiências. 
Em um processo como este é importante 
que a população exponha suas percepções”, 
comemorou. 

O arquivo completo da versão prelimi-
nar, assim como as informações das etapas 
anteriores, está disponível para consulta 
no site da Prefeitura. As sugestões também 
podem ser encaminhadas para o e-mail 
pditabirito@gmail.com.

sucessão mineira 
volta à estaca zero

Analisando as últimas pesquisas, o cená-
rio eleitoral mineiro fez uma curva de 
360 graus e voltou à estaca zero, prin-

cipalmente, após a confirmação da presença do 
deputado Adalclever Lopes (MDB) na disputa ao 
governo do estado. A candidatura do presidente 
da Assembleia fez renascer a esperança de sete 
partidos da coligação que, até então, apoiava 
Marcio Lacerda (PSB). Esse grupo acredita que o 
trabalho deve ser feito buscando o crescimento 
da terceira via para conquistar o Palácio da 
Liberdade. 

Quando tudo parecia caminhar para a polari-
zação entre Antonio Anastasia (PSDB) e Fernando 
Pimentel (PT), o jogo sucessório estadual entrou 
por uma vereda que, dificilmente, pode ser anali-
sada de maneira simplista e antecipada.

Bastidores

Consta nos bastidores que a pre-
sença de Lacerda foi fundamental para 
o anúncio do MDB em apostar as suas 
fichas em Adalclever Lopes. “Ele irá 
transferir votos e ajudar na estrutura 
logística da campanha”, resume um 
amigo próximo.

Entre os próprios emedebistas circu-
lou essa informação durante a semana 
toda. Mas outros fatos também podem 
ter contribuído para o encaminhamento 
dessa decisão como, por exemplo, os 
deputados estaduais da legenda que 
estavam caminhando para a direção de 
Anastasia. Agora, com o presidente da 
Casa na disputa, os parlamentares vão 
repensar a estratégia. 

Tudo indica que agora haverá uma 
reta final de campanha mais serena, 
a não ser que a delação premiada de 
Marcos Valério, feita recentemente à 
Polícia Civil de Minas, possa se traduzir 
em uma nova reviravolta. 

Adalclever lopes quer mudar da
Assembleia para o Palácio da liberdade

Pesquisas eleitorais 

Considerando os fatos e tendo como 
base as pesquisas realizadas por institutos 
especializados, o professor da PUC Minas 
e cientista político Malco Camargo comen-
tou: “Não há nada que diga que as pesqui-
sas estão erradas. Elas são o retrato de um 
momento e podem alterar com entrada da 
propaganda eleitoral no rádio e TV”. 

Camargo acrescenta ainda que: “Atual-
mente, as análises têm mostrado que algo 
em torno de 50% da população ainda não 
escolheu seu candidato. As propagandas 
terão influência em quem ainda tem dúvida 
e também para aqueles que já escolheram 
os candidatos”. 

Ele finaliza afirmando que a eleição ainda 
não começou. “O processo se dá com o início 
da propaganda eleitoral gratuita na TV”.
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Empresário almeja ser uma
voz para o Vale da Esperança

A história bíblica de Davi contra Golias 
sempre foi motivo de reflexão. A força 
de um gigante sendo superada pela 

sabedoria e fé de um jovem. Analogia à parte, 
às vésperas das eleições que mobilizará nosso 
país, vencer “gigantes” será um, dentre os mui-
tos desafios, que serão enfrentados por aqueles 
que terão a responsabilidade de lidar com 
os grandes dilemas envolvendo a sociedade, 
saúde, segurança, educação, inclusão social, 
emprego e renda. Questões que clamam por 
ações urgentes daqueles que irão ocupar uma 
das muitas cadeiras oferecidas nas diversas ins-
tâncias de poder. Assembleia, Governo Estadual, 
Congresso Nacional e Presidência da República.

deputado federal 

Na Câmara Federal, composta por 513 depu-
tados, 53 serão eleitos para representar Minas 
Gerais. Para as próximas eleições de outubro, 
quase 850 candidatos entraram nessa disputa. 

Um deles é Igor Timo, de Virgem da Lapa, 
no Vale do Jequitinhonha, região que tem o 
menor Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) de Minas. Igor participará, pela primeira 
vez, do pleito eleitoral. Um jovem empresário 
de 36 anos que, desde cedo, conviveu de perto 
com a dura realidade de uma região cercada 
por limitações de toda natureza. Para Igor, a 
campanha será mais uma dentre as muitas 
batalhas já travadas ao longo da vida. Exemplos 
dessa luta já foram escritas e serão alicerces de 
sustentação do projeto que tem sido apresenta-
do aos mineiros para a Câmara Federal, sempre 
propondo mudanças, usando a política como 

instrumento pleno de transformação social e 
base para a construção de um novo caminho.

A referência dessa vontade de transforma-
ção está sublinhada na trajetória de vida de 
Timo. Uma delas está na consolidada experiên-
cia da empresa criada, em 2006, no ramo da 
segurança privada que, hoje, é responsável pelo 
sustento de milhares de famílias no estado e no 
Brasil. Na Associação das Empresas Prestadoras 
de Serviços do Estado de Minas Gerais (AEPS – 
MG), ele esteve à frente por quase 2 anos e lá 
também é outro bom exemplo. 

Como tantos outros empresários que ini-
ciam em mercados bastante disputados, Igor 
fez da entidade um instrumento de força para 
negociar interesses com quatros sindicatos que 
representam as categorias e pleitear questões 
- até então não discutidas - que trouxessem 
benefícios para patrões e empregados nas 
convenções coletivas. 

Ações pontuais e necessárias que garanti-
ram a saúde das empresas e a manutenção de 
direitos dos trabalhadores. Ações pautadas pelo 
comprometimento, habilidade de negociação 
e boas ideias que redundaram em benefícios 
mútuos. Decisões que afiançaram progresso e 
fôlego às empresas até os dias de hoje, geração 
de empregos e renda para as famílias. 

Vivências que Timo quer levar como referên-
cias para o trabalho que pretende desenvolver, 
caso conquiste uma vaga na Câmara Federal. 
Preconiza mudanças! Saúde, segurança, edu-
cação, emprego e renda.  Esses são alguns dos 
pilares que serão alvos de sua trajetória na vida 
pública. Ele almeja ser ouvido e de ter a acolhi-
da daqueles que, de fato, compartilham desse 

desejo de mudar o Brasil, trazendo de volta 
a esperança. O medo de um país sem futuro 
pode ser reconstruído pelo trabalho, a partir 
de princípios básicos como a honestidade, ética 
e o respeito àqueles que como Igor Timo tem 
um pensamento humanizado e desejam ver a 
nação se reerguer desse caos social.

* O Edição do Brasil está publicando uma 
série com empresários que adentram à política

empresa de igor timo gera
emprego em minas e no Brasil

itabirito apresenta anteprojeto de
lei do Plano diretor do município
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Instituto Mineiro de Contabilidade

daniel Amaro

Caros leitores, sinto-me na obrigação de 
esclarecer alguns pontos, que via de regra 
não ficam bem claros ao público, quando 

o assunto é a composição dos salários pagos a 
magistratura, bem como se tais “salários” são 
recebidos dentro da legislação vigente.

O primeiro ponto a ser esclarecido, seria 
o teto constitucional, e quais verbas o com-
põe. Pois bem, o teto seria o valor máximo 
que qualquer servidor/funcionário público, 
poderia receber a título de remuneração 
ou aposentadoria por mês, sendo este teto 
definido no âmbito federal, pelo subsídio 
dos ministros do Supremo Tribunal Federal 
(STF), atualmente R$ 33.763,00. Agora, o que 
compõe este teto? O teto é composto apenas 
pelas verbas remuneratórias ordinárias, por-
tanto, os valores referentes a abonos, auxílios, 
diferenças salariais, etc., ficam fora deste 
cômputo, tanto para os servidores quanto 
para os magistrados.

O teto mineiro, é composto pelo subsídio 
dos desembargadores do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG), atualmente R$ 
30.471,11. Contudo, como vimos acima, várias 
verbas não incorporam este valor, neste ponto 
devemos observar que os desembargadores/
juízes do TJMG, assim como toda a magistra-
tura nacional, recebem além de seu subsídio, 
verbas de cunho esporádico como abonos, 
auxílios, diferenças salariais, etc.

Outro ponto importante na carreira dos 
servidores públicos/magistrados, são as 
chamadas “Férias Prêmio”, que garante a 
estes, o direito a 3 meses de férias extras 
a cada 5 anos de serviços prestados, sendo 
divididas hoje em 2 categorias, as adquiridas 
antes e depois de 29/02/2004, pois os perío-
dos de férias adquiridos antes do advento da 
EC 57/2003, podem ser convertidos em espé-
cie quando da aposentadoria do servidor. Já 
as adquiridas em períodos posteriores à citada 
lei, somente poderiam ser gozadas (em tese).

Digo “em tese” pois judicialmente, inclusi-
ve já com análise pelo STF, temos conseguido 
reverter esta situação, onde via processo 
judicial, os servidores garantem o seu direito 
de perceber estes valores, contudo, pagos via 
precatório.

Pois bem, em Minas Gerais, a LC 146/18, 
permite aos magistrados receberem estas 
férias em espécie, desde que sejam negadas 
o seu gozo, por necessidade do serviço público, 
limitada a 2 períodos por ano. Com esta mu-
dança, a tendência é que os valores pagos aos 
magistrados, seja desmembrado no decorrer 
dos anos, com isso os “salários” pagos no 
ato das aposentadorias, passariam a ser bem 
menores. As chamadas “Férias Prêmio”, foram 
instituídas em Minas Gerais pela lei 869/52, 
e devidamente chanceladas pelo advento de 
nossa Constituição Mineira em 1989.

Interessante observar que somente damos 
atenção a estes recebimentos, por terem sido 
pagos de forma unificada, por isso convido o 
leitor, a dividir o valor recebido pelo magis-
trado, a título de férias prêmio, pelo número 
de meses trabalhados durante toda a sua 
carreira, onde chegaríamos a um percentual 
inferior a 3% do valor de seu subsídio, sendo 
este, o valor real recebido pelo magistrado 
correspondente ao mês de seu efetivo pa-
gamento.

Quando nos deparamos com um caso 
em que um magistrado recebeu valores 
aproximados de R$ 500.000,00, podemos 
afirmar que somente agora, no ato de sua 
aposentadoria, este requereu as indenizações 
de suas “Férias Prêmio” não gozadas, sendo 
o pagamento de tais valores, feitos de acordo 
com a legislação vigente. Outra análise a 
ser feita, é o fato de que o magistrado não 
ter gozado de suas “Férias Prêmio”, pela 
necessidade do serviço público durante toda 
sua carreira.

Portanto, com toda clareza e a luz de 
nossa constituição, concluo ser plenamente 
possível que um magistrado receba valores 
em um único mês, que ultrapasse a cifra de R$ 
500.000,00, porém, tal valor é composto de 
seu subsídio, abonos, auxílios, diferenças sa-
lariais e de “Férias Prêmio” adquiridas e não 
gozadas durante toda uma vida profissional.

A verdade sobre o “salário” da magistratura

45% dos cotistas do Pis/Pasep vão
usar dinheiro para quitar dívidas

A liberação para saque de recursos do PIS/
Pasep deve ajudar muitos brasileiros a sair do 
sufoco financeiro e colocar as contas em dia. 
Segundo uma pesquisa feita pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito, 45% dos cotistas 
devem utilizar o dinheiro para pagar dívidas 
em atraso. No total, cerca de 28,75 milhões 
de cidadãos têm direito ao saldo das contas, 
totalizando uma injeção de R$ 39,52 bilhões 
na economia. O prazo para o saque termina 
em 28 de setembro.

Ainda de acordo com o levantamento, 14% 
dos brasileiros ainda não sabem se têm direito 
ou não ao recebimento do benefício e 10% des-
conheciam a informação de que o governo havia 
liberado os saques. Tem direito a sacar recursos, 
os trabalhadores de empresas públicas e privadas 
que contribuíram para o PIS ou para o Pasep 
entre os anos de 1971 e 1988 e que não tenham 
resgatado o saldo. Quem contribuiu após 4 de 
outubro de 1988 não tem direito ao benefício.

Principais finalidades

Pagar dívidas em atraso 45%

investimentos 30%

Pagar despesas do dia a dia 30%

Antecipar o pagamento de contas 15%

Adquirir roupas e calçados 9%

A aposentada Antônia Ferreira já efetuou o 
saque e tem destino certo para o dinheiro. “Vou 
quitar as contas de luz e água que estão atrasa-
das. O que sobrar pretendo comprar uma calça e 
uma blusa”. Quem também comemora o valor 
extra é o cozinheiro Roberto Avelino. “Meu neto 
consultou pela internet e viu que tenho uma 
boa quantia disponível. Veio em boa hora, pois 
estou passando por uns problemas de saúde e 
preciso comprar alguns remédios”. Ele diz que 
está atento ao prazo para retirar o dinheiro.

De acordo com José Vignoli, educador finan-
ceiro do SPC Brasil, os saques vão movimentar 
a economia e impactar milhões de pessoas. “A 
quantia é importante, principalmente nessa 
época do ano em que o dinheiro é sempre mais 
curto”. Sobre os dados da pesquisa, ele afirma 
que grande parte da população depende de 
crédito para consumir. “Por esta razão, muitos 

estão dando prioridade para resolver suas pen-
dências. Quem está negativado busca limpar o 
nome para voltar a ter crédito na praça. E esse 
dinheiro acaba vindo em boa hora para que as 
pessoas possam fazer essa regularização”.

O levantamento também mostrou que 15% 
das pessoas pretendem usar o dinheiro para 
antecipar o pagamento de contas que ainda 
nem venceram. Para Vignoli, isso demonstra 
uma atitude de consciência financeira. “Estão 
entendendo que é preciso se controlar e fazer 
um planejamento. É um dinheiro extra que deve 
servir para quitar ou antecipar dívidas ou começar 
a fazer uma reserva financeira. No entanto, como 
ponto negativo existe 9% que vão simplesmente 
usar o dinheiro para outros fins, o que pode ser 
uma oportunidade desperdiçada”, explica.

estímulo à economia
Assim como aconteceu em 2017, quando 

o governo liberou o saque de contas inativas 
do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço), a retirada de recursos do PIS/Pasep é 
mais uma medida para incentivar o crescimento 
econômico do país. O dinheiro extra estimula 
o consumo das famílias, fator responsável por 
mais da metade do Produto Interno Bruto (PIB).

O governo flexibilizou as regras para que 
mais pessoas tivessem acesso aos recursos. Até 

2017, o saque era permitido apenas após os 70 
anos ou em caso de aposentadoria, invalidez, 
morte e algumas doenças específicas. Em de-
zembro passado, a idade foi reduzida para 65 
anos. Já em outra etapa do programa, a idade 
mínima foi de 60 anos. Agora, na última fase, 
pessoas de todas as idades estão aptas a sacar.

consultas e saques
Para o PIS, destinado aos trabalhadores de 

empresas privadas, o fundo fica depositado na 
Caixa Econômica Federal. Através da página 
www.caixa.gov.br é possível consultar se existe 
algum saldo disponível informando a data de 
nascimento e o CPF.  No entanto, para ver os 
valores será necessário ter o número do PIS e 
cadastrar uma senha de internet. A consulta 
também pode ser feita nos caixas eletrônicos 
da Caixa utilizando o Cartão Cidadão.

Já o Pasep é destinado aos servidores públi-
cos e fica depositado no Banco do Brasil. Para 
consultar a existência de saldo, basta acessar 
o site www.bb.com.br e preencher o número 
de inscrição do Pasep ou o CPF e a data de 
nascimento. O valor da cota não é informado 
de forma online, sendo preciso que o cotista 
compareça até uma agência do Banco do Brasil, 
portando um documento com foto, como RG ou 
carteira de motorista (CNH).
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com regras mais flexíveis, os saques devem 
injetar r$ 39,5 bilhões na economia
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Pt sem militância?
Em Brasília, ao fazer uma análise da presença dos petistas 

durante manifestação pelo ato de registro do candidato lula 
(PT) para presidente, o jornalista Gerson camarotti observou: 
“Não houve tanta militância espontânea durante o evento. O 
PT já teve mais prestígio popular”, arremata o comunicador.

Política mineira
Foi uma semana de glória para o presidente da Assembleia, 

Adalclever lopes, que comemorou a união de seu partido, o 
MDB, para o pleito de 2018. Resta saber até quando vai durar 
esta paz, senhor presidente.

Alckmin complicado 
Sem meias palavras, o escritor e jornalista merval Pe-

reira enfiou a cara na televisão para dizer: “A presença do 
presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB) no Ministério Público 
Federal, em São Paulo, para esclarecer sobre irregularidades 
na arrecadação de dinheiro para suas campanhas passadas, 
vai trazer prejuízos políticos para sua corrida rumo ao pleito de 
2018”, sentenciou o comunicador. 

Política em moc 
Parece que o ex-prefeito de Montes Claros ruy muniz, 

realmente, resolveu apostar todas as fichas na reeleição de 
sua esposa raquel muniz (PSD) como deputada federal. A 
ideia, segundo comentários ouvidos na porta do Café Galo, 
é ter alguém da família no esquema político. Mesmo porque 
ruy ainda se defende de vários processos na justiça, diga-se 
de passagem.

Política em uberlândia 
Caso venha prevalecer a intenção da primeira-dama de 

Uberlândia, Ana Paula Junqueira (PP), em se candidatar a 
deputada federal, o projeto político do deputado Felipe Attiê 
(PTB) pode ir por água abaixo. Ele, ligado ao grupo do prefeito 
odelmo leão (PP), estava com tudo pronto para deixar de ser 
parlamentar estadual e buscar sua eleição como federal. E 
agora? Bem, é aguardar para conferir.

Política em ipatinga
Em Ipatinga, capital do Vale do Aço, o duelo já está esta-

belecido em relação ao pleito para governador: a polarização 
entre PT e MDB volta com força total. Que vença o melhor, claro.

Política em nova lima
O prefeito de Nova Lima, vitor Penido (DEM), tem recebi-

do, quase que diariamente, a visita de candidatos à Câmara 
Federal e à Assembleia Legislativa em busca do apoio para 
essas eleições. Diplomático, o experiente Penido, tem uma 
frase pronta: “A cidade é de vocês, sintam-se em casa”. Mas 
quem vai lá, esperando um possível apoio, fica fulo da vida. 

dívidas do cruzeiro
Ao assumir o Cruzeiro em 2018, a diretoria formada pelo 

presidente Wagner Pires de sá e itair machado, como vice, 
tomaram conhecimento das dívidas que a agremiação tinha. 
Entre elas, vários débitos com outros clubes, que denuncia-
ram a Raposa na Fifa. Os valores porém aumentaram muito 
nos últimos tempos, chegando a R$ 90 milhões.

https://maps.google.com/?q=146/18&entry=gmail&source=g
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leíse costa

População com mais de 60 anos movimenta 
r$ 1,6 tri, mas está insatisfeita com mercado

Nada de idoso, terceira idade 
ou velho. A cada três minei-
ros acima de 55 anos, um 

acredita que “maduro” é a melhor 
nomenclatura para classificar 
quem tem mais de 60 anos. Este 
é um dos dados apontados pela 
pesquisa “Tendências do Mercado 
Prateado de Minas Gerais”, feita 
pela Pipe.Social e Hype60+, a 
pedido da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH). Segundo a CDL/BH, no Brasil, 
eles movimentam um mercado 
anual de R$ 1,6 trilhão e o poder 
de compra desse público deve 
superar R$ 30 trilhões em todo o 
mundo, até 2020, de acordo com o 
relatório “Consumer Generations”, 
divulgado pela Tetra Pak.

A pesquisa integra um estudo 
inédito nacional e internacional 
chamado Tsunami 60+. Em Minas 
Gerais, foram ouvidas 277 pessoas, 
sendo 51% homens e 45% mulhe-
res da capital (61%), da região 
metropolitana (14%) e do interior 
(25%). “Os idosos de hoje têm um 
estilo de vida e hábitos de consumo 
que eram, há três décadas, associa-
das aos jovens. Namoram online e 
têm vida sexual ativa, trabalham, 
são ativistas de causas modernas, 
continuam curtindo rock e buscan-
do aprimoramento intelectual e 
profissional. A definição de idoso 
está ultrapassada”, analisa Maria-
na Fonseca, uma das coordena-
doras da pesquisa, acrescentando 
que um dos erros mais comuns é 
considerar os idosos como uma 
massa uniforme de consumidores 
com desejos e necessidades iguais.

A revolução da longevidade 
tem surpreendido até mesmo o 
Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) que apontava 
que o Brasil alcançaria 30 milhões 
de idosos em 2025, a marca foi 
atingida em janeiro deste ano. 

Perfil da população 60+

O presidente da CDL/BH, Bruno 
Falci, afirma que o comércio perde 
oportunidades ao focar apenas 

nos jovens e precisa se preparar 

para receber as demandas des-

sa parcela da população. “Esse 

público não pode ser encarado, 

meramente, como consumidores. 

Vamos nos empenhar e transfor-

mar Belo Horizonte na capital dos 

60+, ou na capital da geração 

prateada”, acrescenta Falci. Para 

ele, é fundamental planejar ações 

voltadas especificamente para essa 

população, o que inclui planos de 

mobilidade urbana, acessibilidade, 

programas de saúde e prevenção 

de doenças, cultura e lazer e aten-

dimento qualificado.

Um dos sinais que evidencia a 

falha de comunicação com os mais 

velhos é que 48% dos mineiros 

entre 55 e 64 anos não se sentem 

fiéis a nenhuma marca. A cada 

quatro mineiros acima de 55 anos, 

um reclama da falta de produtos e 

serviços voltados para a idade.

Ativo e disposto, Ailton de Sou-

za, 79, foi escrivão de cartório por 

45 anos e se dependesse dele, essa 

marca seria maior. “Me arrependo 
de ter deixado meu trabalho e 
aposentado. Queria estar lá, tenho 
saudade e sei o serviço de cor”, 
comenta. Para ele, há falhas de 
atendimento no varejo. “Educação 
e respeito estão a dever”, analisa.

A maior fonte de renda daque-
les com mais de 65 anos ainda é 
a aposentadoria (64%), seguida 
do trabalho profissional (23%), 
rendimentos de aluguéis (7%), pre-
vidência privada (2%) e aplicações 
financeiras (1%).

Mesmo ativos, os mineiros 60+ 
relatam preconceito em setores da 
economia que, historicamente, 
não incluem os maduros nos pla-
nos de carreira, entre os entrevis-
tados com mais de 55 anos, 22% 
afirmam que não existem vagas 
no mercado de trabalho para eles.

É o que indigna a professora 
aposentada Conceição Fernandes, 
de 74 anos. “Fico restrita a 
aposentadoria. Querer fazer 
outra coisa, quero. Mas quem dá 
trabalho para mim? Não importa 
se tenho cultura, curso superior, 
nem nada. No Ocidente, de um 
modo geral, principalmente no 
Brasil, a pessoa de 35 anos já é 
considerada velha”, critica. Mas 
isso não a abala. “Eu não vou ficar 
chorando por causa disso. O velho 
aproveita muito mais a vida porque 
consegue extrair a essência do que 
é bom”.

A pesquisa também mostra que 
vestuário, calçados e acessórios são 
os produtos mais procurados por 
aqueles acima de 55 anos (46%). 
Em seguida vêm cursos no geral 
(39%); alimentos para necessida-
des específicas (35%); serviços de 
turismo (33%); produtos de beleza 
e higiene pessoal (29%); soluções 
para adaptação (26%); e cursos de 
línguas e intercâmbio (25%).

Vamos nos empenhar e transformar
Belo Horizonte na capital dos 60+,
ou na capital da geração prateada”
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

AutomÓvel cluBe de BH comemorA 93 Anos
A festa comemorativa dos 93 anos do Automóvel Clube, 

em Belo Horizonte, voltou aos áureos tempos. O evento 
aconteceu no último final de semana e reuniu centenas 

de pessoas ilustres. 
As mulheres desfilaram pelo salão com seus longos vestidos, 

enquanto que os homens trajavam smoking, bem apropriado 
para a noite de gala. A comemoração reacendeu o prestígio do 
local, conhecido como o “Mais Britânico”. 

O presidente Alberto Freitas Ramos Jr., ao lado do pai, 
o ex-presidente Alberto Freitas Ramos, capricharam na recepção 
aos convidados. Na minha opinião, há muito tempo não se via uma 
comemoração de aniversario do clube tão conceituada como tal.

As fotos são de Eloy Lanna

Alberto Freitas ramos Jr. e larissa viotti

Aldija starling e José de carvalho valdez maranhão e Alberto Freitas ramos Jr.

marcelo Abi-sad e maria elvira

João carlos Amaral e maria elvira

Alberto Freitas ramos Jr. e mário Fontana dalva camilo, liliane carneiro e Acir Antão

ione carvalho, vilma martins, Acir Antão e Alberto Freitas ramosdiogo Franklin Bethônico e Alberto Freitas ramos Jr.

Bodas

cabeça de Prata

O charmoso espaço Far East, no Jar-
dim Canadá, foi palco da recepção 
do elegante casamento dos jovens 

Priscila, filha do diretor Regional da Allianz 
Seguros, Ricardo Moukheiber Zhouri e da 
economista Dulce Maria Rainato Zhouri, e 
Leonardo, filho do engenheiro e empresário 
Telmo Rios Lamounier e da pedagoga Yeda 
Veras Lamounier. A cerimônia religiosa 
aconteceu na Paróquia Santo Inácio de 
Loyola e os noivos estão curtindo a lua de 
mel nas ilhas gregas.

Brinde dos noivos
Priscila e leonardo

Palestra

O historiador e professor Leandro 
Karnal, um dos mais concei-
tuados palestrantes do país, 

estará no Km de Vantagens Hall, 
debatendo o tema ‘Onde Quero Estar 
Quando o Futuro Chegar’. Autor de 
vários livros renomados, o intelectual 
fará a sua apresentação em BH às 
20h no dia 24 de setembro.

carros antigos

A23ª edição do Brasil Classics Renault Show 
acontecerá entre os dias 5 e 9 de setembro 
no suntuoso Grande Hotel e Termas de 

Araxá. Considerado o principal evento de anti-
gomobilismo, o encontro atrai colecionadores e 
amantes de carros antigos de todos os cantos do 
país. Organizado pelo Instituto Cultural Veteran 
Car – MG, a exposição promete a apresentação 
de raridades neste ano.

tiradentes

A 21ª edição do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, que começou no 
último dia 24, vai até 2 de setembro, pela Plataforma Fartura – Comidas do 
Brasil. Este ano, os conceituados chefs mineiros serão as estrelas do evento, que 

comemorará os 300 anos da charmosa e aconchegante cidade mineira.

No último dia 22, 
foi comemorado 
o 31º aniversário 

do “Cabeça de Prata” 
do Minas Tênis Clube. 
Pioneiro na área de clu-
bes, o programa oferece 
atividades específicas 
aos sócios acima de 60 
anos, nas áreas cultural, 
social e recreativa. Ao 
som de Márcio Greyck e 
da banda Brilhantina, os 
presentes se esbaldaram 
noite adentro.

Prestigiando a festa do cabeça de Prata, o casal edmeia e
Henrique vizibelli, uma das fundadoras do projeto, regina capanema

e denise lobão, com o marido, o presidente ricardo santiago
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da redação

cArdioloGistA e esPeciAlistA no trAtAmento dAs
ArritmiAs cArdÍAcAs –  icaro@navescoelhobh.com.br

KArinA cindy

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Acorda e vai logo na garrafa 
de café - toma duas xícaras. Na 
saída ao trabalho, para manter-
-se aceso ao longo da manhã, 
ingere uma lata de energéti-
co. Durante o almoço, toma 
refrigerante. Pós-almoço, come 
chocolate para adoçar a boca 
e, em seguida, mais uma dose 
de café. Outro energético para 
não cair no sono durante a tarde 
e para evitar a dor de cabeça 
um comprimido. Ainda à tarde 
um chá preto e mais um café. 
A noite, antes de ir para a aca-
demia, toma termogênico para 
diminuir o índice de gordura. 
Como se não bastasse, ingere 
mais um energético para inten-
sificar o treino. Pós-treino e lá se 
vai mais um suplemento para 
ganhar massa muscular. Para 
finalizar, dois ou mais drinks – às 
vezes acompanhado de um ou 
mais energéticos.

Parece loucura, mas essa ro-
tina é muito comum na vida dos 
brasileiros modernos e tem pre-
ocupado a comunidade médica. 
O problema é que na corrida por 
pequenas satisfações e mais exci-
tações do corpo, esquecemos ou 
sequer sabemos da quantidade 
de cafeína que consumimos. Essa 
substância é um estimulante 
poderoso, porém quando em ex-
cesso no organismo pode causar 
uma intoxicação e desenvolver 
uma série de complicações.

Isso porque o coração acaba 
disparando de uma forma irregu-
lar a ponto de induzir arritmias, 
crises de hipertensão e infarto. 
O caso piora se há a ingestão 
excessiva de bebidas alcoólicas, 
sobretudo associada à energéti-
cos. A explicação se dá pelo fato 
de que essa mistura funciona 
como agente excitador e causa-
dor de extra-sístoles e fibrilação 
atrial – dois tipos de arritmias 
cardíacas bastante prejudiciais 
causadoras, inclusive, da morte 
súbita.

Para manter-se saudável 
diante deste quadro, o recomen-
dado é que ninguém supere 400 
mg de cafeína diariamente, o 
que equivale a 600 ml de café 
por dia. Pequenas doses de ca-
feína não causam arritmias, mas 
aumentam a frequência cardíaca 
em torno de 5 a 10 batimentos 
por minuto. Por isso é preciso fi-
car de olho, já que uma xícara do 
tão tradicional cafezinho contém 
200 mg, 250 ml de energético 
são 80 mg, em uma barra de 
chocolate meio amargo são 
20 mg e um comprimido para 
enxaqueca e gripe são cerca de 
130 mg.

Outro conselho importante é 
dirigido ao consumo da cafeína 
em pó, vendida como suple-
mento aos atletas. Esse produto, 
muitas vezes adquiridos errone-
amente pela internet, possuem 

uma quantidade exorbitante 
da substância equivalente a 28 
xícaras de café. Por uma série de 
motivos – inclusive para aumen-
tar a concentração, anestesiar 
a fadiga, desempenho físico e 
inibir o sono – vemos as pessoas 
colocando cada vez mais esse 
mau produto no carrinho de 
compras.

Tornou-se cada vez mais 
comum, examinarmos pacientes 
com o pulso acelerado ou peri-
gosamente irregular. E, a partir 
daí, vem sintomas como vômito, 
diarreia, letargia, diminuição da 
atividade das funções intelectu-
ais e desorientação.

No combate a este qua-
dro, a Sociedade Brasileira de 
Cardiologia e a Sociedade Bra-
sileira de Arritmias Cardíacas, 
recomendam a prática de ati-
vidades físicas regulares. Dessa 
forma haverá uma diminuição 
dos batimentos cardíacos e a 
prevenção às complicações car-
diovasculares. 

E não adianta apenas abrir-
mos os olhos para a cafeína. Pre-
cisamos descobrir que não vale 
a pena, impor ao nosso corpo 
todo tipo de exagero e achar que 
ele vai de adaptar. Nesse tempo 
de tantas preocupações com a 
estética, nada melhor do que 
sentir o coração saudável para 
poder envelhecer com saúde e 
qualidade de vida.

olhos abertos para a cafeína
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14 milhões de brasileiros
são fumantes passivos
Situação aumenta 30% às chances de câncer no pulmão

Estudos apontam que existe 
1,1 bilhão de fumantes em 
todo mundo. Desse total, 
mais de 24 milhões são 

adolescentes entre 13 e 15 anos. O 
consumo do tabaco e a exposição 
à fumaça são responsáveis por 90% 
dos casos de câncer no pulmão. No 
Brasil, estima-se que 21 milhões de 
pessoas possuam o hábito de fumar, 
esse número representa 12% da 
população.

Engana-se quem pensa que só 
quem coloca o cigarro na boca é 
que sai prejudicado dessa história. 
Dados indicam que 14 milhões de 
brasileiros são fumantes passivos, 
ou seja, inalam involuntariamente 
a fumaça de cigarros. Isso aumenta 
30% as chances de desenvolver 
câncer no pulmão. De acordo com o 
Instituto Nacional do Câncer (Inca), 
o Brasil deve registrar 31.270 novos 
casos desse tipo de câncer em 2018.

Isso acontece porque o que é 
prejudicial, na verdade, é a fumaça 
do cigarro. “Quem se expõe a ela 
está consumindo tanto quanto quem 
o está tragando”, explica o coorde-
nador do Centro de Referência em 
Drogas da UFMG, Frederico Garcia.

Garcia adiciona que o consumo 
do cigarro acaba por favorecer dois 
processos: “o primeiro é o infla-
matório. Isso causa uma mudança 

das fibras pulmonares. Elas não 
conseguem mais ser elásticas para 
que funcionem corretamente e a 
pessoa fica com a respiração com-
prometida”. O outro é chamado 
de mutagenicidade. “É a mutação 
dos nossos genes. Esse processo 

não é restrito ao pulmão, também 
acontece com outras partes do nosso 
corpo, trazendo uma predisposição 
a inúmeras doenças. Pesquisas 
comprovam que o consumo está 
associado ao aumento no risco de 
130 patologias diferentes”.

As mais populares são a hi-
pertensão, diabetes, problemas 
cardiovasculares, além do risco de 
câncer. “Tudo começa com falta de 
ar e dificuldade em fazer atividades 
físicas, sintomas que aparecem a 
fim de mostrar que o corpo chegou 
a um limite que não é mais possível 
continuar”.

Ele acrescenta que, mesmo com 
o vício, a saúde não está perdida. “Es-
tudos mostram que depois de 5 anos 

que a pessoa interrompe o uso, se 
não sofrer nenhuma consequência, 
o risco de ter outras doenças voltam 
ao nível normal”.

dia d
Em 29 de agosto é celebrado o 

Dia Nacional de Combate ao Fumo, 
mas largar o vício do cigarro não é 
fácil. Um levantamento realizado 
pela Fundação Para um Mundo 

Livre de Fumo, nos EUA, revela que 
72% dos fumantes que tentaram 
abandonar o hábito não tiveram 
sucesso. A psicóloga Livia Marques 
explica que, para muitas, o hábito 
passa a ser um álibi para a com-
pulsão. “É preciso ter cuidado, pois 
as pessoas utilizam o cigarro como 
escapatória. Usam ainda mais 
quando estão ansiosas, nervosas e 
estressadas”.

Ela afirma que é difícil encer-
rar o vício, porque os fumantes 
não se atentam aos malefícios. 
“Sabem que eles existem, mas 
não tomam consciência. Nesse 
ponto a ajuda é importante, pois 
um profissional irá auxiliá-lo a 
compreender tudo”.

Segundo a especialista, é ne-
cessário um trabalho gradativo. “A 
gente sabe que o cigarro tem várias 
composições. Para largá-lo é preciso 
trabalhar o comportamental e o 
físico. Ele libera substâncias no or-
ganismo que tem que ser retiradas 
aos poucos, o corpo precisa desacos-
tumar com aquilo”.

Livia ressalta que, hoje, o SUS 
oferece tratamentos que auxiliam a 
abandonar o cigarro. “Existe alguns 
acompanhamentos e também ONGs 
e igrejas com grupos de apoios. Acre-
dito que, buscando isso, a pessoa 
pode melhorar sua qualidade de 
vida, sem se maltratar, respirando 
com leveza e encontrando o equilí-
brio”, conclui.

Na fumaça do cigarro há de 4 a 9 mil
substâncias tóxicas das quais pelo

menos 70 são altamente carcinogênicas

você
sabia?

em 29 de agosto é celebrado o dia nacional de combate ao Fumo

Pi
xa

ba
y



G E R AL8 EDIÇÃO DO BRASIL
25 de agosto a 1º de setembro de 2018

leíse costa Está no ar no Portal da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), desde o dia 20, o hotsite Eleições 2018. A 
página traz conteúdos especiais sobre o processo eleitoral.

O objetivo é oferecer informações que a um só tempo auxi-
liem o eleitor a embasar seus votos e destaquem a importância 
da sua participação nos pleitos estaduais e federal.

Foram reunidos em um só ambiente materiais produzidos 
essencialmente pela TV Assembleia. Na página inicial, também 
estão disponíveis áudios da Rádio Assembleia e notícias da 
Assessoria de Imprensa da ALMG. Os vídeos da TV Assembleia 
estão organizados em quatro editorias: Cenários; A voz do elei-
tor; A voz dos candidatos; e De olho nas eleições.

A primeira é composta por análises do cenário eleitoral, 
que envolvem questões como as estratégias dos partidos, as 
coligações e prognósticos sobre as disputas. Nas duas seções 
dedicadas à escuta dos candidatos e dos eleitores, é possível 
acessar entrevistas com candidatos a cargos majoritários no 
estado e vídeos com as principais reivindicações do eleitorado.

Na editoria De olho nas eleições se encontram conteúdos 
sobre questões relacionadas ao tema, como a participação 
feminina na política e as chamadas fake news, notícias falsas 
publicadas para influenciar a opinião da sociedade.

dia seguinte às eleições
O hotsite também possui um link para outra página es-

pecial do Portal da Assembleia, a qual permite a consulta de 
resultados eleitorais a partir de 1994. Algumas das informações 
oferecidas são o resumo das apurações, a votação dos candi-
datos por município, as vagas de cada partido e a relação de 
eleitos. No dia seguinte às eleições (em 1º e 2º turno, no caso 
dos pleitos para governador e presidente), estarão disponíveis 
os resultados das Eleições 2018 e seus desdobramentos, como 
o perfil dos eleitos e a nova composição da ALMG.

  Outras inovações do hotsite são a adequação de sua inter-
face aos dispositivos móveis e a presença de ícones que facilitam 
o compartilhamento do seu conteúdo nas redes sociais.

O Índice de Confiança do Em-
presário Industrial (ICEI) cres-
ceu 3,6 pontos, saindo de 47,1 

pontos em julho para 50,7 pontos 
em agosto. O indicador ultrapassou 
os 50 pontos – valor que separa 
confiança da falta de confiança – 
após dois meses de contração e de 
resultados abaixo desse patamar. 
Contudo, o índice ainda ficou distan-
te do nível em que encontrava-se em 
maio (54,2 pontos), antes da greve 
dos caminhoneiros. 

O ICEI nacional aumentou 3,1 
pontos frente a julho, e marcou 
53,3 pontos em agosto. O ICEI 
é resultado da ponderação dos 
índices de condições atuais e de 
expectativas, que variam de 0 a 
100 pontos. Valores abaixo de 
50 pontos indicam percepção de 
situação pior e expectativa nega-

tiva para os próximos seis meses, 
respectivamente.

O índice de condições atuais 
subiu de 42,0 pontos em julho 
para 45,7 pontos em agosto, avan-
çando 3,7 pontos. No entanto, o in-
dicador permaneceu abaixo de 50 
pontos pelo quinto mês seguido, o 
que significa que os empresários 
da indústria percebem piora das 
condições atuais de negócio. 

O índice acumula queda de 6,2 
pontos em 2018. O indicador de ex-
pectativas cresceu 3,6 pontos entre 
julho (49,6 pontos) e agosto (53,2 
pontos). Com o resultado, o índice 
voltou a ficar acima da linha de 50 
pontos, evidenciando perspectivas 
positivas dos empresários para os 
próximos seis meses. Vale destacar, 
entretanto, que o indicador acu-
mula recuo de 5,5 pontos no ano.

35% dos mineiros acima de 55 anos 
creem que filhos dependem muito deles

A partir de 2039, o Brasil terá, 
em média, mais pessoas 
idosas (65 anos ou mais) 

do que crianças de até 14 anos, 
segundo a nova projeção popu-
lacional, divulgada este ano pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Dados divulgados 
pela Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte (CDL/BH), sobre 
o perfil do mineiro idoso, indicam 
que são eles que devem sustentar 
a casa. Já que, na prática, essa faixa 
da população está no centro da eco-
nomia familiar e é responsável pela 
maior fatia de renda da família e da 
gestão financeira do lar. 44% dizem 
ser a base do lar, o que é classificado 
por eles como um peso. 

74% dos mineiros com mais de 
55 anos têm dois ou mais filhos, 
42% têm pai e/ou mãe vivos. Entre 
aqueles com mais de 55 anos, 
30% moram na mesma casa que 
os filhos e desempenham funções 
importantes: aconselham, repas-
sam bons valores e dão suporte 
à educação dos netos. Além da 
estrutura emocional, 35% acredi-
tam que os filhos dependem mais 
deles do que gostariam. 

Essa grande família trouxe no-
vos formatos e conflitos, a “geração 
sanduíche”, que se desdobra para 
acudir filhos e pais idosos, é a que 
mais sente. “Existe uma tensão for-

te no que chamamos de ‘geração 
sanduíche’ e cenários familiares, 
como tudo na vida, têm pontos 
positivos e negativos. A questão 
positiva é que, como essas pesso-
as estão vivendo mais, existe um 
intercâmbio geracional benéfico, 
principalmente, em lares que você 
tem avós e netos juntos. O avô 
é mais ativo e o neto consegue 
absorver mais valores que são im-
portantes dentro de uma fundação 
socioemocional”, explica Lívia Hol-
lerbach, uma das idealizadoras da 
pesquisa “Tendências do mercado 
prateado de Minas Gerais”.

É o caso do lar da arquiteta 
Vanessa Carvalho de 27 anos, que 
mora com os pais e a avó desde 
criança. “A relação é como se fosse 
uma segunda mãe. Minha mãe é 
professora e sempre deu muita 

aula, então quem sempre esteve 
em casa e que cozinha todas as 
refeições é minha avó. Além de 
ser muito cabeça dura, acho que 
ela é grata por morar conosco, por 
isso arca com todas as despesas da 
casa: luz, água, telefone e super-
mercado”, comenta.

Para outros, a situação não é 
tão harmônica. A conta do enve-
lhecimento aperta e 38%, entre 55 
e 64 anos, afirmam que o padrão 
de vida caiu nos últimos anos. Esse 
número aumenta para 48% entre 
os que têm mais de 65 anos. Em-
bora 49% tivessem a expectativa 
de que estariam em uma condição 
melhor, a realidade não é bem 
essa. Os gastos com saúde e ajuda 
a familiares tiveram um impacto 
negativo em suas finanças. 
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74% dos mineiros com mais
de 55 anos têm dois ou mais
filhos, 42% têm pai e/ou mãe
vivos. Entre aqueles com mais 
de 55 anos, 30% moram na

mesma casa que os filhos

Assembleia lança site 
especial sobre eleições
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Empresários não recuperam nível 
de confiança do início do ano
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https://www.almg.gov.br/
https://sites.almg.gov.br/eleicoes2018/index.html
https://www.almg.gov.br/acompanhe/tv_assembleia/index.html
https://www.almg.gov.br/acompanhe/radio_assembleia/index.html
https://eleicoes.almg.gov.br/
https://eleicoes.almg.gov.br/


G E R A L 9EDIÇÃO DO BRASIL
25 de agosto a 1º de setembro de 2018

loraynne Araujo

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

reforço positivo: descubra como esse 
comportamento pode mudar sua vida

 

Às  vezes,  optamos por 
dar mais ênfase em algo 
que está ruim do que 

naquilo que é bom. Mas, você 
já pensou em fazer o contrário? 
É justamente o que propõe a 
técnica do reforço positivo. “É 
uma recompensa que damos 
para retribuir um determinado 
comportamento ou mudança 
de atitude”, explica o neurote-
rapeuta Tuiã Linhares. 

Ele ressalta que essa linha 
de pensamento não é unanimi-
dade entre os profissionais da 
área, porém Linhares acredita 
que essa seja a melhor maneira 
de mudar um comportamento 
em longo prazo e que pode ser 
utilizado em todos os segmentos 
do dia a dia, como no trabalho, 
relacionamento pessoais, religião 
etc. “O reforço positivo trabalha 
com o princípio da motivação, 
principalmente se a recompensa 
for no mesmo nível de energia 
que a pessoa teve que fazer para 
conquistar aquilo ou alcançar 
uma mudança”. 

O neuroterapeuta acrescenta 
que não adianta dar duro para 
fazer algo e não ser recompen-
sado à altura. “Além disso, tem 

a questão do nível do desafio, 
porque quando pensamos em 
mudanças em longo prazo, so-
bretudo se o objetivo é manter 
as pessoas motivadas, é impor-
tante que os níveis de desafios 
sejam compatíveis com as ha-
bilidades”. 

Linhares reitera que essa meto-
dologia surgiu de uma linha recente 
de pensamento da psicologia. “Du-
rante muito tempo, a psicologia era 
enviesada, porque focava apenas 
nas doenças e limitações, mas, às 
vezes, podemos conseguir resultados 
melhores quando damos destaque 

para algo positivo e de crescimento. 
Por exemplo, um aluno que tirou 
notas boas em todas as matérias, 
mas o resultado em matemática foi 
ruim, quase sempre os pais vão en-
fatizar essa nota baixa. A sociedade, 
no geral, tem a tendência de não dar 
destaque para o que é bom”.

reforço positivo com animais 

A adestradora Isabela Jardim 
utiliza essa técnica para trabalhar 
com gatos e cachorros. Trabalhan-
do nesse segmento há 8 anos, ela 
afirma que nunca precisou utilizar 
outro método de treinamento. 
“Cientificamente, esse é o proce-
dimento mais eficaz em relação 
aos demais. Além disso, sempre 
vou priorizar a metodologia que 
traz menos dor, ansiedade e mal 

estar aos animais e, por fim, tem 
excelentes resultados em curtos e 
longos prazos”.

Além de usar o reforço positivo 
como metodologia de trabalho, 
Isabela conta que tenta utilizá-lo 
também no relacionamento com 
as pessoas. “Tento sempre recom-
pensar quem está ao meu redor 
quando gosto de uma atitude, 
seja com um elogio ou até uma 
lembrança, mas confesso que, às 
vezes, esqueço”, finaliza.

conheças os tipos de reforços positivo:

reForçAdores nAturAis: ocorrem diretamente como resultado 
do comportamento. Por exemplo, uma menina estuda muito, 
presta atenção na aula e faz o seu dever de casa. Como resultado, 
ela fica com excelentes notas.

reForçAdores de sÍmBolos sÃo Pontos ou sÍmBolos: 
são concedidos para a realização de determinadas ações. Esses 
símbolos (tokens) podem ser trocados por algo de valor.

reForçAdores sociAis: envolvem expressar aprovação de um 
comportamento, como quando um professor, pai ou empregador 
diz ou escreve “bom trabalho” ou “excelente trabalho”.

reForçAdores tAnGÍveis: envolvem a apresentação de uma 
recompensa real, física, como doces, guloseimas, brinquedos, 
dinheiro e outros objetos desejados. Embora estes tipos de recom-
pensas possam ser poderosamente motivadores, eles devem ser 
usados com moderação e com cuidado.

Fonte: psicoativo.com

CIRCUITO SESC DE CORRIDAS DEMOCRATIZA ACESSO AO ESPORTE
A imagem de pessoas saudá-

veis sempre esteve ligada à prática 
de atividades físicas. Os benefícios 
de uma rotina esportiva ativa são 
comprovados pela medicina e con-
tribuem não só para o bem-estar 
físico, mas também mental. De 
acordo com o Departamento de 
Vigilância de Doenças e Agravos 
não Transmissíveis e Promoção 
da Saúde do Ministério da Saúde 
(CGDANT/MS), a prática regular 
de exercícios físicos leva a uma 
melhora do condicionamento 
muscular e cardiorrespiratório, o 
que contribui para a diminuição 
do risco de doenças cardiovas-
culares, diabetes, osteoporose, 
fibromialgia, alguns cânceres, 
entre outras. Além disso, auxilia 
na redução do estresse, na melho-
ra de quadros de depressão e no 
aumento da autoestima.

Pensando no incentivo à prá-
tica esportiva como promoção de 
hábitos saudáveis e momentos 
de integração, o Sesc em Minas 
oferece diversos projetos de es-
porte e lazer. O Circuito Sesc de 
Corridas é uma dessas atividades. 
Com calendário anual, as provas 
são realizadas em todo estado, 
com a proposta de democratizar 
o acesso a esse esporte. 

“A nossa ideia com o Cir-
cuito é oferecermos, não só ao 
comerciário, mas também ao 

público geral, um projeto que 
seja referência em provas de rua 
em Minas Gerais, principalmente 
no interior. Trata-se de uma ini-
ciativa diferenciada que une um 
alto padrão de qualidade, preços 
acessíveis e percursos variados. 
Isso proporciona a adesão de par-
ticipantes de todos os gêneros, 
idades e classes sociais”, conta o 
educador físico e analista Técnico 
Social do Sesc em Minas Rafael 
Fortunato de Almeida. 

A designer de interiores Ma-
rina Graziela Santos, 35 anos, 
já participou de duas edições 
do Circuito Sesc de Corridas e 
aprovou. “É um ótimo custo 
benefício! Corri duas provas do 
Circuito e achei o valor da inscri-
ção bem acessível pelo tamanho 
e organização do evento”, diz. 
Ela conta que antes de praticar 
uma atividade física regularmen-
te se sentia desanimada e com 
pouca energia, hoje sua vida é 
outra. “Melhorei meu condicio-
namento físico e estou bem mais 
disposta. Isso está refletindo até 
no meu trabalho, venho ren-
dendo mais. Atualmente tenho 
a corrida como prioridade para 
manter minha saúde em dia e 
a qualidade de vida”. O calen-
dário oficial do Circuito Sesc de 
Corridas 2018 você acessa no site 
www.circuitosesc.com.br.Provas são realizadas em todo estado

H
en

ri
qu

e 
Ch

en
de

s

Re
pr

od
uç

ão
/I

nt
er

ne
t

http://www.circuitosesc.com.br


C I D A D E S10 EDIÇÃO DO BRASIL
25 de agosto a 1º de setembro de 2018

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte BeloAs comunidades qui-

lombolas, indígenas e 
sem-terras dos municípios 

de Bocaiúva, Francisco Sá, Jaiba, 
Januária, Manga, Matias Cardoso, 
Monte Azul, Pedras de Maria da 
Cruz, São João da Ponte e Varze-
lândia serão atendidas no projeto 
“Salta-Z”, da Fundação Nacional 
de Saúde e que busca assegurar 
água potável para a população. 
O projeto foi discutido com os 
gestores municipais, em Montes 
Claros, na sede da Associação 
dos Municípios da Área Mineira 
da Sudene (Amams). A Funasa irá 
liberar R$ 17 mil para a montagem 
de cada sistema simplificado de 
abastecimento de água.

O diretor técnico da Ama-
ms, Raphael de Castro Mota, 
pediu a ampliação do benefí-

cio para os 86 municípios do 
Norte de Minas. Hoje o evento 
prossegue, com a discussão dos 
convênios da Funasa. A supe-
rintendente estadual da Funa-
sa, Edicleusa Veloso explicou 
aos participantes do evento que 
serão aplicados R$ 1 bilhão para 
atender toda Minas Gerais. 

Porém, no Norte de Minas 
foram selecionados esses mu-
nicípios, depois de realizado 
diagnóstico. Ela tranquilizou 
os gestores municipais, salien-
tando que o órgão tem acele-
rado a apreciação e análise dos 
projetos que são feitos a partir 
de convênios, pois entende a 
importância do benefício che-
gar as comunidades. O diretor 
da Amams disse que há uma 
expectativa dos prefeitos com 

esses convênios que estão 
em processo de análise.

Desde o ano passado que a 
Funasa montou na sua sede em 
Montes Claros um sistema do 
Salta-Z, a partir de tecnologia 
desenvolvida em Santa Catarina 
e isso ficou a disposição dos mu-
nicípios. Jaime Costa Silva, chefe 
do Serviço de Saúde Ambiental 
da Funasa em Minas Gerais, 
mostrou que a licitação para a 
compra dos equipamentos já 
foi realizada e, agora, está em 
processo de produção para ser 
repassada aos municípios. 

Ele afirma que por causa das 
eleições desse ano, o beneficio 
não será liberado em 2018, mas 
a Funasa decidiu promover essa 
capacitação para antecipar as 
etapas.

nova lei busca evitar fraude 
e popularizar seguro dPvAt

Sofrer  um acidente de 
trânsito é sempre uma 
dor de cabeça e os danos 
podem ser muitos. No 

caso de perdas apenas mate-
riais, motoristas precisam arcar 
com as despesas entre si. Mas se 
os danos forem físicos, qualquer 
pessoa, que tenha ou não um 
veículo, pode acionar o seguro 
de Danos Pessoais Causados por 
Veículos Automotores de Vias 
Terrestres (DPVAT), destinado a 
indenizar vítimas de acidentes 
de trânsito, sejam eles motoris-
tas, passageiros ou pedestres. 

O DPVAT existe desde 1974 e 
é pago obrigatoriamente todo 
ano por proprietários de veícu-
los, juntamente com o Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA). Para cons-
cientizar a população sobre esse 
direito, em Minas Gerais, agora 
é Lei Estadual 23.084: hospitais 
públicos e privados convenia-
dos ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) terão que afixar cartazes 
em suas unidades informando 
a população sobre esse direito, 
nos quais devem constar a in-
formação de que não é preciso 
contratar advogado para buscar 
o recebimento. 

Não se trata de um caso 
isolado do DPVAT, todo serviço 
que envolve indenização em 
dinheiro é alvo de golpistas. “Se 
o acidentado ou seu familiar 
desejar utilizar um intermedi-
ário, que assim o faça, não há 
proibição. Contudo o que de 

fato ocorre é que, em muitas 
vezes,  em um momento de 
fragilidade, algumas pessoas 
mal- intencionadas oferecem 
ao acidentado o serviço. O aci-
dentado abre mão de boa parte 
do seu direito (dinheiro) pelo 
serviço sem saber que poderia, 
com uma ligação ou sozinho 
providenciar tal recebimento”, 
explica o deputado Isauro Calais 

(MDB), autor do Projeto de Lei 
(PL) 2.906/15, que deu origem 
a Lei Estadual 23.084.

“Em 2018, as denúncias en-
caminhadas para os órgãos 
competentes resultaram em 30 
sentenças condenatórias, 46 
condenados e 22 cancelamen-
tos, suspensões ou cassações de 
registros em órgãos de classe e 18 
prisões em todo o Brasil. Apenas 

em 2017, mapeamos 17.550 ten-
tativas de fraude, o que evitou o 
desvio de R$ 222,9 milhões em 
pagamentos indevidos”, informa 
o porta-voz da Seguradora Líder, 
atual responsável pela adminis-
tração do Seguro DPVAT.

“Existem diversos golpes 
que são aplicados nos cidadãos 
acidentados por meio de maus 
profissionais onde as vítimas 

adentram a unidade, ainda com 
dores e lesões, e são abordadas 
por intermediários. Alguns fun-
cionários arrancam os cartazes 
de informação e alertam os 
intermediários da presença de 
acidentados para que contratos 
sejam assinados abrindo mão 
de valores que chegam a até 
50% do que o acidentado teria 
direito”, afirma Calais.

O valor  arrecadado pelo 
seguro DPVAT, que em 2017 
chegou a R$ 5,9 bi, representa 
uma importante fonte de receita 
para a União: 45% desse valor 
vai para o SUS para custeio de 
vítimas, 5% são direcionados 
para o Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran) e 50% 
para o pagamento de indeniza-
ções e reservas. 

No primeiro semestre de 
2018, a Seguradora Líder divul-
gou que atendeu a 193.914 mil 
pedidos de indenização, entre 
casos de morte, invalidez e despe-
sas médicas e hospitalares com-
provadas (DAMS). Destes, 22.776 
mil foram em Minas Gerais.

O pagamento da indenização 
é feito em conta corrente ou pou-
pança da vítima ou de seus be-
neficiários, em até 30 dias após 
a apresentação do pedido com 
os documentos pessoais e bo-
letim ou registro de ocorrência 
policial. Os prazos para solicitar 
as indenizações variam e podem 
chegar até, no máximo, 3 anos 
após o ocorrido. Já os pedidos 
devem ser feitos em pontos de 
atendimento do DPVAT ou em 
agências dos Correios. 

No caso de morte, o valor 
da indenização é de R$ 13.500. 
Em ocorrência na qual ocorre 
invalidez permanente, os va-
lores variam de acordo com a 
gravidade, podendo chegar até 
R$ 13.500. Para reembolsos das 
DAMS, o valor é de até R$ 2.700. 

A lista com todos os docu-
mentos e os endereços dos postos 
autorizados está disponível no 
site:www.seguradoralider.com.br.

o dPvAt existe desde 1974 e é pago obrigatoriamente todo ano
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Funasa anuncia tecnologia de 
água potável para norte de minas

serão aplicados r$ 1 bilhão para atender toda minas Gerais
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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

redes hoteleiras registram alta. As redes 
hoteleiras registraram acréscimo de 6,3% na 
ocupação no acumulado de janeiro a maio 
de 2018, em comparativo com o mesmo 
período de 2017. O resultado foi registrado na 
130ª edição do inFOHB, informativo analítico 
desenvolvido mensalmente pelo FOHB - Fó-
rum de Operadores Hoteleiros do Brasil - com 
resultados estatísticos de hotelaria no país 

e que acaba de ser divulgado. Analisando 
os cinco primeiros meses do ano, o inFOHB 
considera para o estudo 429 hotéis das redes 
associadas, responsáveis por 67.601 unidades 
habitacionais (UHs). Nos resultados conso-
lidados em comparação com 2017, houve 
incrementos nos três indicadores: 6,3% na 
taxa de ocupação; 0,8% na diária média; e 
7,2% no RevPAR.

curso de manipulação. A Vigilância 
Sanitária de Belo Horizonte está inician-
do uma fiscalização em todos os hotéis, 
restaurantes, bares, lanchonetes, motéis, 
pizzarias, churrascaria e similares. O Sin-
dicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares de Belo Horizonte (Sindhorb) e 
a Associação Mineira de Bares e Restau-
rantes, Hotéis e Lanchonetes (Amibar), 
em parceria com a Alimentum Consultoria 
vai realizar mais um curso na área de 

manipulação de alimentos, exigido pela 
Anvisa. O curso terá a duração de 5 dias, 
do dia 27 a 31 de agosto de 2018, das 
15h às 19h. Local: Avenida Brasil, 510, 4º 
andar. As inscrições poderão ser feitas 
pelo site: www.sindhorb.org.br e também 
pelos e-mails: (tesouraria1@sindhorb.org.
br); (assessoria.presidencia@sindhorb.
org.br) e (cobranca1@sindhorb.org.br). 
No final do curso os alunos receberão um 
certificado.

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

eQuiPotel

trAi trABAlHAdores e deFende emPresários

A cidade de São Paulo realiza a 56º edição 
Equipotel, maior evento de hospitalidade da Amé-
rica Latina, que começa no dia 18 de setembro e 
vai até 21 de setembro no Expo São Paulo, zona 
sul paulistana, oferecendo a mais ampla gama de 
produtos voltado à hospitalidade. Cerca de 300 

marcas irão apresentar uma grande variedade de 
soluções para fomentar a hospitalidade de seu 
negócio, criando diferenciais para sua empresa, 
aumentado a satisfação e fidelização de seus 
clientes e, consequentemente, impactando no 
aumento de seu faturamento.

Em julho, durante a 107ª conferência inter-
nacional do trabalho (OIT), na cidade de Gene-
bra (Suíça), o Brasil foi colocado na lista suja 
dos 24 países que mais violam as convenções 
trabalhistas no mundo. Com isso, o país deve 
prestar esclarecimentos ao órgão, reforçando 
a atuação do movimento sindical na defesa da 
revogação da reforma trabalhista (lei 13,467), 
que é a maior responsável pela inclusão bra-
sileira entre os violadores. Lamentavelmente, 

o então ministro do trabalho Helton Yomura 
afastado, recentemente, de seu cargo a pedido 
da Polícia Federal e com determinação do Su-
premo Tribunal Federal (STF) por denúncias de 
corrupção, ainda quis rebater a OIT e os seus 
peritos, defendendo uma proposta indecente 
perante os membros da organização. Portanto, 
o ministro do trabalho, ao invés de defender os 
trabalhadores, nos traiu, atacou o movimento 
sindical e ficou do lado dos empresários.

recursos do FiA 2018 são liberados 
para entidades de coronel Fabriciano

A Prefeitura de Coronel Fabri-
ciano, por meio da Secreta-
ria de Governança de Assis-
tência Social, vai investir R$ 

168 mil em projetos de assistência para 
crianças e adolescentes do município. A 
verba é provinda do Fundo da Criança 
e do Adolescente (FIA).

Segundo a secretária de Governan-
ça de Assistência Social, Patrícia Dias, 
em 2017 foi realizado o chamamento 
público onde as entidades concorreram 
em conformidade ao Marco Regulató-
rio da Sociedade Civil.

O encontro contou com a pre-
sença de representantes de quatro 
entidades beneficiadas; Lactário Don 
Elvécio, Centro de Arte e Inclusão 
Social (Cais), Fundação Comunitária 
Fabricianense (Funcelfa) e o Instituto 
Presbiteriano do Vale do aço (Ipreval).

A presidente do Lactário Don Elvél-
cio, Elza Azevedo Albeny, entidade que 
presta assistência a crianças de 0 a 1 
ano e 8 meses, disse que a verba será 
destinada para manter a instituição. 
“Nós procuramos atender as famílias 
de baixa renda do município. A gente 
oferece pacotes de leite em pó e in 
natura, mas com o recurso vamos fazer 
a manutenção”, comemora.

Ainda de acordo com a Patrícia, 
a captação de recursos para 2019 já 
começou. “Precisamos desse recurso 
para investir em projetos de políticas 
públicas para crianças e adolescen-
tes.  Nos não podemos relaxar, preci-
samos de investimentos que seriam 
de retorno para receita federal e que 
podem e devem ficar na nossa cidade”, 
concluiu.

Pessoas físicas e jurídicas 

As pessoas físicas podem participar 
fazendo a doação de até 6% do Imposto 
de Renda, apurado na Declaração de 
Ajuste Anual, até 31 de dezembro do ano 
calendário ou até 3%, até 30 de abril no 
ato da entrega da declaração completa, 
quando não faz no ano calendário.

As pessoas jurídicas podem participar 
fazendo a doação de até 1% do imposto 
devido sobre a renda, com base no lucro 
real, que poderá ser apurado mensalmen-
te, trimestralmente ou no ajuste anual. 
A doação deverá ser efetuada até 31 de 
dezembro do ano calendário.

como fazer

Faça sua dedução do Imposto de Ren-
da e destine a doação via depósito bancá-
rio na conta do FIA de Coronel Fabriciano, 
indicada pelo CMDCA, Conselho Municipal 
de Direitos da Criança e do Adolescente. 

Feito isso, leve o comprovante para o 
referido Conselho, informando seus dados 
(nome, CPF ou CNPJ, endereço e telefone) 
e solicite o recibo emitido para declaração 
do Imposto de Renda.

Por sua vez, o CMDCA emitirá recibo 
contendo nome do contribuinte, ende-
reço, telefone, CPF ou CNPJ, para que o 
mesmo utilize para deduzir o valor doado 
na declaração do Imposto de Renda. 
Deposite o valor que desejar na conta 
indicada pelo Conselho. Ela é exclusiva 
para o FIA.

dados para depósito:

Banco do Brasil - Agência 365-4 
Conta nº 42.085-9.

Serviços Assistência Social 
Rua Duque de Caxias, nº 366,

2º andar, Centro. 
Mais informações:

(31) 3846-7733 /3846-7734.

PM
CF

Ações em defesa do patrimônio de
JF são destacadas com premiação

A solenidade de entrega do Prêmio “Amigo do Patrimô-
nio” foi realizada no dia 17, “Dia Nacional do Patrimônio His-
tórico”. Na cerimônia, realizada no Anfiteatro “João Carriço”, 
no prédio-sede da Fundação Cultural “Alfredo Ferreira Lage”, 
foi reforçada a importância de ações de pessoas físicas e 
jurídicas na conservação, defesa e divulgação do patrimônio 
cultural da cidade. “Preservar a memória é garantir nosso 
próprio futuro”, declarou o prefeito Antônio Almas (PSDB).

Ele observou que, apesar do cenário de restrição finan-
ceira, o debate em torno do patrimônio deve ser mantido: 
“É um campo onde existe muito conflito, mas o fundamental 
é que o interesse público sempre se sobreponha ao interesse 
privado. Esse tem sido o nosso norte”.

O superintende da Funalfa, Zezinho Mancini, defendeu 
o aprimoramento contínuo dos mecanismos de defesa do 
patrimônio, enquanto o vice-presidente da Câmara Mu-
nicipal, vereador José Márcio Garotinho (PV), elogiou os 
agraciados com o prêmio, como “exemplos de pessoas que 
agem, cada um na sua área, para contribuir de fato com a 
defesa da nossa memória”.

Diretora da Divisão de Patrimônio Cultural (Dipac) da 
Funalfa, a arquiteta Angélica Moreira Costa também aplau-
diu as iniciativas premiadas, por ajudarem na compreensão 
e divulgação do conceito de patrimônio, e por interferirem 
de maneira positiva no cotidiano da cidade.

Agraciados em 2018
Proprietários da edificação “Príncipe Hotel”, Praça da 

Estação, Pedro Ferreira dos Santos, Gabriel Ferreira dos 
Santos, Geraldo de Matos e Paulo César Menegueli, pelo 
investimento realizado no referido imóvel, que é tombado, 
respeitando o projeto aprovado pelo Conselho Municipal de 

Preservação do Patrimônio Cultural (Comppac) e mantendo 
estreito diálogo com a Dipac.

Jorge Arbach, pela atuação e desenvolvimento de ativi-
dades em torno do patrimônio, produzindo material artístico 
que divulga os bens culturais do município e atuando como 
professor no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universi-
dade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Projeto “Memórias JF”, pelo resgate da história de Juiz 
de Fora, por meio de produtos artesanais e souvenires, 
tendo como foco o desenvolvimento da economia criativa 
na cidade.

Bruno Meneghitti, pelas ações de divulgação do patri-
mônio arquitetônico local, por meio do registro fotográfico 
realizado no ensaio “Memória Coletiva”, cujas imagens 
ilustram o “Calendário 2018”, produzido pela Funalfa.

Edson Germano, pela administração dos bens da As-
sociação Beneficente Juiz de Fora, que inclui conjunto de 
imóveis protegidos por tombamento, na Rua Santa Helena, 
no bairro Granbery.

Antônio Almas: “Preservar a 
memória é garantir nosso futuro”
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HomenAGem do sicePot-mG À murillo mendes

Com profundo pesar, o SICEPOT-MG presta homenagens pelo falecimento do associado 
Murillo Valle Mendes, presidente da Mendes Junior Trading e Engenharia S/A.

 

Líder de uma das empresas fundadoras do SICEPOT-MG, ex-diretor e conselheiro do 
Sindicato em mais de uma gestão, o empresário, ao longo de sua trajetória profis-

sional, contribuiu ativamente para o crescimento do setor.

 

Homem de grandes ideias, negócios e realizações, oportunizou carreiras, gerou milha-
res de empregos e criou uma empresa que é marca de excelência. Gestor de visão, 

sempre proporcionou aos seus colaboradores uma bagagem técnica que contribuiu para 
a formação e crescimento de diversas empresas da construção pesada, multiplicando o 
conhecimento. Ícone da engenharia nacional, foi pioneiro na exportação da engenharia 
brasileira para vários países.

 

Nosso setor perde um grande homem. Um homem que sonhou grande, um empresário 
que construiu uma grande empresa.

o seu consórcio multibrasileiro

ABerturA
A abertura da Morar Mais por Menos movimen-

tou o bairro Cidade Jardim no dia 21. Marcaram 
presença no coquetel diversos arquitetos, decorado-
res e profissionais do setor. A casa, impecavelmente 
trabalhada por renomados nomes da arquitetura 
mineira, ficou repleta de convidados que, além de 
um ambiente diferenciado, puderam curtir o DJ Ex-
peto, appertizes do restaurante Caê, drinks do Jungle 
Gin e cervejas Prussia, Krug Bier e Uaimii. Com o 
slogan “O chique que cabe no bolso”, que reforça a 
preocupação com os custos, o evento chega à sua 12ª 
edição na capital mineira e conta com 75 profissionais 
em 39 espaços de exposição. Afonso rocha e Josette davis
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O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Em 25 de julho, a Associação 
Mineira de Cronistas Esportivos 
(AMCE) completou 79 anos 

de existência. Um sonho de alguns 
jovens idealistas e amantes do esporte 
iniciada em 1939. Segundo relatos 
registrados em atas e reportagens, 
na época existiam poucas emissoras 
de rádio e alguns jornais. Eram estes 
veículos que cobriam o esporte. Tanto 
em Belo Horizonte, como no interior. E 
não era cobertura apenas do futebol, 
envolvia também o vôlei, basquete, 
natação, box e imaginem o remo. 

Foram anos heroicos. Conforme 
informações de descendentes dos 
fundadores, aqueles jovens inicia-
ram o nosso jornalismo esportivo de 
forma organizada. Não se limitaram 
em apenas apresentar programas, 
transmissões ou textos sobre o 
esporte mineiro. Eles foram além, 
ajudaram a organizar competições, 
captar patrocínios, dar visibilidade 
aos atletas que surgiam, estimu-
laram o intercâmbio com outros 
centros esportivos nacionais e inter-
nacionais.

Conseguiram ainda reunir todos 
aqueles que militavam ou sonhavam 
militar na crônica esportiva em torno 
da entidade. Para tanto promoviam 
encontros sociais, jogos e até parti-
cipação em desfiles cívicos. A ideia 
foi tomando corpo, a entidade cres-
cendo, a cada dia recebendo novas 
adesões, dirigentes e o respeito dos 
desportistas e autoridades.  

Na década de 1940, a AMCE 
abraçou uma grande causa, conse-
guiu fazer de Belo Horizonte uma 
das sedes da Copa do Mundo de 
1950. Conseguiu também envolver 
autoridades e empresários para 
a construção do primeiro grande 
estádio em Minas, o famoso Estádio 
Independência, conhecido na época 
como o gigante do Horto. 

Na década de 1960, coube a 
AMCE colaborar de forma decisiva 
para formar a melhor seleção minei-
ra de futebol de todos os tempos. Em 
1963 esta seleção ganhou o primeiro 

e único campeonato brasileiro entre 
seleções, revelando grandes craques 
para o futebol.

A AMCE participou também da 
organização e divulgação de várias 
competições de outras modalidades 
esportivas e até olimpíadas, ajudan-
do Minas a conquistar centenas de 
troféus e medalhas.

Ainda nos anos 1960, coube a 
AMCE papel fundamental no projeto 
de viabilidade para construção do 
Mineirão, cuja inauguração ocorreu 
em 1965. Da mesma forma, lutou 
para a construção do Mineirinho. 
Vários dirigentes da AMCE foram 
nomeados pelo governo do estado 
para administrar o maior complexo 
esportivo de Minas. Isto até o ano 
de 2012. 

A partir da inauguração do 
Mineirão, a organização e o pro-
fissionalismo do futebol mineiro 
tomaram nova dimensão. Uma nova 
era surgiu. As grandes competições 
nacionais e internacionais viraram 
rotina, puxando também outros 
esportes para belas conquistas.

A imprensa esportiva mineira 
soube acompanhar este avanço e 
cresceu: ficou mais profissional e 
qualificada. Das primeiras cobertu-
ras em campos de terra ou estádios e 
ginásios pequenos e apertados, che-
gamos as grandes arenas, cobrindo 
os maiores torneios e campeonatos 
regionais, nacionais e internacionais.

Em todos os tempos e mo-
mentos a AMCE marcou presença. 
Seja credenciando os profissionais, 
lutando por novas ideias, buscando 
melhorias, combatendo os erros, 
qualificando os profissionais, divul-
gando e valorizando o nosso esporte. 
Hoje, 79 anos depois, podemos 
desfrutar do sonho daqueles jovens 
fundadores com ar de vitória. A 
AMCE é uma entidade forte, sadia e 
independente. 

Com o esforço e competência 
de vários dirigentes, angariou um 
patrimônio valioso. Possui uma sede 
social administrativa no tradicional 

bairro de Santa Tereza e um conjunto 
de salas no Centro da cidade. Está 
estruturada e informatizada, tem 
uma equipe de trabalho qualificada, 
uma situação financeira confortável, 
todos os seus compromissos em dia 
e um bom quadro de associados, 
congregando radialistas e jornalis-
tas, inclusive os da área técnica, que 
trabalham nos setores de cobertura 
esportiva dos veículos de comunica-
ção de Minas. 

Além de tudo isso, conquistou 
uma lei federal que regulamentou o 
direito exclusivo do credenciamento. 
Participa ativamente de reuniões, 
palestras, seminários, cursos e 
congressos da área esportiva. É par-
ceira das entidades organizadoras 
das competições esportivas e dos 
clubes. Desfruta do respeito e de 
alta credibilidade junto aos meios 
esportivos, autoridades e sociedade 
em geral, graças ao trabalho sério e 
transparente que desenvolve. 

Ao longo destes 79 anos vários 
livros, matérias, vídeos e fotos vem 
registrando a bonita história da 
AMCE, um acervo rico que está 
guardado em nossa sede.

Neste texto, tomamos o cuidado 
de não citar nomes, uma vez que 
tantos foram aqueles que tiveram a 
honra de fundar, presidir, fazer parte 
da diretoria, ser associado ou cola-
borador com a entidade. Mas todos 
estão devidamente homenageados 
em forma de diplomas, placas e 
medalhas, além de biografados na 
Enciclopédia do jornalismo esportivo 
de Minas Gerais.  

Agora, estamos preparando 
uma série de ações que serão rea-
lizadas até chegar a julho de 2019, 
quando vamos completar 80 anos. 

Com alegria e responsabilida-
de tenho orgulho de presidir esta 
entidade tão importante para o 
jornalismo esportivo de Minas Ge-
rais. Ao lado dos demais diretores 
e colaboradores estamos prontos 
e preparados para dar sequência a 
essa história. Vamos rumo aos 80.

Amce rumo aos 80

mineiro é destaque
mundial no triatlo

Nadar 3,8km, 180km de bicicleta 
e 42km de corrida. Se para a 
maioria das pessoas fazer essas 

atividades separadas seria praticamente 
impossível, imagina praticar todas jun-
tas? Esse é o desafio de quem faz triatlo. 

Além de ser uma modalidade pouco 
conhecida, a população também desco-
nhece que um dos 50 melhores atletas 
desse esporte é mineiro. Thiago Vinhal, 
de 33 anos, participará, pelo segundo 
ano consecutivo, do Mundial de IronMan 
2018, em Kona, no Havaí, que acontece 
dia 13 de outubro. A sua participação na 
competição do ano passado foi histórica: 
ele completou a prova em tempo recorde 
entre todos os atletas brasileiros que já 
competiram, com 8h27min24, tendo 
sido o 13º colocado em sua estreia.

O edição do Brasil conversou com 
o esportista para saber um pouco mais 
de sua rotina.

como surgiu seu interesse 
por esse esporte?

Comecei a praticar natação ainda 
criança aos 3 anos. Meus pais me ma-
tricularam, porque sempre fui muito 
ativo e eles acharam que seria uma 
forma de me ajudar a gastar energia. 
Desde então, não parei mais.

Aos 17, quando fazia alguns tra-
balhos como modelo, um pedido 
despretensioso da agência onde traba-
lhava acabou mudando meu destino. 
Eles pediram que eu emagrecesse um 
pouco e ficasse com a musculatura 
mais definida. A partir disso, comecei 
a correr e a fazer aulas de ciclismo in-
door e, desde o começo, me apaixonei 
também por essas modalidades. Para 
unir as três, foi um pulo. 

Quais são os principais desa-
fios físicos da modalidade?

O principal desafio do triatlo é a co-
nexão de uma rotina bem equilibrada 
entre os treinamentos das três moda-
lidades em longo prazo. Por exemplo: 
conseguir treinar uma semana é fácil, 
mas oito semanas seguidas sem le-
sionar, sem ficar doente e dando tudo 

certo, treinando bem e recuperando, 
é o mais difícil. O desafio não é físico, 
mas sim fazer bons treinos durante 
10 semanas, pois o corpo começa a 
reclamar e temos que ter tudo bem 
conectado: fisioterapia, alimentação, 
descanso e massagem. 

como é praticar esse espor-
te pouco conhecido no país? 

O Brasil é um país futebolístico, 
não ciclístico. Além disso, o triatlo é um 
esporte caro, que demanda investimen-
tos em alimentação, profissionais da 
saúde e equipamentos de alto custo. 
Culturalmente, o país não valoriza o 
esporte e, com isso, é muito desafiador 
o atleta brasileiro, seja ele profissional ou 
amador, se manter e ter sucesso. Além 
do alto investimento de tempo e dinhei-
ro necessários, o nosso país não tem 
estrutura adequada, os ciclistas correm 
risco durante seus treinos nas rodovias e 
ciclovias mal planejadas, entre outros. 

e como é a busca por patro-
cinadores?

A busca por patrocinadores tam-
bém é muito mais complicada do 
que em esportes já popularizados. 
Atualmente, no auge da minha carreira 
profissional, conquistei bons parceiros, 
como a Tênis Pé Baruel, Asics, Sense 
Bike, a Gol/ Delta, a Patrus Transportes, 
a Orthocrin, a BDO, Cultura Inglesa, 
Kask e Shimano. Mas isso ocorreu após 
anos de luta e dedicação, e um resulta-
do em nível mundial, competindo de 
igual para igual com atletas de países 
que valorizam o esporte, como a Alema-

nha, Dinamarca e França. Entretanto, a 
grande maioria dos atletas brasileiros 
do triatlo não consegue apoio algum.

na sua opinião, o que falta 
para que esse esporte seja 
reconhecido nacionalmente?

É necessário que haja interesse da 
própria mídia. Hoje, todos os holofotes 
estão no futebol. Poucas modalidades 
são praticadas por mais de um milhão 
de amadores e com várias histórias de 
superação como o triatlo. E o IronMan, 
principalmente, tem esse contexto. 
São histórias de vida e de superação 
muito maiores do que a do futebol e 
do vôlei, por exemplo, que olham a 
performance.

Essa é uma modalidade inclusiva e 
famosa pelo número de atletas amado-
res que fazem, ou seja, pessoas comuns 
que dividem o tempo com a prática do 
esporte. Quando a mídia voltar os olhos 
e enxergar essas histórias de superação, 
elas motivarão ainda mais gente.

Quais são as suas expectati-
vas para o mundial?

A expectativa é de conseguir 
melhorar o meu tempo com relação a 
2017. Esse é o meu foco número um. 
Isso já vai ser uma grande meta, já 
que, no ano passado, eu bati o recorde 
brasileiro em Kona. Se eu conseguir 
aprimorar meu tempo de novo, conse-
quentemente, vou melhorar também 
a minha posição. O meu sonho é fazer 
o top 10 e pegar o pódio no IronMan, 
coisa que brasileiro nenhum nunca fez.

vinhal é um dos 50 melhores atletas da modalidade
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