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enFim, conectAdos!

Agora até para se relacionar 
as pessoas estão usando 
aplicativos. Uma prova disso 

é que 60% dos brasileiros já utilizam 
essas ferramentas para conhecer 
novas pessoas. Entretanto, engana-

-se quem pensa que o único objetivo 
desses apps é encontrar um parceiro. 
Segundo pesquisa realizada pelo 

Happn Brasil, 71% disseram que a 
principal razão para se arriscar nesse 
universo online é fazer amigos. Já 

as outras finalidades são relacio-
namentos casuais (45%) ou sérios 
(40%).

gerAl – PáginA 8

PolÍticA – PáginA 3

oPiniÃo – PáginA 2

economiA
PáginA 4

A
rq

ui
vo

Atualmente, a Venezuela vive 
uma crise econômica, política e 
social – talvez a maior de sua histó-
ria – e para fugir desse caos, parte 
dos venezuelanos estão escolhendo 
o Brasil para recomeçarem suas 

vidas. Para Ricardo Ghizi, professor 
de Relações Internacionais, nenhum 
país está preparado para receber 
milhares de refugiados, mas ajudar 
essas pessoas é uma questão hu-
manitária.

BH recebe o 5º
Festival Fartura

Depois de percorrer várias cidades brasilei-
ras, o Festival Fartura – Comidas do Brasil está 
chegando a Belo Horizonte. Nessa edição, os 
visitantes poderão experimentar os pratos dos 
chefs, além de participar de palestras, aulas 
teóricas, assistir ao preparo das comidas ao 
vivo e levar ingredientes para casa.

tênis ajuda na
longevidade
Os adeptos do tênis podem aumentar em 

até 9,7 anos sua expectativa de vida, segundo 
o estudo de James O’Keefe, cardiologista do 
Mid Heart Institute em Saint Luke.

Apenas 25% dos pacientes
com câncer no estômago
têm chance de sobreviver

romeu Zema pode
mudar o norte da 
eleição em minas

O empresário Romeu Zema (Novo), 
candidato ao governo de Minas, pode 
fazer a diferença no pleito deste ano, 

pois aparece com 7% na preferência dos elei-
tores. Essa reviravolta das intenções de voto 
pode levar a disputa para o segundo turno, o 
que causa desespero no tucano Anastasia e 
alívio em Fernando Pimentel (PT).

Zema é novidade na
reta final da campanha

Com venezuelanos, país
vive crise migratória
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O fim de ano deve estimular a 
economia com a criação de quase 
95 mil postos de trabalhos tem-
porários. De acordo com estudo 
feito pela Luandre, para este ano, 

espera-se crescimento de 30% nas 
contratações para o Natal e Ano 
Novo em relação a 2016, quando 
na ocasião 73 mil brasileiros foram 
empregados. 

Natal: 95 mil vagas de 
empregos temporários

Para 43% da população, reforma 
da Previdência é necessária
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“A princípio, nenhum país está preparado
para receber milhares de refugiados”
Qual o papel do Brasil e do brasileiro no acolhimento de refugiados da Venezuela?

Ao longo dos últimos meses, a tensão entre morado-
res de Pacaraima (RR) e refugiados venezuelanos 
aumentou rapidamente. Segundo a Organização 

Internacional para Migrações (OIM) - Agência das Nações 
Unidas para Migrações -, o Brasil recebeu apenas 2% dos 
2,3 milhões de venezuelanos que abandonaram seu país. 
Ainda assim, a situação preocupa o governo federal e os 
brasileiros, que vivem sua própria crise econômica:  13,7 
milhões de pessoas desempregadas. 

O edição do Brasil conversou com Ricardo Ghizi, doutor 
em geografia e professor de Relações Internacionais da 
PUC Minas, para entender a situação de desalento dessas 
pessoas e como o brasileiro deve lidar com essa crise mi-
gratória que não tem previsão para acabar.

o Brasil está preparado para 
receber essas pessoas?

A princípio, nenhum país está preparado 
para receber milhares de refugiados. Muitas 
vezes, eles chegam só com a roupa do corpo, 
são pessoas que não tem emprego, casa para 
morar, plano de saúde e sem mão de obra 
qualificada. O Brasil já está com um problema 
de desemprego muito grande. Por questões 
humanitárias, para não deixar essas pessoas 
entregues à própria sorte, faz o que se pode. 
Por questões políticas, não é recomendado 
que se expulse ou feche a fronteira. Então, se 
acolhe. É como se fosse um vizinho seu que 
está passando fome e bate à sua porta, se 
você tem comida na mesa, vai negar? É difícil. 

Por que os venezuelanos estão 
escolhendo o Brasil?

A maior parte está indo para a Colôm-
bia. Na fronteira do Brasil com a Vene-
zuela há uma mata gigantesca em que, 
basicamente, está o estado de Roraima. A 
Colômbia já recebeu mais de 1 milhão de 
refugiados, o Brasil não tem nem 100 mil. 

o que está sendo feito para mi-
nimizar os efeitos desse grande 
número de venezuelanos, espe-
cialmente, em roraima?

O governo federal está intervindo com a For-
ça Nacional de Segurança Pública para patrulhar 
ruas, já foi mandado verba para Roraima e tam-
bém estão procurando distribuir essas pessoas 
que estão entrando para outros estados.

Qual o papel do Brasil perante a 
crise na Venezuela?

O Brasil é a maior economia e lideran-
ça da América do Sul. Cabe a nós liderar, 
juntamente com a Colômbia e outros 
países, a solução para esse problema. É 
preciso pressionar o governo da Venezuela. 
Se Nicólas Maduro não renunciar, o país não 
promover eleições para um novo governo 
representativo e reimplantar o capitalismo 
não há solução. Porque foi a maneira como 
o socialismo foi implantado que destruiu a 
Venezuela. Não há sinais de uma possível 
renúncia. Quem detém poder, não quer 
deixá-lo, porque tem uma série de benesses 
e regalias que o resto da população não 
tem. É por isso que muitos militares apoiam 
Maduro, porque eles se beneficiam dessa 
pouca riqueza que o país tem.

Que tipo de situações os vene-
zuelanos estão vivenciando?

São pessoas que estão desempregadas, 
que muitas vezes, não tem dinheiro para pa-
gar aluguel, portanto, sem casa para morar. 
Elas estão sem comer, porque além da crise 
econômica, em que a inflação altíssima faz 
com que o dinheiro perca valor de um dia 

para o outro, existe também o problema 
de desabastecimento de alimentos. Faltam 
recursos básicos para sobreviver. Um exem-
plo disso foi a falta de papel higiênico para 
comprar.  

A imagem de Aylan kurdi, garoto 
sírio de 3 anos, encontrado mor-
to em uma praia turca depois que 
seu barco naufragou, chocou o 
mundo. Agora, em solo brasilei-
ro, vemos crianças venezuelanas 
pedindo refúgio. como lidar com 
essa situação delicada? 

Primeiro, entender a gravidade da si-
tuação. São pessoas que estão vindo para 
o Brasil não porque querem, e sim porque 
não veem outra opção de sobrevivência na 
Venezuela. A maioria das pessoas gostam de 
morar em seus países de origem. Quando 
você abandona seu país, está completamen-
te desesperançoso. No mundo, hoje, temos 
mais de 100 milhões de refugiados, a maio-
ria de guerras. O brasileiro precisa perceber o 
drama desses indivíduos e compreender que 
não vivemos isolados do resto do mundo. 
Precisamos ajudá-los. São nossos vizinhos. 

ricardo ghizi, professor de relações internacionais da Puc minas
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incerteza na eleição nacional; mesmice na estadual

Quando se parte para o terreno das 
agressões físicas, o processo demo-
crático parte ladeira abaixo. O abo-

minável ataque sofrido por Jair Bolsonaro 
(PSL), em Juiz de Fora, na tarde de 06 de 
setembro, mostra nitidamente o ambiente 
radicalizado que vivemos no Brasil. Era de 
idiotas metidos a dar opiniões em tudo e 
de extremos no debate político. Sobretudo 
nas redes sociais que, como dizia Umberco 
Eco: “deram voz aos idiotas”. 

O extremismo no debate político pro-
duziu um estado de anomalia institucional 
e social em que um lunático julgou ser 
possível calar, fisicamente, um adversário. 
No Brasil, sobretudo no Brasil bolsonaris-
ta, criou-se a convicção que a força física 
é o meio de resolver tudo. Nessa altura do 
campeonato, pouco importa se Bolsonaro 
tinha ou tem posições extremistas; ou se o 
autor do atentando tem problemas psico-
lógicos. O ambiente político está perigoso.

Todos os presidenciáveis repudiaram o 
ato e prestaram solidariedade ao adversário. 
Um ou outro imbecil quis politizar o fato, 
como o vice de Bolsonaro, general Mourão 
(PSL), que disse serem eles os “especialistas 
em uso da violência”; e a eterna esdrúxula 
Dilma Rousseff (PT), que soltou: “quando se 
planta ódio você colhe tempestade”. 

Por falar em Minas, a campanha rumo 
ao governo do Estado segue para sua reta 
final, com a turma do PSDB no clima do já 
ganhou, com alguns membros específicos 

do partido – não da coalizão, frise-se! – 
crentes que com a vitória do “professor” 
voltarão para a Cidade Administrativa para 
fazer o que sempre fizeram nos governos 
Aécio Neves: nada e politicagem, se 
achando os donos de Minas. 

Fernando Pimentel (PT) segue falando 
para dentro do seu próprio campo ideo-
lógico, desfilando pelo Estado com seu 
discurso ridículo de “Lula livre”, sem ter a 
coragem sequer de pagar os funcionários 
em dia, e dando calote atrás de calote nos 
municípios mineiros.

Márcio Lacerda (Sem Partido), que 
poderia ser a surpresa da eleição, se 
mostrou apenas um amador no jogo do 
poder. Não tem grupo político. Não tinha 
sequer o controle da máquina partidária. 
Foi chutado para escanteio. Ouso dizer: 

por mais vaidade do que falta de talento. 
Lacerda vive cercado de bajuladores desde 
a época da prefeitura de BH. Falta a ele 
estratégia política. Simples assim. Prova 
disso é que a turma que andava atrás dele 
pôs a viola no saco. Sumiram, para alívio 
da campanha de Adalclever Lopes (MDB), 
que já anda capenga demais para ainda 
ter que absorver esse povo. 

Para o Senado, ao que tudo indica, 
Minas passará a vergonha de mandar 
Dilma para Brasília, de novo. A segunda 
vaga segue indefinida, tendo como prin-
cipal decepção pelo fraco desempenho, 
Dinis Pinheiro (SDD) que, como candidato 
a senador, faz uma bela campanha de 
deputado estadual. 

Incerteza na eleição nacional, mesmi-
ce na eleição estadual.
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4ª revolução industrial
O cliente entra na loja e é identificado pela sua conexão de celular. 

Ele escolhe um produto na prateleira e sai do estabelecimento sem 
precisar passar pelo caixa para pagar. O item retirado pelo consumidor 
é automaticamente cobrado no cartão de crédito e o aplicativo que ele 
tem no celular exibe um recibo da compra.

Do outro lado, a loja identifica por meio de sensores e câmeras 
o produto retirado da prateleira e entra em operação um sistema de 
comunicação entre máquinas que vai ordenar a reposição do estoque. 
Ficção? Não. Isso já acontece diariamente desde o começo do ano na 
loja da Amazon, em Seattle, nos Estados Unidos.

Esse é um exemplo da chamada 4ª revolução industrial ou Indústria 
4.0, que promete mudar a forma de produzir, gerar novos negócios 
e transformar o mercado de trabalho. Se as três primeiras revoluções 
industriais trouxeram produção em massa, linhas de montagem, eletri-
cidade e tecnologia da informação, a 4ª chega com o uso de recursos 
como internet das coisas, big data e inteligência artificial.

Os impactos da Indústria 4.0 sobre produtividade, redução de custos, 
controle sobre o processo produtivo, customização da produção, dentre 
outros, já estão ocorrendo em várias fábricas de empresas ao redor do 
mundo.

Agora, como o poder público pode aplicar as novas tecnologias da 
Indústria 4.0 para melhorar a vida do contribuinte? Essa foi uma das per-
guntas que o diretor de Relações Institucionais e Comunicação da Cemig, 
Thiago de Azevedo Camargo, fez a um público de 300 pessoas da área de 
inovação durante a abertura do Workshop Pesquisa e Desenvolvimento 
Cemig 4.0, na segunda-feira (10/9), em Belo Horizonte.

O workshop aconteceu para apresentar o edital de R$ 40 milhões 
lançado recentemente pela estatal mineira com o objetivo de acelerar 
as transformações tecnológicas dentro da empresa visando justamente 
a Indústria 4.0.

Respondendo a própria pergunta que fez, Camargo disse esperar 
propostas com soluções inovadoras de projetos que ajudem a Cemig a 
ser mais eficiente, reduzir custos e oferecer um melhor serviço e atendi-
mento ao consumidor. 

Essa ação demonstra o pioneirismo em inovação de um dos mais 
importantes grupos do segmento de energia elétrica do Brasil. Mas o 
que se espera também é que o uso das novas tecnologias pela Cemig 
se traduza em uma tarifa de energia mais acessível para os mineiros.

É como se fosse um
vizinho seu que está

passando fome e
bate à sua porta

Segundo dados divulgados pelo Comitê Na-
cional para os Refugiados (CONARE) no relatório 
“Refúgio em Números”, o Brasil reconheceu, até 
o final de 2017, um total de 10.145 refugiados de 
diversas nacionalidades.

Desses, apenas 5.134 continuam com registro 
ativo no país, sendo que 52% moram em São 
Paulo, 17% no Rio de Janeiro e 8% no Paraná. Os 
sírios representam 35% da população refugiada 
com registro ativo no Brasil.

refúgio
no

Brasil
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tércio Amaral

Política em nova lima
O presidente da Associação dos Municípios da Região Metro-

politana de BH (Granbel) e prefeito de Nova Lima, Vitor Penido 
(DEM), tem sido, nesta reta final de campanha eleitoral, um dos 
políticos mais demandados do estado. Quase que diariamente, 
ele tem um encontro com candidatos ao governo, Senado, Câma-
ra dos Deputados e Assembleia Legislativa. Fica até difícil saber 
quem está recebendo o apoio do chefe do executivo municipal 
diante da quantidade de pessoas que querem seu suporte.

dilma já gastou r$ 3 milhões
Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que 

a ex-presidente dilma rousseff (PT) tem a campanha mais 
cara entre os candidatos ao Senado. A petista, que disputa 
uma vaga por Minas, gastou, até o momento, mais de R$ 3 
milhões. A soma ainda deve crescer e bater o teto de R$ 4,2 
milhões. O valor supera até mesmo despesas de campanhas 
de candidatos à Presidência da República, como marina silva 
(Rede), ciro gomes (PDT) e Jair Bolsonaro (PSL).

“só ladrão”
Adilson Batista, técnico do América Mineiro, desabafou após 

jogo contra o Ceará: “Lugar nenhum do futebol mundial tem cam-
peonato estadual. Só na várzea do Brasil. Eu assisto Campeonato 
Inglês, Alemão e Espanhol, você acha que eu assisto Série B? Eu 
não perco meu tempo, pois ele tem 44 finais de semana, 88 datas, 
quarta e domingo. Mas não querem mudar nada. É político, é um 
reflexo do que estamos vendo aí. Só tem ladrão neste país”.

campanha acirrada 
A expectativa é de que, a partir desta semana, o embate entre 

Anastasia (PSDB) e Pimentel (PT) venha fustigar ainda mais os 
temas do passado, podendo elevar a temperatura acima dos 600C. 
Como diz no popular, seria oportuno retirar as crianças da sala, 
pois podem acontecer cenas fortes. É aguardar para conferir...  

sem previsão
Diante dos acontecimentos nacionais, como a agressão 

ao presidenciável Jair Bolsonaro(PSL), muitos políticos estão 
céticos em relação ao futuro. Esse é o caso da jornalista Ana 
Alves, candidata ao Senado pelo Partido da Causa Operária. 
Ela disse, em entrevista à TV Assembleia, que ninguém sabe o 
que vai acontecer no país após o período eleitoral. Entretanto, 
não se sabe se a candidata tem informações privilegiadas para 
fazer esse comentário ou se está apenas fazendo conjecturas. 

Política nacional
Diante do crescimento de Fernando Haddad (PT) e a con-

solidação de Jair Bolsonaro (PSL), algumas projeções podem 
ser feitas sobre o pleito deste ano. Para o jornalista gerson 
camarotti, o brasileiro poder ter que escolher entre esquerda e 
direita, com um segundo turno composto por extremos. Será?

informações de Brasília
Qualquer pessoa bem informada e que tenha algum tipo 

de trânsito em Brasília comenta que a administração de michel 
temer (MDB) não é a mesma depois da greve dos caminhonei-
ros. Para muitos, o governo federal já está morto e sepultado. 

Viva a democracia 
Segundo as suas próprias palavras, duda salabert (PSOL) 

é a primeira travesti a se candidatar ao Senado. Então, fica 
registrado para a posteridade: foi o tempo em que Minas Gerais 
era um estado conservador.

carta na manga
Nos contatos feitos pelo interior mineiro à procura de votos, 

tentando se eleger deputado federal, o senador Aécio neves 
(PSDB) tem sempre em sua pasta a quantidade de realizações 
de seu governo em cada região. Político esperto!  

de Juiz de Fora para o mundo
Depois da eficiência demonstrada no atendimento ao 

presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), a Santa Casa de Juiz de 
Fora passou a ser conhecida e reconhecida como referência 
em Minas, no Brasil e com repercussão mundial.

sem sair do chão
Comentaristas em todo o país entoam uma só voz: a 

candidatura do presidenciável geraldo Alckmin (PSDB) tem 
10 dias para sair da mesmice. Senão adeus. Coitado dele, sô!

eleição de Forças Armadas
“Esta história de envolvimento das Forças Armadas, espe-

cialmente do Exército, em temas eleitorais nunca acaba bem”. 
Opinião do apresentador e jornalista, marcelo tas. Cruz credo, 
será que ele está usando seu poder premonitório?  

Assembleia esvaziada
Neste período de eleição, até mesmo as escadarias da 

Assembleia, onde tradicionalmente ficam assessores e pessoas 
comuns para falar de política e da vida dos outros, está vazia. O 
plenário da Casa está é um sossego só. Todos os parlamentares 
estão correndo atrás de voto.

Política em contagem
No afã de ser reeleita deputada estadual, a petista marília 

campos tem feito uma campanha forte em seu reduto eleito-
ral em Contagem. E, para ficar de bem com o povão, manda 
falação contra o atual prefeito, Alex de Freitas (PSDB). Coisas 
da política mineira, ora veja.

romeu Zema pode provocar 
segundo turno em minas

Os eleitores mineiros que estão cansados do 
tucano Anastasia e, em princípio, também não 
pretendem votar no atual governador Fernando 
Pimentel (PT), já começam a fazer suas esco-
lhas. Segundo pesquisa do Ibope, nesta última 
amostragem, os votos brancos e nulos já estão 
na proporção de 19% e 15%, respectivamente.

Os cientistas políticos consideram essa re-
alidade como normal, pois os números foram 
atualizados 12 dias após a entrada do programa 
gratuito de rádio e televisão.

crescimento de Zema

Agora começa o vale tudo da campanha. 
Vai ser dedo no olho do adversário, como dizem 
os jornalistas da crônica política. Neste bate-
-rebate, ninguém pode negar que o crescimento 

do candidato Romeu Zema (Novo) passou a ser 
comentado nos bastidores. Em um prazo de 
15 dias, ele saiu de 3% para 7%, praticamente 
consolidando-se em terceiro lugar, jogando 
para escanteio a estratégia montada do atual 
presidente da Assembleia, Adalclever Lopes 
(MDB) em se tornar a terceira via deste pleito, 
forçando o segundo turno. 

Empresário de sucesso e cidadão de fácil 
contato com as pessoas, Zema passou a ser o 
preferido dos eleitores descrentes dos denomi-
nados velhos políticos. Atualmente é comum 
assistir a cenas de mineiros dizerem que, depois 
de pesquisar sobre o candidato, aderiram ao seu 
projeto político por entenderem que se trata 
de um cidadão realizado no ramo empresarial 
e que está entrando para a vida pública com a 
finalidade de buscar direções proativas para a 
administração.

Enquanto isso, os articuladores da campa-
nha de Antonio Anastasia (PSDB) continuam 
apostando para solucionar a eleição ainda no 
primeiro turno, diante de números que sempre 
o colocam na dianteira, desde o início das son-
dagens de junho. Sua convicção cresceu quando 
os dados o apontaram com 30% na preferência 
dos eleitores. Mas, em geral, a campanha do 
tucano não apresentou muita novidade. Ele tem 
sido pontual nas críticas do atual governo, pro-
metendo arrumar a Casa, caso volte ao poder. 

Ainda de acordo com a pesquisa, Fernando 
Pimentel (PT) conquistou um crescimento de 8 
pontos percentuais, em relação à amostragem 
anterior, o que trouxe euforia junto à equipe, 
incluindo toda a cúpula petista mineira, além 
da coordenação de campanha do representante 
petista. Eles vão continuar o trabalho buscando 
desenvolvimento gradual do governador, para 
chegar no segundo turno fortalecido e, então, 
partirem para o embate pesado com o adversário.

Zema cresceu em apenas 15 dias

Pimentel aposta no segundo turno
Anastasia quer liquidar “fatura”

no dia 7 de outubro
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Papel do cidadão é fundamental
para fiscalização de campanha

“O universo da internet é gigantesco e 
a propaganda eleitoral tem cada vez mais 
migrado para esse espaço, então o desafio da 
fiscalização cresce e a participação do cidadão 
fica ainda mais importante.”

Foi assim que o promotor Edson de Resende, 
coordenador eleitoral do Ministério Público 
(MP) de Minas Gerais, resumiu as dificuldades 
para garantir que todos os candidatos sigam as 
regras estipuladas para a campanha eleitoral 
de 2018. 

Claro que, em primeiro lugar, é essencial co-
nhecer quais são as regras para as campanhas. 
As propagandas na rua ficaram mais restritas. 
Pinturas de muros, por exemplo, deixaram de 
ser permitidas. Já a presença de candidatos na 
internet aumenta. Uma das modificações mais 
importantes para o pleito deste ano é a possi-
bilidade de impulsionar publicações nas redes 
sociais. Claro que há regras para isso, como a 
que diz que esses posts impulsionados não po-
dem conter ofensas ou denúncias direcionadas 
aos concorrentes.

Tenta-se, assim, reduzir a disseminação 
das notícias falsas, ou seja, das fake news. 
“Sempre convivemos com notícias falsas nos 
contextos eleitorais, isso por si só não é uma 
novidade, o que muda é o veículo utilizado”, 
explica Resende.

Para o promotor, essas mudanças nos veí-
culos de distribuição da informação aumentam 
o desafio. “Há 20 anos, era um impresso dis-
tribuído no centro da cidade de mão em mão. 
Hoje, com um click, uma informação chega a 
milhões de pessoas e pode mudar o resultado 
eleitoral”, afirma.

Na tentativa de combater esse tipo de pro-
blema, os órgãos responsáveis pela fiscalização 
oferecem canais pelos quais os cidadãos podem 
fazer denúncias. Um dos mais importantes 
é o Denúncia Online, disponibilizado no site 
do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais 
(TRE-MG).

Para encaminhar as suspeitas de irregulari-
dades, é necessário que o eleitor se identifique, 
mas o coordenador de comunicação do órgão, 
Rogério Tavares, afirma que esses dados não 
são divulgados e não constam em nenhum 
documento do processo que se inicia com a 
denúncia.

A partir dessa acusação, é verificada 
pelo TRE-MG a veracidade das informações 
e, segundo Tavares, caso se confirme, o juiz 
eleitoral manda, imediatamente, que a 
propaganda seja regularizada ou cessada. 
Assim, o primeiro passo é impedir que a 
irregularidade continue. 

O denunciante pode acompanhar, pelo site, 
o andamento desse processo. Em seguida, a 
denúncia pode ser encaminhada ao MP, que 
decidirá ou não por iniciar uma ação, que 
poderá gerar multa ou outras penalidades 
para candidatos e/ou partidos políticos. Há 
também a possibilidade de fazer as denúncias 
pessoalmente nos cartórios eleitorais dos mu-
nicípios ou diretamente (e online) para o MP, 
pela ouvidoria do órgão.

Aplicativo 

Outro canal disponível foi lançado pela 
primeira vez no pleito de 2016 e relançado 

em 2018 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
Trata-se de um aplicativo chamado de Pardal, 
pelo qual podem ser encaminhados todos os 
tipos de denúncias, que abarcam de compra 
de votos a doações ilegais para campanhas, 
por exemplo.

Porém, Tavares não recomenda que, por 
enquanto, questões relacionadas a propa-
gandas irregulares sejam encaminhadas por 
esse canal, já que o órgão estadual ainda não 
regulamentou a forma como tal denúncia será 
encaminhada internamente. 

A internet também traz novos desafios 
nesse sentido, dada a característica viral que 
alguns conteúdos ganham na rede. Na busca 
de avançar nesse sentido, os órgãos precisam, 
em especial, contar com a colaboração dos 
provedores de serviços de redes sociais.

De acordo com Resende e Tavares, esses 
provedores têm demonstrado interesse em cola-
borar para o bom andamento do processo. Um 
deles ofereceu, recentemente, um treinamento 
no TRE para esclarecer como pedidos de retirada 
de conteúdo precisam ser encaminhados – o 
formato do URL, por exemplo, precisa constar 
no pedido para que seja possível localizar o 
conteúdo irregular. O TRE-MG designou 18 juí-
zes de BH para analisar todas as denúncias de 
irregularidades na internet.

Ações de fiscalização tentam reduzir
a disseminação de notícias falsas

Promotor edson de resende
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https://sites.almg.gov.br/eleicoes2018/noticias/noticia.html?urlNoticia=/acompanhe/noticias/arquivos/2018/08/16_hotsite_propaganda_online.html
http://www.tre-mg.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/propaganda-eleitoral
http://www.tre-mg.jus.br/
http://www.tre-mg.jus.br/
https://www.mpmg.mp.br/conheca-o-mpmg/ouvidoria/apresentacao/
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

JULES RENÊ GOMES
diretoria@imcont.com.br

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

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

Instituto Mineiro de Contabilidade

loraynne Araujo

No decorrer do tempo o comerciante vem 
enfrentando vários desafios em seu dia 
a dia e cada vez tem ficado mais difícil 

se manter no mercado. Se o empresário não se 
adaptar às novas demandas e inovar, poderá 
perder o seu espaço e ser superado pela concor-
rência. Tal contexto se dá porque o consumidor 
está escolhendo métodos de compras ágeis, 
práticos e seguros, sendo mais exigente e pre-
zando pela comodidade e facilidade na hora de 
adquirir produtos e serviços.

Há alguns anos, o empresário tinha uma re-
lação muito direta com seu público, conhecendo 
as particularidades de cada cliente e sabendo 
o que era mais adequado para ele. Com os 
avanços tecnológicos, a relação “Empresário X 
Cliente” foi se distanciando e hoje as empresas 
entendem a necessidade dessa reaproximação. 
Por esse motivo, os empreendimentos têm 
recorrido a banco de dados, softwares e outras 
soluções digitais, que possibilitam conhecer 
e monitorar os hábitos de seu consumidor. A 
partir desse acompanhamento, eles poderão dar 
exclusividade e tratar os desejos do cliente de 
uma forma única, proporcionando a experiência 
de comprar que ele procura.

A cada dia, a internet está mais presente 
nas relações comerciais e o grande desafio do 

varejo, atualmente, é conseguir se adaptar às 
novas tecnologias e conseguir acompanhar 
as tendências para assim atrair e fidelizar seus 
clientes. O consumidor vem buscando uma 
experiência de compra diferenciada e que lhe 
ofereça o máximo de comodidade. 

Por isso, para obter sucesso, o empresário 
deve buscar unir todos os seus canais de venda, 
conseguindo assim atender da melhor maneira 
as demandas de seu cliente. Para o consumidor 
não existe mais uma diferença entre a loja física 
e a online, hoje ele é um consumidor multicanal 
ou omnichannel, ou seja, ele irá realizar suas 
compras em diversos canais.

Em meio a esse cenário, o empresário se vê 
na necessidade de inovar, modificar e investir em 
novas tecnologias para poder proporcionar ao 
cliente o que ele deseja. Deve-se pensar sempre 
em valorizar a experiência na loja física, mas 
sem se esquecer de promover a facilidade e a 
conveniência no meio digital, onde o consumi-
dor poderá interagir com o estabelecimento 
sem sair de casa, com segurança e praticidade.

Pensando nesse contexto, no qual as em-
presas se veem na necessidade de buscar por 
avanços e novas ferramentas para melhorar 
seu negócio, a Câmara de Dirigentes de Belo 
Horizonte (CDL/BH), juntamente com o Sebrae 

e a Wylinka, realiza a 3º edição do Varejo Inte-
ligente. O programa tem como objetivo buscar 
soluções para os principais desafios enfrentados 
pelas empresas, além de facilitar o encontro das 
startups com os empresários. 

Serão selecionadas 20 startups para dez 
intensas semanas de pré-aceleração, onde 
elas irão passar por etapas de diagnóstico e 
mentorias que as prepararão para atuar junto 
ao comércio varejista. A novidade e destaque 
da edição deste ano é a maior atuação dos 
empresários, que receberão uma série de 
capacitações, como consultorias, palestras e 
workshops, totalmente voltadas para eles. Ao 
todo serão selecionados 20 empresários de 
micro e pequenas empresas que representem 
o varejo de Belo Horizonte.

Aprimorar e traçar novos caminhos para os 
setores do comércio e serviços de Belo Horizonte 
tem sido uma busca da CDL/BH. Esperamos que 
com o apoio do Programa Varejo Inteligente, as 
startups criem soluções inovadoras que otimi-
zem o trabalho das empresas, reduzindo custos 
e aumentando a lucratividade, tornando-as 
cada vez mais competitivas. Pois, esse é o intuito 
da CDL/BH, trabalhar para oferecer soluções e 
ideias para o comércio e serviços, fomentando 
junto o desenvolvimento social da cidade.

Avaliar, inovar e transformar para crescer

43% dos brasileiros acreditam que a
reforma da Previdência deveria acontecer

A simulação feita pela Brasilprev ajuda a 
entender como funciona a Previdência Priva-
da: uma pessoa de 22 anos que vai aposentar 
aos 52 anos, ou seja, 30 anos depois e faz 
um investimento único de R$ 30 mil. Há duas 
possibilidades para a retirada:  

saque único aos 52 anos: 

Valor bruto: R$ 285.632,61 
Valor líquido com tributação
progressiva: R$ 219.749,94 

Valor líquido com tributação
regressiva: R$ 258.953,95.

OU

renda temporária de 20 anos: 

Valor bruto: R$ 1.266,86 por mês 
Valor líquido com progressiva: R$ 1.266,86 
Valor líquido com regressiva: R$ 1.152,62.

Que os brasileiros estão vivendo mais, isso 
todo mundo já sabe. Mas a grande questão é a 
forma como eles estão chegando à terceira idade 
financeiramente. Segundo pesquisa realizada pelo 
Instituto Ipsos, que abordou temas como Reforma 
da Previdência e Previdência Privada, 43% dos 
brasileiros acreditam que a Reforma da Previdên-
cia deveria acontecer e 49% afirmam que o tema 
precisaria ser tratado pelo próximo presidente.

Para Emerson Soares, diretor da SEGASP Uni-
valores, é notório que essa reforma deve ocorrer, 
entretanto, ele acredita que o assunto ainda não é 
tão claro para a população. “Temos um problema 
sério no Brasil que é a falta de educação financeira 
e isso pode afetar profundamente o futuro”.

O estudo que ouviu 1.200 entrevistados de 72 
municípios, com idades entre 16 e 60 anos, apontou 
também que há mais preocupação no futuro com 
os gastos referentes à saúde (57%), sendo que 32% 
seria com remédios e 28% com planos de saúde.  

Qual gasto mais preocupa no futuro?

Soares reitera que, atualmente, as pessoas 
que estão com mais de 40 anos estão convi-

vendo com a responsabilidade de ajudar os pais 
financeiramente justamente por causa dessa 
falta de planejamento. “Há 20 anos não se tinha 
informações suficientes para alertar as pessoas da 
importância de se poupar, no entanto, hoje em dia, 
as informações estão por toda parte, inclusive em 
telejornais e internet”. 

Pensando no futuro 

Ainda de acordo com informações do Instituto 
Ipsos, 38% dos entrevistados estariam dispostos a 
poupar até 40% do salário para a aposentadoria, 
sendo que a maior parcela (20%) considera reservar 
até 10%. Aliás, 60% acreditam que é necessário ter 
plano complementar de Previdência. “Levando em 
consideração que vamos viver mais, é preciso começar 
a traçar o futuro. O ideal é começar a planejar desde 
hoje, seja guardando dinheiro na poupança ou até 
mesmo adquirindo um plano de Previdência Privada”. 

O jornalista e publicitário Gabriel Ortiz junta 
dinheiro desde os 15 anos. Atualmente com 26 
anos, ele conta que começou a trabalhar cedo. 
“Na época era aprendiz numa fábrica e, por isso, 
recebia participação nos lucros. Além disso, o ban-
co tinha um auxílio sobre investimentos a curto e 
longo prazo e comecei a juntar”.

Gabriel afirma que pretende aposentar aos 50 
anos. “Tenho Previdência Privada há 3 anos, além 
de poupança e alguns investimentos de renda fixa. 
Não sei se vou conseguir alcançar o meu objetivo, 
mas quando chegar nessa idade pretendo levar 
uma vida mais tranquila”. 

A assessora Paula Granja é outro exemplo. Ela 
relata que começou seu planejamento há 4 anos 
e, atualmente, está fazendo alguns investimentos, 
como pagando o INSS por meio do programa de 
Microempreendedor Individual e reformando sua 
casa. “Em 2019 pretendo fazer uma Previdência 
Privada para me tranquilizar”. 

Paula reitera que essa preocupação com a 
aposentadoria se deve ao fato de não ter tido bons 
exemplos em sua família. “Vejo pessoas próximas 
que não se planejaram e, agora, que estão mais 
velhos, não tem nada”, finaliza.

entenda o que é 
Previdência Privada: 

A Previdência Privada é um complemento 
da pública ligada ao Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). É válido ressaltar que 
é OBRIGATÓRIO a contribuição para o INSS, 
então, caso opte por contratar o serviço 
privado, fique ciente de que ainda assim 
terá que continuar pagando a pública. Se for 
funcionário efetivado via carteira de trabalho, 
esse valor é retirado direto na fonte. 
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9
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6
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15

8
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2

2

6

1

1

0

0

Total

Masc

Fem

AB

C

DE

Nordeste

Sudeste

Sul

Norte

Centro Oeste

Remédios Planos de Saúde Segurança Educação dos filhos Moradia / Aluguel Lazer

1.200

565

635

261

709

230

270

570

170

90

100
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Qual gasto mais preocupa no futuro?
Pensando na sua aposentadoria, qual destes gastos mais preocupa no 
futuro?/ Qual destes gastos mais preocupam atualmente:
Pulso Brasil | Base 1200

Primeira menção%

kalil na sucessão 
Muito provavelmente, o prefeito Alexandre kalil (PHS) 

pretendia ficar fora da eleição neste primeiro turno. Aí veio a 
insistente solicitação para ele apoiar o candidato ao Senado 
carlos Viana (PHS). Depois, ele começou a fazer propaganda 
para ciro gomes (PDT) e, na sequência, entrou em cena re-
comendando a eleição de deputados do PHS. Ou seja, a sua 
tímida participação no pleito, planejada anteriormente, agora 
é coisa do passado. Ele está no auge do debate político.

cena única – Contudo, o prefeito de BH, conseguiu ficar 
neutro quanto à eleição para governador, ao menos até 
agora. Mas, se houver segundo turno, a coisa será diferente, 
garantem amigos.  

loja do preso
A crise econômica leva as pessoas a atitudes criativas e, 

por que não dizer, audaciosas? É o caso de um empresário de 
Belo Horizonte que lançou, recentemente, a “Loja do Preso”, 
com roupas, objetos de uso pessoais e até peças íntimas para 
mulheres de detentos. E vejam só: dizem que está fazendo su-
cesso. Criatividade ou apelação comercial? Cruz credo, pessoal. 

Frase nacional
Em Brasília, há uma frase escrita em um muro: “Está na 

hora de haver assepsia na política nacional, jogando todos os 
políticos corruptos no lixo”. 

cena única. Se o assunto fosse para valer, certamente, 
ficariam de pé apenas uns 30% dos políticos atuais.     

museu falido 
“A desgraça, que transformou o Museu Nacional em cinzas, 

já era prevista de acontecer por absoluta falta de apoio finan-
ceiro. No entanto, convém ser bastante explícito: o museu do 
Rio de Janeiro, onde era guardada a história brasileira, pertence 
à Universidade Federal que está literalmente falida há anos”. 
Palavras do historiado luiz Felipe Pondé. 

museu ii
Ainda falando do Museu Nacional. Na opinião do 

ex-deputado e advogado Airton soares, a imprensa deveria ter 
sido mais crítica, mostrando a realidade da entidade ao longo 
deste ano, pois o governo federal teria tomado providências e 
o incêndio poderia ter sido evitado. 

museu iii
Já para o cientista político José álvaro moisés, o incêndio 

criminoso do Museu Nacional no Rio prova o descaso do go-
verno federal com a Cultura Nacional, incluindo, nesse pacote 
de desprezo, a educação superior.  

educação sem proposta
Depois de analisar os projetos de governo dos 13 candidatos 

à Presidência da República, o filósofo mario sergio cortella 
atacou: “Nenhum deles têm uma proposta clara sobre a 
educação do país. No máximo, fazem insinuações genéricas, 
pontuais, sem detalhar o que e como fazer”.
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da redação

oFertA de VAgAs PArA o nAtAl cresce 30%

O fim do ano está batendo à por-
ta. Prova disso é que os lojistas 
já começaram a oferecer vagas 

temporárias para o Natal. Um estudo 
feito pela Luandre, empresa especialis-
ta em consultoria de RH, aponta que 
a oferta de postos de trabalho é 30% 
maior que a do ano passado, quando 
cerca de 73 mil pessoas foram contra-
tadas pelo comércio brasileiro para as 
festas de fim de ano. 

As vagas começam a ser ofertadas 
na indústria, pois a produção aumenta 
a fim de que toda a demanda seja 
atendida. Como consequência, o se-
tor de logística também é acionado. 
Segundo o estudo, a princípio, um 
terço das vagas são para esses setores 
e visam a chegada do Natal, principal 
data comemorativa do ano em termos 
econômicos. 

Entre outubro e novembro, o nú-
mero de vagas para o varejo passa 
a ser expressivo, a Luandre estima 
aumento de 30% a mais nesse período 
do que no restante do ano. Em resumo, 
a indústria, logística e varejo são os 
ramos que mais irão contratar. 

Para a consultora de RH da Lu-
andre, Camila Ortega, o aumento 
na oferta de postos de trabalho é 
proveniente de um ano positivo. “Isso 
é um reflexo da leve recuperação da 
economia desde 2017 até agora. Na 
Luandre, os segmentos que mais ofe-
recem vagas são os de saúde, varejo 
e logística”.

De acordo com ela,  o últ imo 
trimestre do ano é sempre melhor. 
“É uma série histórica. As empresas 
procuram mais funcionários porque a 
produção e demanda aumentam. Em 
muitas companhias, como na área 
da saúde, é necessário novas contra-
tações para cobrir férias e plantões”.

Ela acrescenta que há grandes 
chances da vaga temporária se tornar 
um emprego fixo. “Constatamos que 
uma média de 40% das pessoas que 
são contratadas para a época do Natal 
acabam sendo efetivadas posterior-
mente”.

Foi o que aconteceu com a aten-
dente Clara Lopes. No ano passado, 
ela foi contratada por uma loja de 
roupas. “Foi no começo de outubro 
e o contrato era de 3 meses. De fato, 
trabalhamos muito durante o perío-
do e vendi bastante. Quando faltava 
alguns dias para o fim do contrato, 
a empresa demonstrou interesse em 
continuar comigo”.

A estudante Thainá Lacerda espera 
uma chance dessas. “Estou desem-
pregada há um ano. Estou mandando 
currículo para todas as lojas que sei 
que ofertam vagas agora no fim do 
ano. Espero conseguir, pois preciso 
ajudar em casa e quero começar uma 
faculdade”.

A consultora de RH elucida que, 
para se destacar na hora do processo 
seletivo, é necessário um bom currículo 
e disposição. “A pessoa deve estar dis-
posta na entrevista e manter o ânimo 
e comprometimento na empresa que 
a contratar. Esse comportamento pode 
levá-la a uma contratação efetiva”.

relembre:

A estimativa
de vendas,

para esta época,
no ano passado,

foi de
R$ 3 bilhões

para BH.

Antes da
entrevista,
prepare um

bom currículo

na hora do
processo seletivo,
seja profissional

não se esqueça de colocar nome e telefone.

coloque no máximo três experiências profissionais.

não minta no currículo. se você não possui 
experiência, é melhor não colocar nada.

Anote todas as informações, como endereço e horário.

use uma roupa que condiz com a vaga. 
uma boa apresentação é fundamental.

Busque conhecer sobre a empresa antes da entrevista.

seja cordial e educado com todos do lugar.

trabalho temporário
pode se tornar contratação D
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MOTORISTA, MUDE PARA O GNV.
Você economiza até 60% em combustível, 
tem condições especiais na conversão e 
nunca fica a pé.

• A alternativa mais econômica, limpa e moderna para o seu carro.

• Com 1 m3 de GNV, você roda 13,2km. Com 1 litro de gasolina:  
   10,7km. Com 1 litro de etanol: 7,5km.

• Com os kits GNV de 5ª Geração, seu carro não perde potência.
   É altamente seguro. Menos poluente. Instalação fácil. Pode ser
   transferido para outro veículo.

• Venha para o GNV e aproveite as 
   condições especiais de conversão.

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo
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A todos, os nossos Parabéns!
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D A   C O C H E I R A

Email: acir.antao@ig.com.br

Espaço Livre

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Jubileu de ouro

A 53ª turma de médicos da Faculdade de Medicina da UFMG comemorou, na última quarta-feira, 12, os 
50 anos de formados. Os médicos homenageados e seus familiares participaram de uma solenidade 
no Salão Nobre da Escola de Medicina, em BH, seguido de almoço no Hotel Mercure. Na ocasião, 

César Augusto de Barros Vieira falou em nome da turma, quando relembrou momentos importantes dos 
homenageados, mas também destacou a evolução da medicina e a importância de uma saúde pública 
de qualidade. Dentre os convidados estiveram presentes, o diretor da faculdade, professor Humberto José 
Alves, a vice-diretora e professora Alamanda Kfoury Pereira e o funcionário homenageado, Darci Ferreira 
dos Santos. As comemorações continuaram no final de semana em Tiradentes. 

o organizador do encontro em tiradentes, geraldo Pia-
nete Filho, doryval rios e José euclídes Franco ribeiro

o orador césar Augusto de Barros Vieira

o professor Alcino lázaro da 
silva com o homenageado 

doryval moraes rios

Jair de oliveira, gilda Vaz, com o marido Javer rodrigues
e Jamil Altaf Filho com a esposa eliane
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lançamento
Acontece no próximo dia 18, às 19h, na Casa 

Fiat de Cultura o lançamento do livro “Ouro Preto 
na História”, do jornalista Mauro Werkema, pela 
editora Graphar. A obra retrata a história da cidade 
com riqueza de detalhes.

emater
A Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural será 
homenageada pelos seus 70 
anos de fundação durante 
Reunião Especial na Assem-
bleia Legislativa de MG, na 
manhã do próximo dia 19.

A Polícia Civil de Minas Gerais foi homenageada pelo Poder 
Legislativo Municipal de Belo Horizonte pela excelência 
dos serviços prestados, coragem, bravura e obstinação de 

seus integrantes. Na mesma ocasião, também foi homenageado 
o delegado de Polícia Civil de MG e chefe da Assessoria Jurídica do 
Detran-MG, Rafael Alexandre de Faria, com a comenda da Ordem 
dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira recebendo o Colar do 
Inconfidente da Polícia Civil de Minas Gerais.

o Bom cAstigo – Alguns dias atrás, o presidente Temer (MDB) 
postou nas redes sociais uma resposta a críticas feitas ao seu governo 
por Geraldo Alckmin (PSDB). E não é que a coisa funcionou bem? 
Depois da resposta de Temer, a campanha do ex-governador de São 
Paulo deu uma esquentada e ele obteve alguns pontinhos a mais nas 
pesquisas. O problema agora é saber quem vai pagar a conta para o 
presidente. O MDB está sem dinheiro e as despesas não poderão ser 
embutidas nos contratos de publicidade da Secretaria de Comunicação.

o governo Federal gastou bilhões para sediar as Olimpí-
adas no Rio, mas nunca teve recursos para reformar o Museu 
Nacional da Quinta da Boa Vista.  

Já em sabará, a prefeitura continua reformando igrejas 
do seu patrimônio com seus parcos recursos, sem dinheiro do 
governo federal. Além das igrejas maravilhosas, o teatro estilo 
elisabetano está em reforma. 

na próxima terça-feira, dia 18, a partir das 19h, será re-
alizado o coquetel de inauguração da O’Don Dental Care. O 
evento acontecerá na Rua Rio Grande do Norte, 1.436, Savassi, 
Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Essa clínica odontológica 
é especialista em tratamentos de alto padrão e tecnologia para 
a estética e saúde bucal.

domingo, dia 16 de setembro
Felisberto Amaral
Ricardo Tunes
Sabino José Fortes Fleury - ALMG
Silviano Cançado Azevedo

segunda-feira, 17
Ex-deputado Gerardo Renault 
Ex-deputado Bené Guedes
Jornalista Mauro Werkema
Jornalista Selma Sueli Silva
Eduardo Moreira, ex-diretor geral da ALMG

terça-feira, 18
Radialista Maurílio Grillo
Gueber Ferreira - Contagem
Dr. Libério Rodrigues de Moraes
Radialista Mário Guimarães

Quarta-feira, 19
Ricardo Mineli
Ex-deputado Ana Maria Resende
Alaor Messias Marques Junior - ALMG

Quinta-Feira, 20
Dr. Castelar Guimarães
Sra. Aparecida Diniz Couto - esposa de Geraldo Diniz Couto.
Avilmar Barcelos - Neném da Asa (Brumadinho) 

sexta-feira, 21
Marcus Starling
Padre José Resende
Juliana Lima 

sábado, 22
Ex-deputado Marcos Tito 
Ex-deputado Irany Barbosa 
Dr. José Salomão

contrAriAdo – O candidato do PSL, capitão reformado Jair 
Bolsonaro está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, 
a contragosto, depois de ser atacado à faca em Juiz de Fora. Ele ficou 
satisfeito com o atendimento de urgência prestado pelos médicos da 
Santa Casa de Juiz de Fora, mas, na verdade, queria ser transferido 
para o Hospital Central do Exército no Rio de Janeiro, onde já havia 
um apartamento e CTI à sua disposição.

VoX PoPuli – Este instituto de pesquisa muito famoso dos tempos 
do Collor, hoje é contratado do PT, por meio da CUT e as análises que 
são apresentadas à imprensa, traz a marca Vox Populi/Cut. Marcos 
Coimbra, que já foi considerado mago da política brasileira, anda 
falando por aí que Fernando Haddad deverá terminar o primeiro turno 
com 25% dos votos válidos para presidente.

HomenAgem

rafael Alexandre de Farias
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taxa de sobrevida de pacientes com 
câncer de estômago é de apenas 25%

Na última semana, o Brasil perdeu a gar-
galhada icônica de Wagner Domingues 
Costa, o Mr. Catra, vítima de câncer 
no estômago. Diagnosticado em 2017, 

segundo o próprio cantor de 49 anos, ele fazia qui-
mioterapia, passou a se alimentar de forma mais 
saudável, parou de beber e diminuiu drasticamente 
o consumo de cigarro. “Estou pagando a conta e ela 
é cara”, disse em entrevista a um canal de TV, em 
abril deste ano. 

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer 
(Inca), o câncer no estômago, também chamado de 
câncer gástrico, é o sexto tipo mais comum no Brasil. 
Em 2018, 13.540 novos casos foram registrados. 

Rachid Nagem, especialista em Cirurgia do 
Aparelho Digestivo e em Cancerologia Cirúrgica 
e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, 
informa que em estágios iniciais a chance do 
paciente estar vivo pelos próximos 5 anos é de 
90%. Porém, quando a doença está alastrada esse 
índice cai drasticamente para 10%. “A maioria dos 
pacientes chegam em estágio avançado, em média, 
a sobrevida é em torno de 20 a 25%. O resultado 
não é bom”, avalia.

Não há sintomas certeiros. Sinais como emagre-
cimento, perda de apetite, fraqueza, empachamento 
(sensação de estar empanzinado, mesmo tendo comi-
do muito pouco) e dor na “boca do estômago” per-
sistentes podem indicar uma doença benigna (úlcera, 
gastrite, etc.), mas também são os principais sintomas 
de um tumor no estômago. Em estágios avançados, 
podem surgir caroços na barriga e no pescoço.  

“Nenhum sintoma deve ser ignorado, menos ainda 
quando mais de um desses sinais são identificados”, 
esclarece Nagem.

Fatores de risco
De acordo com Nagem, as três principais causas 

do câncer gástrico são: genética, fatores ambientais 
e infecção por Helicobacter pylori, uma bactéria que, 
quando presente no estômago em altas porcentagens, 
aumenta as chances de câncer.

Quando genético, pessoas que tiveram pais ou 
parentes próximos com câncer de estômago precisam 
estar mais alertas. “Principalmente, se elas tiveram 
câncer jovens. É necessário acompanhamento com 
endoscopia. Se houver condições, o ideal é que se faça 
o teste genético”, explica. 

Os fatores ambientais são os que a pessoa ad-
quire ao longo da vida. Tabagismo, alcoolismo e 
uma alimentação com excesso de sal e embutidos 
(enlatados, linguiças, salsicha e todos os alimentos 
que são conservados em sal) são as maiores causas 
do câncer de estômago.

tratamento e cura
No Brasil, a endoscopia é o único exame capaz de 

identificar doenças gastrointestinais. Bem diferente 
do panorama no Japão, país onde a prevenção e 
a detecção precoce é realizada de maneira global, 
como exemplifica Nagem. “Lá existe rastreamento 
em massa por meio de ônibus que realizam exames 
radiológicos, ou seja, eles não esperam a pessoa ter 
sintomas. A maioria dos cânceres que eles operam 
estão em estágios iniciais”. 

O tratamento, basicamente, é a cirurgia de gas-
trectomia (retirada de parte do órgão). “Os pacientes 
que se curaram foram com gastrectomia e a quimio-
terapia”. Quando não pode ser operado mantém-se 
os métodos paliativos, como a quimioterapia e a 
radioterapia.

Prevenção
A enfermeira Cíntia Oliveira realiza, periodicamen-

te, exame de endoscopia para monitorar a presença 
de H. pylori no estômago. Em janeiro deste ano, ela 
estava com uma úlcera e uma lesão no esôfago. “O 
médico me disse que se o tratamento não fosse segui-
do rigorosamente, em pouco tempo, poderia evoluir 
para câncer no estômago”.

O quadro dela está controlado. “Com antibióticos 
e dieta adequada, a bactéria some e fico bem. Depois 
de um tempo, ela volta de novo. Tenho dores fortes 
no estômago, arrotos constantes, queimação da boca 
até o estômago e tudo que como, o organismo não 
aceita”. 

A enfermeira mudou os hábitos alimentares e não 
faz uso de medicamentos atualmente. “Às vezes, cui-
damos das pessoas, como na minha profissão, e 
esquecemos de tratar de nós mesmos. Deixamos até 
de beber água”, finaliza.

trono do funk está vazio
após morte de mr. catra,

vítima de câncer no estômago
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Atendimento de saúde privada
deve mudar em menos de 10 anos

Já começa a ser oferecido pelos 
planos de saúde uma opção de 
contratação que tem como base o 
modelo de saúde europeu, no qual 
o paciente conta com a assistência 
primária de um profissional que 
pode ser um médico de família ou 
um clínico geral. É esse profissional 
que irá cuidar e gerir a saúde desse 
usuário e é ele quem tem a decisão 
de encaminhar para um especialista 
ou para exames, quando necessário. 

Hoje, o modelo vigente privile-
gia os especialistas e dá ao paciente 
a possibilidade de marcar consultas 
e exames sem indicação médica 
para isso. A princípio pode parecer 
um grande benefício, mas na prá-
tica é um modelo que causa um 
grande desgaste aos beneficiários, 
além de não ser sustentável. Por 
este motivo está fadado ao fracasso 
a curto prazo e médio: em menos 
de 10 anos o modelo deve ser gra-
dativamente substituído. 

Contar com um médico acom-
panhando sua saúde e de sua 
família ao longo da vida traz inú-

meros benefícios. Muitos casos 
simples são resolvidos conhecendo 
o histórico de saúde e familiar do 
paciente. Por exemplo: uma dor 
de cabeça será investigada por um 
neurologista com exames, mas o 
médico de família pode facilmente 
diagnosticar que se trata de um 
caso tensional, eliminando consul-
tas e exames desnecessários. 

Em outro exemplo, um adulto 
de 40 anos que tem se preocupado 
recentemente com a sensação de 
fisgadas no peito terá que escolher 
entre o cardiologista, o ortopedista, 
o gastroenterologista e, ainda, se 
uma consulta eletiva ou de urgên-
cia. Todos esses profissionais, por 
mais qualificados que sejam, atu-
arão com o objetivo de excluir se a 
causa do sintoma está relacionada 
à sua especialidade ou se é um caso 
urgente. Isso quer dizer que não 
necessariamente irão se preocupar 
em compreender de forma ampla 
o problema do paciente. 

Estudos como os realizados 
pela pesquisadora Barbara Star-

field nas décadas de 1990 e 2000, 
comparando sistemas de saúde 
de diversos países mostraram a 
diferença entre esses dois modelos, 
o com acesso direto aos especialis-
tas focais e aqueles com o médico 
de família como referência central 
para o cuidado. Nesse último, 
indicadores de saúde como os de 
internações por condições sensíveis 
à atenção primária e mortalidade 
infantil, dentre outros, são melho-
res e os custos mais baixos. 

Os pacientes avaliam bem esse 
modelo, porque passam a contar 
com um profissional acessível e de 
referência para a maioria das suas 
dúvidas e problemas de saúde. Pas-
sam a ter a ajuda de um profissional 
capacitado para indicar quando é 
realmente necessário encaminhar 
para especialistas, solicitar exames 
mais detalhados ou mesmo indicar 
procedimentos. Sobretudo, passam 
a ter a segurança de saber que sua 
saúde está sendo avaliada de forma 
global, e não fragmentada, como é 
feito nos dias de hoje.
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Estou 
pagando
a conta
e ela é
cara”
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Daniel Amaro

Da redação

SERTANEJO RAIZ

Um dos clubes de futebol 
mais tradicionais de Minas 
Gerais, o Villa Nova comple-
tou, neste ano, 110 anos de 
fundação. Conhecido como 
Leão do Bonfim, o time de 
Nova Lima tem trajetória e 
projetou a cidade em nível 
nacional. Dada a sua impor-
tância, o Conselho Consultivo 
Municipal do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Nova 
Lima aprovou a abertura de 
processo de registro do Villa 
Nova Atlético Clube como 
bem imaterial do município.

Segundo a secretária mu-
nicipal de Cultura, Tatiana Ge-
ckler, o processo foi aberto a 
pedido dos próprios morado-
res e a próxima etapa consiste 
na elaboração de um dossiê 
que comprove a relevância do 
bem cultural. “Nessa análise 
de dados deve constar medi-
das de preservação e execu-
ção por parte do Executivo, 
em prol da manutenção da 
história do bem imaterial. A 
avaliação histórico-cultural 
e a identidade do Villa Nova 
com o município também é 
levado em consideração para 
a aprovação”, explica.

No caso do registro do 
Villa, a prefeitura vai realizar 
todo o trabalho técnico para 
apresentação e apreciação 
final do Conselho Consultivo, 
visto que o clube não possui 

um registro histórico pron-
to. Tão logo seja finalizada 
essa etapa, o trabalho será 
apresentado aos conselheiros 
em uma nova reunião. Como 
as atividades estão em fase 
inicial, ainda não é possível 
definir quando será o prazo 
de conclusão. É necessária 
uma série de depoimentos e 
recolhimento de materiais e 
documentos que comprovem 
e contextualizem a importân-
cia do bem. “O clube possui 
uma importante relação his-
tórica com a cidade e com os 
moradores e será mensurada 
durante o desenvolvimen-
to do trabalho de pesquisa 
histórica para elaboração do 
dossiê. É um patrimônio e re-
ferência da cidade”, concluiu 
Tatiana.

De acordo com o Instituto 
do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (Iphan), são 
considerados bens culturais 
imateriais conhecimentos 
enraizados no cotidiano das 
comunidades; manifestações 
literárias, musicais, plásticas, 
cênicas e lúdicas; rituais e 
festas que marcam a vivên-
cia coletiva da religiosidade, 
entretenimento e outras prá-
ticas da vida social; além de 
mercados, feiras, santuários, 
praças e demais espaços 
onde se concentram e se re-
produzem práticas culturais.

Inovação no futebol

Com uma história de con-
quistas no futebol mineiro, 
o Villa Nova revolucionou o 
esporte por meio do treina-
dor Martim Francisco que 
ousou romper o sistema 
inglês “WM” e implantou o 
famoso esquema tático 4-2-
4, ainda utilizado no futebol. 
Com este modelo, o Brasil 
conseguiu o tricampeonato 
mundial em 1958, 1962 e 
1970. Tamanha inovação 
está eternizada nas páginas 
do livro “Martim Francisco – 
Uma Revolução no Futebol”. 
O lançamento será no dia 
13 de setembro, às 19h, no 
Hall da prefeitura com a 
coordenação do Núcleo de 
Atividades Literárias da Se-
cretaria de Cultura.

A obra escrita por Lígia 
Maria Leite Pereira e Mauro 
Fiúza Campos Filho com a 
coordenação do desembar-
gador Doorgal Andrade e 
prefácio de Tostão conta a 
trajetória do técnico que, aos 
23 anos, tornou-se técnico 
do Villa Nova em 1951, na 
conquista do Campeonato 
Mineiro pelo Leão do Bon-
fim. Posteriormente, coman-
dou o Villa Nova em 1963 e 
anos 1971, 1972, 1976 e 1977. 
Imperdível para os fãs do 
Leão do Bonfim e do futebol.

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

“Coração de Cowboy” chega
ao cinema no final de setembro

“Coração de Cowboy”. Não 
existe nome mais apropriado para 
o longa-metragem que estreia nos 
cinemas brasileiros no dia 27 de 
setembro. A trama narra a história 
de Lucca (Gabriel Sater), cantor ser-
tanejo, que passa por reviravoltas 
em sua vida e acaba repensando 
sua carreira. Surpreendentemente 
emocionante, o filme traz uma 
forte história familiar, no qual o 
perdão é o personagem principal.

O longa serve de pano de fundo 
para resgatar as raízes da música 
sertaneja, sem menosprezar o mo-
delo mais comercial do gênero na 
atualidade. Tanto que mostra esses 
dois lados, com a participação de 
nomes como Rio Negro e Solimões, 
Marcos e Belutti, Rick Sollo (da 
dupla Rick e Renner) e Chitãozinho 
e Xororó, cujas músicas inspiram a 
trilha sonora.

O filme, inclusive, já foi apre-
sentado em alguns festivais 
internacionais.  A equipe do 

Edição do Brasil teve o privilégio 
de participar de uma “cabine de 
imprensa” e assistir ao longa na 
quarta-feira, dia 12.

Fazem parte do elenco  Thayla 
Ayala, Jackson Antunes, Thaís 
Pacholek, Françoise Forton e Guile 
Branco. O filme conta ainda com as 
participações especiais da Família 
Lima e Mauricio Manieri.

A direção é de Gui Pereira. O 
roteiro fica por conta do diretor 
em parceria com Lara Horton e 
Jonathan London.

Siga o filme
nas redes sociais

@coracaodecowboyfilme
e acompanhe as

novidades até
a data de estreia

Clube Villa Nova será patrimônio
imaterial da cidade de Nova Lima
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60% dos brasileiros fazem uso
de aplicativos de relacionamento

Os aplicativos de relaciona-
mento se tornaram popu-
lares nos últimos tempos. 

Hoje não é mais necessário ir a 
festas, baladas ou eventos para 
encontrar sua alma gêmea. Basta 
instalar o serviço no smartphone 
e efetuar o cadastro. E essa nova 
forma de se relacionar caiu no 
gosto dos brasileiros, conforme 
pesquisa realizada pelo Happn 
Brasil. O levantamento mostrou 
que 60% fazem uso desses aplica-
tivos no país. No entanto, apesar 
de toda a facilidade de acesso, as 
plataformas podem oferecer risco, 
sendo preciso cautela.

A pesquisa também apontou 
que 20% encontraram o atual ou 
o último parceiro em redes sociais, 
sites ou em aplicativos de relacio-
namento. O amor ou encontros 
nem sempre são a prioridade dos 
usuários, tendo em vista que 71% 
das pessoas disseram que fazer 
amigos é a principal razão para se 
arriscar no mundo dos aplicativos 
de relacionamento. O segundo e 
terceiro objetivos são encontrar 
relacionamentos casuais (45%) ou 
sérios (40%).

No que diz respeito a oficializa-
ção do relacionamento, por ordem 
de importância, o levantamento 
apurou que 70% dos brasileiros 
consideram a personalidade do 
parceiro como fator mais importan-
te, enquanto que 55% acreditam 
que a química entre os dois conta 
mais. Apenas 25% consideram o 
sexo como aspecto determinante.

Aplicativos populares

Apps
Número de 

usuários

Tinder 50 milhões

Happn 37 milhões

Par Perfeito 30 milhões

Badoo 20 milhões

Grindr 3,6 milhões

Segundo a psicóloga e sexóloga 
Adriana Alves, a tecnologia tem 
dado uma força para quem está à 
procura de um amor. “A gente sabe 
que começar um relacionamento 
não é uma tarefa fácil, ainda mais 
para aqueles que são mais tímidos. 
Os aplicativos são o pontapé para 
conhecer alguém bacana, con-
versar sobre seus gostos e marcar 
um encontro presencial. O serviço 

já adianta os pontos em comum, 
inclusive preferência física”, diz.

Ela alerta que a plataforma 
oferece vantagens na hora de en-
contrar alguém especial, mas deve 
ser usada com cuidado. “Muitos 
usam esses aplicativos como forma 
de extravasar uma carência afetiva. 
Cada semana estão com um par-
ceiro diferente. Se o encontro não 
deu certo logo partem em busca de 
outro pretendente. Essas pessoas 
pensam que só são completas se 
tiverem um companheiro”.

Ainda de acordo com Adriana, 
existem alguns riscos. “Eu sempre 
afirmo que nada substitui o conta-
to, os olhares, a paquera. No apli-
cativo a pessoa pode escrever o que 
ela bem entender, nem sempre 
correspondendo com a realidade 
física. Acontece também de apa-
recer fakes, o que pode frustrar as 
expectativas. É sempre importante 
conhecer bem a pessoa antes de 
marcar qualquer encontro”.

Deu “match”
A expressão é muito utilizada 

entre quem usa aplicativos de 
relacionamento. Ela quer dizer 
que você e a pessoa curtiram e 
aprovaram a foto um do outro. 

E foi exatamente assim que co-
meçou a história do casal Thales 
Oliveira e Edilaine Silva, que se 
conheceram por meio do Tinder. 
A primeira conversa aconteceu 
há 2 anos e o papo foi esquen-
tando. Trocaram telefone e redes 
sociais. Foi quando ele tomou 
coragem para chamá-la para 
sair. “Eu perguntei se ela gos-
taria de encontrar para a gente 
se conhecer melhor. Ela sugeriu 

que fôssemos ao cinema. Rolou 
um clima legal entre a gente e 
demos nosso primeiro beijo”, 
conta o rapaz.

Depois daquele dia, os encon-
tros se tornaram mais frequentes. 
Mas, a paquera entre os dois não 
durou muito tempo. Thales logo 
a pediu em namoro. “Foi um dos 
dias mais inesquecíveis da minha 
vida. Ele apareceu no meu trabalho 
com um buquê de flores e um anel. 

Se ajoelhou e propôs compromisso 
sério na frente de todo mundo. E é 
claro que aceitei, mas antes fiz um 
suspense”, lembra Edilaine.

E quem diria que um “match” 
poderia render tanto. “A gente 
considera a data de namoro o dia  
que demos nosso primeiro beijo. 
Estamos fazendo muitos planos. 
Ano que vem pensamos em morar 
juntos. Ela é a mulher da minha 
vida”, finaliza.

Nova forma de buscar um
amor caiu no gosto
dos brasileiros
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Mascote do Villa Nova, desembargador Doorgal Andrade, Vitor Penido e Jairo Gomes

https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/tag/thayla-ayala
https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/tag/thayla-ayala
https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/tag/jackson-antunes
https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/tag/thais-pacholek
https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/tag/thais-pacholek
https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/tag/francoise-forton
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Muitos condomínios, mes-
mo não enfrentando altas 
taxas de inadimplência, 

sofrem com falta de dinheiro em 
caixa. Os síndicos se esforçam para 
dar conta de todos os compromis-
sos financeiros, mas acabam tendo 
que aumentar frequentemente 
a taxa mensal. Mas, por que isso 
acontece? É claro que com crise 
e alto custo de vida, a tendência 
é que os gastos subam, mas é 
possível controlar as despesas e 
ter um orçamento mais racional. 
O Sindicon traz algumas dicas para 
que o gestor condominial saiba 
quais gastos são desnecessários e 
evite que o dinheiro suma.

1 – desconto para inadimplen-
tes: Com a alta no desemprego, 
muita gente encontra dificuldade 
em pagar o condomínio. Mas, 
grande parte dos débitos não está 
relacionado à falta de renda. Algu-
mas pessoas se esquecem de pagar; 
outras preferem dar prioridade a 
outras despesas, como cartão de 
crédito ou financiamentos, que têm 
juros mais elevados e, assim, se o 
salário não for suficiente, preferem 
atrasar a taxa de condomínio, que 
têm juros mais baixos. Por isso, o 
síndico deve saber diferenciar as 
situações para não dar desconto a 
devedores contumazes. Essa prática 
incentiva a inadimplência e penaliza 
os outros que pagam em dia.

2 – descontrole de despesas: 
Gastos com telefone, transporte, 
xerox ou impressão de comuni-
cados e boletos bancários não 
são levados para a aprovação da 
assembleia e acabam correndo 
por determinação do síndico. É 
justo que o condomínio arque 
com algumas dessas despesas, se 
forem feitas no trabalho de gestão. 
Acontece que muita gente abusa e 
acaba incluindo pequenos gastos 

pessoais nessas contas, onerando 
o prédio. Assim, se você é síndico e 
realiza muitos trabalhos por conta 
própria, tenha clareza dos gastos 
reais e separe corretamente o que 
foi despendido para o condomínio 
e o que é despesa pessoal.

3 – Festas em datas come-
morativas: O Sindicon apoia e 
estimula a realização de confrater-
nizações em condomínios. As festas 
são ótimos momentos para que os 
condôminos se conheçam e forta-
leçam os laços da boa convivência 
e amizade. Porém, esse gasto deve 
ser feito com rateio específico e não 
com o dinheiro da conta corrente 
do prédio ou de fundo de reserva 
ou fundo de obras. Caso contrário, 
em uma emergência, não vai haver 
recursos para sanar problemas, 
como um dano estrutural, por 
exemplo.

4 – utilizar prestadores de 
serviço sem comparar orçamen-
tos: A contratação de profissionais 
ou empresas para trabalharem 
dentro do condomínio precisa 
ser feita com segurança, afinal 
são pessoas estranhas dentro do 
prédio. Porém, obras, reparos 
ou limpezas especializadas são 
normalmente serviços caros e o 
síndico deve fazer diferentes orça-
mentos para atestar qual o melhor 
custo-benefício. Assim, é desacon-
selhável a contratação de amigos 
ou parentes para as tarefas, ainda 
que sejam bons de serviço. O ideal 
é buscar referências e apresentar 
todos os detalhes para que os 
moradores, em assembleia, votem 
pelo melhor orçamento.

5 – desperdício e falta de con-
trole sobre compras de produtos 
de limpeza: A limpeza fica a cargo 
dos funcionários e, também por 
isso, é normal que eles informem 

ao síndico sobre os produtos que 
precisam ser comprados e a quan-
tidade. No entanto, o síndico deve 
conferir com os empregados as re-
ais necessidades e aconselhar uso 
mais econômico, se constatar que 
esta havendo desperdício. Na hora 
das compras, faça uma pesquisa de 
preços e opte pelo supermercado 
ou distribuidora mais baratos. 

6 – desperdício água: A dica 
anterior também vale para o uso 
da água. Oriente faxineiras, jar-
dineiros e zeladores a não gastar 
mais do que o necessário para a 
limpeza. Evite, sempre que possível, 
o uso de mangueiras e não deixe 
torneiras pingando. Também peça 
aos condôminos que periodica-
mente verifiquem se há vazamen-
tos nas unidades. A conta de água 
é, normalmente, a mais cara do 
condomínio. Por isso, é preciso 
racionar o uso. O bolso e o meio 
ambiente agradecem!

7 – Falta de fiscalização dos 
pagamentos dos funcionários: 
Quem utiliza serviço de conserva-
doras e/ou administradoras deve 
ficar de olho na contabilidade 
da folha de pagamento. Se os 
empregados do condomínio não 
estiverem recebendo os direitos 
trabalhistas em dia, cobre das 
empresas o cumprimento imediato 
dos compromissos; caso contrário, 
em caso de reclamação na Justiça, 
o condomínio pode ser obrigado 
a arcar com esses custos. Veja as 
modificações trazidas pela Reforma 
Trabalhista e pela lei da terceiriza-
ção e não deixe de conferir todos 
os meses a prestação de contas das 
empresas.

Com essas dicas, os síndicos 
podem economizar e evitar au-
mentos desnecessários da taxa 
condominial.

multas por uso de celular
crescem 167% em um ano

O celular está no nosso dia 
a dia, porém algumas 
atividades não condizem 
com o uso desse aparelho 

e uma delas é dirigir. Entretanto, as 
pessoas ainda não compreenderam 
essa realidade. De acordo com nú-
meros do Denatran, as multas para 
motoristas que usam o celular ao 
volante foi de 268,3 mil no primeiro 
semestre de 2018, aumento de 
167% em comparação ao mesmo 
período do ano passado, quando 
foram contabilizadas 100,47 mil 
infrações desse tipo.

Além disso, uma pesquisa do 
Cesvi Brasil indica que, em média, 
o condutor fica quase três segun-
dos sem olhar para a via quando 
usa o aparelho. Parece pouco, 
mas esse tempo é suficiente para 
causar acidentes graves, devido a 
mudança repentina dos semáfo-
ros, freada mais brusca do carro 
à frente ou até mesmo invasão da 
faixa ao lado.

Roberta Torres, especialista em 
saúde e segurança no trânsito, afir-
ma que o principal motivo de aciden-
tes e atropelamentos é a dispersão 
dos condutores. “Imagine que você 
esteja dirigindo a uma velocidade de 
50 km/h e o WhatsApp apita. Você 
pega o celular para ver quem te man-
dou a mensagem. Só de fazer esse 
movimento gasta-se em torno de 
uns 3 segundos. A essa velocidade, 
o carro vai percorrer 42 metros sem 
você enxergar o que está acontecen-
do à sua frente. Praticamente cego. 
Só a título de comparação, isso dá 
quase meio campo de futebol no 
padrão Fifa. É muita coisa”. 

Ela reitera que não é possível 
afirmar que existe uma faixa etá-
ria que cometa mais esse tipo de 
infração, pois não há dados que 
comprovem isso. “Se considerar-
mos que pessoas entre 18 e 34 
anos estão mais envolvidas em 
acidentes, então podemos dizer 
que os jovens estão entre os que 
mais utilizam o celular enquanto 
dirigem. Mas isso pode variar de 
estado para estado”.

A especialista finaliza afirman-
do que é preciso investir em edu-
cação, engenharia e fiscalização 
para tentar diminuir os acidentes 
desse tipo. “É importante que o 
tema seja debatido dentro das au-
toescolas de maneira transversal. 
Precisamos melhorar a formação 
dos condutores”. 

A autônoma Andressa Rodri-
gues foi uma das pessoas pegas 
usando o celular enquanto dirigia. 
Ela conta que foi multada quando 
estava indo buscar os sobrinhos na 
escola no bairro Padre Eustáquio, 
na região Noroeste de Belo Hori-
zonte. “Nem lembro o que acon-
teceu direito, só sei que a multa 
chegou na minha casa e o meu 
marido brigou comigo”, relembra. 

Andressa relata que tentou 
recorrer para não pagar a infração, 
mas o Detran não aceitou o recur-
so. “Agora não tem jeito, vou ter 
que desembolsar esse dinheiro”, 
finaliza.

Penalidade: 
Desde 2016, o Código de 

Trânsito Brasileiro passou de 
média a gravíssima as infra-
ções por uso de celulares. 
Com isso, o condutor recebe 
7 pontos na CNH e paga 
multa de R$ 293,47. 

Além dessa infração, há 
outras que também são prá-
ticas comuns dos motoristas 
e consideradas gravíssimas, 
como não utilizar o cinto 
de segurança e se distrair 
trocando o canal de rádio.

Re
pr

od
uç

ão
/I

nt
er

ne
t

Sete dicas para economizar
nas despesas do condomínio

Cia. Sesc de Dança celebra
5 anos com programação especial

0800 570 0800
sebrae.com.br/minasgerais

SEBRAE
com

os pequenos

negocios,

quando

eles mais

precisam. 

“O Sebrae me ensinou a fazer 

conta, a inovar, até a expor 

o produto na prateleira”.

São muitas histórias como 

a do Seu Enedino. Empresas 

que, com o apoio do Sebrae, 

crescem e fazem o país crescer.

A Cia. Sesc de Dança completa 
5 anos e para celebrar a data 
será realizada uma programação 
especial que contemplará espe-
táculos, intervenções e exibição 
do filme Memória Silenciosa. A 
companhia já reúne 21 obras em 
seu repertório, oito espetáculos 
distintos, 19 trabalhos criados em 
mostras coreográficas, 43 oficinas, 
além de ter realizado mais de 120 
apresentações e passado por 20 
cidades diferentes para um público 
de mais de 85 mil pessoas. As atra-
ções especiais para celebrar a data 
serão realizadas no Sesc Palladium.

“A Cia. Sesc de Dança atua na 
criação de um repertório coreo-
gráfico exclusivo, na construção de 
uma identidade artística coerente 
com a missão institucional, no 
desenvolvimento técnico e artístico 
dos bailarinos e na ampliação de 
suas possibilidades com oficinas, 
mostras e atividades formativas”, 
afirma Priscila Fiorini, coordenado-
ra artística da companhia.

Para começar a programa-
ção comemorativa, no dia 20/9, 
às 19h, o Foyer Augusto de Lima 
recebe o espetáculo Em Algum 
Lugar de Mundo, com coreo-
grafia de Dudude. A montagem 
traduz uma poética do sim, ge-
radora de impulsos afirmativos 
para com a vida, alimentados 
por uma pulsão de esperança e 
desejos de um mundo em que 
existir junto é sim celebrar. A 
entrada é gratuita.

No dia 28/9, às 19h30, será 
exibido, no Cine Sesc Palladium, o 
filme Memória Silenciosa, média 
metragem que é um desdobra-
mento do espetáculo Outro em si, 
coreografado por Fernanda Lippi 
em 2017. A direção do filme é de 
Andre Semenza e Fernanda Lippi. 
Após a sessão, haverá bate-papo 
com os bailarinos da companhia, 
mediado por Priscila Fiorini. A 
entrada é gratuita com retirada 
de ingressos 30 minutos antes da 
sessão.

Completando a programação, 
nos dias 29/9, às 20h, e 30/9, 
às 19h, haverá apresentação das 
coreografias Terminal A2, de Alex 
Soares, que teve sua estreia em 
2015, e Plano, de Cassi Abranches, 
com estreia em 2014. Eleita me-
lhor concepção coreográfica dos 
espetáculos de Dança de 2015 no 
Prêmio Copasa/Sinparc, principal 
premiação das artes cênicas em 
Minas, Terminal A2 também foi 
indicada nas categorias: melhor 
espetáculo, bailarina, trilha so-
nora e criação de luz e figurino. A 
coreografia Plano também rece-
beu indicações no Prêmio Copasa/
Sinparc nas categorias: melhor 
espetáculo, bailarino e bailarina, 
concepção de luz, trilha sonora 
original, figurino e coreografia 
do ano. 

Os ingressos para as apresen-
tações custam R$15 (inteira) e 
os trabalhadores do comércio de 
bem, serviços e turismo têm 60% 
de desconto no valor da inteira.

Sesc Palladium recebe espetáculos, intervenções e o filme ‘Memória Silenciosa’
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Recentemente, diversos pontos 
de Itabirito receberam nova ilu-
minação. Após realizar a troca de 
cerca de 150 lâmpadas no bairro 
Agostinho Rodrigues, a Secretaria 
de Obras concluiu a revitalização 
da iluminação também no bairro 
Santa Tereza. 

Foram trocadas 70 lâmpadas 
nas 11 ruas do bairro, substituindo 
as que possuíam vapor de mercúrio 
80w por vapor de sódio 150w, mais 
potentes, aumentando a segurança 
dos moradores. 

Moradora do bairro há mais de 
30 anos, Eunice de Souza percebeu 
a diferença. “A iluminação da minha 

rua já tinha melhorado há um tem-
po, mas depois que eles colocaram 
a lâmpada de luz amarela ficou 
ainda melhor. Ela tem uma ampli-
tude maior, proporcionando mais 
claridade e, consequentemente, 
segurança”, comemora. O bairro 
Saudade será o próximo local a 
receber a melhoria. 

A Rua Belo Horizonte, no bairro 
de Lourdes, também ganhou uma 
nova iluminação. Desde o início do 
mês de setembro, toda a extensão 
do passeio onde ficam as palmeiras 
está iluminada. Foram instalados 
oito postes com lâmpadas, globos 
e reatores pela equipe de elétrica.

O PROGRAMA DE VANTAGENS MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.
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Programação:
17/9
-Visita técnica (9h às 17h) 
Visita com colaboradores internos do Museu.

18 a 21/09
-“O que é o Museu” (8h às 18h) 
Campanha educativa, com alunos da rede municipal de ensino. O material será exposto em um grande varal 
no parque da instituição. 
-Visita mediada (9h às 17h) 
Destaque para os jardins, história da família Ferreira Lage, prédios históricos e a exposição “Esplendor das 
formas”. 
 
-Exibição de filme (10h às 17h) 
Filme “Vozes da Memória” será exibido em um monitor na galeria “Maria Amália”. 
 
-Exposição “ A arte do tempo” (10h às 17h) 
Relógios do acervo do Museu. A utilização dos objetos como itens de decoração. 
-Exposição Interativa – QR Codes (10h às 17h) 
Os QR Codes como complemento da experiência do visitante na Galeria.

19/9
-Visita interativa em família (9h às 12) 
Para crianças acompanhadas de pais ou responsáveis, a fim de promover a integração e interação com o 
museu. 
Local: parque e prédios históricos 
Crianças de 7 a 11 anos. Vagas limitadas (Apenas um acompanhante por criança) - Inscrições: 3690-2007

20/9
-Visita Mediada para alunos de Libras (9h) 
A Língua Brasileira de Sinais como mediação de visita em espaço museológico. 
-Exibição de filme (16h às 18h) 
Novas formas de se pensar a educação brasileira, seguido de mesa-redonda sobre o tema. 
Evento para educadores e estudantes do ensino superior. Vagas limitadas. Inscrições pelo telefone 3690-2027

21/9
Ação educativa – Aulão no Museu (15h às 17h) 
Atividade aberta a instituições de ensino que queiram promover aulas externas no parque e entorno dos pré-
dios históricos. 
Apresentação – Coro Acadêmico (16h às 17h) 
Atividade de estímulo à música, destacando a importância do contexto histórico e cultural. 
Local: Galeria Maria Amália, no interior do prédio Museu “ Mariano Procópio”. 
Vagas limitadas. Inscrições: 3690-2027.

22/09
Encontros no jardim (9h às 12h) 
Sensibilização do público infantil sobre o meio ambiente e cidadania. Atividade com oficinas, brincadeiras e 
música. 
Local: Parque do Museu 
Evento para crianças de 5 a 8 anos. 
Vagas limitadas. 
3690-2027 
Atividade Conjunta (14h às 18h) 
Museu de Arte Moderna Murilo Mendes, Museu Ferroviário de Juiz de Fora e Fundação Museu Mariano Procó-
pio: roteiro de atividades que visam à formação e ampliação da percepção dos museus da cidade pelo Curso 
de Turismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
Brincafeira do livro ( 14h às 18h) 
Venda de livros infantis, cantinho de leitura, contação de histórias e oficinas educativas. 
Público livre. 
Local: parque do Museu.

23/9
Oficina - Palhagogia (8h30 a 12h30) 
Trabalha o universo do palhaço, o improviso, o corpo cômico e a relação com as crianças, utilizando a lógica 
do palhaço como fio condutor. 
Atividade voltada para educadores e estudantes* 
Vagas esgotadas.

5ª edição do Festival Fartura
será em Belo Horizonte

Temporada cultural terá ações
voltadas à educação em museus

O Festival Fartura – Comidas do 
Brasil volta para sua origem. 
Depois de passar por Porto 

Alegre, São Paulo e Tiradentes, a 5ª 
edição do projeto chega, nos dias 22 
e 23 de setembro, a Belo Horizonte 
trazendo vários chefs renomados do 
cenário nacional. O evento acontecerá 
na Rua Tenente Brito Melo (em frente 
à Sala Minas Gerais) e terá mais de 70 
atrações gastronômicas. 

Rodrigo Ferraz, diretor da Platafor-
ma Fartura, conta que a ideia do pro-
jeto surgiu a partir do Festival Cultura 
e Gastronomia Tiradentes. “Em 2008 
assumi a gestão desse festival e percebi 
que a cadeia gastronômica era muito 
importante. Resolvi, então, desenvol-
ver um projeto em escala nacional”. 

Ao longo de 2 anos, a equipe 
gerenciada por Ferraz viajou o Brasil 
todo, pesquisando a fundo a gastro-
nomia, seus personagens, ingredientes 
e receitas. “Após adquirir o conteúdo 
necessário, começamos a divulgar esse 
conhecimento por meio do nosso site, 
livros, programas de rádio e vídeos. Em 
2014, os festivais vieram para celebrar 
o projeto e como meio de levar ao 
público, em forma de experiência, todo 
esse conhecimento. Belo Horizonte 
é a nossa sede e onde está a maior 
parte da equipe, por isso foi escolhida 
como a primeira cidade para receber 
o festival”. 

Durante o Fartura, os visitantes 
poderão experimentar os pratos dos 
chefs, além de participar de palestras, 
aulas teóricas, assistir ao preparo dos 
pratos ao vivo e levar ingredientes para 
casa. O evento terá diversos espaços, 
como o Chefs e Restaurantes; Petiscos, 
Lanches e Doces; Cozinha ao Vivo; 
Conhecimento; e o Interativo. 

No Chefs e Restaurantes estão 
confirmadas as presenças de Cristóvão 
Laruça, do Caravela (Belo Horizonte); e 
Nati Tussi, do Roister (Porto Alegre).  Já 
o espaço Petiscos, Lanches e Doces no-

mes como Caetano Sobrinho, do Caê 
Restaurante e Bar (Belo Horizonte); 
Elisa Fonseca, do Bar da Lora (Belo 
Horizonte); Leo Paixão, do Glouton e 
do Nicolau Bar da Esquina (Belo Ho-
rizonte); Talita Avelino, do Ateliê Talita 
Avelino (Manaus); Heloísa Bacellar, 
do Lá da Venda (São Paulo); Danielle 
Dahoui, do Ruella (São Paulo); e Lia 
Quinderé, do Sucré (Fortaleza) marca-
rão presença. 

As aulas do Cozinha ao Vivo terão 
as participações de Carlos Bertolazzi, 
do Zena Caffè (São Paulo), com arroz 
de pato; Eliana Ferreira, do Merca-
do Ver-o-Peso (Belém), com paella 
cabocla; Danielle Thomaz, do Mato 
Grosso do Sul, com carne de jacaré; e 
o chef Rafael Pires, do Pacco & Bacco 
(Tiradentes).

 Já o espaço Conhecimento terá 
a contribuição de Joanna Martins, do 
Manioca (Belém); e de Cesar Adame 
(São Paulo) com degustação de cacha-
ças. Por fim, o espaço Interativo será 
comandado pelo chef César Santos, 
do Oficina do Sabor (Olinda).

Para essa 5ª edição, Ferraz diz 
que a expectativa é sempre a melhor 
possível. “Costumo dizer que é muito 

relativo eleger a melhor gastronomia 
do Brasil ou do mundo, pois é uma 
questão particular de cada um. Mas, 
Minas Gerais é o estado em que se 
come melhor, pela receptividade do 
mineiro, por ser um povo caloroso, com 
uma gastronomia diversa e afetiva. 
Então é um dos festivais em que os 
chefs mais gostam de participar e o 
público também”. 

A chef Eliza Fonseca, proprietária do 
Bar da Lora, irá participar do seu segun-
do Festival Fartura. O primeiro no qual 
esteve presente foi o de Tiradentes e ela 
descreve a experiência como excelente. 
“Cozinhei o tradicional fígado com jiló e 
foi muito gostoso! Tinham várias pessoas 
do Brasil e exterior, além de ter sido um 
momento de troca de conhecimentos, 
pois da mesma forma que ensinei al-
gumas coisas também aprendi outras”. 

Para o evento que será realizado 
em BH, a chef disse que está animada. 
“Como a primeira vez foi boa, espero 
que a segunda seja ainda melhor. E 
para o festival daqui estou chamando 
várias pessoas conhecidas”.      

Após Belo Horizonte, o festival irá 
para outras capitais do Brasil: Brasília 
nos dias 20 e 21 de outubro, Fortaleza 
de 10 a 11 de novembro e Belém em 
janeiro de 2019.

chef eliza Fonseca será
uma das atrações do evento

serviço: 
Festival Fartura – comidas

do Brasil Belo Horizonte

data: 22 e 23 de setembro

Horários: Sábado, das 12h às 22h. 
Domingo, das 12h às 20h.

local: Rua Tenente Brito Melo, 1090

em frente à Sala Minas Gerais.

ingressos: R$ 25 (inteira)

e R$ 12,50 (meia)

Vendas: sympla.com.br
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r Em sua 12ª edição, a “Pri-
mavera de Museus” tem 
com o e m bas a m e nto 
o Caderno da Política 

Nacional de Educação Museal 
(PNEM), lançado em junho. A 
publicação aborda os princípios e 
diretrizes dessa política, que visa 
nortear gestores, educadores e 
demais interessados na prática da 
educação museal. O tema deste 
ano é “Celebrando a Educação 
em Museus”.

O evento é promovido pelo Ins-
tituto Brasileiro de Museus (Ibram). 
A agenda local inclui a programação 
elaborada pelo Museu “Mariano 
Procópio” e atividades em conjunto 
com o Museu de Arte Murilo Mendes 
(MAMM) e com o Museu Ferroviário 
de Juiz de Fora. O objetivo é promover, 
divulgar e valorizar as instituições da 
cidade, reforçando seu relaciona-
mento com a sociedade. Além da 
divulgação realizada pelos próprios 
participantes, as iniciativas entrarão 

no calendário nacional do evento, 
que estará disponível no site do Ibram.

Algumas atividades, voltadas a 
docentes, foram previamente divul-
gadas nas instituições de ensino. As 
demais ações disponíveis ao público 
foram pensadas de acordo com o 
tema. Interessados em participar da 
programação devem ficar atentos, 
pois, para alguns eventos e oficinas, 
é preciso fazer inscrição. O telefone 
para se inscrever e tirar dúvidas sobre 
a programação é o 3690-2027.

* informações com a assessoria de comunicação do museu mariano Procópio, no telefone: 3690 2004.

itabirito realiza revitalização
em vários pontos da cidade

Foram trocadas 70 lâmpadas
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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

tecnologia e corporativo. A 30ª edição do 
Festuris Gramado (RS), marcada para acontecer 
entre 8 e 11 de novembro, estreará o espaço tech 
e corporativo. O intuito é fortalecer os negócios 
da indústria de eventos, viagens corporativas e 
M.I.C.E, por meio de conhecimento, desenvolvi-
mento pessoal, networking e negócios. O siste-
ma de agendamento de reuniões será um dos 
pontos altos da nova área desenvolvida, prepa-
rada para colocar 200 compradores convidados 
frente a frente com expositores. O espaço terá 
três palcos com apresentação simultânea. Para 
mais informações, acesse: www.festuris.com

 
curso de manipulação de alimentos 

obrigatório. A vigilância sanitária de Belo 
Horizonte está iniciando uma fiscalização em 

todos os hotéis, restaurantes, bares, lanchone-
tes, motéis, pizzarias, churrascaria e similares. 
O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares de Belo Horizonte (Sindhorb) e a Asso-
ciação Mineira de Bares e Restaurantes, Hotéis 
e Lanchonetes (Amibar), em parceria com a 
Alimentum Consultoria, realizará mais um 
curso na área de manipulação de alimentos, 
exigido pela Anvisa. O curso tem duração de 5 
dias, do dia 24 a 28 de setembro 2018, das 15h 
às 19h. Local: Avenida Brasil, 510, 4º andar. Está 
incluído, lanche e certificado de conclusão do 
curso. As inscrições poderão ser feitas pelo site 
do sindicato www.sindhorb.org.br e também 
por e-mail: (tesouraria1@sindhorb.org.br); 
(assessoria.presidencia@sindhorb.org.br) e 
(cobranca1@sindhorb.org.br).

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

Coligação: Renovação
PATRIOTA - PTC 
PMB

MINAS TEM FUTURO

CNPJ CANDIDATO: 31.208.561/0001-04 | CNPJ JORNAL  07.134.411/0001-19 VALOR R$ 250,00

cAFÉ É sAÚde

nÃo mudou nAdA!

HotelAriA sul-AmericAnA

Uns dos preconceitos que sempre preocupou os 
amantes de um cafezinho é que a bebida faria mal à 
saúde, divulgado inclusive por alguns profissionais da 
saúde. A percepção geral é que café é composto so-
mente por cafeína e que criança não pode tomar. Para 
desmitificar esses conceitos, a Associação Brasileira da 
Indústria de Café (ABIC) apoiou os estudos desenvolvi-
dos por Dr. Darcy Lima, na Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Essas pesquisas foram fundamentais para 
uma reorientação da comunidade científica e mostrou 

que, além de não fazer mal para a saúde, o consumo 
adequado de café pode trazer benefícios e ajudar na 
prevenção de diversas doenças como depressão, alcoo-
lismo, doenças cardíacas, mal de Parkinson, Alzheimer, 
alguns tipos de cânceres, entre outros. Diversos mé-
dicos, cientistas e pesquisadores compõem o núcleo 
de “Café & Saúde”, onde são desenvolvidos estudos 
no Brasil e no exterior, juntamente com o Instituto do 
Coração (Incor/USP) e a fundação Zerbini, para avaliar 
os efeitos do café na saúde humana.

O técnico da seleção brasileira, Tite, continua um 
tremendo mentiroso e enganador. Ele, que sempre 
criticou o jogador (cai cai) Neymar, e que agora acabou 

de vencer dois amistosos da Seleção Brasileira, vai 
continuar enganando os torcedores e boa parte da 
imprensa esportiva do Brasil.

Divulgado recentemente pela HVS/Hotelinvest, o 
estudo “Panorama” apontou a situação da hotelaria 
no continente Sul-Americano. Segundo a pesquisa, 
realizada em associação com a STR, que analisa 
dados de desempenho de 76,296 unidades habita-
cionais no Brasil e nos demais países da América do 
Sul, o mercado na região apresenta oportunidades 
de investimentos mesmo com a instabilidade 
econômica que afeta o continente. O histórico de 

crescimento econômico da maior parte dos países 
analisados continua atraindo a atenção de investido-
res que buscam oportunidades de investimento em 
mercados promissores. A desvalorização das moedas 
locais em relação ao dólar, em especial, faz com que 
ativos na América do Sul estejam mais acessíveis 
para os investidores. Outro efeito do aumento do 
dólar tem sido o crescimento da demanda de lazer 
em diversos destinos.

Presidente da AMM representa
gestores do Brasil no Uruguai

“O desafio na América Latina 
hoje: avanços e desafios” foi tema da 
XII Cumbre Hemisférica de Alcaldes y 
Gobiernos Locales, em Punta del Este, 
no Uruguai. O presidente da AMM, 
vice-presidente da CNM e prefeito de 
Moema, Julvan Lacerda (MDB), repre-
sentou as duas entidades e todos os 
gestores brasileiros no evento organi-
zado pela Federação Latino-americana 
de Cidades, Municípios e Associações 
de Governos Locais (Flacma). A Cumbre 
reuniu 22 países com o objetivo de 
aprimorar o desenvolvimento local e 
mostrar as boas práticas de gestão 
aplicadas nessas nações.

Um dia após as lideranças do 
movimento municipalista latino ame-
ricano definirem novas diretrizes para 
atuação internacional, os participantes 
puderam compartilhar experiências 
e aprofundar em temas técnicos 
por meio das plenárias, mesas e 
workshops. A CNM, representada 
pelo vice-presidente, esteve com a 
fundadora do Movimento Mulheres 
Municipalistas (MMM), Tânia Ziulkoski, 
e o ex-presidente Paulo Ziulkoski, con-
vidados nas atividades.

Lacerda participou de debates e 
proferiu uma palestra a respeito dos 
avanços e desafios do desenvolvimento 
local na América Latina. “Temos que 
caminhar e vencer para fazer um país 
mais sustentável, com uma sociedade 
mais equilibrada e justa. A educação 
é o grande ponto que merece inves-
timentos, mas o que mais aflige no 
momento é a segurança pública e os 
estragos que o narcotráfico tem feito 
na América do Sul”, concluiu.

Entre as novidades definidas pelos 
participantes estão: a edição de 2020 
da Cumbre no Brasil e uma capacitação 
sobre os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) no início de 2019, 
também em solo brasileiro, organizado 
pela CNM – responsável pela comissão 
de ODS da Flacma, em parceria com a 
Federacion Dominicana de Municipios 
(FEDOMU) – responsável pela comis-
são de capacitação da Federação.

mulheres
Na mesa com o tema “A urgente 

agenda de Gênero nos Governos 
Locais: Empoderamento político e Eco-
nômico das Mulheres” Tânia fez apre-
sentação sobre a realidade brasileira 
e reforçou a necessidade de ampliar a 
participação feminina: “Infelizmente, 
estamos muito atrás de outros países 
como Argentina, Uruguai e Bolívia, que 
têm participação impressionante das 
mulheres na política”. Ela apresentou 
os dados lançados pela CNM do elei-
torado e das mulheres atualmente 
eleitas para os cargos de prefeitas e 
vereadoras, além do estudo de gênero 
e raça, lançado em julho deste ano.

A prática, que é uma das mais 
avançadas no Brasil acerca do tema, 
impressionou gestores municipais 
da América Latina e de organizações 
internacionais. 

Vale ressaltar ainda que, ao reunir 
autoridades municipais de todo o 
continente, a cúpula cria um espaço 
de diálogo sobre os problemas atuais 
e as perspectivas das cidades latino-
-americanas para a construção de 
um futuro melhor. O Prêmio ao Bom 
Governo Municipal é parte da progra-
mação de 2018.

Prêmio internacional
Municípios brasileiros e finalistas 

do Prêmio MuniCiência edição 2017-

2018, parte do Projeto UniverCidades, 
organizado pela CNM com financia-
mento da União Europeia, também 
foram homenageados na Cumbre. 
Por meio da iniciativa, a Confederação 
valoriza e divulga experiências muni-
cipalistas inovadoras com o propósito 
de reconhecer o esforço dos gestores 
e oferecer solução a ser reaplicada em 
outras localidades.

Os municípios de Santa Clara do 
Sul (RS) e Venâncio Aires (RS) rece-
beram o Prêmio Latino-americano ao 
Bom Governo Municipal. O primeiro 
se destaca na categoria Prêmio Na-
cional, e o segundo, na categoria 
Transparência.

Além desses, Monteiro Lobato (SP) 
recebeu reconhecimento na categoria 
Cidade Inteligente. No encontro, as 
administrações dos municípios de 
São Bento do Una (PE) e Itabira (MG) 
tiveram a oportunidade de apresentar 
seus projetos vencedores do Prêmio 
MuniCiência edição 2017-2018.

O município mineiro apresentou 
o projeto Itabira HUB, que busca di-
versificar as atividades econômicas da 
cidade. A criação do primeiro espaço 
de coworking público do estado trouxe 
muitos resultados, como o incentivo à 
inovação e ao empreendedorismo, o 
acolhimento de valores – que encon-
tram no município o suporte para o de-
senvolvimento de projetos –, a geração 
de empregos e ainda a conservação do 
espaço público.

Julvan lacerda: “temos que caminhar e vencer para fazer um país mais sustentável”

Ag
ên

ci
a 

CN
M

Nova Lima alcança meta de vacinação
contra sarampo e poliomielite

Nova Lima superou a meta 
de vacinação contra o sa-
rampo e a poliomielite es-
tabelecida pelo Ministério 

da Saúde, que é de, no mínimo, 95% 
da população imunizada. Das 4.389 
crianças na faixa etária priorizada na 
campanha de vacinação (de idade 
entre 1 ano e 4 anos, 11 meses e 
29 dias), 97,7% estão imunizadas 
contra o sarampo e 98,9% contra a 
poliomielite.

Esse resultado alcançado, foi possí-
vel porque a Administração Municipal 
intensificou a campanha de vacina-
ção e ampliou o horário de atendimen-
to à população, oferecendo também 
a vacina em locais estratégicos da 
cidade. A partir de agora, pessoas de 5 
a 49 anos, que até então não estavam 
no foco da campanha, podem se vaci-
nar em 14 Unidades Básicas de Saúde 
do município e na Sala de Vacinação 
da Policlínica Municipal. A relação com 
os endereços, telefones e horários de 
funcionamento estão disponíveis no 
site www.novalima.mg.gov.br/noti-
cias/vacinacao.

A vacinação é a principal medida 
contra essas doenças, segundo a dire-
tora do Departamento de Vigilância 
em Saúde, Lorena Fernandes, que 
revelou a estratégia da Prefeitura de 
Nova Lima para o alcance da meta. 

“Conseguimos atingir nosso objetivo. 
Até o fim de agosto, apenas 71% das 
crianças da faixa etária que precisa-
vam receber a vacina tinham sido 
imunizadas, um dado preocupante, já 
que estava abaixo da meta estipulada 
pelo Ministério da Saúde. Por isso, 
realizamos uma mobilização, em seis 
pontos de vacinação estratégicos e 
em atendimento estendido, inclusive 
nos finais de semana, para facilitar 
a imunização das crianças que ainda 
não haviam sido vacinadas”, explicou.

Nova Lima registrou, até agora, 
sete casos notificados de sarampo, sen-
do dois casos confirmados, quatro em 
investigação e um caso descartado. “O 
sarampo é uma doença infecciosa viral, 
ou seja, pode ser transmitida na fala, 
na tosse e no contato direto entre as 
pessoas. Sua propagação ocorre de 
forma rápida e fácil, podendo ser con-
traída por pessoas de qualquer idade”, 
adverte Lorena, que chamou atenção 
para outra doença combatida durante 
a campanha. “A poliomielite também 
é viral e sua única fonte de prevenção 
é a vacina”, advertiu.
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medalha Jk
O prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos 

Vinicius (PSDB), recebeu no dia 12 uma das maio-
res honrarias concedidas a personalidades do 
Estado, a Medalha JK. A solenidade foi na sede do 
Batalhão da Polícia Militar, em Diamantina-MG, 
e contou com a presença de políticos, represen-
tantes de instituições, da sociedade civil e dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além 
do Ministério Público e convidados.

dr. marcos Vinicius
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da redação

o seu consórcio multibrasileiro

A equipe feminina de vôlei 
do Minas está pronta para 
entrar em quadra e dispu-

tar as principais competições da 
temporada 2018/19. E, antes de 
a bola subir, as atletas do Minas 
foram oficialmente apresentadas 
no dia 12, no Salão de Festas do CF, 
no Minas I. Todo o elenco minas-
tenista esteve presente, inclusive 
as ponteiras Natália e Gabi, prin-
cipais contratações do time para 
a temporada. Além das atletas e 
comissão técnica, participaram 
do evento diretores do Clube e 
patrocinadores da equipe. 

Nesta temporada, o Minas 
aposta no talento de um trio 

que fez sucesso em temporadas 
passadas. Agora, vestem o azul e 
branco minastenista as ponteiras 
Natália e Gabi e a oposta Bruna 
Honório, principais reforços para o 
setor ofensivo do técnico Stefano 
Lavarini, que comanda a equipe 
pelo segundo ano seguido. 

E tem mais novidades. A equipe 
contará também com a oposta 
Malu, com a levantadora Bruninha 
Costa e com a ponteira Lana. A 
base do elenco foi mantida, e o 
time terá a experiência da líbero 
Léia, da levantadora Macrís e das 
centrais Carol Gattaz e Mara Leão 
mesclada à juventude de Mayany 
(central), Georgia (líbero) e Luana 

(levantadora), reveladas no Clube.
Fora das quadras, o Minas 

também apresenta novidades. A 
equipe contará com o patrocínio 
da Axial/CDB Inteligência Diag-
nóstica e da JAM Engenharia de Ar 
Condicionado. Os nossos materiais 
esportivos, agora, são fornecidos 
pela Rainha, que reedita a parce-
ria de sucesso da década de 80, 
quando forneceu os uniformes 
para a equipe masculina do Minas, 
tricampeã nacional em 1984, 1985 
e 1986. Além dos novos parceiros, 
o Minas manteve a parceria com 
a Localiza Hertz, que, pelo 4º ano 
seguido, entra em quadra com as 
nossas meninas.

tênis É o esPorte Que mAis ProlongA A VidA

Não é novidade que a prática de esportes faz 
bem para a nossa saúde. Mas, um estudo 
realizado por James O’Keefe, cardiologista 
do Mid Heart Institute em Saint Luke, apon-

tou o campeão de benefícios: o tênis.
A pesquisa assinala que, em comparação com 

os sedentários, as pessoas que praticam tênis como 
atividade esportiva podem viver 9,7 anos a mais. Em 
segundo lugar aparece o badminton, que aumenta 
a longevidade em 6,2 anos, seguido do futebol, 4,7 
anos; ciclismo (3,7 anos); natação (3,4 anos); corrida 
(3,2 anos); ginástica rítmica (3,1 anos) e ginástica 
(1,5 anos).

Segundo o personal trainer Giulliano Esperança, a 
modalidade traz inúmeros benefícios, pois coloca todo 
o corpo em atividade. “Ela trabalha a coordenação 
motora e controle da musculatura para que a pessoa 
consiga projetar a bola do outro lado da quadra”.

Ele acrescenta que outro ponto positivo do tênis 
é o fato de existir muito respeito entre os jogadores. 
“Há uma conduta na hora de atacar e de conduzir o 
jogo. Existe uma preocupação com a integridade. É 
uma cultura diferente, o que favorece bastante, porque 
depende absolutamente da pessoa”.

De acordo com Giulliano, a prática precisa ser 
motivada. “O acompanhamento de um professor 
para que ensine o movimento correto é importante 
para evitar o desgaste, principalmente se o desejo for 
se tornar um praticante”.

Mas, a quiropraxista Lidiane Garbim alerta que é 
necessário certos cuidados antes de aderir ao tênis. 
“Um fortalecimento muscular é essencial. Isso pode 
ser feito por meio da musculação ou pilates para 
condicionar e estimular”.

Lidiane destaca ainda a importância do alonga-
mento antes e após o exercício. É assim que a gente dá 
sinais para o nosso organismo de que ele será usado. 
Depois da prática, é necessário um cuidado maior, pois 
nosso corpo está cansado e anestesiado e podemos 
ter uma lesão sem perceber”.

Embora o tênis seja excelente, se não for bem 
orientado, provavelmente o praticante pode ter uma 
lesão. “A pessoa pode desencadear a epicondilite la-
teral, que é um processo inflamatório na musculatura. 
Quando o atleta arremessa a bola, pode se lesionar 
por fazer o movimento de forma incorreta”.

A coluna também pode ser danificada. “O movi-
mento de rotação da lombar pode prejudicá-la. Nossa 
coluna não gosta de movimentos que geram torção. 
Esse foi um dos motivos da aposentadoria do Guga, 
por exemplo”.

Por isso, Lidiane frisa a importância do preparo. 
“Se o corpo não está pronto, no futuro, a prática pode 
trazer malefícios ao invés de bem-estar. O tênis é uma 
prática muito boa, mas requer atenção e acompanha-
mento profissional”.

entenda:
O quiropraxista é um profissional de 

nível superior, reconhecido pela Organização 
Mundial de Saúde. Ele se dedica ao diagnós-
tico, tratamento e prevenção de distúrbios 
biomecânicos, ou seja, ossos, ligamentos, 
tendões, nervos, articulações e músculos; 
tendo um olhar extremamente refinado no 
que diz respeito à coluna vertebral, visto que é 
o grande pilar de sustentação do nosso corpo.

impopular?

Para Giulliano, por ser um esporte tão positivo, o 
tênis deveria ser mais popularizado. “É uma prática 
que busca autodesenvolvimento. Eu pratico, aprendi 
a gostar e estimulo meu filho. Na modalidade é você 
com você mesmo. Depende de estratégia, técnica e, 
infelizmente, tem pouco incentivo”.

Ele diz que, por ser o país do futebol, outros espor-
tes ficam em segundo plano. “Nós não temos quadras 
de tênis de fácil acesso. Então onde as pessoas vão 
praticar? Além de tudo, outros podem não ter con-
dições financeiras, pois o preço não é tão acessível”.

A mensalidade de uma hora de 
aula de tênis individual por semana 
varia entre R$ 130,00 e R$ 300,00, de-
pendendo do local, do professor e da 
disponibilidade de horários. As aulas 
individuais são muito comuns porque 
o esporte é praticado, em geral, por 
duas pessoas.

“Faço aula duas vezes por semana. É meu
momento de desestressar. A prática ajuda

bastante na concentração. Eu sou apaixonada!”

sara silva,
24 anos

“Comecei a fazer com um amigo no clube onde
somos sócios. A modalidade é desafiadora.

Fui pegando técnica e, hoje, sou fiel a prática”.

michel santos,
45 anos

“Queria uma modalidade diferente. Um dia,
vendo uma partida na TV, pensei: por que não?

No começo, achei difícil. Mas fui me
aperfeiçoando. Pratico toda semana”.

Vittória Andrade,
29 anos

“Me mudei para um condomínio que tem a
quadra. Eu e minha esposa contratamos um

professor para sair do sedentarismo. Não imaginei 
que gostaria tanto. Agora nossas duas filhas
também praticam. É o momento da família”.

diego Vieira,
39 anosA modalidade

traz inúmeros
benefícios, pois
coloca todo
o corpo em
atividade”

Equipe feminina de vôlei do Minas é
apresentada para temporada 2018/19

Apesar de todos os benefícios, a prática requer cuidados
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Os últimos dias foram de títulos para os 
pilotos da O2BH América Racing. Enquanto a 
ciclista Bárbara Jechow garantiu o Brasil En-
duro Series, o piloto Jomar Grecco conquistou, 
pela 5ª vez seguida, a etapa do Enduro da 
Independência e marcou seu nome na história 
como o maior vencedor da prova.

 
enduro de regularidade

A etapa da Independência, que é dispu-
tada em Lambari (MG), é a mais antiga do 
Enduro de Regularidade Brasileiro. Grecco 
conquistou as edições de 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017 e 2018. A deste ano foi considerada 
uma das mais difíceis de todas.

“Deu tudo certo. Consegui vencer e estou 
feliz com este resultado. A emoção é como a da 
primeira vitória. Conquistar esse feito é fantástico. 
A equipe toda está de parabéns, agradeço a todos, 
pois não mediram esforços para que a gente 
conquistasse mais esse título. Realizei o que vinha 
planejando há muitos anos”, comentou.

Já seu companheiro de equipe, Fábio 
Amaral, enfrentou problemas no segundo 
dia do Independência e acabou ficando sem 
chances de vitória. 

“Infelizmente as coisas não saíram como 
planejamos. A prova foi boa, com muitas tri-
lhas, do jeito que eu gosto. Agradeço demais a 
toda à equipe, que fez um trabalho fantástico 
nesses 4 dias”, disse.

 
Brasil enduro series

A O2BH América Racing conquistou o 
Brasil Enduro Series. Sob muita chuva e 
lama, a ciclista americana de Mountain Bike, 
Bárbara Jechow, venceu a prova na cidade 
de Urubici (SC). Com a conquista do título, a 
atleta americana se classificou para o Mun-
dial de Enduro Series. Porém, Bárbara segue 
focada no Campeonato Brasileiro de Enduro, 
que será disputado em Simão Pereira (MG). 
“Estou trabalhando duro, treinando bastante 
e quero a vitória nesse campeonato que será 
importante para minha carreira”, disse.

o2BH América racing
aumenta galeria de títulos

Jomar grecco ganhou o enduro
da independência pela 5ª vez seguida

Lé
o 

Co
rr

os
iv

o

Or
la

nd
o 

Be
nt

o


