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taxar helicópteros e jatos
poderia render r$ 4,7 bi

O governo poder ia  ameni-
zar a crise econômica com 
R$ 4,7 bilhões a mais nos 

cofres públicos. Cálculos do Sindfisco 
Nacional apontam que esse é o valor 
que seria arrecadado se o IPVA dos 
helicópteros, jatos particulares, avi-
ões turboélices e das embarcações 
nacionais fosse cobrado. Claudio Da-
masceno, presidente da instituição, 
lembra: “Quem possui um automotor 
de luxo, também tem poder aquisitivo 
para pagar os impostos relativos. Mas 
ocorre o contrário”.
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Considerado, até recentemente, um 

candidato bem avaliado na sucessão 

estadual, o ex-prefeito de Belo Horizonte 

Marcio Lacerda viu a chance de assumir o 

Palácio da Liberdade ir por água abaixo. 

Agora, ele aposta pesado na candida-

tura de Adalclever Lopes (MDB), que 

patina nos últimos lugares das pesquisas 

de intenção de voto. Alguns dizem que 

Lacerda tem tudo para terminar esse 

embate com as asas “chamuscadas”.

Câncer acomete
32 milhões de crianças

e jovens no mundo

Atualmente, 32 milhões de crianças 
e jovens são acometidos pelo câncer. 
No Brasil, a doença é a principal cau-
sa de óbito na faixa etária de 0 a 19 
anos. A oncologista e pediatra Sabrina 
Eleuterio garante: “Essa doença tem 
grande chance de cura, desde que seja 
diagnosticada precocemente e o trata-
mento feito em centro especializado”.

compra de usados: uma 
solução no momento
de crise econômica

Em Brasília, comenta-se que a crise 
econômica está ficando para trás. Mas, 
na prática isto não é real. Como con-
sequência, as pessoas estão criando o 
hábito de comprar bens usados como 
forma de suprir suas necessidades do 
cotidiano.

O Supremo Tribunal Federal decidiu 
proibir o ensino domiciliar. Estima-se 
que pelo menos 7,5 mil famílias sejam 
adeptas à prática. Em 2011, esse nú-

mero chegava a 360. O tema divide 
opiniões. A professora universitária e 
pedagoga Ana Paula Soares comenta 
a decisão do STF.

É comum escutarmos histórias de su-
peração vinculadas ao esporte, que é uma 
ferramenta de transformação social. É exata-
mente o que aconteceu com o ala-armador 

Matheus Buiu, do Paulistano. Ele começou 
a jogar basquete no Esporte Clube Ginástico, 
espaço que é celeiro na formação de atletas 
na capital.

Usuários avaliam transporte público da 

periferia de BH como um dos piores

semana de trânsito em Juiz de fora tem

atividades de conscientização

Esporte ainda pode
transformar vidas

o inferno AstrAl de lAcerdA

Presença de lacerda não tem ajudado
na campanha de Adalclever lopes
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ensino domiciliar faz com que
criança viva em uma bolha social
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Apesar da proibição, cerca de 7,5 mil
famílias aderem ao ensino domiciliar

O Supremo Tribunal Federal decidiu, por seis 
votos a quatro, que o ensino domiciliar não 
está previsto na Constituição Federal e de-

pende de lei específica para ser permitido no Brasil. 
O julgamento foi concluído no dia 12 de setembro.

Tudo começou com a análise do caso de uma 
família do município de Canela, no Rio Grande do 
Sul, que pretendia educar a filha de 11 anos em casa. 
A Secretaria de Educação do município impôs a ma-
trícula no ensino formal, fosse público ou privado. 

Entretanto, a decisão foi questionada na Justiça e o 
parecer do Supremo teve repercussão geral, ou seja, 
valeria para todos os casos.

Atualmente, cerca de 7,5 mil famílias são adep-
tas da prática. Em 2011, esse número chegava a 360. 

O tema divide a opinião dos especialistas. O edição 
do Brasil conversou com a professora de pedagogia 
do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte Ana 
Paula Soares (foto) que enfatiza a importância do 
convívio social para o desenvolvimento da criança.

Qual é a sua percepção 
sobre o ensino domiciliar? 

Ele é marcado por uma visão utó-
pica que sugere que é melhor para 
a criança ser educada em casa. Não 
considero positivo, porque em algum 
momento ela precisa conviver em 
sociedade. Outro ponto é que alguns 
responsáveis pretendem assumir o 
papel dos professores, mas muitos não 
têm a devida formação. Como eles 
vão decidir a melhor metodologia, 
estratégia, currículo e didática? Nós, 
educadores, passamos anos estudando 
e acredito ser pouco provável que um 
pai ou mãe consiga assumir todas as 
funções da escola. 

A privação pode ser preju-
dicial para o desenvolvi-
mento da criança?

Altamente prejudicial por duas 
razões: primeiro, uma possível falta de 
competência dos pais em uma didática 
de ensino eficaz. E segundo, ela passa a 
viver em uma bolha social. Em casa, a 
criança perde o convívio com pessoas da 
mesma idade e acaba lidando apenas 
com adultos.

sendo assim, por que al-
guns responsáveis têm 
optado pela prática?

É um posicionamento de uma classe 
social com visão seletiva e que querem 
criar seus filhos em uma bolha a fim 
de evitar o convívio com a diversidade. 
Alguns não concordam com os mode-
los de ensino apresentados na escola, 
outros têm medo de que a criança 
sofra bullying ou tenha seu psicológico 
abalado de alguma forma. 

se o atual modelo de ensi-
no é tão criticado, não seria 
o momento de mudanças?

Existe, no Brasil, uma didática com 
vários modelos educacionais. Algumas 
tradicionais, outras progressistas e es-
pecíficas. A escola pública tenta seguir 
o que é composto na base comum 
curricular. Os pais precisam entender 
que não existe uma imposição às ins-
tituições públicas e privadas. Por isso, 

é importante conhecer bem a política 
pedagógica da escola e ver qual se 
adequa mais ao seu perfil. O argumento 
de que não se concorda com o modelo 
de ensino não se sustenta, justamente 
porque existem opções.

É saudável ter tanto receio 
do filho sofrer bullying?

Não adianta querer proteger de-
mais, porque uma hora ele vai ter que 
conviver socialmente. E, se não sofrer 
bullying na escola, pode ter que lidar 
com isso quando chegar o momento 
de sair da redoma dos pais. A criança 
que não vive a diversidade pode não 

sofrer bullying, mas, quem garante que 
ela não vai praticar por não saber lidar 
com as diferenças do outro? 

As escolas já melhoraram muito em 
relação ao que era. Antes, o bullying 

não recebia tanta atenção, mas, hoje, 
as pessoas estão mais atentas, seja pro-
fessores, diretores ou coordenadores. 
Estão sempre na busca de cortar qual-
quer possibilidade de discriminação.

A criança que não vive a 
diversidade pode não
sofrer bullying, mas,
quem garante que

ela não vai praticar?

Uma correta análise de dados começa pela 
busca, identificação do “marco zero”, do “fato 
gerador” para se compreender as motivações 

e influências que “startaram” determinado fenômeno.
É fato – comprovado por pesquisas e, principal-

mente, por candidatos em todo Brasil – a persistente 
apatia de grande parte dos eleitores em relação ao 
pleito deste ano, especialmente no que tange as 
campanhas proporcionais. Segundo pesquisa CNT/
MDA divulgada em 17 de setembro, até mesmo para 
a eleição presidencial, apenas 23,7% dos eleitores 
tem real interesse no processo eleitoral e a soma 
dos votos brancos, nulos e indecisos bate a casa de 
quase 26%, quase o dobro dos 14% históricos para 
esse período da campanha. 

No conceito filosófico, apatia é o estado não 
suscetível de comoção do indivíduo, ou seja, estado 
de insensibilidade e indiferença. E é exatamente esse 
o sentimento que domina o eleitor brasileiro, que 
predomina nesse atípico pleito de 2018.

Excetuando os fisiologistas, aquelas pessoas 
com interesse direto no desempenho de seus 
candidatos nas urnas, aqueles que serão sócios do 
resultado positivo, não se vê, em grande número, 
aquele eleitor com simpatia, com inclinação a um 
determinado discurso ou proposta. Está morrendo 
o engajamento.  

Identificar o marco zero que gerou tal estado de 
apatia – que representa mais do que o abatimento 
e a falta de ânimo – é a chave para se compreen-
der que ela se materializa na baixa da guarda do 
eleitor brasileiro e que, consequentemente, abre 
brechas para discursos oportunistas e muito aquém 
da necessidade do Brasil e de sua gente. Ficamos 
suscetíveis a discursos vazios, propostas ridículas, 
neófitos insuportáveis e, pior, perdemos a enorme 
oportunidade de mudar e ser melhor. 

Em 2015 o movimento “Vem pra Rua” levou 
milhões de pessoas às ruas de todo o Brasil. Traba-
lhadores, pais de família, jovens e estudantes, em sua 
maioria, cidadãos apartidários e apolíticos, indigna-
dos com a tempestade de denúncias de corrupção 

que, apesar de historicamente, não serem maiores, 
nem menores, mas por estarem, pela primeira 
vez, sendo acertadamente investigadas a fundo e 
amplamente noticiadas pela grande mídia e redes 
sociais. Esse movimento culminou no impeachment 
da presidente Dilma Rousseff (PT) e a consequente e 
inconsequente posse de Michel Temer (MDB). 

Este vultoso e impressionante movimento 
popular “Vem pra Rua” trazia em seu bojo a justa 
e legítima indignação da sociedade e representou 
um enorme e indiscutível ato de democracia. Mas 
“apenas” negligenciou do princípio estratégico fun-
damental, que é prever o passo seguinte, a próxima 
etapa do processo. Assim, depositou toda sua força 
e esperança na derrubada de Dilma sem levar em 
conta o passo seguinte: o desastre Temer.

Esse movimento tão importante, tinha em seu 
âmago, o lamento mudo dos eleitores do derrotado 
candidato que se opôs à Dilma e que logo em segui-
da ao fracasso nas urnas, foi alvo de graves suspeitas 
de corrupção, sendo formalmente acusado pela PGR 
por corrupção e obstrução à justiça.

O Brasil assistia, em cadeia nacional, os tele-
jornais reproduzirem a ligação em que Aécio pede 
R$ 2 milhões ao empresário Joesley Batista, dono 
da J&F, em troca de seus favores políticos. Em outra 
ocasião, o senador tenta influenciar na escolha de 
delegados da Polícia Federal, em inquéritos alusivos 
à operação Lava Jato, numa clara tentativa de obs-
trução ao trabalho da justiça. É nesse momento que 
a esperança do brasileiro, daqueles participantes do 
“Vem pra Rua”, vira pó. 

Subsequente a esse enorme choque de de-
silusão, cai no colo do brasileiro o inesquecível 
Temer. Do alto do seu recorde de rejeição - 82% - e 
indiferente aos interesses e necessidades do cidadão 
comum, ele entrega as maiores riquezas do país, 
como o pré-sal, e releva as necessidades básicas do 
brasileiro, negligencia as enormes dificuldades por 
que passa o Brasil, tudo em detrimento dos seus 
próprios interesses. Seus e do seu grupo político/
empresarial, de sua trupe.

este é o gênesis da atual apatia:
o desastre temer e a decepção Aécio.  

 
Assim, como em toda estratégia, quando a 

apatia abre brechas para o oportunismo, observa-
-se que a apatia do eleitor brasileiro abriu espaço 
para esse oportunismo, para o radicalismo e o ódio. 

O principal candidato do primeiro turno nas 
eleições presidenciais - fase em que o voto é apenas 
de alinhamento - não traz sequer uma proposta 
para a nação, exceto a de transformar a apatia e a 
indignação em ódio. Sua campanha é lastreada na 
indiferença e na insegurança do cidadão, no funda-
mentalismo religioso e no neoliberalismo da direita, 
que esteve aparelhada com o governo americano 
no golpe de 64 para a instituição da mal fadada 
ditadura militar no Brasil. Um candidato que prega 
aos seus fiéis que se for eleito, será pela vontade do 
povo, mas que, se sair perdedor, será porque as urnas 
eletrônicas foram fraudadas, incitando um discurso 
pra lá de incoerente, que gera mais uma vez a apatia, 
a desconfiança e a insegurança. 

Tudo isso ocorre neste momento em que o brasi-
leiro que já está tão sofrido e desprovido de propostas 
concretas e altruístas, carente de políticos sérios e 
experientes, políticos de pulso firme, mas de coração 
aberto, de equilíbrio e não de arma, de governantes 
que queiram desarmar a bandidagem ao invés de 
armar o cidadão de bem, de homens que proponham 
soluções reais e pacíficas e não de delírios e facadas. 

É nesse misto de ódio, descrença, insegurança 
e apatia que vive o brasileiro. É nesse país comando 
por Temer, nesse momento em que Aécio Neves 
(PSDB) perde a máscara e passa a ser apenas Aécio 
Neves, que somos presenteados com candidaturas 
de bolso de colete, insossas e incompreensíveis, que 
23% do eleitorado admite viver no país da arma, do 
ódio, da prepotência e do Bolsonaro.

Se o momento não nos oferece soluções, que 
fiquemos com a apatia. Mas, que não nos iludamos 
com a falácia da extrema direita. Que nossa descren-
ça não se arme. Que não dê facada em nós mesmos.

Apatia X facada
eleições sem ódio

Há um prenúncio de radicalização no pleito eleitoral brasileiro, 
culminando com aspectos que nos fazem lembrar as idênticas 
batalhas do gênero mundo afora, em virtude da dissemina-
ção do ódio. Tanto que a primeira vítima deste cenário foi o 

candidato presidencial Jair Bolsonaro (PSL), esfaqueado em plena luz 
do dia em Juiz de Fora. 

Mesmo convalescendo, Bolsonaro tratou de apimentar o tema acu-
sando partidos de oposição de estarem incitando a continuidade dessas 
práticas em uma eleição abalizada por indícios de insegurança. Aliás, o 
próprio candidato à presidência colocou em dúvida o modelo de urnas 
eletrônicas usadas para apuração dos votos. Prontamente, ele foi reba-
tido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. 
Por certo, a intervenção do influente presidente da Corte Superior teve o 
intuito de ceifar mais uma celeuma de candidatos que, nestes períodos, 
costumam usar de todas as artimanhas para se popularizar.

Diante das dificuldades econômicas, insegurança e desemprego 
assombrando mais de 12 milhões de pessoas, os 13 candidatos à Presi-
dência da República não têm o direito de preconizarem um espetáculo 
dos horrores, com o escopo de conquistar mais votos. A eleição é o 
ápice da democracia. Sendo assim, os postulantes ao cargo de chefe 
da Nação deveriam nutrir esta convicção, ao invés de saírem por aí sem 
apresentar propostas de governo concretas e capazes de melhorar a vida 
dos brasileiros.      

Em Minas Gerais, a polarização entre PT e PSDB promete cada vez 
mais escarcéus com a proximidade do 7 de outubro. Os ânimos estão 
exaltados. Até ofensas pessoais começam a ser desferidas por ambos 
os grupos, deixando de lado a velha máxima de que vença o melhor. 
O ódio só impulsiona mais dificuldades, mesmo porque, qualquer que 
seja o resultado, o candidato eleito terá que buscar um governo em 
harmonia, proativo e em consonância com as necessidades do povo. 
Ademais, convém rememorar um fato: O PSDB e o PT de Minas Gerais, 
há cerca de uma década, se uniu por ocasião da eleição do ex-prefeito 
de Belo Horizonte Marcio Lacerda. Os debates e as desavenças devem se 
ater somente ao campo institucional, deixando de lado possíveis excessos 
e ofensas pessoais.

O ideal seria isso acontecer em um ambiente de placidez: combater 
o bom combate, cuja arma seja o convencimento pelo diálogo de um 
discurso levado às praças públicas sem demagogias e falsas promessas.
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eujácio silva

sindicato X Polícia federal 
A pedido do Ministério Público Estadual, a Polícia Federal, 

a qualquer momento, pode começar a atuar em um processo 
que apura irregularidades em mais um grande sindicato de 
empregados em Belo Horizonte. O atual presidente que, por 
enquanto, tem o nome preservado, teria falsificado a carteira de 
trabalho para poder justificar sua eleição, embora ele fosse de 
categoria diferente da respectiva entidade. O processo solicita a 
condenação de toda diretoria com a devida restituição milionária 
de valores, por conta de multas. Uma loucura, dizem as fontes.

saindo da zona de conforto
Os advogados mineiros são profissionais que, neste pleito 

de 2018, estão saindo da zona de conforto e participando das 
eleições. Na avaliação do experiente causídico getúlio Queiroz, 
a classe precisa, de fato, se inserir mais na política.

É claro que existem vários nomes disputando vagas como de-
putados estaduais e federais. Entre os estaduais, gustavo mitre 
pode fazer a diferença por sua experiência e tradição de família.   

Política em uberlândia 
Na reta final das eleições, os fuxicos tomam conta da sala de 

imprensa da Assembleia Legislativa. Uma das conversas dizem 
respeito a desconfortável situação política do deputado estadual 
felipe Attiê (PTB). Ele decidiu deixar a vida de parlamentar mi-
neiro para tentar se eleger deputado federal. Ligado ao prefeito 
de Uberlândia, odelmo leão (PP), contava com o total apoio do 
chefe do executivo daquela cidade. Eis que no meio do caminho, 
Odelmo se viu obrigado a lançar sua esposa Ana Paula Junqueira 
(PP) para disputar uma vaga em Brasília. Com isso, o projeto do 
deputado Attiê pode ter ido por água abaixo, segundo comentá-
rios de bastidores em BH. Coisas da política mineira.

conselheiro de Anastasia 
Deputado estadual de várias legislaturas, tiago ulisses (PV) 

deixou de ser candidato à reeleição para se tornar o coordenador de 
campanha do tucano Anastasia (PSDB), candidato ao governo do 
estado. É a primeira vez que um parlamentar abre mão de um futuro 
político para se empenhar em um projeto desta natureza. Corajoso!

conselheiro de Pimentel
Do lado petista, comenta-se que a presença do ex-secretário de 

Gestão e Planejamento de Minas Gerais Helvécio magalhães como 
coordenador de campanha de fernando Pimentel (PT), trouxe uma 
nova realidade na empreitada de reeleição do atual governador.

Adalclever sem estrutura
Até semana passada, os comentários pela capital mineira 

não perdoavam a falta de infraestrutura da campanha do 
emedebista Adalclever lopes. A realidade é que ele estava 
acostumado às disputas proporcionais. Ao entrar no jogo da 
sucessão ao governo, sentiu o peso da responsabilidade. 

Zema sem problemas
Quando as pesquisas apontaram um crescimento do can-

didato romeu Zema (Novo), inclusive, acima do esperado, 
veio logo uma observação: se tivesse empenhado para uma 
campanha com maior estrutura, poderia ser o nome apto a 
disputar o segundo turno. Será?

lacerda X lula
Analisando o cenário político do momento, o jornalista 

político orion teixeira cravou: “Estão querendo que marcio 
lacerda tenha a mesma capacidade de transferir votos para 
Adaclever lopes (MDB), assim como lula (PT) tem feito com 
fernando Haddad (PT). Ledo engano”, vaticina o comunicador. 

economia combalida
Já fazendo previsões de como será o próximo ano para os 

brasileiros, o jornalista João Borges é categórico: “O desem-
prego vai continuar, já que o crescimento da economia é muito 
frágil e não sustenta um voo mais alto para reverter este quadro 
negativo”, comenta. Seria um exagero a análise de Borges?

notícias falsas
“Será muito difícil uma simples lei evitar o verdadeiro bom-

bardeiro de notícias falsas que circula no Brasil, especialmente, 
por meio dos celulares”, opina o deputado celso Pansera (PT). 
Ele faz parte da comissão encarregado de discutir o projeto 
desse tema em tramitação na Câmara Federal. 

Problemas em fabriciano 
Em Coronel Fabriciano, volta e meia o vereador de oposição 

marcos da luz (PT) bate pesado, criticando os atos da atual admi-
nistração. Semana passada, por exemplo, ele disse, em suas redes 
sociais, que houve queda na qualidade do ensino do município. 

sus sem apoio
Professor universitário, médico e diretor do Instituto de 

Estudos Avançados da USP, Paulo saldiva comentou que as 
propostas dos candidatos à presidência faz pouca referência 
ao investimento direto no SUS como solução para a continui-
dade de um esquema de saúde que atende a cerca de 7% da 
população brasileira.

Aécio X fabinho
Lá pelas bandas do Vale do Mucuri, o deputado federal 

fabio ramalho (MDB), popularmente conhecido como fabi-
nho liderança, tem demonstrado toda a sua ira contra Aécio 
neves (PSDB) que, como candidato a deputado federal, estaria 
abocanhando muitos de seus votos da região de Teófilo Otoni. 
Esse assunto ainda pode dar xabú.

Embora seja empreendedor e administrador de 
empresas de grande sucesso, depois de ter sido 
especialista em eletrotécnica, o ex-prefeito de 

Belo Horizonte Marcio Lacerda não pôde se valer de seu 
domínio sobre números e planilhas para avaliar bem sua 
inserção na disputa eleitoral de 2018. Ele tentou, neste 
ano, o seu primeiro voo solo como líder político, mas se 
embaraçou em uma enorme confusão.

Depois de ter sido eleito para prefeito da capital 
mineira, com apoio do PT e PSDB, e reeleito com base 
na popularidade do senador Aécio Neves, então líder 
máximo dos tucanos, Lacerda foi preterido pelo seu 
próprio partido, o PSB, do qual não recebeu suporte e 
político-partidário como de outras vezes. 

Resultado: o ex-prefeito não só ficou sem alternati-
va - abraçou a campanha do presidente da Assembleia, 
deputado Adalclever Lopes (MDB), ao governo estadual, 
projeto que não decolou até o momento -, mas também 
acabou por facilitar as duas candidaturas principais: 
Fernando Pimentel (PT) e Antonio Anastasia (PSDB), 
que ficaram livres de um concorrente com potencial para 
lhes dar trabalho. Hoje, ninguém aposta qual vai ser o 
futuro político do ex-prefeito, embora a sua presença 
defendendo a candidatura do presidente da ALMG seja 
constante, certamente na crença de um aumento de 
popularidade do seu afilhado na reta final da campanha.   

Pimentel 
Relativamente ao projeto de reeleição do atual 

governador de Minas, o eventual êxito da empreitada 
fica creditado, única e exclusivamente, à força do seu 

partido, o PT, que é a base da sua aliança com as 
legendas ditas de esquerda. No fundo do túnel surge 
uma luz de esperança chamada Fernando Haddad que, 
ao conseguir possivelmente caminhar para o segundo 
turno, pode incrementar o nome do atual governador. 
Antes disso, porém, o grupo apoiador de Pimentel terá 
de se esmerar para realizar a árdua tarefa de levar o 
mandatário petista ao 2º turno.

Anastasia
Líder das pesquisas desde o mês de junho, 

quando aceitou colocar o seu nome à disposição na 
disputa ao Palácio da Liberdade, o senador tem feito 
um único discurso em suas andanças pelas diversas 
regiões de Minas. Basicamente, ele contradita as falas 
do governo atual quanto ao atraso de pagamentos 
dos salários dos funcionários e fornecedores. Não 
inovou com propostas de grandes realizações e tem 
apenas antecipado que tentará concluir as obras 
inacabadas. Uma exceção foi, em sua recente visita 
aos empresários do trade turístico, a promessa de 
incentivar o setor como opção para elevar o número 
de empregos no estado. Por outro lado, afirma que 
pretende fazer uma vistosa reforma da máquina 
administrativa. 

Zema
Os eleitores aborrecidos com os políticos tradicio-

nais têm usado, preferencialmente, as redes sociais para 
receberem informações sobre as eleições. Em Minas, eles 
têm apostado no nome do empresário Romeu Zema 
(Novo) que, nesta eleição para governador, cresce bem 
acima das expectativas dos políticos. 

Ao passar da casa dos 7% na preferência eleitoral, 
de acordo com as últimas pesquisas, ele deixou para 
trás nomes como o do professor João Batista Mares 
Guia (Rede) e, por que não dizer, do próprio presidente 
da Assembleia, Adalclever Lopes. Aliás, registre-se que 
Lopes, candidato pelo MDB, conta teoricamente com 
respaldo de cem prefeitos, mais de mil vereadores e 
os diretórios do partido espalhados em todo estado. 
Entretanto, sua baixa performance mostra que, espe-
cialmente, neste pleito de 2018, a máquina partidária 
nem sempre demonstrou eficiência.

Incrível, mas o Teodorín – filho do “presidente” da 
Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, desembarcou 
no dia 14 deste mês, no aeroporto de Viracopos, 

trazendo como “bagagem” de seu séquito cerca de US$ 
16 milhões entre dinheiro vivo e relógios de altíssimo 
luxo. Tudo foi legalmente apreendido pela Polícia Fe-
deral, mas não passa de uma ninharia para Teodorín, 
cujo pai é um dos homens mais ricos do planeta, 
ditador há 39 anos de um pequeno país de 800 mil 
habitantes na África Ocidental, onde a miséria do povo 
é tanta que recebeu a classificação de “pior do pior” 
do ranking mundial da Freedon House, sobre direitos 
políticos e civis.

O episódio comprova que em toda parte existem 
pessoas tão ou mais abjetas do que tantos milhares de 
péssimos políticos, autoridades e empresários brasileiros, 
pessoas desvairadas que pensam e fazem sem a menor 
cerimônia tolices, como guardar num apartamento R$ 
50 milhões de suas...digamos... “economias”. E como há 
gente querendo o seu quinhão, a sua propina!

Outro recente triste exemplo é a denúncia/prova 
de que o todo-poderoso Nicolás Maduro (aquele que 
conversa com passarinhos dizendo que recebe deles 
mensagens porque que são a encarnação de seu mentor 
Hugo Chávez) e sua gang têm guardadinhos na Suíça 
mais de um US$ 1 bilhão ou mais de R$ 4 bilhões.

Esse tal de Maduro é quem manda e desmanda no 
seu país, a simpática Venezuela, terra das mais belas 
mulheres do mundo (fértil em produzir misses Universo) 
e extremamente rica em petróleo. Mas já não é mais 
uma rica nação, pois o seu povo hoje, em sua quase 
totalidade, vive na miséria, enquanto o Maduro, com o 
apoio de “companheiros” até daqui do Brasil, passou a 
integrar o seleto grupo dos homens mais ricos do planeta.

Pobres coitados dos venezuelanos que passam fome 
em um país cujo “dono” é tão podre de rico. Sobrevivem 
onde a expectativa da inflação, segundo analistas do FMI, é 
de até um milhão por cento agora em 2018; onde o salário 
mínimo equivalia até o final de agosto último a US$ 1,1 ou 
pouco menos de R$ 5, dinheiro suficiente para uma pessoa 
comprar - quando acha, porque lá falta de tudo - um mirrado 
frango por mês ou dois rolos de papel higiênico de qualidade 
inferior! O Maduro disse que para este mês de setembro já 
mandou entrar em vigor um aumento de 33 vezes para o 
salário mínimo. De quanto vai ser a inflação dos últimos 30 
dias é claro que ele nem sequer arrisca prever.

Fugindo dos horrores e dos desmandos, mais de um mi-
lhão e seiscentos mil venezuelanos já deixaram a sua Pátria 
nos últimos tempos, milhares deles vindo para o nosso Brasil. 
Sejam bem-vindos, mas não se assustem ao descobrir que 
aqui, como lá, também há gentalha que aplaude pessoas 
como o Maduro, porque age da mesma forma.

Em qualquer lugar do mundo é deplorável a 
existência de políticos e autoridades desprezíveis. Aqui, 
há de se lamentar, ainda, que surjam os que usam de 
chacotas ao culpar os aposentados pelas dificuldades das 
más administrações governamentais, além de justificar 
o atraso no pagamento de salários dizendo que não é 
possível arcar com tal ônus – se esquecendo de que os 
funcionários precisam comer, tomar remédios e pagar 
contas, inclusive as de órgãos públicos que adoram 
taxar e multar quem – sem ter dinheiro simplesmente 
porque não recebe  - atrasa um só dia na quitação das 
contas e impostos.

Pior ainda: o nosso país está literalmente 
pegando fogo (se não tivesse morrido, fosse gente 
e pudesse falar, o Museu Nacional que o dissesse) 
às vésperas de uma eleição turbulenta, onde a já 
deplorável tradição da violência das palavras se trans-
formou em radicalização total, que atinge não só os 
candidatos, mas está dividindo famílias, alastrando 
ódio entre pais, filhos, primos e transformando 
amigos em inimigos.

As sandices e a roubalheira desenfreada não são 
triste privilégio só do Brasil, mas assim como na Guiné 
Equatorial e na Venezuela, as perspectivas para o futuro 
são preocupantes e desanimadoras. E lembrem-se de que 
aqui ainda temos o Trio do Supremo Poder!

sandices não são “privilégio” só do Brasil

erros e acertos na disputa
ao governo de minas

lacerda não está conseguindo transferir
popularidade ao candidato Adalclever
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Entenda como se organizam os 
partidos e suas lideranças na ALMG

A cada 4 anos, após as eleições, 
77 pessoas, de vários partidos políticos 
diferentes, conquistam, pelo voto po-
pular, o direito de exercer o mandato 
de deputado ou deputada estadual na 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O 
que muita gente não sabe é que, depois 
que tomam posse, esses parlamentares 
se agrupam em bancadas e blocos, 
Maioria e Minoria; e que isso tem tudo 
a ver com a dinâmica de funcionamento 
do próprio Parlamento.

Afinal, os partidos e seus repre-
sentantes trazem para a ALMG visões 
diferentes do mundo, sociedade e do que 
é certo ou errado. Tudo o que será dis-
cutido, analisado, votado, aprovado ou 
rejeitado, durante o mandato, depende 
desse conjunto de ideias e de que opi-
niões sairão vencedoras ou derrotadas 
no chamado “jogo democrático”. Para 
entender a importância da organização 
dos partidos e dos deputados dentro da 
Assembleia, no entanto, é preciso conhe-
cer alguns conceitos básicos.

como se formAm os gruPos PArlA-
mentAres

Bancada - Agrupamento de no mí-
nimo cinco deputados de um mesmo 
partido

Bloco Parlamentar - União de par-
tidos que, juntos, somam mais de 16 
deputados, sob uma mesma liderança. 

 
maioria - Bancada ou o bloco par-

lamentar que tenha o maior número de 
membros entre os 77 deputados.

 
minoria - Bancada ou o bloco de 

composição numérica imediatamente 

inferior e que, em relação ao governo, 
tenha posição oposta à da Maioria. Ou 
seja, se a Maioria é base de sustentação 
do governo, a Minoria fará oposição 
a ele.

Dentro desses diferentes agrupa-
mentos, alguns parlamentares - por sua 
experiência anterior, personalidade ou 
simplesmente por uma decisão de seus 
companheiros - se tornam os líderes das 
bancadas, da Maioria ou da Minoria. Ou-
tros ainda são eleitos presidentes das 22 
comissões temáticas permanentes da 
Assembleia.  

rePresentAções 

O líder é o porta-voz de uma ban-
cada ou bloco. Em diversas situações, 
ele pode ser chamado para falar em 
nome dos demais parlamentares que 
representa. Quando não é possível ouvir 
nominalmente cada um dos deputados, 
é ele quem informa qual a posição de 
seu grupo sobre determinado projeto 
ou assunto em discussão. São os líderes 
que tomam a frente para se chegar a 
um acordo, por exemplo, quando há 
impasse nas votações em Plenário. A 
mesma coisa acontece se o grupo de 
parlamentares de oposição, por exem-
plo, decide impedir as votações, por 
não concordar com determinada ação 
do governo, no processo conhecido 
como obstrução.

Entre as várias atribuições definidas 
pelo Regimento Interno da Assembleia, 
conjunto de normas que regem o fun-
cionamento do Legislativo estadual, está 
a autorização para o líder usar a palavra 
no Plenário, pelo tempo que o presidente 

da ALMG prefixar, para tratar de assunto 
relevante e urgente ou para responder 
crítica dirigida à bancada ou ao bloco 
parlamentar a que pertença. Os líderes 
também indicam à Mesa da ALMG mem-
bros da bancada ou do bloco parlamentar 
para comporem as comissões. Eles são 
responsáveis, ainda, por informá-la sobre 
qualquer alteração nas lideranças. 

colÉgio de lÍderes 

Os líderes da Maioria, da Minoria, 
das bancadas e dos blocos parlamentares 
formam o Colégio de Líderes. As decisões 
desse grupo são tomadas pela maioria 
de seus membros. O Acordo de Líderes 
pode alterar procedimento específico 
na tramitação de alguma matéria legis-
lativa, mas, nesse caso, somente será 
recebido se tiver sido assinado pela totali-

dade dos membros do Colégio de Líderes. 
Líder do governo - Por fim, o gover-

nador do Estado também poderá indicar 
à Mesa da Assembleia um deputado que 
será o Líder de Governo. Esse líder será 
o responsável por articular propostas e 
projetos de interesse do Executivo dentro 
da Assembleia. O líder de Governo terá 
direito a voz, mas não a voto, no Colégio 
de Líderes.

Hotsite Eleições 2018 - A ALMG lan-
çou um hotsite com conteúdo especiais 
sobre o processo eleitoral de 2018. Na 
página, estão reunidos materiais produzi-
dos pela TV Assembleia, áudios da Rádio 
Assembleia e notícias da Assessoria de 
Imprensa da ALMG. O objetivo é oferecer 
ao eleitor informações que o auxiliem 
a embasar seus votos e destaquem a 
importância da sua participação nos 
pleitos estaduais e federal.

Parlamentares se agrupam e formam blocos parlamentares, maioria e minoria
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https://www.almg.gov.br/deputados/representacao_partidaria/index.html?aba=js_tabBlocos
https://www.almg.gov.br/deputados/liderancas/index.html
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/comissoes/permanentes/index.html
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/comissoes/permanentes/index.html
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html?aba=js_tabRegimentoInterno
https://sites.almg.gov.br/eleicoes2018/
https://sites.almg.gov.br/eleicoes2018/
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sinopse – Uma vez que a situação dos 
municípios no país é considerada um assunto 
complicado à luz das dificuldades de gestão e 
planejamento, esse artigo será dividido em 2 
partes: (Parte I) – Comentários Gerais e (Parte 
II) – Metodologia para aplicação. 

2 – Precariedade dos municípios – Existe 
uma quantidade significativa de municípios 
em situação de precariedade em termos 
financeiros, administrativos, planos gerais 
etc. Passados 30 anos da promulgação da 
Constituinte de 1988, as dificuldades imperam 
na maioria das cidades brasileiras, conforme 
pesquisa da Firjan- Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro. Segundo essa 
federação, são 1.872 municípios, que depen-
dem dos estados e da união, para garantirem 
o funcionamento da máquina publica. No 
contexto de uma total desfaçatez dos legisla-
dores públicos, foram criadas mais 1.578 no-
vas cidades, sendo que a maioria, não conse-
guem gerar receitas para pagar os salários do 
prefeito, vereadores, dos servidores e outras 
despesas afins. Nesse mesmo parâmetro de 
conduta dos legisladores, absurdamente, esta 
em tramitação final no congresso, um projeto 
para a criação de mais 400 novos munícipios. 
Trata-se de uma equivocada irresponsabilida-
de dos políticos federais, parecendo que os 
mesmos “brincam” de legislar em Brasília!

3 – não é uma obrigação legal - Embora 
não seja uma exigência legal, o planejamento 

estratégico da prefeitura, pactuado com o prefei-
to, secretários, diretores, autoridades, lideranças 
etc passou a figurar nos municípios à partir da 
década de 1990. Independente do planejamen-
to estratégico, considera-se que a operacionali-
zação do município e suas questões principais 
são determinadas pela elaboração essencial 
de quatro indicadores legais: O PPA – Plano 
Plurianual, previsto no art. 165 da Constituição 
Federal, que orienta investimentos e outros 
compromissos no decorrer da gestão. Contém 
o objetivos estratégicos, diretamente ligados 
aos propósitos governamentais (promoção da 
cidadania, inclusão social, desenvolvimento 
sustentável, entre outros), juntamente, com os 
macro-objetivos que resultam naturalmente, do 
desdobramento dos citados objetivos estratégi-
cos; o LDO / Lei de Diretrizes Orçamentárias e o 
LOA / Lei do Orçamento Anual, que comparti-
lham as ações concebidas e planejadas na área 
do governo, devendo encontrar correspondência 
com o cenário estratégico estabelecido no pro-
cesso em geral e, nos compromissos assumidos 
com os diversos setores; e o Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano que estabelece 
diretrizes estratégicas de desenvolvimento 
socioeconômico e suas repercussões sobre o 
respectivo território do município. Acredita-se 
que todos esses itens sejam desenvolvidos de 
forma integrada! 

4 – o que é planejamento? Planejar é de-
cidir antecipadamente o que, como, quando 

e quem deve fazer algo para alcançar os re-
sultados dos objetivos e metas estabelecidos. 
Trata-se de uma metodologia de gestão, que 
permitirá estabelecer a direção a ser seguida 
pelo prefeito, visando o maior grau de intera-
ção do mesmo com as estratégias utilizadas. 
Basicamente, sabe-se que: “a realização de 
um planejamento estratégico para a prefei-
tura será plenamente decorrente da vontade 
política do prefeito”! É bom que o mesmo 
tenha consciência da importância dessa 
ferramenta de gestão, como um “guarda 
chuvas protetor”, para que permaneça bem 
informado nos aspectos das atividades gerais 
de desenvolvimento dos projetos, compromis-
sos assumidos, avaliação de desempenho da 
equipe etc.

5 – compartilhamento de ações e ati-
tudes – No caso de prefeitura, o profissional 
responsável pela implementação do planeja-
mento estratégico em si, deverá desenvolver 
um trabalho de forma compartilhada e 
integrada com os citados indicadores: o PPA 
- Plano Plurianual, LDO - Lei das Diretrizes 
Orçamentárias, LOA - Lei do Orçamento Anual 
e Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
e outros. 

6 – considerações finais - Tudo isto, com 
o apoio da legislação vigente, que garanta o 
êxito da implementação dessa moderna ferra-
menta de gestão, apoiada por uma eficiente 
segurança jurídica.

Gestão Municipal III – Planejamento Estratégico
da Prefeitura / Comentários Gerais (Parte I)

crise econômica impulsiona
compra e venda de produtos usados

Com o atual cenário econômico do 
país, os brasileiros têm adotado novos 
padrões de consumo. Muitos estão pre-
ferindo a aquisição de produtos semino-

vos por ser uma oportunidade de economizar. 
Existe também uma parcela que faz a venda 
de artigos usados, seja devido à crise, falta de 
espaço em casa ou a vontade de se desfazer de 
objetos pessoais e ainda lucrar com isso. Con-
forme levantamento do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), o ranking de objetos mais 
adquiridos nos últimos 12 meses é encabeçado 
pelos livros (54%) e automóveis e motos (43%). 

No Brasil, a maioria das aquisições ou ven-
das são feitas via redes sociais, sites e aplicativos 
especializados. Mas também é comum encon-
trar os bazares, feiras e liquidações. A pesquisa 
ainda revela que os bens pessoais que mais 
foram colocados à venda nesse período foram 
os eletrônicos (40%), smartphones (40%), 
automóveis (39%), móveis (36%) e eletrodo-
mésticos (36%). Há ainda um terço (33%) de 
consumidores que decidiram se desfazer de 
roupas e acessórios.

Produtos mais adquiridos
livros 54%

Automóveis e motos 43%

eletrônicos e móveis 38%

smartphones e eletrodomésticos 36%

Para o educador financeiro do portal “Meu 
Bolso Feliz”, José Vignoli, esse mercado de 
usados está em alta devido aos marketplaces, 
uma espécie de comunidade ou plataforma 
online que concentra diversas lojas e marcas 
em um mesmo local. “O comércio de usados 
é amplamente favorecido pelas novas tecno-
logias e a internet, que aproximam pessoas 
desconhecidas com um interesse comum. 
Em um período em que muitos enfrentam 
dificuldades financeiras, essa pode ser uma 

saída para quem deseja fazer compras a pre-
ços acessíveis ou vender objetos que apenas 
ocupam espaço em casa”, analisa.

Um dado importante da pesquisa é que 
a maioria dos consumidores acreditam que 
não é necessário comprar um produto 
novo para estar satisfeito com o seu 
uso. É o caso da estudante Rafaella 
Pereira, que tem o hábito de 
adquirir livros usados. “Todo 
mês eu compro pelo menos 
dois volumes. Prefiro os 
usados do que os novos, 
até porque não vejo muita 
diferença física. Apesar 
de ser um produto usado, 
todos estão em bom estado 
de conservação. Acredito 
que o medo de muita gente é 
adquirir e vim rasgado ou faltando 
páginas. Confesso que nunca tive pro-
blemas quanto a isso, sem falar na economia. 

Enquanto um exemplar novo custa R$ 60, um 
usado pode sair até por menos da metade do 
preço”, explica. 

E com a proximidade do Dia das Crianças, 
muitos pais também pretendem comprar 

produtos seminovos para presentear. O 
auxiliar de serviços gerais Leandro 
Marques está pensando em dar um 

celular para o filho. “Existe um 
grupo de compra e venda de 

usados que acompanho em 
uma rede social. Sempre 
tem alguém anunciando 
smartphone. Os preços são 
bem atrativos e compen-
sam bastante. Pesquisei 

por um novo, sem ser muito 
moderno e estava na faixa 

dos R$ 2 mil. Já um semino-
vo está saindo entre R$ 800 e 

R$ 1.000 mil, com todos os acessórios 
e na caixa original”.
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A olX é o maior
site de compra e venda

do mundo, sendo possível
encontrar produtos novos e

usados. em 2017, cerca de 148
milhões de novos anúncios
foram publicados e mais de

2 milhões de vendas por
mês concretizadas.

economia com aquisição de artigos de segunda mão pode chegar a 50%
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Política em contagem 
Na grande Belo Horizonte, Alex de freitas (PSDB) é o 

único prefeito de expressão a conceder abrigo à candidatura 
do tucano geraldo Alckmin. Na realidade, nesta reta final 
de campanha, a coordenação de Antonio Anastasia tem 
deixado o presidenciável de seu partido meio de escanteio. 
Povo danado, sô!

investimento na educação
Com a experiência de quem já foi ministro da Educação, 

o professor renato Janine, quando esteve recentemente em 
Belo Horizonte, disse que as autoridades brasileiras não têm 
boa vontade de investir em educação. “É daí que surge a queda 
na qualidade dos estudantes”, menciona. 

30 anos da constituinte
“Se hoje existe o presidencialismo de coalizão deve-se 

ao fato de que na época da Constituinte, há 30 anos, houve 
uma forte atuação do então presidente José sarney (MDB) 
para evitar a instalação do parlamentarismo no Brasil, que 
fazia parte do projeto original da Carta Magna”. Palavras do 
professor constitucionalista da UFMG, Alfredo Baracho Júnior. 

secretariado de Anastasia?
Já circula nos corredores da Assembleia Legislativa uma 

lista de nomes com prováveis secretários do futuro governo 
Anastasia (PSDB). É como se ele já estivesse eleito governador 
no próximo dia 7 de outubro. Vamos devagar pessoal... 

impostos demais
Segundo os economistas de plantão, a vida do brasileiro 

é complicada pela forte burocracia e carga tributária, pois há 
52 tipos de impostos e taxas. Tem alguém satisfeito com esse 
emaranhado de tributos? 

rejeição a Bolsonaro
Sem meias palavras, o diretor do Instituto DataFolha, 

mauro Paulino, atacou: “Dificilmente o presidenciável Jair 
Bolsonaro (PSL) terá sucesso em um eventual segundo turno, 
pois ele tem mais de 40% de rejeição. E, os dados históricos 
das pesquisas são claros: quem tem esse patamar não conse-
gue reverter a tendência junto ao eleitor”. Aguarde para ver 
sr. Paulino.    

falta visibilidade
Mesmo destacando a importância da comunicação virtual, 

o candidato ao Senado Kaka menezes (Rede) carece de outras 
fontes para poder levar o seu nome aos 823 municípios de 
Minas Gerais. “Só mediante o uso de rede sociais é impossível 
tornar-se conhecido no estado todo”, vaticina o candidato.

Problemas sociais e nacionais
Cético em relação a atual safra de administradores bra-

sileiros, Paulo saldiva, diretor do Instituto Avançado da USP, 
comentou: “Estes políticos não têm a mínima condição de 
resolver os problemas sociais do país. E isso é lamentável”.
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Cobrar IPVA de helicópteros, iates e jatos
renderia R$ 4,7 bilhões aos cofres públicos

O Sindicato Nacional dos Auditores-
-Fiscais da Receita Federal (Sindi-
fisco Nacional) calcula que, se o 
Brasil cobrasse o Imposto Sobre 

a Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA) de proprietários de jatinhos, aviões, 
helicópteros, barcos, jet skis e iates, cerca 
de R$ 4,7 bilhões seriam arrecadados 
aos cofres públicos por ano. Atualmente, 
donos desses automotores são isentos 
dessa cobrança. 

O cálculo é feito a partir de dados 
disponíveis pela Associação Brasileira de 
Aviação Geral (ABAG) e pelo Departamento 
da Capitania dos Portos (DCP) da Marinha 
do Brasil sobre a frota de veículos aéreos e 
aquáticos no Brasil. 

O potencial de arrecadação somaria cer-
ca de R$ 158 milhões dos 1.681 helicópteros, 
aproximadamente R$ 338 milhões dos 641 
aviões e jatos, mais de R$ 115 milhões dos 
827 aviões turboélices e R$ 4 bilhões das 
131.544 embarcações nacionais. A conta 
não considera 12.193 mil aviões comerciais, 
que ficariam de fora da tributação.

O imposto seria cobrado da mesma 
forma que já acontece com os automóveis, 
uma alíquota definida, em lei, sobre o 
valor do bem. Para o presidente do Sindi-
fisco Nacional, Cláudio Damasceno, é uma 
questão de lógica: quem possui um auto-
motor de luxo, tem poder aquisitivo para 
pagar os relativos impostos. “Se você tem 
um carrinho modesto, uma motocicleta de 
baixa cilindrada, paga IPVA. Porém, quem 
tem um barco de passeio ou mesmo uma 
aeronave para seu próprio deslocamento, 
não paga nada além dos custos de ma-
nutenção e estacionamento, seja numa 
marina ou num aeródromo. Não cobrar 
imposto de quem dispõe de um veículo 
desses é injusto na essência”, afirma.

Para Damasceno, um sistema tributário 
justo é aquele que quem pode mais, arca 
com um peso maior dos impostos, dessa 
forma, a distância entre ricos e pobres é re-
duzida ao longo dos anos. “Basta ver todos 
os nossos indicadores sociais. A diferença 
entre as camadas da população só aumen-
ta. A tributação justa serve exatamente 
para equalizar isso e evitar distorções. É um 
trabalho de longuíssimo prazo, mas um dia 
haverá de começar. Isso, se realmente qui-
sermos um Brasil mais equânime, no qual 
saúde, educação, segurança, transportes e 
lazer sejam universais”.

Por que não se cobra?

Segundo o advogado e professor de 
direito tributário Thiago Feital, o Brasil 
não realiza essa cobrança porque o Su-
perior Tribunal Federal (STF), em 2007, 
entendeu que o IPVA seria um sucessor da 
Taxa Rodoviária Única (TRU). “No entendi-
mento atual do STF, a expressão ‘veículos 
automotores’ só compreende os terrestres. 
Por isso, tem declarado inconstitucionais as 
leis estaduais que incluem, neste conceito, 
as embarcações e aeronaves”.

De acordo com Feital, o entendimento 
do STF está baseado na existência de uma 
definição de veículo automotor contida no 
Código Brasileiro de Trânsito, que não inclui 
aeronaves já que, neste caso, a definição 
está prevista no Código Brasileiro da Aero-
náutica. “Evidentemente esta interpretação 
carece de reparos, sendo perfeitamente 
viável a proposta do Sindifisco”, opina.

nas mãos do futuro presidente

Segundo Damasceno, a sugestão do 
Sindifisco é que os R$ 4, 7 bilhões arreca-
dados fossem aplicados na melhoria da 
mobilidade e dos transportes públicos, 
com recursos destinados aos estados e 

municípios, seguindo a mesma lógica do 
IPVA sobre automóveis.

A ampliação do IPVA é uma entre deze-
nas de propostas contidas no diagnóstico 
realizado pelo Sindifisco e entregue a todos 
os candidatos à Presidência da República 
nas eleições de 2018.

Presidente do sindifisco nacional, cláudio damasceno
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A diferença entre as
camadas da população

só aumenta. A tributação
justa serve exatamente

para equalizar isso e
evitar distorções
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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 50 reais, você percorre 114 quilômetros usando gasolina, 
   130 quilômetros usando etanol e 214 quilômetros usando 
   gás natural veicular.

• Com os kits GNV de 5ª Geração, seu carro não perde potência.
   São altamente seguros, menos poluentes, de fácil instalação e    
   podem ser transferidos para outro veículo.

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

desembargador doorgal Andrada, vitor Penido e
Jairo gomes durante lançamento, em nova lima, do

livro “martim francisco – uma revolução no futebol”

o presidente da fiemg, flávio roscoe, e Joel Paschoalin,
presidente do setra-BH, empresários de peso em Belo Horizonte
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o diA dA eleiçÃo está AÍ – E já enxergo o que pode acontecer nos próximos 
dias. Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva (Rede), de acordo com as últimas pesquisas, 
já começam a ser descartados pelos eleitores. A candidatura de Geraldo Alckmin 
não empolgou nem mesmo ao seu PSDB. Pelo que vemos, os eleitores que não 
querem o PT vão ficar mesmo com Bolsonaro, o ex-prefeito Fernando Haddad, 
que substituiu Lula nos últimos dias na chapa petista, vai ficar em segundo lugar 
e o voto útil vai funcionar. Vale lembrar que Bolsonaro é um candidato cheio de 
peculiaridades: não teve marqueteiro e nem tempo de televisão. Seu partido é 
inexpressivo e os seus coligados também. Parecia até um candidato solitário, 
como outros que tiveram um colo partidário, como Henrique Meireles, que não 
conseguiu se viabilizar. Bolsonaro pode ser considerado um novo mito da política 
brasileira. Sem nenhum esquema amparado num segmento organizado, saiu do 
nada, simplesmente ancorado pelas suas opiniões contra as organizações de es-
querda e conseguiu mobilizar um grande número de eleitores, que se apaixonaram 
por ele. Outro dia, estava no Aeroporto da Pampulha para uma pequena viagem 
ao interior de Minas e me deparei com uma gigante manifestação espontânea 
de jovens, que esperavam o candidato chegar. Fiquei surpreso com o número de 
jovens e me lembrei dos tempos do PT que, sem problema nenhum, conseguia 
unir jovens universitários e estudantes de todos os matizes para receber Lula. A 
partir daquele momento, passei a olhar com atenção o movimento deste político, 
que é execrado pela esquerda, amado pela direita e que, diferente de muitos, é 
ficha limpa, não tem nenhum processo contra sua honestidade e seu único mal 
é ter a língua afiada para falar o que pensa, o que agrada ao eleitor de hoje, 
cansado de ouvir tantas promessas.

o pessoal de Bolsonaro acredita: dizem que agentes do 
Mossad, serviço de inteligência de Israel, avisaram à Argentina 
que integrantes do Hezbollah estariam fazendo vítimas na 
América Latina: Macri e Bolsonaro. 

A cemig, em parceria com o programa “Favela É Isso Aí”, 
realiza oficinas de elaboração de projetos socioculturais para 
pessoas de comunidades atendidas pelo programa Energia 
Inteligente. Moradores do Aglomerado da Serra e da Pedreira 
Prado Lopes terão a oportunidade de participar das oficinas 
gratuitas.

domingo, dia 23 de setembro
Drª Maria de Fátima, esposa de Roberto Carvalho 
Sra. Ivani das Chagas Coutinho - esposa do coronel Jair Cançado 
Coutinho 
Julio Varela 

segunda-feira, 24
Gleison Alves do Santos – edição do Brasil
Mauricio Siqueira
Dr. Fernando Porfírio 
Afonso Merces de Lima
 
terça-feira, 25
João Camarão - Sete Lagoas 
Marcelo Rodrigo Barbosa - Assembleia Legislativa
Ex-deputado Jairo Lessa

Quarta-feira, 26
Drª Nilza Januário 
Dr. Roberto Magalhães de Souza Lima 

Quinta-feira, 27
Maria Augusto Domingues
Alvaro Damião, Rádio Itatiaia 
Vilma Pereira Martins 

sexta-feira, 28
Dr. Iazíd Bedran Filho 
Ex-prefeito Rui Lage
Álvaro Brandão de Azeredo

sábado, dia 29
Ex-prefeito de Contagem Ademir Lucas
Coronel Leonel Arcanjo
Saulo Coelho – Santa Casa de BH

Debater o futuro é sempre 
desafiador. Muito se fala 
sobre como serão as cida-

des do amanhã. Inúmeros proje-
tos são lançados para enfrentar 
grandes desafios globais: polui-
ção, consumismo, desperdício de 
recursos (água, luz, alimentos), 
criminalidade, sustentabilidade 
ambiental, mobilidade urbana 
e desemprego crescente. 

Segundo estudo da Oxford 
Economics, apenas 750 cidades 
no mundo irão concentrar 30% 
dos empregos no planeta e 61% 
do PIB mundial. O homem do 
futuro viverá majoritariamente 
em áreas urbanas e  será nevrál-
gico o modo como os governos/
ONGs, empresas irão lidar com 
a superpopulação das cidades. 

Os cidadãos, principalmente 
das grandes metrópole, preci-
sarão refletir e agir sobre quais 
serão as regras da boa convi-
vência, dos deveres e direitos no 
tocante aos recursos naturais, 
lixo, trânsito. 

Em 2030, segundo a ONU, as 
megacidades Nova York, Shangai 
e São Paulo terão populações 
gigantescas, da ordem de 20, 
30 ou até quase 40 milhões de 
pessoas. Se fora do Brasil a dis-
cussão segue intensa, e diversas 
ações já estão em curso (carros 
elétricos, coleta seletiva do lixo, 
reutilização de água, energia 
limpa), em nossas terras tropicais 
ainda há muito por fazer. 

As grandes cidades brasi-
leiras sofrem com as facções 
criminosas, o trânsito caótico 
e com os cidadãos cada vez 
mais estressados e doentes. Os 

governos (municipal, estadual e 
federal) atuam de forma muito 
lenta e resta aos indivíduos pro-
curarem o que pode ser mudado. 
Seja com a conscientização de 
que nossas atitudes afetam a 
vida do outro ou para o diálogo 
com o seu entorno na busca por 
soluções.

Um estudo do jornal The 
Economist mostrou que Viena, 
Oslo e Melbourne são as três pri-
meiras colocadas como melhores 
cidades para se viver no planeta. 
O que impressiona é o fato delas 
não terem sido escolhidas por 
causa da sua riqueza apenas, 
mas especialmente por serem 
cidades que funcionam. 

Educação, saneamento bá-
sico e saúde são os principais 
pontos procurados por cidadãos 
em vários países pesquisados. 
No entanto, no Brasil, vemos que 
nossas cidades estão muito atrás 
nesses quesitos e fica difícil ima-
ginar a distância que estamos 
para termos cidades eficientes e 
saudáveis. 

Quanto à mobilidade ur-
bana, os problemas ainda não 
são encarados de forma séria 
pelas autoridades, e o uso de 
automóveis e a logística base-
ada no transporte rodoviário, 
por meio caminhões, ainda 
são a cultura dominante. Em-
bora já existam movimentos 
e ações para a construção de 
ciclovias, ainda são muito tí-
midas diante do problema. Na 
verdade temos inúmeros rios e 
sistemas disponíveis para uso 
de embarcações, além de uma 
costa oceânica imensa, mas 

insistimos em ter o carro como 
sonho de consumo, e inúmeras 
reduções de impostos para 
compra de automóveis.

O que esperar? Educação 
é o caminho para superar e a 
autoconscientização a chave 
mestre: não cruzar os braços! 
Embora ainda tenhamos um 
grande “gap” frente às melhores 
cidades do mundo, é preciso sair 
da inércia. 

Muito do que hoje temos 
em nossas metrópoles é fruto de 
escolhas também. As inundações 
seriam muito menos frequentes 
se nós cidadãos jogássemos o 
lixo nas lixeiras e não nas ruas, 
rios, calçadas e jardins. É preciso 
fazer a parte que nos cabe. 

O trânsito brasileiro é um 
dos mais violentos do mundo e 
não é papel somente do governo 
corrigir tal situação, mas de cada 
motorista. O famoso jeitinho 
brasileiro aparece quando se 
acelera no sinal vermelho, não 
se para nas faixas de pedestres 
ou se dirige de forma perigosa 
e imprudente. O que está nas 
mãos dos indivíduos, das famí-
lias, só poderá ser feito por eles 
mesmos. 

O futuro dependerá mui-
to mais de mim e de você do 
que das grandes campanhas, 
propagandas e políticas públicas. 
Parafraseando, e adaptando, 
Jhon Kenndy Jr, em seu discurso 
de posse, pode-se afirmar: «não 
pergunte o que seu país, sua 
cidade o que podem fazer por 
você, mas o que você pode fazer 
por eles». Nós podemos mudar 
o futuro hoje!

Metrópoles do futuro, 
cidadãos do presente

fAlAndo em AlcKmin, ele foi chamado pelo seu comitê 
e partiu para o ataque na tentativa de abocanhar os votos 
daqueles que não querem nem o PT nem o Bolsonaro. Para 
muitos do PSDB, essa eleição já está perdida. Vai ter que surgir 
um novo nome no partido para disputar a eleição de 2022. 
Serra, Alckmin e Aécio já são cartas fora do baralho. Talvez o 
novo nome da sigla surja de Minas, com uma possível eleição 
de Antonio Anastasia.
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câncer infantil é a principal causa
de óbito de crianças e adolescentes

Imagina ter que conviver com 
a possibilidade de seu filho morrer 
a qualquer momento. É assim que 
milhões de pais vivem no mundo, 
vendo suas crianças lutando contra 
o câncer. Segundo estimativas da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), 32 milhões de pessoas são 
acometidas pela doença. Além disso, 
ela é uma das razões determinantes 
de causa de morte. No Brasil, os 
dados não são menos alarmantes: 
o câncer representa a principal causa 
de óbito (8% do total) entre crianças 
e adolescentes de 0 a 19 anos. 

A OMS acredita que até 2030 as 
ocorrências terão um aumento em 
torno de 50% (cerca de 22 milhões 
de novas pessoas com a doença). No 
Brasil, o Instituto Nacional do Câncer 
(INCA) estima que ocorrerão cerca 
de 12.600 novos casos diagnósticos 
em crianças e adolescentes, sendo 
que as regiões Sudeste e Nordeste 
apresentarão os maiores números 
(6.050 e 2.750, respectivamente) se-
guidas pela Sul (1.320), Centro-Oeste 
(1.270) e Norte (1.210).  

A oncologista pediatra Sabrina 
Eleuterio afirma que há uma certa 
dificuldade no diagnóstico do câncer 
infantil, pois os sintomas podem ser 
confundidos com outras doenças 
comuns da faixa etária. “Essa doença 
tem grande chance de cura, desde 
que seja diagnosticada precocemente 
e o tratamento feito em centros es-
pecializados. Quando isso acontece, 
80% das crianças são curadas”.   

De acordo com o INCA, os 
principais tipos da doença que 
afetam essa faixa etária são 
leucemias no sistema nervoso 
central  e l infomas. Também 
acometem crianças e adoles-
centes o neuroblastoma (tumor 
de células do sistema nervoso 
periférico, frequentemente de 
localização abdominal), tumor 
de Wilms (tipo de tumor renal), 
retinoblastoma (afeta a retina, 
fundo do olho), tumor germi-
nativo (das células que vão dar 
origem aos ovários ou aos tes-
tículos), osteossarcoma (tumor 
ósseo) e sarcomas (tumores de 
partes moles). 

Sabrina explica que o tra-
tamento do câncer infantil tem 
a mesma base de quando um 
adulto é diagnosticado com 
a doença, porém há algumas 
especificações que variam de 

acordo com cada caso. “Não 
tem como comparar a forma 
como o câncer atinge o corpo 
de uma pessoa mais velha com 
o de uma criança, porém para 
tentar combatê-lo é preciso de 
quimioterapia, radioterapia e 
cirurgia”.

cura 
A médica esclarece que, após 

o tratamento, é necessário acom-
panhamento durante 5 anos para 
ver se a doença volta ou não. 
“Depois desse período, a chance 
de reincidência do câncer é muito 
pequena e, por isso, podemos dizer 
que aquela pessoa está curada. 
Mas é importante salientar que 
há possibilidades de ter alguma 
sequela decorrente do tratamento, 
entretanto, na maioria dos casos, 
a vida volta a sua normalidade”. 

lutando contra a doença 

Kathelyn, 7 anos, está lutando 
contra a leucemia há 6 meses. A 
mãe da menina, Ilma Gonzaga, 
conta que a descoberta da doença 
não foi fácil. “No primeiro mo-
mento, os médicos acharam que 
ela tinha pneumonia. Fizeram o 
tratamento, mas a doença voltou 
e Kathelyn não conseguia andar 
mais. Após isso, tivemos que ir 
para Arcos para fazer mais exames 
e a minha filha começou a sentir 
muitas dores nos braços e pernas 
e os médicos de lá me mandaram 
para Belo Horizonte. Só aqui é que 
tivemos o diagnóstico definitivo de 
leucemia”. 

Natural de Formiga, a domés-
tica conta que teve que largar 
o serviço para se mudar com a 
filha para a capital. “Agora o 
tratamento está na segunda fase, 
quando passa uma semana na 
Santa Casa e a outra na Fundação 
Sara. No começo foi muito difícil, 
tanto que ela se fechou e não 
queria conversar com ninguém, 
mas já está melhor e voltou a 
brincar como uma criança nor-
mal”. 

Ilma acrescenta ainda que: 
“Quando falaram que Kathelyn 
tinha leucemia abriu um buraco 
negro embaixo de mim e eu só 
pensava que ela iria morrer. Só 
passa coisas ruins na cabeça. Os 

médicos e as psicólogas que me 
atenderam foram fundamentais 
para mudar minha mentalidade 
e, hoje, sei que minha filha vai sair 
vitoriosa dessa luta”. 

lado psicológico 
Quando uma criança ou ado-

lescente é diagnosticado com uma 
doença não é apenas ele que sofre, 
a sua família também adoece. E 
para não deixar que isso aconteça, 
o acompanhamento psicológico 
dos pais é importante. A psicóloga 
Evelyni Machado diz que nenhuma 
mãe ou pai está preparado para 
receber uma notícia como essa, 
mas que é necessário equilíbrio 
para lidar com a situação. “Essa 
preparação acontece ao longo do 
tratamento, pois o diagnóstico vem 
com uma grande carga de medo e 
insegurança. O câncer infantil sen-
sibiliza mais, porque essa doença 
está ligada à morte e pensar que 
pessoas podem morrer tão novas 
não é fácil”.

setembro dourado

O Setembro Dourado é 
uma iniciativa da Confede-
ração Nacional das Institui-
ções de Apoio e Assistência 
à Criança e ao Adolescente 
com Câncer (CONIACC) e 
tem como principal objetivo 
alertar para a importância 
do diagnóstico precoce do 
câncer infantojuvenil.
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PsicólogA, esPeciAlistA em sAÚde mentAl
imprensa1@cancaonova.com

Aline rodrigues
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O silêncio do suicídio
Você já pensou em pôr fim 

à sua vida? Pode soar de forma 
agressiva, mas se trata de uma 
pergunta que tem rondado os 
pensamentos dos brasileiros 
mais do que imaginamos.

Outra questão é: você conhe-
ce alguma pessoa que suicidou? 
Acredita que essa pessoa efeti-
vamente suicidou ou que foi um 
acidente ou morte natural?

A sinceridade em assumir 
esta realidade é extremamente 
importante. Porque, a negação 
deste comportamento é um dos 
grandes fantasmas que potencia-
lizam seu aumento. 

Como iremos tratar algo que 
não consideramos existente? E 
assim, negando sua existência, 
mais e mais pessoas colocam 
fim em suas vidas por não con-
seguirem mais suportar ou lhes 
dar sentido.

Dados estatísticos revelam 
que, anualmente, 800 mil pes-
soas suicidam no mundo. Sua 
maior incidência acontece na 
faixa etária de 15 a 29 anos. E, 
segundo a Associação Brasileira 
de Psiquiatria (ABP), o Brasil 
apresenta um registro de 12 
mil mortes por ano. Um dado 
assustador. 

Diante deste cenário, pode-
mos abrir inúmeras discussões. 
Atenho-me apenas a uma refle-
xão: todos que atentam contra 
a própria vida o fazem por estar 
vivendo um quadro de doença 
psíquica? Afinal, este é o discurso 
que ouvimos a todo instante. De 
fato, isso precisa ser questionado, 
visto que a dimensão psicológica 
não é a única que norteia o ser 
humano.

É válido ressaltar que somos 
um ser biológico, psicológico, 
social e espiritual. Que dentro 
da dimensão biológica, pode se 
notar alterações neuroquímicas 
e hormonais que estão relacio-

nadas diretamente ao quadro de 
humor da pessoa, um dos fatores 
que implicam no comportamen-
to suicida. 

Outra dimensão é a psicoló-
gica. Claro que esta é a que mais 
atinge esse público, inegavel-
mente. O aumento de doenças 
psíquicas como depressão, ansie-
dade e tantas outras patologias 
tem gerado o que chamamos de 
“adoecimento coletivo”. Atrelado 
a essas patologias, podemos no-
tar que o ser humano tem ficado 
perdido quanto à sua identidade. 

Muitas vezes, não reconhece 
o seu lugar, valor e missão no 
mundo. O que gera confusão 
e sensação de falta de sentido. 
Não entro aqui na discussão 
de casar ou não, ter filhos ou 
não, trabalhar ou não. Falo das 
frustrações e decepções vividas, 
do sentimento de abandono 
e desamparo sofrido. De olhar 
para si e não reconhecer nenhum 
sentido na própria vida. 

Uma outra dimensão que 
potencializa esse sofrimento hu-
mano é a social. A sociedade tem 
violentado o ser humano, pois 
ele não consegue freá-la, nem 
dar respostas saudáveis. Vive no 
automático, respondendo a uma 

cultura de massa, que tira toda 
a sua individualidade. Exigindo, 
muitas vezes, um comportamen-
to e uma forma de pensar muito 
diferente do que é dele. E uma 
vez que não consegue encontrar 
o seu lugar nesta sociedade, 
perde o sentido da vida. Essa 
dimensão é como um gatilho no 
revólver que é a nossa estrutura 
psíquica. 

Essas dimensões humanas 
são como os pés de uma mesa: 
se uma está doente, é como se 
o pé quebrasse. Um pé da mesa 
quebrado, o que acontece? A 
mesa fica “manca”. Esteja aten-
to, reconheça essas dimensões 
nos integrantes de sua casa, olhe 
para a dor do outro que está per-
to O suicídio é real, fruto de uma 
realidade doentia de alguma das 
dimensões da nossa vida. 

Temos uma geração fraca, 
que não sabe lidar com as frus-
trações, decepções e os nãos que 
são próprios da vida. Aprenda a 
dizer não! Auxilie seus filhos a 
lidarem com as decepções e frus-
trações. Mostre às pessoas que 
você ama que é possível achar o 
equilíbrio, enfrentar e superar o 
problema que tem gerado essa 
dor momentânea.
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Em BH, Cuquinha expõe seus encontros 
com imigrantes pelas capitais do mundo

O ambulante jamaicano que vende 
bandeiras de países em Londres, a 
boliviana que oferece meias infantis 

nas ruas de São Paulo e a senegalesa que, 
em Belo Horizonte, cozinha para eventos. O 
que eles têm em comum? Os três são imi-
grantes e tiveram seus caminhos cruzados 
com o do artista plástico Lourival Cuquinha 
que, agora, os retrata em obras na exposição 
Transição de Fase.

A mostra é fruto da experiência do pró-
prio Cuquinha como imigrante. Morando 
em Londres com a família, de 2007 a 2012, 
ele trabalhou como táxi-bike. “A escolha 
pela condição do imigrante que trabalha na 

cidade e que a entende de outra forma, onde 
uma outra topologia vai sendo inventada, 
foi baseada em uma condição que estive”, 
explica o artista pernambucano.

Além da temática de imigração, ele 
focou nos ambulantes dos grandes centros 
urbanos pelo mundo. A eles, o artista pro-
punha pagar o dobro do valor das peças que 
cada um vendia, em troca, uma fotografia 
da pessoa era feita. Para a exposição, as 
fotos foram impressas em uma placa de 
cobre que, segundo revela Cuquinha, valem 
o mesmo valor pelo qual desembolsou para 
o ambulante. 

A passagem pela capital mineira foi 
marcada pela interação com os imigrantes. 
“Na Praça Sete, conheci Mamadou Ndiay, 
um imigrante senegalês que acabou nos 

ajudando muito. Um amigo dele é professor 
em uma vila no Senegal, que vai receber 
cartões postais que qualquer pessoa que 
visite a exposição pode mandar com alguma 
pergunta que queira saber sobre o país, elas 
serão respondidas pelos alunos e as famílias 
da vila”, detalha o artista plástico.

O projeto da troca de cartões postais é 
coordenado por Carolina Santana, também 
artista visual e educadora do núcleo criativo 
Malacaxeta, baseado em Belo Horizonte. 
Nessa atividade, ao longo do período de 
exibição das obras, o público será convida-
do a enviar cartões postais para a África, 
endereçados a familiares de imigrantes, 
hoje moradores da capital mineira. O envio 
das correspondências será custeado pela 
exposição.

serviço

Transição de Fase

Mostra de Lourival Cuquinha

visitação: até 7 de outubro,
de quarta a domingo, 

das 14h às 21h.

Entrada franca

classificação etária: Livre

local: Funarte MG 
Rua Januária, 68, 

Centro, Belo Horizonte.

mais informações:

(31)3213-3084

funartemg@funarte.gov.br

obras têm migrantes retratados em superfícies de cobre para questionar o poder monetário
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imigrante, da costa do marfim, comercializa miniaturas chinesas da torre eiffel, em Paris
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CRESCER
É UM EXERCÍCIO DE
MÚLTIPLA ESCOLHA.

Se a questão é ampliar horizontes, 
educação é a resposta certa. No 
Sesc, você encontra ensino formal 
e complementar para atender a 
diferentes necessidades e faixas 
etárias. Oferecemos diversas opções de 
formação e qualificação seguindo uma 
lição que vale pra vida toda: saber mais 
é ter mais possibilidades de escolha.

Presidente da Amm 
participa de reunião na cnm

O presidente da Associação 
Mineira de Municípios (AMM) e 
prefeito de Moema, Julvan Lacer-
da (MDB), participou da primeira 
reunião do novo conselho político 
da Confederação Nacional de Mu-
nicípios (CNM) como 1º vice-pre-
sidente da entidade federativa e 
representante de Minas Gerais. O 
encontro aconteceu na sede da 
CNM, em Brasília, para debater, 
com o presidente Glademir Aroldi 
e também todas as associações 
estaduais do país, os próximos 
pleitos do municipalista.

Além do presidente Julvan, 
representaram Minas Gerais: o 
prefeito de Urucuia e presidente 
da Amnor, Rutílio Cavalcanti 
(PMN); o prefeito 
de Pirajuba e 3º 
vice-presidente da 
AMM, Rui Ramos 
(PP); o prefeito 
de Pedrinópolis, 
Antônio Gundim 
(PSDB); e o prefei-
to de Andradas e 
diretor da AMM na 
região Sul, Rodrigo Lopes (MDB).

As principais decisões toma-
das pelo Conselho foram a reto-
mada imediata da campanha 
pelo julgamento da liminar dos 
royalties no Supremo Tribunal 
Federal (STF) e a mobilização com 
deputados para apreciação da 
nova Lei de Licitações, da revisão 
da Lei Kandir e do PLP 461/2017, 
sobre a redistribuição do Imposto 
Sobre Serviços (ISS0029).

No decorrer da reunião, a 
necessidade de unir esforços para 
conseguir avançar com as quatro 
demandas na Corte, na Câmara 
dos Deputados e, depois, no Sena-
do foi um consenso geral. “É um 
dever de casa, vocês (conselheiros) 
e os prefeitos têm que saber quem 
são os líderes dos partidos, em 
especial, do seu estado. E cobrar 
para que, em cada reunião de ban-
cada, liderança e partido sejam 
debatidos os projetos prioritários 
ao movimento”, defendeu o pre-
sidente da CNM, Glademir Aroldi.

Julvan Lacerda também des-
tacou a importância do 35º 
Congresso Mineiro de Municípios, 
promovido em junho pela AMM, 

e agradeceu a pre-
sença da diretoria 
da CNM e dos re-
presentantes de 
diversos estados 
do país. “Com cer-
teza engrandeceu 
o nosso Congresso 
Mineiro a partici-
pação de vocês e 

é assim que fortalecemos nossa 
luta, juntos”. O presidente da 
AMM agradeceu ainda ao con-
sultor da CNM e ex-presidente da 
AMM, Ângelo Roncalli, pelo apoio 
dado entre as instituições. “Tem 
sido um grande companheiro. 
Desde que entrei na Associação, 
compartilhou comigo as experi-
ências, a bagagem que ele tem 
e nos ajudou a desenvolver esse 
trabalho”.

“É um dever de casa
dos conselheiros e 
prefeitos saberem

quem são os líderes
dos partidos,
em especial,

do seu estado”

Julvan lacerda (ao centro) é o presidente da associação
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Presidente do sindicon-mg
sindiconmg@sindiconmg.org.br
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O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

De volta a Minas Gerais, o Sonora 
Brasil, iniciativa do Sesc consagrada como 
o maior projeto de circulação musical do 
país, chega para finalizar o programa do 
biênio 2017/2018. Quatro cidades mineiras 
irão receber os grupos Coco de Zambê 
(RN), Coco de Tebei (PE), Coco do Iguape 
(CE) e Samba de Pareia da Mussuca (SE). 
Todas as apresentações são gratuitas.

No Norte de Minas, o Sesc Montes 
Claros (Rua Viúva Francisco Ribeiro, 191, 
Centro) recebe, no dia 23, o grupo Coco 
de Tebei; no dia 24, será a vez do Samba 
de Pareia da Mussuca; o grupo Coco de 
Zambê, se apresenta no dia 25; por fim, o 
Coco do Iguape, encerra a programação do 
Sonora Brasil em Montes Claros, no dia 26. 
As apresentações ocorrem às 19h.

Em Belo Horizonte, o primeiro grupo 
a se apresentar será o Coco de Tebei, no 

dia 27; no dia 28, será a vez do Samba de 
Pareia da Mussuca; o Coco de Zambê, se 
apresenta no dia 29; já o Coco do Iguape 
finaliza o Sonora Brasil na cidade, no dia 
30. As apresentações serão no Teatro de 
Bolso do Sesc Palladium (Av. Augusto de 
Lima, 420, Centro), sempre às 19h. Ainda 
na capital, no dia 26 de setembro, será 
exibido o documentário Caminho dos Co-
cos, que também integra a programação 
do projeto. Os grupos também estarão em 
Teófilo Otoni (de 23 a 26/9) e Uberaba (de 
26 a 30/9).

A seleção dos artistas e a definição 
das temáticas do Sonora Brasil é feita por 
uma curadoria nacional, formada por pro-
fissionais do Sesc de todo o país. O biênio 
2017/2018, tem os temas Na pisada dos 
cocos e Bandas de Música: formações e 
repertórios. 

Em 2017, circularam pelo Sul e Sudeste 
do Brasil os grupos que representaram 
o tema Bandas de Música: formações e 
repertórios. As regiões Centro-oeste, Norte 
e Nordeste receberam os grupos que in-
tegram o tema Na pisada dos cocos. Este 
ano, a ordem se inverte.

sobre o ‘sonora Brasil’

Criado em 1998, o Sonora Brasil é uma 
iniciativa do Departamento Nacional do 
Sesc e tem o objetivo de divulgar grupos 
tradicionais que trabalham com músicas 
não comerciais e valorizar a cultura regio-
nal, além formar novos ouvintes e plateias. 
O projeto possibilita ao público o contato 
com a diversidade da música brasileira e 
contribui para o conjunto de ações desen-
volvidas pela instituição.

A partir de 2018, empresas e 
pessoas físicas que têm empregados 
contratados deverão aderir ao eSo-
cial. O programa tem como objetivo 
unificar as informações previdenciá-
rias, sociais e fiscais das empresas e 
funcionários para simplificar o cum-
primento das obrigações trabalhistas 
e facilitar a fiscalização por parte dos 
órgãos governamentais, como Receita 
Federal e Ministério do Trabalho.

De acordo com o governo federal, 
o programa será implantado em cinco 
fases a partir do primeiro semestre 
de 2018. Neste primeiro momento, 
a medida é voltada para empresas 
com faturamento superior a R$ 78 
milhões anuais, que passam ter a 
utilização obrigatória do programa 
a partir de 8 de janeiro de 2018. Esse 
grupo representa 13.707 empresas e 
cerca de 15 milhões de trabalhadores, 
o que representa aproximadamente 
um terço do total de trabalhadores 
do país.

A implantação em cinco fases 
também será adotada para as demais 
empresas privadas do país, incluin-
do micros e pequenas empresas e 
Microempreendedores Individuais 
(MEIs) que tenham empregados, cuja 
utilização obrigatória está prevista para 
16 de julho do ano que vem. Já para 
os órgãos públicos, o eSocial torna-se 

obrigatório a partir de 14 de janeiro de 
2019. Quando totalmente implemen-
tado, o eSocial reunirá informações de 
mais de 44 milhões de trabalhadores 
do Brasil.

condomínios 

 Os condomínios também terão 
que aderir ao sistema em 1º de julho. 
A partir da data, a contratação de 
novos empregados deverá ser infor-
mada até o dia anterior ao primeiro 
dia de trabalho do contratado. Se 
o condomínio não providenciar a 
informação, vai estar sujeito a multa 
entre R$ 402,53 a R$ 805,06 por 
empregado. O valor dobra em caso 
de reincidência.

Para se inscrever no eSocial, o 
condomínio precisa também ter o 
certificado digital. A documentação 
necessária para emissão do Certifi-
cado e-CNPJ é: original do contrato 
social, alterações contratuais ou 
contrato consolidado e documento 
do representante lega, neste caso, 
o síndico, perante a Receita Federal 
(Identidade e CPF ou CNH).

Todas as informações sobre do-
cumentação, prazos, procedimentos, 
legislação e como se inscrever no 
eSocial, podem ser vistas no http://
portal.esocial.gov.br/institucional/
conheca-o.

usuários avaliam transporte público
da periferia de BH como um dos piores

Q uanto mais distante do Centro, 
pior é a qualidade do transpor-
te público de Belo Horizonte 
e região metropolitana. É o 

que conclui uma pesquisa realizada 
com usuários de transportes público 
na capital mineira, gerada a partir do 
aplicativo MoveCidade e divulgada pelo 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consu-
midor (Idec).

No aplicativo, qualquer pessoa pode 
avaliar diversos itens do transporte cole-
tivo que usa. Essa análise é inserida em 

um banco de dados que agrega todas as 
respostas e gera notas de 0 a 10. Além de 
Belo Horizonte, usuários de São Paulo e 
do Rio de Janeiro também avaliaram a 
qualidade dos sistemas metroferroviários 
e de ônibus. 

Quando se analisa os dados da pes-
quisa em relação às linhas de ônibus, 
nas três capitais, se registra o mesmo 
problema: os sistemas intermunicipais 
têm pior avaliação do que os municipais.

“Esta constatação é grave e demons-
tra que os governos tratam os sistemas 
sem a padronização e qualidade necessá-
rias. Para o usuário, o modelo deveria ser 
integrado e ter a mesma qualidade, mas 

infelizmente fica claro para ele a diferença 
de atenção que cada sistema recebe”, afir-
ma o pesquisador em Mobilidade Urbana 
do Idec, Rafael Calabria.

Na capital mineira, as linhas de 
ônibus municipais receberam nota 3,69, 
enquanto as intermunicipais, nota 3,32. 
Limpeza e manutenção do veículo, res-
peito por parte do motorista, conforto, 
fluidez do trânsito e segurança são os 
itens avaliados. 

Em todos os quesitos, os veículos 
que circulam pela capital e região me-
tropolitana ficam abaixo da média. “Em 
BH, a lotação está pior que a limpeza e 
manutenção”, explica Calabria.

Em relação ao sistema metroferrovi-
ário, os dados de BH se destacam pela 
defasagem. Enquanto nas duas outras 
capitais existem, pelo menos, oitos linhas 
(incluindo o centro urbano e as regiões 
metropolitanas), os mineiros têm acesso a 
uma única linha. Ainda assim, ela fica ape-
nas na média, com nota 5,47. Bem abaixo, 
por exemplo, da linha 4 do MetrôRio e da 
linha 2 do Metrô-SP, que são avaliadas com 
notas 7,85 e 7,67, respectivamente.  

Para José Ribeiro, jornalista e consultor 
em mobilidade urbana, metrô em BH é um 
mito. “A demanda da cidade não viabiliza 
essa obra. Os modais recomendados para 
capital são os monotrilhos e as ferrovias. 
Nós temos 130km de linhas de mono-
trilho e 500km de linhas férreas, viáveis 
economicamente, possíveis de serem 
construídas, e que ligam Belo Horizonte à 
Contagem, Betim, Vespasiano, Santa Luzia 
e Confins”, avalia.

A Secretaria de Estado de Transportes 
e Obras Públicas (Setop), órgão regulador 
dos coletivos intermunicipais e metropoli-

tanos, rebate os dados do estudo com os 
índices das pesquisas feitas anualmente 
pelo Setop. 

Na análise de Satisfação dos Usu-
ários de Transporte Público da Região 
Metropolitana de BH de 2017, 69,6% dos 
usuários das linhas troncais (principais) 
responderam que os ônibus andam lota-
dos ou muito lotados e 21,6% considera 
a lotação razoável. Nas linhas alimen-
tadoras (complementares), 50,8% dos 
usuários avaliaram que as linhas andam 
lotadas ou muito lotadas e 30,6% como 
razoável. 

“A Setop têm trabalhado para ga-
rantir que itens como cumprimento de 
horários, limpeza dos veículos, relação 
de operadores e usuários se deem dentro 
dos princípios de cidadania desejados”, 
afirmou a assessoria de comunicação da 
secretaria. Sem detalhes, o órgão também 
afirmou que já está em elaboração o 
Plano de Mobilidade, que “indicará ações 
para maior fluidez no tráfego de pessoas 
e mercadorias”.
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sonorA BrAsil retornA A minAs gerAis
Apresentações serão de 23 a 30 de setembro, em quatro cidades do estado

esocial entra em vigor em janeiro:
condomínios devem se preparar

O prefeito Alexandre Kalil (PHS) sancionou a lei que esta-
belece a autonomia das Unidades Municipais de Educação 
Infantil, transformando-as em escolas municipais de educa-
ção infantil. Isso representa independência administrativa e 
financeira, uma vez que as instituições de educação infantil 
do município deixam de ser vinculadas a uma escola mu-
nicipal de ensino fundamental e ganham status de escola. 

Para a secretária municipal de Educação, Ângela Dalben, 
esta lei representa um avanço na política educacional da 
cidade. “É um marco histórico para a consolidação da política 
de educação infantil da Rede Municipal de Belo Horizonte, 
porque cria uma estrutura robusta para essas instituições 
que passam a contar com equipe completa de gestão: 
diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico e secretário, 
adquirindo mais autonomia na condução de seus projetos 
políticos pedagógicos. 

A lei, que entra em vigor no dia 1º de outubro, confere 
aos professores da educação infantil que possuem curso 
superior em pedagogia ou normal superior uma ascensão de 
quatro níveis imediatos (21,55% de aumento). A lei também 
amplia as chances de progressão por estudos e por tempo 
de dedicação, com mais 11 níveis na carreira do professor 
para a educação infantil. 

O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e 
Gestão, André Reis, explica que a educação infantil conta com 
cerca de 5,7 mil professores e, pelo menos 80% deles, pos-
suem nível superior e terão direito ao reposicionamento. “Já 
antecipamos medidas com vistas a viabilizar e agilizar todos 
os procedimentos necessários para essa alteração de níveis. 
Os formulários dos servidores que podem ser contemplados 
já foram recebidos e já estão sendo analisados. São cerca de 
3.030 documentos”, informa o secretário.

PBH sanciona lei que dá liberdade as
gestão pedagógica às escolas infantis

mailto:standartecomunicacao@gmail.com
http://portal.esocial.gov.br/institucional/conheca-o
http://portal.esocial.gov.br/institucional/conheca-o
http://portal.esocial.gov.br/institucional/conheca-o
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Teve início no dia 18, a Semana Nacio-
nal do Trânsito (SNT). Na cidade, o evento 
é organizado pela Secretaria de Transporte 
e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de 
Fora (PJF), em parceria com a Comissão 
Municipal de Segurança e Educação no 
Trânsito (Comset). 

A abertura oficial aconteceu em frente 
ao Cine-Theatro Central, e atraiu várias pes-
soas que passavam pelo local. Integrantes 
do Corpo de Bombeiros (CB) simularam o 
salvamento de uma vítima de acidente de 
trânsito que estava presa entre ferragens 
de um veículo. Em seguida, houve apre-
sentação do grupo de canto do Centro de 
Convivência do Idoso (CCI). A banda de 
música da Polícia Militar (PM) também 
esteve presente no evento.

O secretário de Transporte e Trânsito, 
Rodrigo Tortoriello, reforçou a importância 
da campanha, que traz o lema “#NósSo-
mosoTrânsito”. “Infelizmente, o Brasil é um 
dos países que registram o maior número de 
mortes no trânsito. 

A Semana Nacional do Trânsito e a difu-
são dessa temática pretendem mudar essa 
triste realidade. As estatísticas mostram que 
mais de 90% dos acidentes de trânsito têm 
como causa principal o mau comportamen-
to humano. O desrespeito à legislação faz 
com que tenhamos mais vítimas e acidentes. 
Se trabalhamos com base nisso, temos a 
possibilidade de reduzir e melhorar esse 
cenário”, disse. Houve também audiência 
pública na Câmara Municipal para tratar 
sobre o trânsito da cidade.

Melhora no índice de violência não
tranquiliza comerciantes da capital

O número de crimes contra os super-
mercados de Belo Horizonte apresentou 
redução nos últimos 12 meses. Em 
2017, o índice era de 54,4% e, hoje, é 
de 32,4%, o que totaliza queda de 22% 
nas ocorrências. Essa é a taxa mais baixa 
desde 2013. Os dados são da pesquisa 
de Vitimização do Segmento Supermer-
cadista, realizada pelo Sindicato do Co-
mércio Varejista de Gêneros Alimentícios 
de Belo Horizonte (Sincovaga-BH), em 
parceria com a Federação do Comércio 
do Estado de Minas Gerais (Fecomércio 
MG).

Mesmo com os apontadores positi-
vos revelados na pesquisa, os comercian-
tes relatam a sensação de insegurança 
e, inclusive, estão tomando as próprias 
medidas para se protegerem. Tanto que 
o estudo mostra que o investimento 
em segurança segue em alta e, hoje, 
representa, em média, até 5% do fatura-
mento de mais de 70% dos comerciantes 
ouvidos. Nesses casos, os itens mais utili-
zados são circuito interno de TV (49,5%), 
alarmes (24%) e trancas nas portas e 
janelas (7,9%).

Além disso, a violência mudou a 
rotina de 52,5% dos estabelecimentos. 
Atualmente, apenas 20,9% deles consi-
deram seguro trabalhar até mais tarde e 
só 26,8% não se preocupam em manter 
a loja aberta aos finais de semana. Sen-
do que 33,3% modificaram o horário de 

funcionamento do estabelecimento e 
12,4% reforçaram a segurança do local.

A empresária Daiana Rodrigues abriu 
há menos de dois meses um estabeleci-
mento no Vale, região do Barreiro, onde 
se encontra o maior número de vítimas 
(66%). Para se precaver, ela decidiu 
colocar grade de proteção para inibir 
os assaltantes. “Eles são ladrões, mas 
quem fica preso somos nós. Não é seguro 
trabalhar, andar de ônibus, nada. Então, 
o que podemos fazer, fazemos”.

Mesmo com uma base móvel da po-
lícia próximo ao local, a comerciante não 
foi poupada pelos criminosos. “Quando o 
estabelecimento estava fechado, durante a 
madrugada, tive o refletor de luz roubado. 
Alguns policiais me disseram que estavam 
atrás de um motoqueiro que assaltou 20 
pessoas em um dia. A violência é frequente”.

mais uma 

Entre as ocorrências deste ano, 
68,3% foram assaltos à mão armada a 

empresários do comércio e, infelizmen-
te, Natália de Oliveira faz parte dessa 
estatística. “Fui assaltada duas vezes, 
uma delas à mão armada. Levaram 
meu celular e o que tinha em caixa. 
Cogitei até fechar, mas minha renda 
vem do estabelecimento e está difícil 
achar emprego. Por isso, optei por 
colocar grade e câmeras”.

A analista de pesquisa da Feco-
mércio MG Elisa Castro diz que, hoje, 
os pequenos furtos são os que mais 
trazem prejuízo ao comércio. “Mais 
de 50% dos empresários sofrem com 
frequência esse tipo de ação. É algo 
difícil de trabalhar, pois é recorrente e 
a polícia não consegue deixar a pessoa 
presa por muito tempo por questões 
legislativas”.

O alto índice impacta no preço 
final do produto. “Como prejudica 
financeiramente os estabelecimentos, 
o consumidor sente em sua compra, 
pois o empresário precisa subir o valor 
para não ficar no vermelho”, conclui.

da redação

comerciantes
tomam medidas
preventivas por
conta própria

D
iv

ul
ga

çã
o

sorriso maroto faz show em 
BH após a volta de Bruno

Hangar 677 será palco para reencontro do público com o vocalista do grupo

serviço

turnê – sorriso, voltei!

local: Hangar 677
(R. Henriqueto Cardinale, 121
Olhos D’Água, BH)

Apresentações: Sorriso Maroto, Pixote,
Jeito Moleque e Felipe Hott

data: 12 de outubro, sexta-feira.

Horário: 20h
R$ 70 (setor único)

vendas:
www.centraldoseventos.com.br
ou em lojas físicas Central dos Eventos.

Os fãs mineiros do gru-
po que faz aquele “pa-
godim diferente” podem 
respirar aliviados e come-
morar. Bruno Cardoso, vo-
calista do Sorriso Maroto, 
está de volta aos palcos 
depois de 6 meses afas-
tado por conta de uma 
miocardite (inflamação da 
camada média da parede 
do coração). O público de 
Belo Horizonte já tem data 
e hora marcados para reen-
contrar com uma das vozes 
mais marcantes do pagode 
nacional: será no dia 12 
de outubro, sexta-feira, às 
20h, no Hangar 677.

O sentimento de ale-
gria e alívio é o que paira 
sobre os integrantes, ami-
gos e familiares do grupo, 
por, finalmente, poderem 
ver Bruno retornar a banda. 
“Fiquei internado, sofri ca-
lado, tive medo de morrer 
sim, mas me entendi, me 
reconstruí e me reergui. 
Descobri amigos, o valor 
de um abraço e da famí-
lia. Tive medo, coragem e 
força. Mas tive certeza de 
quem sou, o que de fato 
importa e quem quero ser 
daqui para frente. Estou 
mais forte e estou aqui 
para dizer a vocês: Sorriso, 
voltei”, garante o músico.

A doença de Bruno 
gerou uma união ainda 
maior entre os músicos da 
banda, cantores e grupos 

se colocaram à disposição 
para participar do proje-
to criado para cumprir a 
agenda já programada: 
“Todos cantam Sorriso”. 
Fãs solidários comparece-
ram às apresentações e 
contratantes de diversas 
partes do país mantiveram 
as datas. O cantor e ator 
Thiago Martins foi convida-
do para assumir os vocais 
na ausência de Bruno e 
o resultado foi além do 
imaginado.

Mesmo com a volta 
de Bruno aos palcos, Thia-
go ainda acompanhará o 

grupo nos shows. Ou seja, 
os fãs mineiros que com-
parecerem ao Hangar 677, 
no dia 12 de outubro, irão 
poder assistir um show úni-
co e especial, com os dois 
cantores dividindo o palco.

Além do show de retor-
no de Bruno para o Sorriso 
Maroto, o evento contará 
com apresentações do gru-
po Pixote, Jeito Moleque e 
Felipe Hott. Os ingressos 
estarão à venda pelo site 
www.centraldoseventos.
com.br a partir do dia 30 
de agosto ao valor promo-
cional de R$ 70.
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SetraBH: transporte regular
proporciona maior segurança

O Sindicato das Empresas de Trans-
porte de Passageiros de Belo Horizonte 
(SetraBH) alerta os usuários do sistema 
de transporte coletivo por ônibus sobre 
os riscos do uso de veículos não auto-
rizados e que executam o transporte 
clandestino de passageiros na capital. 
Essa prática coloca os usuários em risco e 
afeta a segurança viária pela negligência 
e imprudência no trânsito provocadas 
pelos condutores clandestinos.

Essa prática não se traduz apenas em 
problemas estruturais ou econômicos, 
mas também em sérias questões sociais, 
como o aumento da criminalidade. Um 
motivo que colabora com esse quadro 
é o péssimo estado de conservação dos 
veículos que circulam ilegalmente e não 
possuem equipamentos de segurança, 
como cinto e saída de emergência. 
Segundo o Batalhão de Polícia de 
Trânsito (BPTran) da Polícia Militar de 
Minas Gerais (PMMG) 1.151 condutores 
foram autuados no primeiro semestre 
deste ano por conduzirem veículos sem 
estarem devidamente autorizados pelo 
órgão competente, o que representa um 
aumento de 99,48% se comparado ao 
primeiro semestre do ano passado. 

Em um sistema de transporte desre-
gulamentado, as relações trabalhistas 
não existem ou são totalmente infor-
mais. É comum os proprietários destes 
veículos contratarem condutores e co-
laboradores sem qualquer registro em 
carteira e com remuneração baseada 
na produção do dia, o que os obriga 

a uma extensa jornada de trabalho. 
Essa situação pode prejudicar aqueles 
trabalhadores do transporte público que 
possuem carteira assinada e todos os 
direitos trabalhistas, já que o transporte 
clandestino diminui a demanda do 
legalizado, o que acarreta redução de 
receitas para as empresa e a possibili-
dade de demissões. 

Segundo o Coronel Roberto Lemos, 
chefe do Departamento de Transporte 
do SetraBH, os veículos que executam o 
transporte irregular de passageiros não 
passam por nenhuma vistoria e grande 
parte deles estão em mau estado de 
conservação ou com a documentação 
vencida. “Eles não oferecem a seguran-
ça adequada aos usuários, não existe 
nenhum controle das condições gerais 
desses veículos e muito menos da situa-
ção criminal de seus condutores”, afirma. 

Segundo ele, utilizar o transporte regular 
é sem dúvida a opção mais segura. 

O sistema legal de transporte público 
garante a diversos grupos de usuários – 
idosos, estudantes e portadores de ne-
cessidades especiais, entre outros – uma 
série de benefícios, como, por exemplo, 
a isenção ou desconto nas passagens. 
Mas essa realidade não é constatada 
nos serviços de transporte ilegais, pois 
o transporte gratuito de passageiros 
significa, para os clandestinos, perda 
de receita. 

O SetraBH orienta os usuários sobre 
a importância do uso do transporte 
legalizado, que é o que proporciona 
segurança, conforto e transporte de qua-
lidade para a população, pois os ônibus 
passam, constantemente, por revisão 
preventiva e vistorias programadas junto 
à BHTrans.

veículos circulam ilegalmente e não possuem equipamentos de segurança
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semana nacional do trânsito 
começa em Juiz de fora
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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

mesmos erros. O técnico Mano Menezes 
parece que não aprende. O time continua 
não chutando a gol e marcando mal. Mas 
derrota de 2x0 para o Boca pode ser rever-
tida na próxima partida, aqui no Mineirão.

melhores fornecedores da hotelaria. A 
revista Hotéis elegerá os melhores fornece-
dores da hotelaria em 2018. A votação inicia 
no dia 9 novembro.

grande feira. Apesar da crise que enfren-
tamos, a feira de equipamentos da hotelaria 
e gastronomia Equipotel, que terminou 
semana passada, foi um sucesso.

direito sindical. Foi um sucesso o IV Con-
gresso Nacional de Direito Sindical realizado 
pela OAB-MG. O evento aconteceu no Palácio 
das Artes e contou com a presença de mais 
de 1.500 participantes.

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

o Que está Acontecendo com cucA?

AeroPorto dA PAmPulHA

retorno dA cPmf É um retrocesso

O técnico do Santos, Cuca, está andando 
muito nervosinho e reclamando de tudo. Com 
frequência, quando as partidas terminam, ele 

vai em cima dos árbitros. Ele está precisando ter 
esportiva, reclamar menos e saber respeitar o 
resultado do jogo, seja negativo ou positivo.

Depois de muita discussão, a Agência Na-
cional de Aviação Civil (ANAC) publicou, semana 
passada, a autorização para que o Aeroporto 
da Pampulha volte a operar voos com maior 

capacidade de passageiros. A entidade aprovou 
as obras para que o local volte a receber grandes 
voos, principalmente ponte aérea. O local deixará 
de ser um elefante branco.

A possibilidade de ressuscitar a cobrança da 
Contribuição Provisória sobre Movimentação Fi-
nanceira (CPMF), proposta da equipe econômica 

de Jair Bolsonaro (PSL), está sendo bombardeada 
pelos outros candidatos à Presidência da Repú-
blica. A população não aguenta mais impostos.

lideranças de vargem das flores
fazem reivindicações ao prefeito

O prefeito Alex de Freitas (PSDB) 
recebeu em seu gabinete, as lideranças 
comunitárias de Vargem das Flores 
para ouvir as demandas e discutir 
soluções para os problemas da região. 
Essa foi a quinta reunião com morado-
res das oito regionais que estão sendo 
recebidos pelo governo.

Na reunião foram tratados de di-
versos temas, como transporte público, 
limpeza, obras de infraestrutura, mo-
bilidade, lazer e a promoção do desen-
volvimento sustentável para a região. 
Os moradores puderam apresentar 
os principais problemas e apontar as 
melhorias junto dos secretários das 
pastas equivalentes.

Segundo o prefeito, ao longo dos 
anos a Vargem das Flores foi a região 
que mais sofreu com o descaso do 
poder público e uma forma de reverter 
essa situação está sendo trabalhada 
desde o início do seu governo com a 
aprovação do plano diretor e elabora-
ção da lei de uso e ocupação do solo 
que prevê levar investimentos e o de-
senvolvimento sustentável para o local. 

“Propomos a mudança do plano 
diretor para acabar com o romantis-
mo de que lá é o paraíso sagrado e 
nada pode acontecer. Respeitamos as 
questões ambientais e foi por isso que 
brigamos muito na Agência Metropoli-
tana, e posteriormente, na Câmara de 
Vereadores, para dar o primeiro passo 
e enfim fazer o que foi prometido para 
a Vargem das Flores a vida inteira: a 
possibilidade de levar o desenvolvi-
mento sustentável, gerar emprego e 
renda na região. Nosso objetivo, não é 
fazer loteamento de maneira indiscri-
minada, mas permitir a possibilidade 
de receber investimentos”, afirmou.

Alex ainda frisou que a obra da 
Avenida Maracanã, com cerca de R$ 
300 milhões em investimentos, vai 
aumentar a qualidade de vida das 
pessoas ao reduzir o tempo de deslo-
camento da Vargem das Flores até o 
metrô. “A nova avenida vai diminuir 
em 30 minutos o trajeto do trabalha-
dor, que ganhará com um transporte 
público de mais qualidade e mais agi-
lidade no trânsito. Isso também ajuda 
a impulsionar o desenvolvimento na 
região”, completou.

moradores satisfeitos

O líder comunitário de Nova Conta-
gem e morador há 30 anos da região, 
cabo Gilson, saiu satisfeito da reunião. 
“Essa iniciativa é importante pois apro-
xima o povo do governo, além de dar 
uma visão da real situação administra-
tiva do município. Nossa esperança se 
renova quando a administração tem 
um olhar diferenciado para as questões 
sociais, econômicas voltadas para o 
bem-estar da comunidade”, afirmou.

Moradora do bairro Icaivera há 
29 anos, Maria Imaculada da Silva, 
conta como o bairro é carente de 
áreas de lazer e transporte público 
de qualidade. “Nosso sonho é um 
transporte digno, e mais opções 
de lazer para a comunidade. Tudo 
fica longe daqui. Ao tratar dessas 
questões, a reunião foi além do que 
eu esperava, pois não é todo dia que 
temos oportunidade de estar com 
o prefeito. Ele nos acolheu e tenho 
certeza que vai dar a devida atenção 
as nossas reivindicações”, disse.

O administrador regional de Var-
gem das Flores, Sebastião Pedro de 
Araújo, mais conhecido como Tião-
zinho da sorveteria, agradeceu aos 
moradores pela participação e desta-
cou o empenho do governo municipal 
em buscar soluções conjuntas para as 
demandas. “Também sou da comuni-
dade e essa aproximação é muito bem-
-vinda. Temos muitas dificuldades por 
ser uma região extensa, mas também 
temos trabalho em prol do resultado 
das reivindicações”.

Alex de freitas: “Propomos a mudança para acabar com o romantismo
de que lá é o paraíso sagrado e nada pode acontecer”
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Servas leva projeto “Rua do Respeito”
para viaduto Santa Tereza em BH

Respeito, dignidade e, sobretudo, 
direitos. Esses são os conceitos funda-
mentais do “Rua do Respeito”, projeto 
do Servas de integração social das 
pessoas em situação de rua (PSR), que, 
em parceria com o Ministério Público 
de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais e apoio da Subsecre-
taria de Políticas sobre Drogas, esteve 
embaixo do Viaduto de Santa Tereza, 
no último dia 18.

A ação do projeto, denominada 
Rua de Direitos, ofereceu uma série de 
serviços para as PSR em Belo Horizonte. 
As pessoas ainda tiveram acesso a 
tratamento odontológico básico no 
consultório itinerante do Servas. Se-
gundo Alex Maciel, representante do 
Movimento Nacional das Pessoas em 
Situação de Rua, essa era uma deman-
da antiga dos coletivos que trabalham 
com esse público: “Está perto do ideal 
e temos de agradecer ao Servas por 
isso. Só não é o ideal porque ideal 
seria que as PSR fossem atendidas nos 
postos de saúde”, pondera.

Na opinião da presidente do Ser-
vas, Carolina Pimentel, com o “Rua do 
Respeito”, as pessoas em situação de 
rua passam a ser respeitadas. “É um 
projeto que nos dá muito orgulho 
porque nossa proposta é estar sempre 
mais perto de quem mais precisa. O 
“Rua do Respeito” enxerga o invisível 
social, entendendo que a população 
em situação de rua tem os mesmos 
direitos de todo cidadão.”

rua do respeito
É um projeto realizado pelo Servas 

em parceria com o Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais e o Ministério Público 
de Minas Gerais por meio da CIMOS 
– Coordenadoria de Inclusão e Mobili-
zação Social. Nasceu com o propósito 
de sensibilizar as organizações dos 
setores públicos e privados, bem como 
a sociedade em geral, para a condição 
de miséria humana em que se encon-
tra parte da população das cidades. E 
por meio do respeito e ações práticas, 
colaborarem para a transformação 
da vida de quem mora nas ruas das 
cidades mineiras.

Parceiros:
Centro Universitário Newton 

Paiva, Faculdades Milton Campos, 
Fundação João Pinheiro, Defensoria 
Pública de Minas Gerais, Defensoria 
Pública da União, Tribunal Regional 
Eleitoral, Ministério Público do Traba-
lho, Recivil, PucMinas, Prefeitura de 
Belo Horizonte, Instituto Embelleze, 
Movimento Nacional da População 
de Rua, Pastoral do Povo de Rua de 
Belo Horizonte, Canto da Rua, Empre-
endendo Vidas e Centro Estadual de 
Defesa dos Direitos Humanos.

carolina Pimentel: “É um projeto que nos dá muito orgulho porque
nossa proposta é estar sempre mais perto de quem mais precisa”

Om
ar

 F
re

ir
e

O empresário 
José Miguel
Lamounier

tomou
posse como

presidente
da Jucemg
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loraynne Araujo

desemBArgAdor do tJmg e BAcHArel em
comunicAçÃo sociAl – ws-paiva@hotmail.com
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O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o seu consórcio multibrasileiro

Foi  comemorado em 
11 de setembro o dia 
do Árbitro. Essa figura 
responsável por inter-

pretar e aplicar as regras do 
futebol, cujo reconhecimento 
e importância vem aumentan-
do gradualmente mediante a 
criação de novos ordenamentos 
jurídicos, como o Estatuto de 
Defesa do Torcedor e o Código 
Brasileiro de Justiça Desportiva.

Embora a presença de um 
árbitro seja não apenas ne-
cessária como imprescindível 
à realização de uma partida, 
o seu ofício não vem ao longo 
do tempo recebendo a devida 
valorização.

O árbitro, quase sempre, 
é esquecido, injustamente, 
durante a alegria de uma 
conquista, sendo relegado ao 
segundo plano, ignorado na 
dedicação e eficiência de seu 
trabalho. Contudo, na derrota 
é ultrajado impiedosamente, 
não sendo poupado de injú-
rias, calúnias e difamações, 
que ultrapassam os limites do 
aceitável e do senso comum. 

Sobre este aspecto, quando 
tal comportamento extrapola a 
tênue linha da boa convivência 
e atinge o árbitro (cidadão 
comum como qualquer outro) 
em sua honra e intimidade, de-
vemos tratar o fato com a devida 
responsabilidade e importância.

É sabido que a imprensa 
possui importante papel como 
órgão formador da consciência 

do povo, expositor de valores 
culturais e sociais, estimulan-
do produções artísticas, literá-
rias e econômicas, difundindo 
ideias e notícias e até mesmo 
denunciando e motivando mu-
danças políticas alimentadas 
pela atuação da mídia. 

Não há dúvidas de que 
a imprensa precisa ser forte, 
independente, imparcial, e, 
principalmente, livre, para que 
cumpra a sua missão de infor-
mar, sendo um direito previsto 
na Constituição Federal e de re-
levante valor social, ainda mais 
para um Estado Democrático e 
pluralista. Contudo, essa liber-
dade não pode ferir os direitos 
intrínsecos da personalidade 
dos indivíduos, os quais são 
constitucionalmente previstos. 

Infelizmente, alguns veícu-
los de comunicação, dirigentes 
de futebol e agora até políticos 
não se restringem a criticar 
a atuação dos árbitros no 
desempenho de sua atividade 
e vão muito além da crítica 
técnica-profissional.

O fato dos árbitros comete-
rem erros durante uma partida 
não dá direito a qualquer pes-
soa de denegrir sua imagem, 
com acusações levianas e sem 
qualquer comprovação. Críticas 
à arbitragem são comuns no 
âmbito do futebol, contudo, de-
vem ser realizadas de maneira 
prudente, educada e civilizada, 
para que nunca se adentre no 
campo da ofensa pessoal. 

Se ofensas verbais com 
utilização de palavras de baixo 
calão são comuns nos campos 
de futebol, em verdade, são 
comuns apenas para pessoas 
de comportamento agressivo, 
que vão aos estádios para 
promoverem a balbúrdia. Não 
se trata de comportamento co-
mum das famílias que frequen-
tavam tais arenas esportivas e 
hoje se vêm impossibilitadas 
de fazê-lo, isto porque algumas 
pessoas estão se sentindo no 
direito de fazer o que querem 
dentro dos estádios e em suas 
imediações, difundindo discór-
dia e violência. 

Todas as pessoas merecem 
respeito. E com os árbitros não 
é diferente. Afinal, exercem 
função importante no futebol. 
São autoridades em campo 
e não há dúvidas de que se 
esforçam para cumprir com 
lisura e dedicação seu ofício, 
com o objetivo principal de 
fazer justiça e legitimar os 
resultados. 

Registro aqui meus sinceros 
e valorosos cumprimentos a 
todos os árbitros de futebol 
pelo seu dia e faço um apelo 
a todo desportista que tenha 
espírito pacifista. Quando um 
árbitro errar, que a paciência 
tenha lugar. Ora, nenhum ár-
bitro é perfeito e ao erro está 
sujeito na hora do julgamento. 
Sofrendo imensa pressão, ele 
toma uma decisão numa fração 
de momento.

esPorte como motor de mudAnçAs sociAis
Projeto social oferece aulas gratuitas de basquete para jovens de baixa renda

Um país com tantas diferen-
ças sociais como o Brasil só 
consegue diminuir, em al-

guns momentos, essa disparidade 
por meio de segmentos que unam 
a todos, como o esporte. É comum 
vermos histórias de jogadores de 
futebol com origens humildes e 
como a modalidade proporciona 
a conquista de diversos bens, seja 
material ou cultural, que dificil-
mente teriam acesso.

Porém não é apenas o futebol 
que proporciona essas transfor-
mações. Uma prova disso é o 
ala-armador do time de basquete 
Paulistano Matheus Buiu. Atual-
mente, jogando nas categorias de 
base do clube de São Paulo, ele 
começou a praticar a modalidade 
quando tinha apenas 13 anos 
no Esporte Clube Ginástico, em 
Belo Horizonte. “As minhas irmãs 
sempre foram ligadas ao esporte 

e, por causa delas, conheci vários 
treinadores. Pedi para treinar bas-
quete para não ficar à toa em casa, 
mas comecei meio sem interesse. 
Entretanto, o tempo foi passando 
e eu tomei gosto”. 

Apesar de ainda não ser pro-
fissional, Matheus afirma que a 
prática mudou a sua vida. “Por 
meio do basquete, conheci várias 
pessoas legais, viajei o Brasil todo e 
fui até para a Argentina. Acho que 
sem a modalidade, dificilmente 
atingiria esses objetivos”. 

conheça o ginástico
O Esporte Clube Ginástico faz par-

te da história do basquete nacional 
e de Belo Horizonte. Nas décadas de 
50 a 80, ele conquistou vários títulos, 
o que contribuiu com a popularidade 
do gênero na capital. Hoje, o local 
concentra os investimentos apenas 
no esporte de base e para o sexo 
masculino, mas há projetos para 
montar uma equipe profissional. 

“Nosso propósito é maior que o 
esporte em si. Os meninos recebem 
orientação pessoal que podem levar 

para suas famílias e comunidades. 
Essa formação do indivíduo passa 
pela conscientização social, do meio 
ambiente, alimentação e qualidade 
de vida. Além do compromisso com 
uma história tão vitoriosa quanto 
a do Ginástico, que temos sempre 
que deixar como legado para novas 
gerações”, explica o gerente de 
basquete do clube, Jeferson Louis 
Teixeira. 

 O Ginástico mantém suas ati-
vidades voltadas para crianças e 
adolescentes de 7 a 17 anos, que 
treinam com os professores e uti-

lizam a estrutura do clube de for-
ma gratuita. Cerca de 80% dos 
garotos vêm de áreas de baixa 
renda da zona metropolitana e 
encontram no esporte uma saída 
para os problemas sociais que 
sempre enfrentaram na sua vida.

Qualquer menino pode parti-
cipar do projeto, basta entrar em 
contato com a secretaria do clube, 
localizada na Avenida Afonso Pena, 
3328 - Cruzeiro, e se inscrever. No ato 
da inscrição, é necessário apresentar 
também um atestado médico com-
provando a boa saúde do jovem. 

O programa De Peito 
Aberto é um projeto social 
idealizado por um grupo 
de atletas, profissionais 
e entusiastas do esporte. 
O local oferece diversas 
modalidades, como judô, 
vôlei, natação, futebol, 
entre outros. Para sa-
ber mais, acesse o site:
http://depeitoaberto.com.br/
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Congresso reúne atletas profissionais 
e amadores em Itabirito

Do dia 10 ao dia 13, profissionais do 
esporte, atletas amadores e profissio-
nais, alunos e toda a população tiveram 
acesso a conteúdos de qualidade no 2º 
Congresso Mineiro de Esportes. Com o 
tema voltado para a qualidade de vida, 
a programação incluiu médico, nutricio-
nistas, educador físico e ex-atleta profis-
sional falando de temas como melhoria 
da alta performance, o impacto da boa 
alimentação no desempenho e esporte 
e educação. 

Durante os 4 dias, cerca de 400 pes-
soas passaram pelo Salão dos Ferroviários 
para prestigiar o evento que, este ano, 
contou com uma semana específica para 
o tema. “A presença do público demonstra 
o interesse da população no esporte e 
compromisso com a qualidade de vida. 
Por isso, esta é uma área valorizada na 
cidade, com a realização de eventos de di-
versas modalidades e ações importantes, 
com a criação do bolsa atleta e do Con-
selho Municipal de Esporte”, ressaltou o 
secretário da pasta, Alessandro Massaini. 

Na abertura, o prefeito Alex Salva-
dor (PSD) falou sobre a importância do 
trabalho desenvolvido na cidade. “Em 
Itabirito, valorizamos e incentivamos a 
prática do esporte, tanto que realizamos 
uma grande quantidade de competições 
ao longo do ano. Além disso, estamos 
sempre investindo nos locais destinados à 
prática, como a reforma da Fábrica Velha, 
que vai abrigar o Núcleo de Ginástica, de 
quadras e ginásios”, completou. 

Palestrantes de peso 

Quem participou das palestras 
teve contato com profissionais es-
pecializados no mundo do esporte. 
Médico especialista em cardiologia 
e pós-graduado em medicina espor-
tiva, Cristiano Miranda era um dos 
mais esperados. “Torço para que a 
prefeitura continue realizando even-
tos como este e que os palestrantes 
consigam despertar e estimular as 
pessoas para a prática da atividade 
física, tão importante para prevenir e 
tratar doenças”, disse. 

Campeão mundial de natação, 
Teófilo Laborne foi outro destaque. 
“Parabenizo Itabirito pela iniciativa, 
pois precisamos de mais eventos 
como este. Estou aqui com muita 
alegria e prazer para falar sobre o 
que esporte me ensinou e como usar 
essas ferramentas na vida cotidiana. 
Não é preciso ser recordista mundial 
para utilizar o que a gente aprende no 
esporte”, afirmou. 

Para todos os públicos 

Atleta de mountain bike, Edson 
Ferreira marcou presença. “Este tipo 
de iniciativa é fundamental. O espor-
te está sempre evoluindo, por isso é 
importante termos contato com pro-
fissionais da área para acompanhar as 
tendências e saber se estamos fazendo 
da forma correta. As informações agre-
gam muito”, disse. 

Professora do curso de fisioterapia 
da faculdade Alis de Itabirito, Camila 
Castro levou os alunos para assistir 
à palestra. “Muitos estudantes têm 
interesse em trabalhar com fisiotera-
pia esportiva, então é muito positivo 
quando podemos proporcionar a eles 
a aproximação com o tema”, salienta. 

O 2º Congresso Mineiro de Esporte 
foi realizado pela Prefeitura de Itabirito, 
por meio da Secretaria de Esporte, 
e contou com apoio da Adesita e da 
Faculdade Alis.
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11 de setembro: Feliz dia do Árbitro

conheça
outros projetos:

A Associação Cultural, 
Artística e Esportiva Proje-
tar oferece aulas de judô 
a crianças e adolescentes 
de comunidades carentes 
de Belo Horizonte, como 
os moradores da Barra-
gem Santa Lúcia. O projeto 
atende 120 crianças em sua 
sede, além de realizar aulas 
da modalidade em escolas 
públicas e paróquias da 
capital mineira. Conheça 
mais movimentonatura.
com.br/cs/movimentona-
tura/projeto-projeta

http://depeitoaberto.com.br/

