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Agronegócio
responde
por 33% do
PIB mineiro
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A
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Deficiência ainda
é barreira no
mercado de trabalho
Mesmo com 24% dos brasileiros com deficiência, as empresas não estão preparadas
para receber esses profissionais. Uma prova
disso é que menos de 1% estão empregados.
Ademais, é importante ressaltar que existe
uma lei que assegura a presença de pessoas
com deficiência (PcD) no mercado de trabalho
e as instituições devem destinar de 2% a 5%
de suas vagas para PcDs.
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Durante a Copa do Mundo, o rosto
vermelho do goleiro da seleção brasileira
Alisson Becker chamou a atenção de todos.
Algumas pessoas falaram que ele sofria com
acne, porém o que causou dano à pele do
arqueiro é, na verdade, a rosácea, dermatose que afeta 45 milhões de pessoas no
mundo. Como o problema não tem cura, é
necessário fazer acompanhamento médico
para que o quadro se estabilize.
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Expominas se prepara para receber
60 mil pessoas na BH Oktoberfest
Divulgação/Oktoberfest BH

Empresários almejam ética e
dinamismo no futuro do país

A

presença de empresários na política pretende resgatar o Brasil do caos e inércia atual,
com o escopo de um futuro mais promissor.
Tudo mediante a predominância da ética e trabalho,
passando por transformações sociais, incentivando
melhorias na educação, saúde, segurança e desenvolvimento, ferramentas essenciais para a geração
de empregos e qualidade de vida. Um dos defensores
dessa tese é o empresário Igor Timo (foto), postulante à Câmara Federal por Minas Gerais.
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Não serão apenas as crianças
que ficarão felizes no próximo
dia 12, os comerciantes também
terão o que comemorar. De
acordo com dados da CDL/BH, o
setor deve lucrar R$ 2,22 bilhões,
isso representa um aumento de
1,83% nas vendas.

R$

Conheça a doença
que atinge o
goleiro Alisson

velha fórmula café com leite ainda
serve para descrever as principais
fontes de renda em Minas Gerais.
Segundo dados compilados pela Faemg,
no ano passado, o agronegócio arrecadou
R$ 192,39 bilhões, ou seja, 33,54% do PIB
do estado. Sendo que o café e a produção
de leite continuam sendo os carros-chefes:
o primeiro com 24.445,3 sacas colhidas,
e o segundo com 8.970.779 litros de leite
gerados.

Comércio de BH
espera faturar
R$ 2,22 bilhões no
Dia das Crianças
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Contas públicas e desemprego serão os maiores
desafios para o próximo presidente

De 4 a 6 de outubro, devem passar pelo
Expominas cerca de 60 mil pessoas na primeira edição do BH Oktoberfest. O evento
reúne várias cervejarias mineiras, além de
inúmeros shows com bandas de rock e um
espaço exclusivo para as crianças.
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Organizar as contas públicas e afinar o diálogo
institucional serão desafios do próximo governo
D

O próximo presidente vai enfrentar
o grande desafio de organizar as contas
públicas. Estamos no vermelho e caminhando para o quinto ano consecutivo
de déficit primário. Isso significa que o
governo tem gastado muito mais do
que arrecadado. Existem alguns estudos que indicam que a perspectiva do
Brasil voltar para o azul será somente
em 2022.
Além disso, outro desafio será afinar
o diálogo institucional. É preciso conversar com o Legislativo e Judiciário e
montar uma agenda de modo a enfrentar juntos os problemas do Brasil. Não
basta apenas o presidente da República
frear os gastos e colocar mais eficiência
em sua gestão.

aqui há alguns dias, milhares de brasileiros irão
às urnas para escolher,
entre os diversos candidatos,
aquele que possa resolver os
problemas do país durante os
4 anos de mandato. Independentemente de partido político,
quem for eleito terá que lidar
com algumas adversidades para
garantir o desenvolvimento do
Brasil, como melhorar a economia, geração de empregos e
análise de reformas. Sobre este
tema, conversamos com Filippo
Scelza, mestre em Administração Pública pela Escola Brasileira de Administração Pública e de
Empresas da Fundação Getúlio
Vargas (EBAPE/FGV).

Divulgação

Quais as prioridades nos primeiros meses de mandato?
Assim que o novo presidente tomar
posse, existem duas coisas a serem
feitas. A primeira é reorganizar a máquina administrativa, sendo essencial
para a gestão dos recursos de modo
eficiente. Tem gente que não está sendo
aproveitada da melhor forma e ainda
existe bastante retrabalho. A segunda
é elaborar a agenda de reformas. Isso
é importante, pois é dessa dinâmica
e diálogo entre Executivo e Legislativo
que saem as reformas necessárias para
o país. Isso precisa ser pensado e implementado urgente.

Qual área precisa de mais
investimento e atenção?

Filippo Scelza é mestre
em Administração Pública

A de infraestrutura. E quando falamos em investimento, significa um
dinheiro que é gasto, mas que vai trazer
um retorno. A infraestrutura no Brasil
é dividida em quatro partes: energia,
transporte, saneamento e telecomunicação. Esses setores sempre pegam os
resquícios dos recursos orçamentários
da União.

Para se ter uma ideia, o saneamento
pegou 0,04% do orçamento em 2018. A
Organização Mundial de Saúde tem um
dado interessante sobre esse assunto. Ela
estima que para cada dólar investido em
saneamento são economizados 4,30
dólares em saúde básica no mundo.
Isso quer dizer que quando se pensa
na área a investir, também é preciso
ponderar em toda cadeia de resultados.
Por exemplo, investir em saneamento
significa economizar em saúde básica.
A área de pesquisa também demanda
um pouco mais de investimento, não tendo
a atenção que deveria receber. E esse é um
setor que, quando bem trabalhado, produz
riqueza e conhecimento para o país.

Como resolver o problema da
falta de emprego?
A melhor forma de combater o desemprego é facilitar a abertura de novos
negócios. Isso implica em regulamentar
alguns setores, trazer mais empresas e investimentos. A gente precisa facilitar a vida
dos empreendedores para que os quase
13 milhões de desempregados sejam
reabsorvidos pelo mercado de trabalho.

Há falta de recursos ou de
administrar bem as contas
públicas?
Acredito que são as duas coisas. O
orçamento é como se fosse um cobertor
curto. Quando se cobre muito de um
lado, o outro acaba ficando descoberto. Existem áreas no Brasil, como a de
educação, em que os recursos investidos
são abundantes, sendo um dos países
que mais investe nesse setor, conforme
dados da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE). E
em áreas com recursos abundantes e que
a gente vê deficiência, claramente é uma
falta de boa gestão de recurso público.
Entretanto, há outras áreas, como a de
saneamento, transporte, energia e telecomunicação, que recebem pouco investimento. A ideia é elencar as prioridades do
país e pensar de modo estratégico para
dividir melhor os recursos.

Que heranças positivas e negativas o governo de Michel
Temer deixa?
Nesses pouco mais de 2 anos do
governo de Michel Temer podemos
citar como ponto positivo o novo regime
fiscal, conhecido como PEC do Teto dos
Gastos e a Reforma Trabalhista. São dois
pontos que, de alguma forma, trouxeram para o debate público o alerta
para a realidade perigosa que estamos
vivendo.
Em sentido negativo, temos a perda
de fôlego para tocar a Reforma da Previdência. Futuramente, se não for visto
pelo novo presidente, pode virar uma
bomba relógio para as contas públicas
no Brasil.

O que o eleitor deve observar para escolher o próximo
gestor?
A gente vem de um processo eleitoral conturbado e o país tem acompanhado todas as operações de combate

à corrupção. Nós vivemos um momento
de saturação da classe política. Uma das
primeiras coisas a analisar é a reputação
do candidato e escolher alguém com a
ficha limpa.
O segundo ponto também é importante e não pode ser deixado de lado. O
eleitor precisa escolher alguém que possua as propostas práticas mais aplicáveis
e que vão melhorar o país. Não adianta
votar no candidato que promete de tudo
sabendo que não vai conseguir cumprir.

O país tem salvação?
O Brasil tem vivido um momento
bem ruim. Obviamente temos visto que
está faltando recursos, caiu a arrecadação, a economia não vai bem, as contas
públicas estão em frangalhos. Mas,
apesar disso tudo, o país ainda tem salvação e eu acredito que vamos sair dessa
situação difícil. Um exemplo disso é a
Grécia que depois de alguns anos saiu de
uma grande crise. O que a gente precisa
é de disciplina fiscal, agenda estratégica,
democratização de recursos e trabalhar
com responsabilidade.

Contas do Governo (R$ bilhões)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
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84,988
72,159
- 23,482
- 120,502
- 161,275
- 124,261
José Maria Trindade

Impostos X Ricos

As reformas e a campanha
Todos os candidatos falam
em reformas constitucionais,
mas só o Congresso pode aprovar mudanças assim. Interlocutores políticos do presidente
Michel Temer (MDB) avaliam
apoio a novas medidas com
esta atual formação da Câmara e do Senado, mas já sob
nova liderança do presidente
eleito com a força turbinada das urnas. É que o eleito
assume em janeiro, mas os
mandatos parlamentares vão
até fevereiro, quando chegam
os eleitos e reeleitos. Já é uma
tradição que durante o processo de transição o presidente

eleito elabore medidas que
podem até entrarem em vigor,
se houver acordo com o presidente em fim de mandato. O
presidente Temer acena com
esta possibilidade.
Entre as reformas defendidas pelos candidatos a da Previdência é a principal. Cada um
com a sua nova previdência.
O debate central é a diferença
ou abismo entre seres humanos servidores públicos e os
pobres mortais da iniciativa
privada. Um tem o fetiche de
aposentadoria com salário
integral que no Judiciário e
Legislativo chegam a mais de
Divulgação

Não é novidade, mas, é sempre bom lembrar que os brasileiros de menor
poder aquisitivo continuam pagando mais impostos do que a classe mais abastada. E essa é uma realidade fácil de ser verificada a partir de um fato: muitos bens
adquiridos por pessoas ricas não são taxados, o que gera uma evasão de divisas
enorme. O governo federal, ávido por aumentar a arrecadação, até então, tem
evitado penalizar os grandes bancos que ganham dinheiro fácil em cima de juros e
taxas exorbitantes, extorquindo os clientes devido à concentração das instituições.
Atualmente, cinco entidades bancárias dominam o mercado de mais de 100
milhões de correntistas. Tem algo de errado neste sentido, afinal, se o sistema
bancário é tão eficiente, por que não permitir a concorrência na iniciativa privada?
A carga tributária do país é considerada uma das maiores do mundo, mas o
retorno do serviço público para o cidadão fica aquém do investimento feito. O poder
público não entrega o prometido no que diz respeito à segurança, atendimento à
saúde, educação, prestação de serviço e infraestrutura. Aliás, esse último tópico é
o escaninho por onde ocorre o desenvolvimento econômico, condição básica para
o surgimento de empreendimentos, ampliando a possibilidade de gerar novos
empregos, uma janela para diminuir a malfadada crise econômica. Esperamos que
o próximo presidente da República tenha apoio e tirocínio para adotar medidas
para reverter esse quadro negativo.
Uma possível sugestão é dada pelo Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais
da Receita Federal (Sindifisco Nacional). Eles produziram um documento demonstrando que se o governo cobrasse Imposto Sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) de proprietários de jatinhos, aviões, helicópteros, barcos, jet
skis e iate, poderia ser arrecadado cerca de R$ 4,7 bilhões ao ano. Como se sabe,
hoje, os donos desses automotores estão isentos de cobrança.
Para demonstrar a seriedade do assunto, o Sindfsico Nacional informa que o
potencial de arrecadação somaria cerca 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. E
olha que ficou fora dessa projeção 12. 193 mil aviões comerciais.
Na verdade, trata-se de um grupo seleto com tentáculos no poder executivo
de Brasília e em outras estruturas dominantes. Porém, o novo presidente não
terá alternativa a não ser chamá-lo à responsabilidade, caso queira aumentar a
arrecadação nacional. Mesmo porque, o déficit das contas públicas já passa de
R$ 130 bilhões.
Os assalariados, exauridos em suas condições de contribuir com impostos de
toda ordem, não suportaria mais sacrifícios. Os ricos também precisam embrenhar
junto aos menos favorecidos na busca de uma saída aceitável para esta densa
questão.

ornalista, correspondente da Rede Jovem Pan e
comentarista da Rede Vida de Televisão – zematri@ig.com.br

R$ 33 mil, quando encostam
no teto salarial no serviço público. Além disso a paridade,
uma espécie de seguro para
que as aposentadorias sejam
atualizadas na mesma medida
dos salários da ativa, como um
ex-colega de trabalho. Direito
a produtividade e reajustes
especiais.
Nesta campanha os debates sobre reformas privilegiam a Previdência, mas
existem outras discussões,
sobre mudanças na legislação
trabalhista novas regras para
o pagamento de impostos,
um acerto administrativo sobre venda de estatais, a tal
privatização e a redução do
número de ministérios. Nada
que possa mudar o número
de funcionários. É que estes
seres especiais além da aposentadoria integral, paridade
entre aposentados e da ativa
são dotados de um seguro
extra: a estabilidade. Aconteça
o que acontecer, o salário e
emprego estão garantidos. É
admissível a estabilidade para
carreiras típicas de estado,
como policiais, juízes, fiscais e
promotores.

Estabilidade para motoristas, secretárias, consultores,
ascensoristas, copeiros e uma
lista interminável de funcionários não se justifica e nem há
explicação. O concurso deve
ser a entrada para o serviço
público, mas não admitir seres
de outro planeta. Cria-se uma
ordem de entrada e se houver
necessidade, dispensa.
Agora pode apostar que a
primeira meta do novo governo
será mesmo o orçamento para o
ano que vem. Ele foi elaborado
pela atual equipe econômica,
mas será adequado ao novo
projeto. Um mapa das dificuldades nos aguarda em 2019. O
salário mínimo vai passar dos
mil reais, o reajuste dos servidores foi adiado, as despesas
primárias do governo, ou seja
o custo inicial do governo está
previsto em R$ 1,4 trilhão:
R$ 637 bilhões com gasto
de previdência e a folha de pagamento em R$ 325 bilhões. O
novo governo terá que aprovar
no Congresso um gasto extra
de R$ 258 bilhões para cumprir
a chamada regra de ouro. Ah!
A arrecadação? R$ 3,3 trilhões,
esta é a previsão.
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Quais são os desafios do
próximo presidente da República?

Daniel Amaro
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VIGÍLIAS

Campanha ao Senado deixou
eleitor ainda mais confuso
Uma salada mista tomou conta do
horário eleitoral obrigatório no rádio e TV,
especialmente com relação à disputa ao
Senado e a Presidência. Foi um período fértil para a exibição de vaidades de políticos
mineiros, muitos declarando apoio a seus
nomes preferidos na tentativa de demarcar
terreno no campo da liderança política-popular. Mas, agora, é chegada a hora de
comprovar a demonstração de prestígio de
cada um desses líderes. Será que eles têm
cacife para influenciar o pleito majoritário?
Os eleitores mineiros ficaram atônitos
com a profusão de declarações pedindo
votos para este ou aquele candidato. O único
dito cacique a não apadrinhar um nome de
maneira nominal foi Aécio Neves (PSDB). Ele,
por certo, tratou de salvar sua própria pele,
buscando conquistar a eleição para a Câmara
Federal, uma estratégia que funcionou bem
até aqui, pois ninguém ousou disseminar as
denúncias contra ele, o que poderia denegrir
ainda mais sua imagem pública.

Padrinhos e afilhados
Quando assistiu ao vídeo do deputado
federal e candidato a vice-governador, Marcos Montes, declarando apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), a cena provocou
cólicas em Geraldo Alckmin (PSDB). Ali, o

tucano teve certeza de que havia entrado
água em sua campanha aqui no estado.
Segundo apurou a imprensa, Montes tomou
essa atitude por pressão dos representantes
do agronegócio.
O pragmatismo funcionou a contento
na campanha majoritária. O próprio
Antonio Anastasia (PSDB), na reta final,
declarou apoio a Rodrigo Pacheco (DEM),
que disputa vaga ao Senado, deixando de
lado Dinis Pinheiro (Solidariedade), integrante de sua aliança partidária. Só para
lembrar: Anastasia se quisesse, poderia
pedir voto para os dois, mas não o fez e
ninguém sabe o porquê.
O menos desgastado nesse embate
é o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre
Kalil (PHS), que pediu voto para o radialista
Carlos Viana (PHS) para o Senado, e Ciro
Gomes (PDT) como presidente.
Aliás, a campanha de Ciro teve outro
apoiador de porte, o ex-prefeito Marcio
Lacerda. Porém, Lacerda, no caso do
Senado, jogou pesado em favor de Fábio
Cherem (PDT). Em seus vídeos, o ex-titular
da capital mineira ainda tinha fôlego para
solicitar apoio ao nome de Adalclever Lopes
(MDB) ao governo de Minas.
Considerado o candidato que mais
percorreu os municípios de Minas, Dinis
Pinheiro (coligação do tucano Anastasia),
já havia recebido apoio de Bolsonaro e de
seu representante em Minas, o deputado
federal Marcelo Álvaro Antônio (PSL).

Não decolou

Wilson Dias/Agência Brasil

Eujácio Silva

Aécio Neves não teve prestigio para apadrinhar ninguém
Tido como um dos mais influentes empresários mineiros, o prefeito de Betim, Vittorio
Medioli, desde o primeiro momento, defendeu
a candidatura do presidenciável Álvaro Dias.
Ambos, como se sabe, são do Podemos.
Relativamente ao PT, a situação não
ficou muito clara, já que o partido decidiu
lançar dois nomes ao Senado e a ex-presidente Dilma lidera as pesquisas. Sendo
que a campanha do segundo indicado,

Miguel Corrêa, não decolou, reforçando a
tese de que pode ter ocorrido problemas
para acomodação de ambos no mesmo
campo ideológico.
Em síntese, esta “Torre de Babel” verificada serviu para confundir os eleitores. Na
realidade, o horário nobre da TV, poderia ter
sido usado para apresentação de propostas
dos postulantes ao Senado, mas não foi
bem o que aconteceu.

Divulgação/Internet

Outros candidatos
Outros nomes proeminentes do setor produtivo estão
participando desta sucessão. A lista começa pelo empresário
Romeu Zema (Novo), atualmente ocupando o terceiro lugar
na pretensão de se tornar governador do Estado. Além dele,
temos ainda Fabiano Lopes (Pros), Antonio Cesar Miranda
(Avante), Misael Varella (PSD), Hercílio Coelho Diniz (MDB)
e Ana Paula Junqueira (PP), esposa do atual prefeito de
Uberlândia, Odelmo Leão (PP).
Willian Dias

Igor Timo representa a renovação
com responsabilidade

ídos os votos brancos e os nulos. Para o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), é como se eles não existissem.
Assim, uma coisa é votar nulo ou branco para exercer
o direito à liberdade de escolher ou não algum candidato,
ou como forma de protesto; outra é achar que isso tem o
poder de anular a eleição ou de provocar reviravoltas no
resultado, o que não ocorre.
Em todos os cargos disputados agora em outubro,
a vitória estará sempre centrada nos votos válidos,
desprezando-se os demais. Até lá, conhecer o significado

Voto branco

Termo usado para definir
a não participação do eleitor
no ato de votar. O índice de
abstenção eleitoral corresponde
ao percentual de eleitores que,
tendo direito a votar, não se
apresentam às urnas. É portanto
diferente dos casos em que o
eleitor, apresentando-se, vota
em branco ou anula. A abstenção também não interfere no
resultado da eleição, mas como
o voto no Brasil é obrigatório,
nesse caso o eleitor tem que
justificar sua ausência.

Aquele em que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos
candidatos, comparecendo à urna eletrônica e nela registrando a opção
“branco” e, em seguida, a tecla “confirma”.
Uma curiosidade: antes da Constituição Federal de 1988 e da Lei das
Eleições, o voto em branco era considerado válido e era contabilizado para
o candidato vencedor. Era, assim, tido como um voto de conformismo. Esse
passado recente pode explicar por que muitos ainda acham que votar em
branco ajuda quem está ganhando.

Ocorre quando o eleitor
digita e confirma na urna eletrônica um número que não corresponda a nenhum candidato
ou partido político. A anulação
do voto pode ocorrer por vontade do eleitor ou porque este
cometeu um erro de digitação.

A origem da confusão
Boatos que ainda persistem, quanto a invalidar uma eleição pelo
voto nulo em massa, podem ter surgido de interpretações equivocadas
da própria legislação eleitoral.
Veja o que diz o enunciado (caput) do artigo 224 do Código Eleitoral:
“Se a nulidade de um pleito atingir a mais de metade dos votos do País nas
eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do
município nas eleições municipais, ficam prejudicadas as demais votações
e o TSE marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias”.
Esse texto ainda provoca confusão no que venha a ser nulidade da
votação e o voto nulo, cujos significados são diferentes. O termo nulidade
aqui não se refere aos votos nulos, e sim aos votos válidos dados pelo
eleitor que sejam anulados posteriormente pela Justiça Eleitoral. Isso pode
ocorrer se forem constatadas situações como de abuso de poder político
e econômico ou de compra de votos, por exemplo. Em outras palavras, a
nulidade que gera novas eleições é aquela motivada por decisão judicial,
sem qualquer relação com o voto nulo da maioria dos eleitores.

Osvaldinho e a sucessão
Morando nos Estados Unidos, depois de ter sido presidente
da famosa Codemig, durante todo o período da administração
tucana em Minas, o empresário Oswaldo Borges da Costa
não pode sequer imaginar em aparecer no estado nesta reta
final de campanha. O reboliço nos meios políticos e na esfera
policial seria intenso, pelo fato de seu nome ser citado nas
delações premiadas.

Os candidatos à Presidência têm evitado se comprometer
na solução de temas complexos como, por exemplo, a falta de
rede de esgoto. De acordo com a professora da USP, Virgínia
Parente, apenas 50% das residências brasileiras têm este tipo
de serviço.

PT no segundo turno
Ao observar as várias pesquisas sobre intenção de voto,
divulgadas recentemente, o cientista político Paulo Diniz
lembra: os candidatos petistas, inclusive para a Presidência da
República, têm históricos de vencerem os pleitos em segundo
turno. Claro que a turma do Bolsonaro (PSL) não vai gostar
nada deste tipo de comentário.

Celebridades de fora
Realmente a campanha política deste ano se difere, em
vários aspectos, dos pleitos passados. Por exemplo, não houve
aquela quantidade enorme de artistas desfilando no horário
gratuito das TVs. Para o cientista político Sérgio Fausto, as celebridades de hoje já não tem o mesmo prestígio. Este frenesi das
campanhas anteriores ficou no passado, comenta o professor.

Política em Uberlândia
Não convidem para a mesma mesa o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (PP), e o candidato ao senado Rodrigo
Pacheco (DEM). Podem acontecer bofetadas. Vixe!

Força do trabalho
Embora estivesse participando de um programa para analisar temas políticos, o diretor do Instituto DataFolha, Mauro
Paulino, teve tempo de acrescentar um comentário de origem
econômica. Segundo ele, apenas 25% da força de trabalho no
Brasil tem carteira de trabalho assinada. Só isso, gente?

Sem propostas
de expressões tão comuns nessas ocasiões pode ajudar
a desfazer enganos, assim como saber o que de fato pode
vir a anular uma votação.

O que é?
Abstenção

Participando de um programa, na BH News TV, o cronista
esportivo Afonso Alberto atacou: “Não conheço qualquer
ação positiva realizada por senadores mineiros”. Na sequência,
emendou: “Na minha avaliação, os senadores, em geral, são
homens que nada fazem”. Eita!

Problema nacional

Com apenas 36 anos, essa é a primeira vez que ele participa
da disputa política. Nascido na cidade de Virgem da Lapa, no Vale
do Jequitinhonha, Timo faz questão de lembrar que, desde cedo,
conviveu com a dura realidade da região, cercada por limitações.
Deste modo, sua campanha, rumo à Brasília, é apenas uma
dentre tantas batalhas já travadas ao longo da sua história.
Ao ser questionado sobre as motivações para a inserção
no meio político, Timo declara que vai propor mudanças,
usando a política como instrumento de transformação social,
em busca de um novo caminho para a sociedade em geral.
O candidato garante ainda que vai usar de sua experiência no ramo empresarial para desenvolver ações pontuais
com a finalidade de melhorar o atendimento na saúde,
segurança, educação e, principalmente, na economia. “Eu
gero trabalho e renda para mais de 7 mil famílias no Estado
com meus empreendimentos. Sei como fazer e vou priorizar
o emprego que representa o desenvolvimento, o progresso
e a qualidade de vida.

Votos nulos e brancos
anulam uma eleição?

Voto nulo

Ciro e a imprensa

Senadores inoperantes

Da redação

Se a maioria votar nulo, a eleição é invalidada e uma
nova é convocada? O voto branco ajuda quem está ganhando? Não e não. Ainda que 99% da população anulasse
o voto ou votasse em branco, o 1% definiria o resultado.
Contudo, correntes na internet dizendo o contrário costumam circular em períodos eleitorais e ganham ainda mais
peso nas redes sociais. Mas apostar nelas sem conhecer o
que, de fato, acontece seria como cair num mito eleitoral.
A verdade é que o resultado de uma eleição depende
apenas dos chamados votos válidos, dos quais são exclu-

Depois de insistir bastante, o petista Miguel Corrêa conseguiu se registrar como candidato ao Senado, com a intenção
de disputar a segunda vaga, já que a primeira, como prevista,
deve ser ocupada por outra petista, a ex-presidente Dilma
Rousseff (PT). Acontece que, até agora, a campanha de Corrêa
anda pra lá de sumida. Segundo analisam os matemáticos
da política mineira, o resultado dele nas urnas será pífio. É
aguardar para conferir...

Durante a campanha, Ciro Gomes (PDT) deveria sumir da
imprensa. O ideal seria não conceder entrevistas de forma
alguma. Afinal, toda vez que fala com os comunicadores, expressa frases ou palavras que acabam repercutindo contra ele
nas redes sociais. A opinião é do jornalista Carlos Lindenberg.

Empresários de sucesso
estão engajados na política
As eleições de 1982 foram o primeiro passo para redemocratização do país. Depois disso, aconteceu um crescimento
exponencial de segmentos organizados visando a participação nos pleitos eleitorais, principalmente, no Legislativo.
Ao longo das décadas, a eleição de parlamentares com
base segmentadas (igrejas, sindicatos, bancadas da bala, do
boi e do futebol) aumentou significativamente.
De certa forma, a sociedade como um todo começou
a entender a importância da ocupação do espaço parlamentar como forma de criar políticas públicas coletivas e
aquelas em defesa dos interesses dos segmentos que a cada
um interessa. A correlação de forças ficou mais acirrada.
Em 2016, na campanha de prefeito, surgiram nomes de
candidatos considerados não-políticos, entre eles os atuais
prefeitos de Belo Horizonte e São Paulo, Kalil (PHS) e Doria
(PSDB), eleitos com um discurso objetivo de que não eram
políticos, mas empresários. Uma fala que os posiciona como
candidatos sem máculas, vícios e os costumes políticos.
Nessas eleições surgiram novos nomes com um posicionamento. A ideia é mostrar que as instituições estão falidas
porque falta uma gestão competente, empreendedora e
transparente.
Entre os postulantes com esse posicionamento e o
perfil referido, está o empresário do setor de Segurança Igor
Timo (Podemos). Ele almeja ser um dos 53 parlamentares
eleitos para representar Minas Gerais na Câmara Federal.
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Do alto de sua experiência, o economista e cientista político
Ricardo Sennes, ao analisar o quadro político nacional, não
poupou críticas à candidata Marina Silva (Rede). “Ela não tem
clareza de propostas e isto tem prejudicado a candidata que,
por sinal, está vendo sua campanha minguar a olhos nus”,
disparou o mestre.

Mudança de hábitos
Mitos e verdades
Se são inválidos para o cômputo do
resultado eleitoral, os votos nulos e brancos
e também a abstenção são usados para
análises estatísticas. Há muito que cientistas
políticos e pesquisadores se debruçam sobre
esses dados, com o intuito de traçar o perfil
das eleições e do eleitor ao longo dos tempos. Busca-se identificar se elas podem ter
relação com o maior ou menor interesse dos
brasileiros pelo voto; com o menor ou maior
nível de satisfação com a política e com os
políticos; com a intenção ou não de marcar
posição de protesto nas urnas, e por aí vai.
Já foram feitos, inclusive, levantamentos sobre se os votos brancos e nulos
estariam concentrados em regiões de mais
baixa escolaridade, podendo assim ser
relacionados mais a erros e enganos do
eleitor, e menos a uma opção consciente.
Questiona-se, ainda, se uma votação com
pouca abstenção e baixos índices de votos
nulos e brancos não poderia dar maior legitimidade aos eleitos, e vice-versa.
Fato concreto é que outubro se aproxima e no dia 7 será a vez de exercer o voto
livre. E qual seja a escolha, o recado do TSE
para essa eleição passa pela participação do
eleitor, traduzido na hashtag #VemPraUrna.

Até a última grande campanha política, o comércio da
Praça Sete, no Centro de BH, era o preferido dos candidatos
para um contato direto com o eleitor. Em 2018, a preferência é
o Mercado Central. Por lá, desfilaram quase todos os candidatos à presidência que vieram à capital. Coisas da vida, gente.

Em defesa do óbvio
Sem saber exatamente o que prometer aos seus eleitores,
o bispo evangélico Damasceno, candidato a senador pelo
PPL, disse à imprensa que está na vida pública há 35 anos e
que, neste pleito, defende a bandeira da “saúde, segurança e
educação”. Ou seja, nada de novo, pois esta é a mesma fala
de todos os candidatos que disputam cargos majoritários pelo
Brasil afora. Coisa ridícula!

Igrejas x Igrejas
De canto a canto do país, os representantes das igrejas
evangélicas se movimentam politicamente, lançando candidatos aos mais diferentes cargos, tanto para o legislativo quanto
para o executivo. Por outro lado, é notória a calmaria por parte
da igreja católica, que na opinião de muitos especialistas,
vem perdendo espaço perante os segmentos organizados da
sociedade.

E C O N O M I A
V I G Í I A S DOBRADAS
Jaíba sem apoio

Recentemente em Brasília, o deputado federal mineiro
Zé Silva (SD), em conversa com a imprensa no Congresso,
comentou que, atualmente, falta a efetiva assistência técnica
para os 1.800 agricultores do Projeto Jaíba, localizado no Norte
de Minas. Ele promete intensificar o trabalho para reverter esta
realidade. Por que não o fez antes, excelência?

Temer agradece
Em viagem recente ao exterior, o presidente Michel Temer
(MDB) disse para a imprensa que está adorando o debate
entre os presidenciáveis. Até então, o presidente ficou longe
dos holofotes, especialmente distante de temas desagradáveis
que incomodam o Palácio do Planalto, comentam amigos do
presidente.
Cena única – Mas essa calmaria caminha para o fim. Temer, a partir do final de outubro, volta a ser pauta pelas várias
denúncias contra ele.

Sem orientação
Em nada adiantará a orientação das ditas lideranças políticas, em um segundo turno presidencial. “Na segunda vez
que tiver de ir às urnas, o eleitor vai ouvir o seu coração. Saber
o que é melhor, sem dar importância para as orientações de
caciques”. Opinião do conselheiro do Tribunal de Contas de São
Paulo Dimas Ramalho, durante debate na TV Cultura.

Dinis x Pacheco
As cenas que circulam pelas TVs, em que o candidato a
governador Antonio Anastasia (PSDB) pede voto abertamente
para o candidato ao Senado Rodrigo Pacheco (DEM), deixou a
turma ligada ao outro candidato da coligação, Dinis Pinheiro
(SD), extremamente irritada. Eles prometem dar o troco lá na
frente. Será?

Bolsonaro x Haddad
Em meias palavras, a diretora executiva do Ibope, Márcia
Cavallari diz: “Se algo de extraordinário não ocorrer nesta
reta final de campanha, seguramente, o segundo turno das
eleições será disputado entre Bolsonaro (PSL) e Fernando
Haddad (PT)”. Ao final, a diretora ponderou: “A possibilidade de
alteração nesta toada é distante, porém, mesmo remotamente,
ela existe”. Falou e voltou atrás ao mesmo tempo. Vai entender!

Dia das Crianças vai injetar
mais de R$ 2 bi na capital

O

Leíse Costa

Dia das Crianças segue como uma das
datas comemorativas mais lucrativas
para o comércio. Segundo pesquisa
divulgada pela Câmara de Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), a expectativa é de que R$ 2,22 bilhões sejam injetados
na economia da capital.
O montante representa um possível crescimento de 1,83% nas vendas em relação ao
mesmo período do ano passado, esse percentual é menor que o de 2017, que foi de 1,98%. De
acordo com o vice-presidente da CDL/BH, Marco
Antonio Gaspar, os números são reflexos de
pagamentos atrasados e o acréscimo de juros
no bolso dos consumidores. “Belo Horizonte
depende muito do funcionalismo público, como
os servidores estaduais têm tido problemas em
receber o salário, acabam atrasando dívidas e
pagando juros. Deste modo, as pessoas ficam
com menos dinheiro para fazer compras extras”, explica.
A indefinição do cenário político também
atrapalha. “O fator do desemprego não tem
melhorado e a economia acaba não deslanchando devido ao baixo investimento, sobretudo por causa das inconsistências políticas”,
avalia Gaspar.
Ainda assim, a maior parte dos empresários
(41,1%) acredita que as vendas irão aumentar no
Dia das Crianças deste ano. Entre eles, a maioria
(34,8%) presume que o crescimento deve ser de
16% a 20%. Já 35,7% dos entrevistados esperam
que as vendas sejam iguais as de 2017 e 23,2%
consideram que o resultado deve ser pior. No ano
passado, o percentual de lojistas pessimistas era
menor, apenas 11,3%.

Terreno na lua
A jornalista da Globo Andréia Sadi comenta que os representantes dos partidos do “Centrão” estão migrando para o
candidato Fernando Haddad (PT) em busca de poder. “Seria
o mesmo que comprar, a essa altura, terreno na lua”, ironiza
a comunicadora.

Aposta nas redes sociais
A divulgação dos produtos pelas redes sociais
e decoração da loja estão entre as principais estratégias dos empresários para alavancar as vendas.
Para 43,7% dos lojistas, Facebook e Instagram
têm sido as formas mais eficientes para expor
os itens e chegar até os consumidores. “Esses
canais são os mais utilizados devido ao seu baixo
custo de investimento e alto retorno junto aos
consumidores”, comenta o presidente da CDL/
BH, Bruno Falci. Em seguida aparece a decoração
da loja (18,7%) como a melhor forma para atrair
mais clientes.
Comerciante há 42 anos e proprietário de
uma loja de brinquedos no bairro Padre Eustáquio

na capital, Altair Rezende tem apostado nessas
estratégias para alcançar os resultados previstos
na data. “Além da divulgação nas redes sociais,
fizemos uma reforma na loja para deixá-la mais bonita e com muitas cores. A expectativa é que esse
ano seja parecido com o do ano passado. Como a
economia continua conturbada e o desemprego
alto se empatar com ano passado, já consideramos
um bom resultado”, avalia.
Na sua experiência com o consumidor, ele
pressupõe que o cartão de crédito parcelado será
o método de pagamento mais utilizado. “Acreditamos que 20% das vendas aconteçam em dinheiro,
20% em cartão de débito e 60% do cartão de
crédito, que pode ser dividido em até 6 vezes”.
A maior parte dos empresários, de acordo com
a pesquisa, concorda. Para a maioria (57,1%), a forma de pagamento mais utilizada para as compras
será a parcelada, no cartão de crédito, em até 3
vezes. As demais formas citadas pelos empresários
foram: à vista no cartão de crédito (23,2%); cartão
de débito (12,5%); dinheiro (5,24%) e parcelado
no cartão da própria loja (1,8%).

Os queridinhos
O levantamento da CDL/BH apontou que as
roupas (29,2%) e os brinquedos (27,7%) devem
ser os itens mais procurados pelos consumidores
na hora das compras para presentear. Em seguida estão: calçados (9,4%); jogos (7,4%); cestas/
chocolates (5,9%); material esportivo (4%); bichos
de pelúcia, almofadas; bicicletas (2%); eletrônicos
(1,5%); móveis infantis (1,5%) e livros (0,5%).
Apesar de não passarem a data em branco,
a criançada deve ganhar apenas um presente.
Segundo a pesquisa, 97,6% dos comerciantes
acreditam que os consumidores irão comprar um
produto, dentro do tíquete médio de R$ 106,25.

Teodomiro Diniz Camargos
Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-MG, vice-presidente da Fiemg e
presidente da Câmara da Indústria da Construção da Fiemg – gvianna@fiemg.com.br

Centrão com Haddad
Mesmo sem querer dar o braço a torcer, o escritor e jornalista carioca Merval Pereira antecipou: “Em um eventual segundo turno, grande parte dos partidos do chamado ‘Centrão’ e
suas respectivas lideranças, que ainda estão apoiando Geraldo
Alckmin (PSDB), deverão acompanhar Fernando Haddad (PT)”.
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Para o Brasil avançar, construção civil precisa crescer
Conhecida por contribuir de forma expressiva para o desenvolvimento da economia nacional, em função da sua elevada capacidade de
gerar emprego e renda, a construção civil deverá
registrar, em 2018, o quinto ano consecutivo de
resultados negativos. Caso as projeções mais
otimistas se confirmem, o setor encerrará o ano
com queda de 0,6% em suas atividades, acumulando, no período de 2014 a 2018, retração de
20,58% e mais de 900 mil postos de trabalho
com carteira assinada perdidos. Esses são números difíceis de serem compreendidos para
um país que precisa fortalecer o seu crescimento
e melhorar a sua infraestrutura para dar mais
produtividade e dinamismo para a economia.
Ressalta-se que no início de 2018 as perspectivas
para a economia nacional, e consequentemente
para o setor, eram mais satisfatórias.
A inflação sob controle, a retomada, mesmo
que modesta, da geração de emprego com
carteira assinada, a redução da taxa de juros,
a expectativa de aprovação de reformas estruturais, em especial a da previdência e o retorno
da confiança de empresários e consumidores,
justificaram as projeções iniciais de crescimento
de 2,5% para o Produto Interno Bruto (PIB) do
país e de 2% para a construção civil.
Entretanto, fatores como o adiamento da
reforma da previdência, que aumentou ainda
mais a preocupação fiscal, a paralisação do
transporte rodoviário ocorrida em maio, que
debilitou o nível de confiança de empresários e
consumidores, o incremento das incertezas domésticas em função do quadro eleitoral adverso
e a conjuntura externa menos favorável tornaram as expectativas bem menos alentadoras.
Atualmente projeta-se crescimento de 1,36%
para o PIB do país em 2018 e queda de 0,6%
para a construção civil.
O setor tem realizado esforços para produzir,
gerar novos negócios, melhorar o seu produto e
transformar o mercado através de investimentos
diversos, especialmente em inovação e tecnolo-

gia. Entretanto, enfrenta sérios desafios. Além
da fraqueza da economia, ele esbarra em uma
sanha arrecadatória das três esferas de poder
(federal, estadual e municipal) que faz com que
o sistema tributário brasileiro seja um dos responsáveis pelo baixo ritmo de atividades e pelo
esfacelamento de empresas. Além disso, um cipoal burocrático gera problemas como atraso na
aprovação de projetos pelas prefeituras, falta de
padronização dos cartórios, falta de clareza nas
avaliações das licenças ambientais e mudanças
nas legislações que acabam paralisando obras e
gerando insegurança jurídica, contribuindo para
retardar ainda mais o processo de recuperação
do segmento.
Ainda é necessário destacar os planejamentos das cidades, cada vez mais elaborados sem
considerar a tendência mundial de crescimento
das metrópoles. Desta forma, prejudicam o
incremento da produtividade e escondem uma
necessidade arrecadatória para suprir sérias
deficiências na gestão dos recursos públicos
através de uma falsa preocupação com o crescimento da estrutura espacial urbana. Utiliza-se o
planejamento urbano (Plano Diretor) não como
um instrumento para regularizar o desenvolvimento municipal nos seus aspectos econômico,
físico e social, mas sim como um instrumento
de arrecadação.
Na área habitacional, o déficit superior a
seis milhões de moradias ilustra uma grande
mazela que o país precisa vencer para ter não
somente o desenvolvimento econômico, mas
também o social. Neste contexto, destacam-se
os lamentáveis ataques aos recursos do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço, como o
que aconteceu com a publicação da Resolução
901/2018 pelo Governo à revelia do Conselho
Curador do FGTS, que aprova o Programa de
Crédito destinado às entidades hospitalares
filantrópicas e sem fins lucrativos que participem
de forma complementar do SUS (FGTS-Saúde),
as Santas Casas.

Na prática, o objetivo é fornecer capital de
giro para as referidas entidades com taxa de
juros abaixo da taxa de equilíbrio do Fundo, permitindo maior spread para os bancos públicos,
caracterizando total desvio da função do FGTS.
Isso certamente terá como lastimável reflexo
uma redução da destinação dos recursos para
a habitação de interesse social, infraestrutura
urbana e saneamento.
A construção civil é essencial para o Brasil
solidificar as bases do seu desenvolvimento
sustentado e exemplos para isso não faltam.
De acordo com o Anuário CNT do Transporte
2018, no período de 2009 a 2017 a malha
rodoviária cresceu apenas 0,45% enquanto
que a frota de caminhões cresceu 34,26% e
automóveis 53,22%. Nunca é demais ressaltar que o modal rodoviário é estratégico para
um país com carências expressivas em outros
modais de transporte, como ficou visivelmente
claro para todos em maio, quando a greve
dos caminhoneiros foi capaz de paralisar as
atividades de toda a nação.
Esses números ajudam a compreender a necessidade de se construir uma melhor logística
para o Brasil avançar e, naturalmente o setor é
a base para que isso aconteça. Em função das
sérias dificuldades fiscais do setor público, a
alternativa para melhorar a infraestrutura está
naturalmente na participação do capital privado, seja através de Programas de Concessão
ou, então, por Parcerias Público-Privadas. Isso
significa que é possível evoluir. É preciso seguir
em frente nestas ações.
O próximo governante do Brasil iniciará o
seu mandato com o enorme desafio de cortar
despesas e elevar a arrecadação para conter o
rombo fiscal. Somente dessa forma será possível
fortalecer a confiança dos agentes econômicos
e traçar um cenário mais favorável. A construção civil, responsável por mais de 50% dos
investimentos do país, precisa exercer papel de
protagonista.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

diretoria@imcont.com.br

(31) 2520-3344
(31) 9 9944-6884
Rua Santa Quitéria, 551 • Carlos Prates
CEP 30710-460 • Belo Horizonte • MG

SOCIED
A

JULES RENÊ GOMES

“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud

E LO Y LANNA

PSICAN
A

STICA
LÍ

Instituto Mineiro de Contabilidade

DE

Fotógrafo Profissional

Psicanalítico

Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG

FOTO - JORNALISMO
CONGRESSOS - EVENTOS SOCIAIS

TELEFONES:
3450-0980 / 99603-4396

E C O N O M I A

EDIÇÃO DO BRASIL
29 de setembro a 5 de outubro de 2018

5

Agronegócio lucra mais de
R$ 192 bi para Minas Gerais
Número representa 33% do PIB do estado
Loraynne Araujo
Ano após ano, o agronegócio continua sendo uma atividade extremamente
lucrativa para os mineiros. Segundo dados
compilados pela Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado de Minas Gerais
(Faemg), no ano passado, o segmento
arrecadou R$ 192,39 bilhões, ou seja,
33,54% do Produto Interno Bruto (PIB) do
estado. Além disso, em 10 anos, a receita
dessa atividade cresceu 51,91%.
O levantamento mostrou também que
o café e a produção de leite continuam
sendo as principais atividades, sendo que
Minas é o primeiro produtor do país de
ambas as matérias-primas: foram colhidas
24.445,3 sacas, e 8.970.779 litros de leite
gerados.

A coordenadora da assessoria técnica
da Faemg Aline Veloso afirma que a nossa
própria história fez com que o estado fosse
destaque nesses dois produtos. “O clima
potencializou a produção em diversas
regiões de Minas, mas há também todo
um trabalho de inteligência dos produtores
para que o leite e o café sejam destaques
tanto em termos de produção como também em qualidade”.
Outro ponto frisado por Aline é que
o agronegócio não é apenas aquela
atividade “dentro da porteira”, mas sim
cadeias produtivas complexas e importantes para o estado. “Temos aqui um
agronegócio diverso e que envolve várias
ações, desde antes da plantação até
depois da colheita, com a distribuição
e a chegada do produto às mesas dos
consumidores”.

E os produtores estão agregando
mais valores aos seus itens. “O agronegócio em Minas é dinâmico. Por conta
das nossas tradições e características
geográficas, conseguimos ser destaques
em outros produtos como é o caso do
queijo e, agora, há uma aposta em
plantas não convencionais, por exemplo
ora-pro-nóbis, peixinho, etc. O retorno
dos investimentos se deve, principalmente, há uma demanda existente e que,
devido às nossas características e cultura,
conseguimos produzir de maneira que
nenhum outro lugar consegue”.

Expectativa para 2018      
Ainda não há dados consolidados
sobre a produção agrícola deste ano,
mas segundo informações da Companhia

Nacional de Abastecimento (Conab) há
um aumento de área e produção da cafeicultura.
Já para o leite que, desde o ano
passado, sofre com queda de preço, há
expectativa de melhora. “Estamos fazendo
um Conseleite - um conselho formado por
produtores desse segmento - com o intuito
de juntá-los para melhorar essa situação”,
informa Aline.
Em relação à produção de grãos,
nesta semana (1º de outubro) começa a
semeadura que abre oficialmente a safra
2018/2019. “Mas este ano está sendo
um período de grandes desafios, pois o
setor está pressionado e sofrendo diversos
reflexos dos acontecimentos, como a greve
dos caminhoneiros e a alta do dólar que,
consequentemente, também eleva o custo
da produção”.

13ª Semana
Internacional
do Café
Entre os dias 7 e 9 de novembro, o Expominas receberá
a maior feira de cafeicultura do
Brasil, a Semana Internacional
do Café (SIC) contará com uma
extensa programação de cursos, competições, seminários
e palestras. Os debates deste
ano terão três eixos temáticos:
Mercado e Consumo, Conhecimento e Inovação, Negócios
e Empreendedorismo. Por 3
dias, produtores, torrefadores,
baristas, especialistas e consumidores conhecerão as novidades do mercado na maior feira
brasileira do setor e poderão
eleger o melhor café brasileiro
desta safra, no concurso Coffee
of the Year Brasil.

Informações, acesse o site:
Produção agrícola   Fonte: IBGE-LSPA (dados safra 2017) e CONAB. Atualizado em 03/07/2018

Alexandre de Oliveira Melo
Professor e supervisor de Comunicação do Centro de
Integração Empresa-Escola de Minas Gerais (CIEE/MG)
divulgacao@cieemg.org.br

Lei de Estágio: uma
década em vigor
A Lei de Estágio nº 11.788 foi
promulgada em 25 de setembro
de 2008, num contexto em que
ocorriam divergências e confusões
nos interesses, papéis e atribuições
das partes envolvidas: empresas,
instituições de ensino, estudantes
e agentes de integração.
De imediato, e em virtude
das inovações apresentadas,
tornou-se conhecida como a
Nova Lei de Estágios. Após uma
década regulando o instituto do
estágio no país, a Lei 11.788/08
continua atual e garante segurança para aqueles que iniciam
suas carreiras como estagiários.
No passado, os estudantes
iniciavam seus estágios com a
fragilidade de uma carga horária
que poderia chegar até 44 horas
semanais e isso comprometia o
desempenho escolar. Questões
como a concessão de bolsa-auxílio, de recesso remunerado
e de auxílio-transporte eram facultativos e traziam insegurança.
A lei antiga apontava parcialmente os papéis e as responsabilidades das empresas – como
contratantes – e das instituições
de ensino – principais intervenientes no processo de estágio.
Os agentes de integração, já
existiam desde a década de
1960. Contudo, foi através do
Decreto nº 87.497 de 1982 que
regulamentou a lei antiga - nº
6.494/77 – e também a existência do agente de integração.
A nova lei melhorou a situação de quem faz estágio, pois
atualmente, os estagiários estão
inseridos em um programa que
a própria legislação define como
“ato educativo escolar supervisionado”, que concilia a teoria e a
prática. Assim, o estudante deve
ter um supervisor na empresa
com experiência ou formação,
e um professor orientador na

escola para acompanhar a sua
evolução durante a atividade.
Desde 2008 a carga horária
foi limitada a 6h por dia e 30h
semanais, o que facilita a conciliação do estágio com a vida
acadêmica do aluno. Outros
benefícios foram colocados como
compulsórios com a legislação
atual, tais como a bolsa-auxílio,
o auxílio-transporte e o recesso
remunerado (descanso de 30
dias, após um ano do estágio).
No caso dos agentes de integração, tais como o Centro
de Integração Empresa-Escola
de Minas Gerais (CIEE/MG), são
responsáveis por auxiliar as instituições de ensino em todas as
etapas do programa de estágios
(identificação de vagas, pré-seleção, contratação, pagamentos, concessão do seguro contra
acidentes pessoais, acompanhamento escolar e rescisão).
Me recordo que na fase de
adequação à nova legislação,
tivemos no CIEE/MG uma grande
demanda de consultas por parte
das empresas, instituições de
ensino e estudantes. Naquela
época, alguns empresários chegaram a deixar de contratar estagiários pelo desconhecimento
da nova legislação e por medo
da caracterização de vínculo empregatício. Hoje, percebemos que
tudo isso foi superado e a nossa
instituição beneficia, em todo
território mineiro, cerca de 12 mil
estudantes com oportunidades
de estágio nos níveis médio,
técnico e da educação superior.
Aliás, o momento atual é
oportuno para conseguir um
estágio, já que as empresas
se preparam para atender às
demandas do final de ano e normalmente contratam mais nos
meses de outubro e novembro,
principalmente no comércio.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Produção pecuária mineira    Fonte: IBGE (PPM, 2016). Atualizado em 03/07/2018

semanainternacionaldocafe.com.br/br
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Presidente da CDL Jovem,
Fernando Cardoso
OS MAIS VOTADOS EM MINAS - Levantamentos apontam que Aécio
Neves (PSDB) e Dilma Rousseff (PT) podem ser campeões no pleito do dia
07 de outubro, quando a população irá às urnas para eleger o próximo presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Mesmo o
tucano tendo deixado de disputar a reeleição para o Senado e optado pela
Câmara Federal. Aliás, Dilma é quem está disputando a Casa Majoritária
por Minas, porque o PT fez um estudo das possibilidades eleitorais em nosso
estado e constatou que ela e Aécio se elegeriam facilmente para o Senado. O
PT continua mais organizado que os outros partidos e tem sempre às mãos
dados apurados pelo Vox Populi, que foi contratado pela CUT para promover
pesquisas eleitorais para o partido e que, normalmente, não são divulgadas.

CAETANO VELOSO E À JUSTIÇA - O cantor e compositor se voltou contra
o pastor e deputado Marco Feliciano (Podemos). Numa entrevista à Rádio
Jovem Pan, Feliciano levantou a hipótese de Caetano ter estuprado sua
mulher Paula Lavigne, pois o relacionamento dos dois começou quando ela
tinha 13 anos. Caetano acusou Feliciano de injúria e difamação. O assunto
foi parar no Supremo. Antigamente, no Brasil, as mulheres se casavam nessa
idade. Nos dias de hoje, qualquer relacionamento de um homem adulto
com uma menina de 13 anos, está classificado penalmente como pedofilia.

CULTO POLÍTICO - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro está
investigando denúncias de que cultos evangélicos são promovidos para fazer
campanha política. As queixas têm chegado ao Ministério Público Eleitoral
e as igrejas podem ser punidas. O pessoal do TRE chegou a apreender o
material de propaganda, que configura ilegalidade.

A NI V E RS A RI A NT E S

Depois da folha de coca, de onde tira o xarope para fazer o
refrigerante mais famoso do mundo, a Coca-Cola estuda lançar uma
bebida à base de maconha. O novo produto pode aliviar dores como
cólicas e inflamações. A marca aposentou a Coca Zero e, agora, utiliza
apenas uma tarja escrito zero açúcar.

Domingo, dia 30 de setembro
Marcos Raimundo Pessoa Duarte
Antônio Durão
João Lopes Filho

O prefeito Alexandre Kalil (PHS) anda esperançoso com seus
afilhados políticos. Ele tem feito campanha aberta para seu colega
de partido o jornalista Carlos Viana que disputa vaga ao Senado. Ele
também apoia Álvaro Damião (DEM) para a Câmara Federal e Ciro
Gomes (PDT) para a Presidência da República.

Segunda-feira, dia 1º de outubro

O Clube do Choro de Belo Horizonte, que teve sua diretoria reeleita
nesta último domingo para mais um mandato, acaba de ser escolhido
para desenvolver um projeto de choro na feira do Colégio Arnaldo aos
sábados, com preparação de um grande evento em homenagem à
cidade de Belo Horizonte pelo seu aniversário no dia 12 de dezembro.

Terça-feira, dia 02 de outubro

Aí também é demais. Brett Kavanaugh, juiz indicado por Trump
para a Suprema Corte Americana, vem sendo denunciado por
ex-companheiras de escola. De acordo com elas, ele as teria molestado
em festas de estudantes há 3 décadas, quando tinham 17 anos. Por
que só agora elas resolveram fazer a denúncia?

Quarta-feira, dia 03 de outubro

São 83 anos de
tradição, modernidade, paixão e conquistas. Por isso há
muitos motivos para
comemorar. O Minas
Tênis Clube faz aniversário em 15 de novembro, mas a festa
foi antecipada e será
30 de outubro, das
10h às 17h, no Minas
Náutico, tendo como
atração principal o
show do cantor e compositor Lulu Santos.

Jornalista Jane Faria
Roberto Márcio Araújo
Deputado Paulo Guedes

Jornalista Patrick Vaz - Rádio Itatiaia
Sandra Bicalho
Rubens Gonçalves
Ex-Governador Alberto Pinto Coelho
Sancler de Oliveira
Elmiro Nascimento
Leonardo Figueiredo - Rádio Itatiaia

Quinta-feira, dia 04 de outubro
Jornalista Aloysio de Moraes
Ex-deputado Tarcísio Delgado
Lilian Vaz de Melo

Sexta-feira, dia 05 de outubro
Cantor Moacyr Franco
Jornalista Afonso de Souza
Wagner Moura

Sábado, dia 06 de outubro
Coronel Klinger Sobreira de Almeida
Empresário Charles Loft
Stela Maria Costa Diniz

Presidente do MTC, Ricardo Vieira
Santiago, pretende promover grandes
eventos até a data do aniversário

A todos, os nossos Parabéns!
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Pernambucano José Patrício traz
nova exposição a Belo Horizonte
O pernambucano José Patrício
(foto) traz a Belo Horizonte sua
nova exposição “Precisão e Acaso”.
Com curadoria de Felipe Scovino,
a mostra reúne um conjunto de
cerca de 40 obras produzidas nos
últimos 7 anos, além de trabalhos
do início de sua carreira nunca
antes exibidos.
Com uma produção marcada
pelo lúdico, Patrício utiliza materiais diversos, desde botões,
peças de quebra-cabeças e dados,
passando por alfinetes, fios de
eletricidade e de telefonia. A partir
de componentes frequentemente
fadados a desaparecer, alinhava
ressignificados: “Trata-se da apropriação de elementos modulares
encontrados na vida cotidiana.
Interessam-me na medida em que
contribuem para compor as obras
a partir da acumulação, deslocamento das funções originais e
inserção no contexto da arte”, diz
o artista.
Para Scovino, “Precisão e Acaso” pode ser compreendida como
uma espécie de antologia: “A mostra traz ao público as fases mais
recentes da produção do artista; o
seu interesse por novos materiais;
suas pesquisas cromáticas e cinéticas. Estão entre as características
centrais de sua obra a ampliação
do termo construtivo, o caráter
lúdico e participativo e a ideia de
coleção ou arquivo de materiais
cada vez mais difíceis de serem
encontrados”, explica o curador.
Os conceitos de diferença e
repetição conduzem os trabalhos
realizados nos últimos anos, nos
quais Patrício cria estruturas fixas
que se tornam passíveis de variação formal a partir dos elementos
que as compõem e das inúmeras
possibilidades de configuração.
Para criá-las, o artista partiu de
regras e métodos adotados com
precisão a fim de atingir um resultado final desconhecido. “Precisão
e Acaso” resume o caminho entre
esses dois polos aparentemente
antagônicos: “O trabalho se faz

pela qualidade em ser dinâmico,
veloz e mutante. A obra é, portanto, um acontecimento em que estamos constantemente envolvidos

por escolhas, caminhos, formas e
cores que induzem movimentos,
traços, rumos e territórios”, diz
Scovino.

Serviço
Mostra “Precisão e Acaso”
Entrada franca: até 11 de novembro de 2018
Horários: terça, quarta e sexta das 10h às 19h;
quinta das 12h às 21h e sábado, domingo e feriados das 12h às 19h.
Classificação etária: livre
Local: Museu Mineiro (Av. João Pinheiro, 342,
Funcionários, Belo Horizonte).
Informações e agendamentos: (31) 3269-1106 e (31) 3269-1103
Divulgação

No dia 27 de setembro, a CDL Jovem BH completou 30 anos. O órgão,
que integra a Câmara de
Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte (CDL/BH), tem
como objetivo principal
identificar, incentivar e
desenvolver jovens empresários lojistas por meio da
troca de experiências.

DA COCHEIRA

Neilton Sávio

CDL/BH

30 ANOS
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ROSÁCEA

C

aracterizada por uma forte vermelhidão na pele, a rosácea
atinge cerca de 45 milhões de pessoas em todo o mundo. No
Brasil, estima-se que 10% da população seja acometida pela
dermatose, mais comum em mulheres brancas com faixa etária
de 30 a 50 anos.
O dermatologista e professor do Departamento de Clínica Médica da
UFMG Geraldo Magela informa que se sabe as manifestações e fatores
relacionados à piora do quadro, mas que os mecanismos responsáveis
pelo surgimento da doença ainda são desconhecidos. Ele acredita que
existam questões individuais e genéticas. “Não é uma herança conhecida.
A pessoa não nasce com o problema, o quadro é adquirido durante a vida”.
Apesar de ser incomum, foi na infância que a operadora de caixa
Geovanna Bonfatti notou a vermelhidão no rosto. “Minha bochecha
ardia bastante, como se estivessem passando a unha com força. Mas só
descobri que era rosácea na adolescência, quando fui à dermatologista
e ela decidiu investigar”.
Geovanna conta que, no começo, ficou incomodada com sua aparência. “Eu passava maquiagem para esconder, mas muita gente diz que
acha até fofo, porque a minha mancha é na bochecha e fica parecendo
blush. Comecei a usar produtos adequados e isso também controla bem”.
Orientada pelo médico, ela usa produtos específicos. “Todos para pele
sensível, suave e que não sejam à base de álcool. Além de alguns óleos
que ajudam a acalmar a vermelhidão”.
Manifestação do quadro
Vermelhidão na pele
Lesões semelhantes à acne
Aumento de alguns tecidos da face

*Nem todo paciente apresenta todos os sintomas

Relembre:
A vermelhidão na pele do
goleiro da seleção Alisson Becker
chamou a atenção na Copa do
Mundo 2018. Na ocasião, ele disse
não se incomodar e ainda brincou:
“Estou na puberdade. Faz parte”.
No entanto, inúmeros especialistas
avaliaram o quadro como rosácea.

Tratamento
Magela elucida que é necessário acompanhamento médico.
“Como não se sabe a causa, não existe um tratamento definitivo. Por isso, o paciente precisa ter consciência de que dever ter
um controle e manutenção para evitar que os sintomas voltem
de maneira severa”.
Segundo ele, o mais comum são tratamentos diretamente
na pele, com gel e creme ou medicamentos de uso oral. “Além
disso, é preciso cuidar da higiene facial, porque existem fatores que podem piorar o quadro, como mudanças bruscas de
temperatura e o uso de substâncias e sabonetes que agridam
a pele”, conclui.

Não confunda a rosácea com a acne
Acne

Rosácea

Não é, necessariamente, uma doença

É uma dermatose, ou seja, doença de pele

Suas causas, geralmente, são hormonais, sendo mais
comum na adolescência

Não possui causa específica. Sendo mais corriqueira nos
adultos a partir dos 30 anos

Os principais sintomas são cravos, pústulas (lesões com
pus), nódulos e cistos que podem atingir camadas mais
profundas da pele, deixando cicatrizes e causando dor.

Seus principais indícios são vermelhidão na pele e, em
alguns casos, ardência. Em determinados quadros pode
causar bolinhas

Pode ter ligação com alimentação, suplementos e infecção
por bactérias

Não tem relação com nenhum dos itens citados na acne

Possui tratamento

Não tem tratamento, apenas controle

Tem fator genético

O fator genético pode ser uma possibilidade

Marina de Oliveira
Diretora de Comunicação e Marketing do
Grupo Tecnowise e do Instituto Mobih

Quando você não acredita que
pode acontecer com o seu filho
Um mundo onde os carros
voadores, compartilhados e automatizados são protagonistas
da mobilidade poderia lembrar
um filme de ficção científica,
mas por incrível que pareça, esse
cenário não está tão distante de
se tornar realidade. Uma série
de recursos que funcionam por
meio de inteligência artificial já
estão sendo desenvolvidos pela
indústria automobilística no
mundo e ganhando o mercado
aos poucos.
Esse futuro pode ser promissor, mas o presente traz ainda
uma grande preocupação: as
próximas gerações estarão aqui
para acompanhar essa evolução
tecnológica? Não é o que dizem
as estatísticas. Estamos perdendo os nossos jovens. Os acidentes
de trânsito são a principal causa
de morte entre jovens de 10 a 19
anos em todo o mundo, segundo

a Organização Mundial da Saúde
(OMS). O Observatório Nacional
de Segurança Viária (ONSV) diz
que 90% dos acidentes são relacionados ao comportamento do
motorista. Ou seja, não adianta
apenas ter estrada nova e carro
seguro.
O caminho para chegar a um
mundo totalmente tecnológico
exigirá soluções que integrem
a educação como instrumento
de transformação no trânsito.
O Código de Trânsito Brasileiro,
mais especificamente seu artigo 76, aponta que a educação
para o trânsito deve ocorrer
desde a educação infantil até o
ensino superior. Sabemos que,
infelizmente, isso não acontece
na prática.
Mas a educação se torna ineficiente se a criança não convive
com comportamentos seguros
no trânsito em seu dia a dia. Ou

seja, todo o esforço para o trânsito seguro realizado por professores ou outros profissionais na
escola iria por água abaixo se os
familiares vão buscar seus filhos
nesta mesma escola e param
em fila dupla, falam ao celular
enquanto estão ao volante,
dirigem acima da velocidade
permitida, não colocam o cinto
de segurança em seus filhos,
entre outras infrações.
Que nessa Semana Nacional
do Trânsito possamos refletir
e fazer a nossa parte sendo
verdadeiramente os exemplos.
Crianças devem ser orientadas a
agir com respeito e segurança no
trânsito, seja qual for a condição
em que ela esteja - pedestre,
passageiro ou ciclista - e a base
da aprendizagem do comportamento, tanto seguro quanto o
de risco, é o modelo das pessoas
com as quais ela convive.
Divulgação

Da redação

Buda Mendes/Getty Images

Doença que atinge jogador da
seleção afeta 10% da população

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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Menos de 1% das pessoas
com deficiência trabalham
Loraynne Araujo
Apesar de ter uma lei que assegura uma porcentagem de vagas para as pessoas com deficiência
(PcD), o mercado de trabalho continua restritivo.
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), mais de 24% dos
brasileiros (45 milhões) possuem algum tipo de
deficiência. E os números da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho
e Emprego em 2016, apontam que apenas 418.521
estão empregados, ou seja, menos de 1% do total.

Conheça a Lei de Cotas:
A lei número 8.213, de julho de 1991,
conhecida como Lei de Cotas para pessoas
com deficiência, promove a inclusão desse
segmento da sociedade no mercado de
trabalho. De acordo com a legislação, as
empresas devem destinar de 2% a 5% das
suas vagas para PcDs. Veja as proporções:
- até 200 funcionários.................. 2%
- de 201 a 500 funcionários........... 3%
- de 501 a 1000 funcionários......... 4%
- de 1001 em diante funcionários... 5%
Segundo números do Ministério do
Trabalho e Previdência Social (MTPS), se as
empresas seguissem a lei, pelo menos, 827
mil postos de trabalho estariam disponíveis.
Entretanto, apenas 381.322 vagas foram
criadas. Além disso, pessoas com uma
deficiência e renda mensal habitual de R$
1.499, recebem 11,4% a menos do que as
sem deficiência, com renda de R$ 1.693.
Caso o local não cumpra essa determinação, o MTPS pode aplicar uma multa
que varia de R$ 2.331,32 a R$ 231.000,50
por PcD não contratado.

Para a consultora de carreira Daniela Montandon, a maior dificuldade para concretizar a
inserção dessas pessoas está na conscientização
das empresas sobre a importância de se adequar
às necessidades das PcDs. “Na maioria das empresas não existe infraestrutura apropriada. Falta
elevador acessível, mesas de trabalho que sejam
confortáveis ou até mesmo banheiro adaptado”.
Além disso, Daniela também aponta que falta qualificação. “Tanto quem não tem deficiência
quanto quem tem precisa continuar estudando
e se preparado, cada vez mais, para ocupar um
cargo. Nessas situações, todos os lados ganham:
a pessoa que se qualificou e terá mais chances de
ocupar uma outra vaga, caso saia daquela empresa; e o empregador que terá um funcionário
que desempenhará suas funções com maestria”.

Primeiro emprego
Bruna Buzette, 24, estudante do 4º período
de jornalismo, está no seu primeiro emprego.
Cadeirante desde o nascimento devido à malformação na coluna, chamada mielomeningocele
e hidrocefalia, ela é estagiária no programa de
rádio digital Sintoniza, da agência NPixels, e
conta que teve dificuldades para encontrar um
local que fosse adaptado à suas necessidades.
“Sou designer formada e não conseguia emprego, pois as empresas não tinham a infraestrutu-

ra adequada. Eu tenho que lidar, frequentemente,
com a falta de elevadores, rampas de acesso aos
locais, banheiros adaptados, portas com uma
largura necessária de acordo com a legislação, etc.
Noto que, quando me identifico, os recrutadores
não conseguem me explicar o porquê não posso
entrar em determinada empresa e, além disso, há
falta de informação para que os locais sejam adaptados de acordo com as normas de acessibilidade”.
Bruna acredita que ainda faltam vagas reservadas para as PcDs em todos os níveis e cargos.
“Acredito que isso é reflexo de uma série de
fatores, incluindo a falta de incentivo por parte
das empresas para que essas pessoas tenham
um plano de carreira maior”, finaliza.

Atenção aos seus direitos:

Programação de dança do Sesc
Palladium reserva grandes atrações
Em outubro, a programação de dança do Sesc Palladium (Av.
Augusto de Lima, 420 / Rua Rio de Janeiro, 1046 - Centro) segue
imperdível. Uma atração de peso abre a temporada dessa linguagem
artística. Nos dias 5 e 6 de outubro a São Paulo Companhia de Dança,
criada pelo Governo do Estado de São Paulo e dirigida por Inês Bogéa,
celebrando seus 10 anos de excelência, traz a BH três obras clássicas:
Pulcinella, Pas de Deux de Dom Quixote e o II ato de O Lago dos Cisnes.
Pulcinella, de Giovani di Palma, com música de Stravinsky, é uma
obra divertida em que o amor, a sensualidade e o desejo estão na
cena; o Pas De Deux de Dom Quixote, com música de Minkus, revela
a maestria e a vibração da dança clássica, e o II Ato O Lago dos Cisnes
é o balé romântico mais conhecido e aclamado de todos os tempos,
com versão de Mario Galizzi, inspirado em Ivanov com música de
Tchaikovsky. As apresentações serão no Grande Teatro, às 21h, e os
ingressos para as plateias I, II e III custam R$ 50 (inteira).
Já no dia 24 de outubro uma grande atração internacional. De
que cor é a sua sombra? Pode parecer uma pergunta simples, mas
quando o grupo italiano eVolution Dance Theater sobe ao palco, não
há uma única resposta. Em Night Garden, as coisas não são como
elas parecem. Dança, acrobacia e ilusão se unem num show de pura
magia teatral e visualmente fascinante.
O eVolution Dance Theater é, atualmente, uma das referências
em dança contemporânea no mundo, com técnicas jamais vistas no
Brasil. Fundado em 2008, o grupo ultrapassou os limites da dança,
criando obras baseadas na fusão do balé contemporâneo com outras
expressões artísticas como teatro, atletismo, ilusionismo e vídeoarte.
A grande força da companhia está no conhecimento de um vocabulário artístico mais amplo, que não se limita apenas a dançar, mas
também a outras formas de arte, como a videoarte, ilusionismo e o
uso surpreendente de luzes e efeitos especiais ao vivo.
A apresentação será no Grande Teatro, a partir das 20h30. Os
ingressos para as plateias I e II custam 140 (inteira) e plateia III, R$
50 (inteira).
O eVolution
Dance Theater
é o destaque
internacional
em outubro

Michelly Siqueira, advogada especialista em direito público com ênfase em
pessoas com deficiência, alerta que, caso
uma empresa não cumpra as determinações legais, pode-se fazer uma denúncia
ao Ministério Público do Trabalho. “Apesar
da lei estar em vigor há mais de 27 anos,
alguns locais ainda não se adaptaram e
quando vão contratar as PcDs procuram
quem tem ‘menos deficiência’ para não ter
que mudar a infraestrutura já existente”.

BAIXE AGORA

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

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

Stefano Pavani 2017
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Querer proteger os filhos dos
perigos e riscos do mundo é da natureza dos pais, afinal eles possuem
um amor incondicional. No entanto,
o excesso de zelo pode atrapalhar
o desenvolvimento e aprendizado
da criança e impedir que ela esteja
preparada para as diversas etapas
da vida. Essa superproteção também é ruim para as mães, podendo
desencadear grande ansiedade e a
síndrome do ninho vazio. Mas, então,
qual seria o limite da proteção?
Para a psicopedagoga Tatiana
Lopes, muitas vezes, os pais não
percebem que estão exagerando
nos cuidados e acreditam que estão
tornando a vida dos filhos mais fácil.
“Ter zelo é fundamental, mas é bom
a criança desenvolver sua própria
autonomia. Essa proteção exagerada cria um estresse e dificulta a

lidar com os fracassos. Isso causa
um amadurecimento tardio e gera
reflexos na fase adulta”.
Ela diz ainda que a superproteção dos pais pode indicar um pouco
de insegurança deles em relação aos
filhos. “Eles não confiam no potencial da criança e não as deixa realizar
as tarefas. O problema é que se os
pais não acreditam nessa capacidade, como que o filho pode colocar fé
em si mesmo? Tende a criar um certo
medo de encarar situações novas,
bem como um distanciamento da
realidade”.
Esse excesso de zelo é negativo,
não somente nas crianças, como
também nas mães, alerta a psicopedagoga. “Elas sofrem com uma
carga de ansiedade, pois vivem em
função da criança, ainda mais se
for filho único. Mais tarde, quando
eles atingem a vida adulta e independência, podem vir a sofrer com
a síndrome do ninho vazio”.

Superproteção prejudica a autonomia
da criança e as torna dependentes

Você é superprotetor?

Quais os limites?
Tatiana afirma que cabe aos pais
ficarem de olho nas necessidades da
criança quanto alimentação, higiene
e sono. “Mas também é preciso instigar a curiosidade e evitar fazer tarefas

Divulgação

SetraBH alerta: não pagar a passagem
e pular a roleta prejudica passageiro

Irregularidade é considerada
crime pelo Código Penal
Poucas pessoas sabem que o número de
viagens de ônibus realizadas para atender
os passageiros de Belo Horizonte e a quantidade de veículos em circulação nas linhas
da capital estão diretamente relacionados
ao total de usuários pagantes somado aos
que têm direito à gratuidade. Dessa forma,
quanto maior o número de passageiros que
passam pela catraca, mais viagens serão realizadas e mais ônibus atenderão os usuários
da linha, ou seja, menores serão os intervalos
entre as viagens e o tempo de espera.
Uma das principais causas da redução do
número de viagens são as pessoas que não
pagam a passagem. Pular a roleta, embarcar
pelas portas traseira e do meio ou permanecer
na parte da frente sem direito à gratuidade, são
atos que geram evasão. Nesse caso, o usuário
que pratica a irregularidade, considerada crime
pelo Código Penal (Art. 176), não é, obviamente,
registrado entre os pagantes ou entre os que
têm direito à gratuidade. Em resumo, quanto
maior a evasão, menor o número de viagens e a
quantidade de ônibus à disposição dos usuários.
Na tentativa de coibir a ação daqueles que
pulam a roleta, o Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros de Belo Horizonte
(SetraBH) busca atuar em parceria com as forças
de segurança pública. Todas as ações criminosas
dessa natureza, ocorridas no interior dos veículos
e nas estações, são registradas em vídeo e
encaminhadas às autoridades policiais para a
identificação dos responsáveis pelo ato criminoso.

Tarifas e inovações
Segundo o Consórcio Operacional do
Transporte Coletivo de Passageiros por
Ônibus do Município de Belo Horizonte

litar à criança vivenciar as situações
da vida”.

(Transfácil), a evasão também tem impacto sobre o índice de reajuste das tarifas.
Quem paga passagem se vê penalizado
duplamente: paga também por quem
pula a roleta. A pessoa que pratica esse
ato criminoso ajuda a elevar o índice
de reajuste das tarifas do sistema de
transporte coletivo de Belo Horizonte. O
problema não se restringe aos ônibus. O
ato criminoso de pular a roleta também
ocorre nas estações do BHBus e do Move.
A evasão por si só é um crime que
representa riscos para os usuários e traz
consequências para todos. Para o sistema
de transporte coletivo, esse crime contribui para o desequilíbrio econômico e
financeiro, prejudicando a implantação
de melhorias. Os usuários são os maiores
prejudicados, pois a evasão reduz o conforto ao diminuir o número de viagens e
de ônibus em circulação, além de afetar
a economia pessoal, já que reflete nos
índices de reajuste das tarifas.
Pelo fato de ser considerada crime,
a evasão é foco de combate da Polícia
Militar de Minas Gerais e da Guarda Municipal. Constantemente, esses órgãos,
com apoio da Secretaria de Segurança
Pública Municipal, atuam repressivamente em operações voltadas para o combate
à evasão e promovem palestras para a
comunidade, escolas, igrejas e centro de
saúde de regiões onde mais ocorrem a
evasão, além de treinamentos para os
operadores de transportes coletivos. O
objetivo é evitar que o problema se prolifere e para que haja um maior controle
da situação, minimizando o prejuízo aos
usuários pagantes.

que sejam de responsabilidade dos filhos. Elas podem fazer sozinhas coisas
como arrumar os brinquedos, a lição
de casa, escolher sua própria roupa
etc. Eu sempre gosto de falar que não
se cria um filho para si mesmo e sim
para o mundo. É necessário possibi-

Têm comportamentos que
podem indicar que os limites da
proteção saudável foram ultrapassados. “Existem estudos que
mostram que o problema é mais
comum em pais tardios, adotantes
ou os que tiveram um único filho.
Mas isso não é regra e pode acontecer com qualquer um”, explica a
psicopedagoga.
Ela lista alguns sintomas. “Pais
que tem medo de deixar os filhos
brincarem sozinho com os colegas
por temer que eles se machuquem
ou que algo de ruim aconteça é
um dos mais comuns. Preferem
que fiquem no computador ou no
videogame. Outro sinal é a mania
de achar que só você sabe o que é
melhor para seu filho, sem nem ao

menos ouvir a opinião dele”. Entre
outros indícios, ela cita o medo de
frustrar os filhos e não deixar executar tarefas simples.

Mãe desconfiada
A manicure Rafaella Guimarães
é mãe do Bernardo, de 12 anos, e
superprotetora assumida. “Todo
mundo fala que eu sou paranoica,
mas tenho medo de algo ruim
acontecer”, relata. Ela diz que sempre teve esse cuidado com o filho.
“Desde quando ele nasceu eu que
faço de tudo. Estou cem por cento
presente em todos os momentos.
Mas a medida que ele cresce, vai
ficando difícil controlar demais.
Recentemente, ele me pediu para
participar de uma festa do pijama
na casa do coleguinha. Acabei autorizando, mas ligava sempre para
a casa dos responsáveis para saber
se estava tudo bem”, finaliza.

Condomínios devem ficar atentos
ao correto descarte do lixo
O ferimento de uma faxineira com
uma seringa usada apavorou o síndico de
um prédio da região Centro-Sul de Belo
Horizonte. A funcionária do condomínio
recolhia o lixo quando espetou a mão na
agulha. “Imediatamente, nós fizemos o
B.O. [REDS – Registro de Eventos de Defesa
Social] e encaminhamos a faxineira para o
posto de saúde, onde ela tomou o coquetel
anti-HIV e ficou sob observação”, disse o
síndico, que não quis se identificar.
Essa situação não é tão incomum e
acontece porque nem todos os condomínios comerciais ou mistos seguem as
legislações específicas para o descarte de
resíduos hospitalares ou químicos. Prédios
com consultórios médicos ou de dentistas
ou que abrigam farmácias e os próprios
profissionais da área de saúde devem observar essas normas não só para garantir
o bem-estar dos que estão ao redor, como
também para conseguir e renovar a licença
de funcionamento.
Entre as normas municipais de Belo
Horizonte, está o decreto 16509/16, que regulamenta o art. 46 da Lei nº 10.534/2012,
no tocante à elaboração, apresentação,
aprovação e implantação do Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde. O dispositivo define quem são
os geradores de Resíduos de Serviços de
Saúde (RSS), as responsabilidades deles,
elaboração do plano de gerenciamento
do lixo, procedimentos e apresentação do
plano à PBH.
Também estabelece normas de boas
práticas na coleta de resíduos de saúde
a RDC (Resolução da Diretoria Colegiada)
nº222/18 da Anvisa – Agência Nacional de
Vigilância Sanitária. A resolução explica em
detalhes como deve ser feito o descarte
desse tipo de resíduo.
Em resumo, segundo a engenheira civil
sanitarista em ambiental, especialista em
elaboração de planos de gerenciamento
de RSS, Helaine Delboni, todo condomínio
que abriga os estabelecimentos definidos
nas normas, têm que adequar um local de
disposição correta do lixo. “Pode ser um
quartinho separado, arejado, iluminado,
com ponto de água para lavar o ambiente,

Arquivo Pessoal

Daniel Amaro
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Excesso de zelo pode dificultar
o amadurecimento dos filhos

A coleta do lixo hospitalar também é
feita separadamente. Esses resíduos não
podem ser misturados ao lixo comum,
nem deixados para ser recolhidos pelo
caminhão da SLU. Uma empresa especializada deve ser contratada. Ela coleta
os RSS e dá a disposição final também de
acordo com a lei.

Responsabilidades

Presidente Sindicon MG,
Carlos Eduardo de Queiróz
revestido em cerâmica de boa qualidade.
Nele devem ser instalados os contêineres
que vão receber o lixo até a coleta”, diz ela.
Além disso, cada tipo de resíduo tem
uma classificação e uma maneira correta
de ser armazenado, segundo a resolução
358 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). “Os objetos perfurocortantes, como agulhas, por exemplo, devem
ser acondicionados em uma caixa de
papelão amarela fechada, com indicação
de perigo. Quando a caixa estiver cheia,
faz-se o descarte separadamente dento
do quartinho. Até a cor do saco de lixo é
específica”, explica Helaine. O transporte
desses materiais pelas dependências do
condomínio também tem que seguir
normas específicas. Ele deve ser feito em
horário não comercial, evitando o contato
com as pessoas.

Todo esse planejamento deve ser feito
por profissional habilitado e precisa ser
aprovado pela PBH. Se essas normas não
forem atendidas, os consultórios, farmácias
e laboratórios não conseguem licença para
funcionar. “Mesmo com essas normas
rígidas, acredito que nem todos sigam o
procedimento. Os grandes estabelecimentos com certeza são regularizados. Agora,
as clínicas pequenas, fundo de quintal, não
têm controle. Por isso, o síndico deve verificar com os condôminos e se tiver alguma
irregularidade, chamar a fiscalização da
prefeitura. O síndico também deve conscientizar os condôminos e disponibilizar
o espaço correto para o descarte do lixo
especial”, orienta a engenheira.
Segundo o presidente do Sindicato
dos Condomínios Comerciais, Residenciais e Mistos de Minas Gerais (Sindicon
MG), advogado especializado em direito
condominial, Carlos Eduardo Alves de
Queiróz, se as regras não forem seguidas
e algum funcionário se ferir, o incidente é
caracterizado como acidente de trabalho
e pode dar dor de cabeça para o síndico.
“Se um funcionário de cortar com bisturi,
se contaminar com algum material ou for
espetado com uma agulha, pode entrar
na Justiça contra o condomínio. Por isso, é
obrigação do síndico conhecer a legislação,
orientar os condôminos e cobrar deles que
cumpram todas as normas”, alerta.
O síndico também não pode se esquecer de providenciar o EPI – Equipamentos
de Proteção Individual – para os funcionários da limpeza. Especialmente aqueles
que lidam com resíduos perigosos devem
ter luvas, botas e máscaras para se proteger
dos riscos de contaminação.

COM R$ 50,00 VOCÊ PERCORRE:

114KM
130KM

GASOLINA

O GÁS VEICULAR É GARANTIA
DE ECONOMIA PRA VOCÊ.
MAIS TECNOLOGIA

ETANOL

MAIS PERFORMANCE
MAIS LIMPO

214KM
GNV: R$ 3,09/m3 - R$ 0,23/km; Gasolina comum: R$ 4,69/litro - R$ 0,44/km; Etanol: R$ 2,89/litro - R$ 0,39/km.
Valores sujeitos a variação de acordo com a motorização, estado de manutenção e perfil de uso do veículo.
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Oktoberfest investe em cervejas mineiras
e rock’n roll para atrair 60 mil pessoas

Restaurante Villa Rural: uma
contemplação à comida mineira
Oktoberfest – Robson Vasconcelos/Divulgação

De 4 a 6 de outubro, a capital mineira ganha ares de Alemanha e realiza a
primeira edição da BH Oktoberfest, com
o apoio do Sindicato das Indústrias de
Cerveja e Bebidas em Geral do Estado
de Minas Gerais (SindBebidas). O evento
espera receber 60 mil visitantes durante
3 dias, no Expominas, no bairro Gameleira, em Belo Horizonte.
Para atrair todo esse público, mais de
50 cervejarias artesanais mineiras vão
participar com cerca de 300 rótulos de
cervejeiros da Grande BH, Nova Lima e de
cidades do interior do estado, como São
Gonçalo do Rio Abaixo, Viçosa, Ipatinga,
Divinópolis, Formiga, Sete Lagoas e Pará
de Minas.
Atualmente, a produção mensal de
cerveja artesanal em Minas Gerais é de
2 milhões e 100 mil litros. A expectativa
do setor é de um crescimento para este
ano de 14%. Para Márcia Ribeiro, diretora

de Negócios e Marketing do Expominas,
a BH Oktoberfest atuará como uma
vitrine para os expositores mineiros.
“Um evento deste porte representa uma
porta para o público conhecer as marcas.
Segundo levantamento feito junto a
alguns expositores, a participação em
feiras e festivais podem representar de
5% a 20% do faturamento anual de uma
cervejaria”, afirma.
Outra aposta é a programação musical, apresentações circenses e grupos
folclóricos que trarão o espírito das colônias germânicas. Bandas de rock’n roll,
como a Creedence Revival, Putz Grilla,
Pink Floyd Collection, U2 Cover Brasil, It’s
Only Rolling Stones, Velotrol, Raulzitles
e outras conhecidas dos mineiros, estão
confirmadas.
Segundo Bruno Vilaça, gerente de
Marketing e produtor da Circuito do Rock,
empresa responsável pela programação,
a ideia é fazer um tributo ao rock. “Montamos uma programação com mais de
20 das principais bandas que vão levar

Da redação
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epois de 24 anos sob o comando
do chef e dono Aluisio Escobar,
o restaurante Villa Rural, que é
um negócio familiar, começa a
ser comando a quatro mãos pelos seus
filhos Igor e Yuri Escobar. Para essa missão,
ambos se especializaram na área gastronômica e aprenderam com grandes nomes da
culinária brasileira, sendo que um desses
mentores foi o renomado chef Ivo Faria.
Nessa passada de bastão, a ideia é
repaginar alguns pratos por meio de releituras, como é o caso da costelinha com
molho barbecue de doce de leite, que é
deliciosa, diga-se de passagem. O intuito é
inovar sem perder as raízes da tradicional
comida mineira feita no fogão à lenha, que
tem um sabor todo especial e encanta a
pessoas de diversas regiões do Brasil.
No cardápio ainda estão inclusos saladas,
grelhados e sobremesas que dão água na
boca. Apenas para aumentar o desejo em
conhecer o local, decidimos enumerar três
delícias que merecem destaque: ceviche de
manga, picanha suína e ambrosia caseira.

Não satisfeitos em oferecer uma excelente comida mineira, a família Escobar reforça
a tradição de Minas com uma decoração
rústica, aconchegante e rica em detalhes
do artesanato local, embalados pelo melhor
da MPB, ao vivo, de segunda a sexta-feira,
enquanto que nos fins de semana o espaço
é reservado exclusivamente para a viola
caipira.

Ambiente
Além disso, o Villa Rural possui amplo
espaço para reuniões executivas e convenções. O estacionamento do restaurante
é outro diferencial, já que cabe cerca de
100 carros. Toda a estrutura também está
à disposição para realização de festas e
eventos corporativos.

Serviço:
Localizado na MG-010, no bairro Parque
Jardim Itaú, em Vespasiano, próxima ao aeroporto de Confins, o restaurante funciona
de segunda a sexta-feira, de 11h às 16h, e
no sábado e domingo de 11h às 17h.
Telefone para contato: (31) 3621-2744

a história do rock. Vamos ter de Beatles
a Led Zeppelin, passando por várias
décadas”, promete.
Para a criançada, haverá um Espaço
Kids com diversos brinquedos infláveis e
monitores durante todo o evento.

Os três chefs do
restaurante Villa Rural,
Yuri, Igor e Aluisio Escobar

Serviço
BH Oktoberfest
Local:
Expominas – Avenida Amazonas, 6.200
Bairro Gameleira
Data: 4 a 6 de outubro
Ingressos: Sympla - de R$ 10 a R$ 30
Entrada gratuita:
Pessoas vestidas com os trajes típicos
germânicos, masculino e feminino,
terão acesso gratuito, com
entrada exclusiva no evento.
Informações: (31) 3332-9906
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O buffet do
local prioriza a
comida mineira

U

ma leitura ampla dos 320 anos
de Ouro Preto, com foco nos
protagonismos e paradigmas
influenciadores da formação cívica,
política, artística e cultural da nacionalidade brasileira e do caráter mineiro, é
o tema do livro “Ouro Preto na história,
protagonismos, paradigmas e revisões”,
do jornalista Mauro Werkema.
Produto de leituras, pesquisas e vivências com a cidade e seu percurso, a obra
revela e atualiza a pesquisa histórica sobre
a peculiar e excepcional trajetória de Ouro
Preto, desde os primeiros momentos da
ocupação do território do Brasil colônia,
nos anos finais do século XVII, a formação e expansão de Vila Rica, rebeldias e
conflitos da sociedade nascente, o traço
libertário, o barroco como estilo de vida
e de arte, o surto artístico e cultural do
Século XVIII e a construção do seu patri-

mônio cultural, até as questões contemporâneas e as revisões historiográficas
que estão ocorrendo.
Protagonista de fatos marcantes na
história do Brasil, na colônia, no império
e na república, precursora do sentimento
nativista nacional, Ouro Preto teve papel
e influência na Independência e na campanha pela república, que encontrou
nos inconfidentes e em Tiradentes seus
heróis e modelos republicanos, sediou
os debates pela mudança da capital e redescoberta pelo Movimento Modernista,
que a viu como modelo de uma cultura
de raízes brasileiras, inspirou a atuação
das políticas de proteção e preservação
do patrimônio histórico e artístico com
a criação do IPHAN em 1937.
Cidade de mártires, poetas, como Tomas Antônio Gonzaga e Cláudio Manoel
da Costa, e de artistas, como Aleijadinho,

entalhadores e arquitetos, Ouro Preto é
“berço de civilização talvez a mais alta
do continente americano no século”, no
dizer de Afonso Arinos. Destino turístico
internacional, tombada IPHAN/1938
pela exemplaridade de sua história e
acervos patrimoniais e artísticos, inscrita na lista do “Patrimônio Cultural da
Humanidade” (Unesco/1980), com seu
conjunto urbano ainda bastante preservado, exemplar da arquitetura luso-brasileira setecentista, propicia vivências
únicas por seu ambiente colonial e atrai
e encanta o olhar sensível dos visitantes.
Em suas páginas, o livro permite
uma leitura ampla e atualizadora da
tricentenária cidade e sua inserção na
formação mineira, com uma síntese
de revisões propiciadas pela evolução
recente da pesquisa histórica, ora valorizando aspectos da história social, ora
questionando figuras e interpretações e
versões que a historiografia mais antiga
já consagrou.

Protagonista de
fatos marcantes na
história do Brasil,
na colônia, no
império e na
república, precursora
do sentimento
nativista nacional,
Ouro Preto teve
papel e influência
na Independência
e na campanha
pela república
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Fachada do
estabelecimento

Belo Vale realiza treinamento em
segurança e saúde ocupacional
Belo Vale realizou o
curso de capacitação de
segurança e saúde ocupacional, no qual foram
abordados diversos assuntos desse tema, como
a conscientização da importância da segurança
do trabalho; a promoção
da reflexão sobre atitudes
preventivas; motivação do
profissional transformar
normas de segurança em
hábito, etc.
Além disso, durante o curso foi apresentado equipamentos de
proteção individual e a
forma que eles devem
ser usados. Foi ensinado
também a identificação

de riscos e práticas inseguras e a apresentação
do mapa de riscos por
setor e atividade. Essas
atividades trouxeram conhecimento dos riscos
existentes no ambiente
de trabalho.
O treinamento foi de
grande importância, pois
foi mostrado como os servidores devem proceder
na ocorrência de acidente,
o uso correto dos Epis,
quais doenças eles podem
estar sujeitos a adquirir e
qual a prevenção. O curso
buscou conscientizar e
valorizar a vida do servidor para ter um trabalho
seguro.

Projeto
Aconteceu no dia 25,
no CRAS Belo Vale, o
segundo encontro do
projeto Juventude Pró
Ativa. Em parceria com a
psicóloga Mariana Pôssas que trouxe o tema
“trabalho, autoestima e
relacionamentos”. Essa
ação busca a preparação
e orientação dos jovens
para o mercado de trabalho. Novos encontros
acontecerão em breve e
novas lives acontecerão
para que todos possam
acompanhar.

PMBV

Revista/OP

Livro de Mauro Werkema
revisita 307 anos de Ouro Preto

Participantes receberam certificado ao final da atividade
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Prefeito de Juiz de Fora entrega
Prêmio Professores do Brasil

Analista Financeira
psobrinho@fiemg.com.br

Carlos Mendonça

No dia 18, as professoras da
Escola Municipal Bonfim, Andrea
Rodrigues de Oliveira e Keila Cardoso, receberam, das mãos do
prefeito Antônio Almas (PSDB), o
troféu e os certificados da etapa
regional do Prêmio Professores do
Brasil, que venceram, em 2017,
na categoria Educação Infantil:
Pré-Escola.
O prêmio é uma iniciativa do
Ministério da Educação, juntamente com instituições parceiras,
que busca reconhecer, divulgar e
premiar o trabalho de professores
de escolas públicas que contribuem
para a melhoria dos processos de
ensino e aprendizagem desenvolvidos nas salas de aula.
As docentes desenvolveram o
projeto “Identidade, Arte e Literatura: Uma Parceria Colorida” durante
dois meses, em 2016. Inspirado no
livro de Drew Daywalt, “A Revolta
dos Gizes de Cera”, ele contempla a familiarização das crianças
com as cores, com o mundo da
comunicação (através das cartas
enviadas pelos gizes) e das artes
visuais, além de conversas sobre
sentimentos e características, sobre
ter um olhar atento ao outro.
Para Keila Cardoso, o incentivo
do Centro de Formação de Professores, da Secretaria de Educação,
foi fundamental para a participação no concurso: “Quando saíram
os resultados estadual e regional,

Pamela Lorrany Sobrinho

Momento da homenagem
vimos que o que acontece no chão
da nossa sala tem o seu valor e
deve ser compartilhado”.
“É muito bom saber que o
trabalho que a gente faz cotidianamente é tão bem-feito a ponto
de ser premiado”, destaca a professora Andrea Rodrigues de Oliveira.

Desenvolvimento
As professoras trabalharam
o tema do livro dentro de sala
de aula, através de cartas digitalizadas que chegavam para os
estudantes todas as semanas. Elas
eram interpretadas pelas crianças
através de mosaicos, pinturas, desenhos de figura humana, mistura
de cores, recorte e colagem, além

da releitura de obras de renomados artistas. Os trabalhos eram expostos semanalmente nas paredes
da escola e foram finalizados com
portfólio compartilhado com pais
e alunos. A atividade possibilitou a
ampliação de conhecimento sobre
artes e artistas, transformando a
escrita numa forma de comunicação divertida.
De acordo com a secretária de
Educação, Denise Vieira Franco, a
valorização das profissionais aconteceu porque se envolveram. “Elas
transformaram a experiência de
formação em trabalho. Olharam
para suas crianças, vivenciaram o
processo de formação e se dedicaram aos cidadãos juiz-foranos da
educação infantil”, finaliza.

A crise econômica brasileira
tem se arrastando desde 2015.
Os primeiros sinais apareceram
em 2014 no setor energético, a
desaceleração do Produto Interno Bruto (PIB) e no fim daquele
ano, as empresas - principalmente as de exportações - começavam as demissões. Os anos
de 2015 e 2016, além de toda
tensão econômica já instaurada,
a crise política desencadeou uma
depressão financeira e o Brasil se
viu no fundo do poço.
O ano de 2017 iniciou-se com
expectativa de melhora. Saímos
da crise, mas com graves sequelas, essa é considerada a recuperação mais lenta da história
de nosso país. O crescimento do
PIB de 1,0% não foi o suficiente
para melhorar a vida de um
contingente de 13 milhões de desempregados e quase 13 milhões
de pessoas subempregadas.
Não há grandes indústrias
high tech, nem serviços empresariais sofisticados e com escala.
Não há inovação tecnológica
e nem novos produtos. As promessas de reformas ou as que
foram efetuadas pelo governo
federal em nada ajudaram no
fôlego da economia. Afinal,
muitas das contratações ou do
crescimento vieram por conta da
necessidade humana, ou seja,
serviços básicos e necessários
para a sobrevivência.
Vale lembrar que o crescimento de 2017 se deu por

conta da super-safra, que não
se repetiram em 2018, alguns
resultados positivos vieram
devido a liberação das contas
inativas do FGTS, que injetou
dinheiro na economia e limpou
o nome de um contingente de
negativados, abrindo a possibilidade de crédito e consumo.
Mas essas medidas não são
sustentável a longo prazo, e os
empresários sabem disso, por
isso as taxas de investimento
nas grandes indústrias, que
demandam mão de obra qualificada e melhores empregos,
não vem crescendo.
Tendo em vista todo esse
cenário desastroso, só resta aos
investidores e a própria população, que anda arredia com o
governo, esperar os resultados
das eleições e o que o próximo
presidente tem a propor para
resgatar o Brasil desse poço que
não tem fim.
Os cenários são incertos. Fato
é que o candidato do mercado
financeiro não tem emplacado
e os mais bem colocados são
incógnitos. Um ex-presidente
muito popular entre as classes
mais baixas, com brigas na
justiça afirma que vai revogar
todas as reformas feitas pelo
então governo, o segundo colocado, é uma incerteza pela sua
falta de conhecimento técnico
e, aparentemente, se mostra
decorativo para o Planalto. Fato
é que economicamente falando

ambos os resultados geram incertezas políticas e econômicas,
deixando o mercado estagnado
até as eleições.
Entre a população as incertezas continuam, até porque além
do contingente de desempregados, aqueles que conseguiram
retornar ao mercado de trabalho
os salários estarão mais baixos e
essa situação só agrava o retrocesso econômico, que implica
numa queda do consumo de
massa, inviabilizando o consumo
suficiente para levar as empresas a investir em tecnologia e
aumento da produção e sem
investimentos elas não criam
empregos.
É um ciclo vicioso, as empresas não contratam ou contratam com salários mais baixos,
a população não consome o
suficiente, o que implica nos
baixos investimentos e na baixa
produção.
Infelizmente, somente após
o fim das eleições e da definição de quem será o nosso
próximo governante, vamos
poder prever com um pouco
mais de assertividade nossas
previsões econômicas. Talvez
assim, as empresas tenham
mais segurança de definirem
suas políticas de investimento e
aquecer novamente o mercado.
Até lá, o caminho encontra-se
obscuro e incerto tanto para os
empresários brasileiros quanto
para a população.
Divulgação

PMCF

Coronel Fabriciano antecipa
13° salário dos servidores

Uma economia desolada
e as incertezas da eleição

A Prefeitura de Coronel Fabriciano realizou, no dia 27, o
pagamento da primeira parcela do
13° salário dos servidores públicos
municipais. Ao todo, 2.296 servidores ativos e mais 605 inativos
receberam a primeira parte do
benefício, injetando na economia
do município mais R$ 3,3 milhões.
A segunda parcela será paga em
dezembro. Por lei, o pagamento da
primeira parcela deve ser feito no
dia 20 de novembro e a segunda,
até o dia 20 de dezembro.
Segundo o Secretário de
Governança de Controle, Gestão

e Transparência, José Márcio
Gomes Pereira, a antecipação faz
parte da política de valorização
do servidor, implantada pela
nova gestão em 2017, e que vai
contribuir significativamente com
a economia do município. “Não
é novidade. A administração se
preocupa com a valorização do
servidor público municipal, pois
entende que esse é seu maior
patrimônio. Priorizamos a segurança financeira”, disse.
Ainda de acordo com José Márcio, os municípios mineiros passam
por uma grave crise econômica e

financeira, e em Coronel Fabriciano
não é diferente. “O governo do
estado deve mais de R$50 milhões
para o município e precisamos
cortar gastos. Por meio da gestão
séria e transparente do Dr. Marcos
estamos conseguindo manter as
contas em dia”, conclui.
Neste mês, o município fez
ainda o depósito dos valores referentes ao retroativo do aumento
salarial concedido aos servidores
em negociação com o sindicato da
categoria. Foram pagos mais de R$
619.000 referentes aos meses de
janeiro a setembro de 2018.

CNPJ CANDIDATO: 31.208.561/0001-04 | CNPJ JORNAL 07.134.411/0001-19 VALOR R$ 250,00
Coligação: Renovação
PATRIOTA - PTC
PMB

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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
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Praticar natação pode evitar afogamentos
Pixabay

Este tipo de acidente é a maior causa de morte acidental na infância
Da redação
Todos os dias 17 pessoas morrem
afogadas no Brasil. Destas, 3 são crianças,
de acordo com o Ministério da Saúde.
Segundo a ONG Criança Segura, em
2016 – ano no qual foi feito o último
levantamento –, o país contabilizou 913
óbitos por afogamento de crianças e
adolescentes até 14 anos. Essa é a maior
causa de morte acidental na faixa de 1
a 4 anos, sendo a piscina o local onde a
maioria dos incidentes ocorrem.
Para aumentar a segurança e evitar
acidentes, muitos pais optam por colocar
seus filhos na natação desde cedo. A profissional em educação física Ana Cristina
Barreto explica que, além de todos os
benefícios para a saúde, a prática é importante para a defesa. “Piscina e praia são
acessíveis e a criança sabendo as técnicas
auxilia bastante”.
Ela acrescenta que como as crianças
não têm maldade, a água pode se tornar
vilã. “Quando estão em grupo brincam de
empurrar, não tem noção de profundidade
etc. Neste ponto, as aulas também ajudam,
pois elas passam a ter maior percepção”.
No entanto, a especialista alerta que,
mesmo sabendo nadar, é necessário
atenção dos pais. “A criança pode ficar
cansada e se apavorar. O fato de saber
nadar não significa que está livre de se
afogar, mas acaba dando um pouco de
tranquilidade, porque ela tem técnicas
de natação”.

A gerente de produção Kristina Wagmann conta que sua filha, de 4 anos,
faz natação há quase 1 ano. “É muito
triste saber que essa é a maior causa
de mortes na infância. Se tratando de
uma criança, os olhos tem que ficar bem
abertos, independente do local ou nível
de aprendizado dela”.

É lei
Em BH, a Lei nº 11.110, sancionada pelo prefeito Alexandre Kalil (PHS),
determina que: “Ficam o clube desportivo e o clube de campo, que possuam
piscina em suas dependências, obrigados a manter um guarda-vidas para cada
1.250m² de espelho d’água, independentemente do tamanho das piscinas”

Fiat/Minas estreia fora de casa
na Superliga Masculina 2018/19
Arena Minas Tênis Clube na rodada
seguinte contra o Vôlei Renata, no
dia 5 de novembro, às 19h30. A
fase classificatória terminará em
março, e, nesta edição, as quartas
de final serão em melhor de três
jogos, enquanto as semifinais e as
finais serão em melhor de cinco.
Além do Fiat/Minas, disputam

Presidente da Associação Mineira de
Cronistas Esportivos (AMCE) amce@amce.org.br

a Superliga Masculina 2018/19 os
times Sesi-SP, Sesc-RJ, EMS Taubaté
Funvic (SP), São Judas Voleibol
(SP), Vôlei Renata (SP), Corinthians
Guarulhos (SP), Caramuru Vôlei
(PR), Copel Telecom Maringá Vôlei
(PR), São Francisco Saúde/Vôlei
Ribeirão (SP), Sada Cruzeiro (MG)
e Vôlei UM Itapetininga (SP).

R$852,00 - CNPJ: 11.120.602.0001-07

o seu consórcio multibrasileiro

ONDA
AZUL

Futebol tá fraco

E

ntre as boas coisas que
trabalhar no meio esportivo nos proporciona, a
melhor delas, certamente, é a
quantidade de amigos que conseguimos angariar. Não existe
um lugar ou situação em que
nos encontramos e, em pouco
tempo, a roda de conversa não
se abra com facilidade para falar
de futebol. É um assunto interessante, empolgante, com várias
visões e entendimentos, mesmo
que sempre sem o mínimo consenso de opiniões. Cada um tem
a sua e ponto final.
Como todo mundo conhece
muito sobre futebol, sendo um
treinador em potencial, a solução dos problemas está sempre
na ponta da língua e, em geral,
a culpa dos erros é quase sempre
da imprensa. Aí meus amigos, é
preciso tomar certos cuidados
para não complicar o papo,
evitando aumentar demais a
pressão da conversa.
O que observo como novidade é que, de uns tempo para
cá, o torcedor está cada vez mais
esclarecido, principalmente,
os mais novos e as mulheres.
Isto, graças aos vários espaços
dedicados ao futebol nos meios
de comunicação e fundamentalmente as redes sociais com suas
ferramentas instantâneas.
A imprensa esportiva vem
se preparando cada vez melhor,
tanto na qualificação dos profissionais, como na utilização
dos mais avançados recursos
tecnológicos. A transmissão de
um jogo por uma emissora de

rádio, que pouco tempo atrás
era algo complicado, exigindo
equipamentos pesados, cabos
imensos e circuitos telefônicos
analógicos, atualmente acontece
de forma simples, rápida e com
sinal totalmente digital.
O mesmo acontece em relação a televisão, jornais e outros
veículos que podem realizar
coberturas excepcionais. A organização do futebol também
melhorou de forma considerável.
É possível saber com enorme
antecedência a tabela dos jogos, com horários e locais. O
cerimonial antes de cada jogo
também avançou. Os clubes se
organizaram. A maioria criou
assessorias de comunicação com
profissionais qualificados e boa
estrutura.
Apesar de algumas pequenas dificuldades ou bobagens,
como a demora na liberação da
lista dos jogadores relacionados
ou o fechamento dos centros de
treinamentos antes dos jogos, e
até mesmo as dificuldades na
liberação de entrevistas, o serviço
funciona a contento em termos
de parceria com os veículos de
comunicação.
O que, infelizmente, não
melhorou, é a qualidade do futebol praticado dentro de campo.
No passado, nem tão distante,
era fácil encontrar cinco a seis
craques em cada time. Atualmente, para achar um jogador
diferenciado é preciso muita boa
vontade e uma lupa poderosa.
Em todos os times é fácil
observar atletas que não conse-

guem administrar os principais
fundamentos do esporte. Até na
parte física a coisa piorou. Contando com tantos profissionais
formados e equipamentos de
última geração, vários jogadores
não aguentam correr um jogo
inteiro e muitos não conseguem
nem fazer uma sequência de
jogos.
A desculpa é o calendário.
Mas não pode ser totalmente
aceitável. Os times sabem qual
calendário irão enfrentar. Precisam é montar elencos realmente
qualificados com capacidade de
enfrentar tamanha maratona.
Caso contrário vamos ficar sempre contando mais com a sorte
do que com a competência.
O fato é que o futebol brasileiro vai descendo a ladeira, cada
vez mais fraco e feio. Altamente
burocrático. Os treinadores se
especializaram em montar times
encolhidos, jogando para trás,
segurando a bola ao máximo e
tentando ganhar com um golzinho qualquer.
Nas coletivas, estes nobres
professores de futebol conseguem dar explicações surreais
a respeito do seu time e do
jogo. Passam a impressão que
já entram na sala com uma fala
decorada, tentando explicar o
inexplicável.
Assim caminha o nosso futebol, cuja tendência é ficar pior
a cada ano em termos técnicos.
Enquanto isso, vamos reunindo
os amigos e abrindo a roda de
conversa. Entre umas e outras,
essa é a melhor parte do futebol.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

RETA FINAL PRA

INVADIR A CÂMARA FEDERAL.

Ana Cristina explica que após o bebê
estiver vacinado, 6 meses, já está apto
para fazer natação, mas informa que
existe uma diferença na aula para essa
faixa etária. “Não é aprender a nadar,
mas é estimulado o contato com a água.
Mesmo porque, a técnica só é passada
após o sexto ano de vida. O profissional
começa a inserir o nado de costas e peito, porque a criança já tem um nível de
desenvolvimento motor maior”.
Ela destaca que a natação é indicada
para as crianças porque trabalha vários
aspectos. “Noção de espaço, ritmo e
esquema corporal. Além disso, aumenta
a consciência corporal e auxilia no desenvolvimento psicomotor”.
A prática ainda ajuda na saúde. A
princípio, foi o que fez Kristina colocar a
filha na natação. “Ela tem bronquite e
tinha muitas crises. A pediatra indicou e,
de fato, a respiração dela melhorou e as
crises diminuíram”.
Além de tudo isso, Ana Cristina ressalta
que, de um modo geral, a criança gosta
de água. “Essa relação começa no banho,
com a água caindo no corpo. É necessário
uma envolvimento lúdico, porque assim ela
passa a aceitar a natação como exercício
físico. Os pais devem buscar o esporte, a
princípio, por prazer e não para criar um
atleta mirim. A orientação de um profissional é importante para que a criança
encontre sua aptidão”, finaliza.

Luiz Carlos Gomes

Fiat/Minas

A Confederação Brasileira de
Vôlei (CBV) divulgou, na semana
passada, a tabela de jogos da
Superliga Masculina 2018/19. O
Fiat/Minas faz a sua estreia na
competição nacional no dia 27
de outubro, às 18h, diante do Corinthians Guarulhos, fora de casa.
A equipe minastenista jogará na
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