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TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA
PODE CHEGAR A MAIS DE R$ 93 MIL

O acompanhamento médico re-
gular ainda é a melhor manei-
ra de diagnosticar o câncer de 

mama. Descobrir a doença de forma 
precoce faz com que o tratamento 
além de mais eficaz, também seja 
mais barato. Estima-se que, quando 
a patologia é descoberta de maneira 
avançada, os custos dos procedimen-
tos necessários para a cura podem 
chegar a mais de R$ 93 mil, valor oito 
vezes maior se comparado ao que é 
gasto no estágio inicial.

ECONOMIA – PÁGINA 5
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 QUEM VAI PRESIDIR A ALMG?
Mesmo antes dos resultados das eleições para governador, 

os bastidores da Assembleia Legislativa andam agitados por 
causa de uma incógnita: quem será o novo presidente da Casa? 
Por enquanto, os primeiros nomes mencionados são Virgílio 
Guimarães (PT), Arlen Santiago (PTB), Agostinho Patrus Filho 
(PV), João Vítor Xavier e Dalmo Ribeiro, ambos do PSDB, Bosco 
do Avante, além dos emedebistas Tadeuzinho, João Magalhães 
e Sávio Souza Cruz.

POLÍTICA – PÁGINA 3Agostinho Patrus Filho 

SAÚDE E VIDA – PÁGINA 7
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GERAL – PÁGINA 9

GERAL – PÁGINA 9
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A ritalina é conhecida como a droga que facilita 
na concentração, mas o uso da substância está tão 
alto que já existe uma dificuldade em encontrá-la nas 
farmácias de Minas e em outros estados.

O Congresso e Feira Supermercadista e de Panifica-
ção Superminas Food Show 2018 movimentou cerca 
de R$ 1,85 bilhão em negócios do segmento. O evento 
realizado no Expominas, em BH, teve a chancela da 
Amis e do Amipão.

Em 37 locais de Mi-
nas, sendo 25 delas na 
região metropolitana da 
capital, já é possível pra-
ticar o krav maga, luta 
de origem israelita que 
tem como finalidade a 
defesa pessoal.

Conheça o drama de quem sofre do mesmo
mal de Rochelle de “Segundo Sol”

“Milagre” da concentração: 
uso em excesso faz ritalina 
desaparecer das prateleiras

Congresso supermercadista no
Expominas fatura R$ 1,85 bilhão

54 mil pessoas visitaram o local
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KRAV MAGA: TÉCNICA AJUDA NA DEFESA PESSOAL
Reprodução/Krav Maga Minas
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Devemos falar sobre sexualidade com as crian-
ças e adolescentes?

Trata-se de um tema que traz inquietações. Nas crianças 
causa bastante curiosidade, o que é natural. E para os adoles-
centes gira em torno da possibilidade do encontro sexual. É um 
assunto que, nessa idade, pode causar angústia. No entanto, 
é importante ser esclarecido para que se construa soluções 
adequadas e interessantes para cada um.

E não falar pode trazer alguma consequência?

Muitas. As dúvidas serão mantidas e, assim, eles tentarão 
buscar as respostas de outras maneiras e em fontes nem 
sempre seguras. Principalmente, os adolescentes que podem 
tentar colocar em prática o que acham que sabem, mas 
isso pode ser perigoso. Se eles não podem conversar com 
os adultos, que já tem alguma experiência, correm riscos. 

Existe uma idade adequada para começar a 
tratar do tema? 

Na medida que eles queiram saber. Com o passar da 
idade, há uma demanda de inúmeras dúvidas e aí é hora de 
esclarecer. É importante responder conforme surjam as per-
guntas, nunca além, mesmo porque eles não irão assimilar. 
A informação tem que ser adequada a idade de cada um.

 

Esse assunto divide opiniões porque muitos pais 
acham que isso vai estimular precocemente a 
criança à vida sexual, isso pode acontecer?

Falar sobre a sexualidade não é incentivar o ato, mas o 
contrário. A medida que você discute o tema, diminui a pos-
sibilidade da prática, principalmente a perigosa. Conversar 
e auxiliar as crianças e adolescentes em suas inquietações, 
esclarecer como as orientações ocorrem, não conduz e nem 
incentiva ninguém a tornar-se homossexual ou heterossexual. 
Essas questões não estão ligadas. Mas, por outro lado, permite 
que aquele que esteja com dúvidas encontre seu lugar e deci-
da, de forma segura, a maneira de se comportar futuramente.

É obrigação da escola ou da família falar sobre 
sexualidade? 

Ambos têm suas responsabilidades e papéis no escla-
recimento do assunto. Contudo, a escola passa a ser um 
ótimo lugar de escuta, pois é onde eles se sentem mais 

à vontade para fazer perguntas que não fariam aos pais 
ou responsáveis. Além disso, pode haver um diálogo com 
pessoas da mesma idade, com a mediação do professor 
que percebe outras crianças ou adolescentes com pontos 
de vistas diferentes ou semelhantes. 

E como a escola deve abordar a questão?

Com os menores, de forma lúdica. Atividades corporais, 
que mostrem as diferenças e contos que falem de relações. 
Já com os adolescentes, por meio do conhecimento cien-
tífico ou literatura, ambos podem fornecer informações 
interessantes e pertinentes.

 

As instituições estão preparadas para educar 
também nessa área?

Sempre foi difícil falar sobre esse assunto. E ele, de fato, 
não é simples. Envolve conflitos pessoais com a família, 
valores éticos, morais e religiosos. É sempre um tabu. Mas, 
hoje, as escolas estão cada vez mais preparadas para tratar 
do tema sexualidade, principalmente, porque estão sendo 
mais demandadas.

 

Como a chegada da tecnologia e o fato da crian-
ça ser exposta a tanta coisa pode influenciá-la?

A tecnologia prolifera os temas. Ela pode ser perigosa, 
porque é difícil controlar o acesso à info rmação, então, o 
que não é esclarecido com os pais ou na escola, é encon-
trado na internet. Porém, não necessariamente da forma 
adequada. É importante o diálogo para sanar as inquie-
tações. Ninguém deve ficar à mercê do conteúdo online. 

O “kit gay” tem gerado polêmica nos últimos 
dias. Qual a importância de falar sobre esse 
tema e como isso reflete no entendimento das 
crianças acerca do que é considerado diferente 
perante à sociedade?

A cartilha ficou conhecida como “kit gay” e essa já é 
uma forma pejorativa de falar sobre ela. Na verdade, era 
uma tentativa de trazer uma discussão sobre a diversidade 
sexual e a importância de respeitar o diferente, além de 
uma educação de gênero e diferença entre homens e mu-
lheres. É essencial que, desde cedo, as crianças entendam 
o processo de tornar-se homem ou mulher e que isso é um 
trabalho complexo ao longo da vida.

Sexualidade na infância
Falar sobre o tema não incentiva, mas sim
diminui a possibilidade da prática precoce

A final, a escola deve ou não falar 
sobre sexualidade com as crianças e 
adolescentes? Esse é um assunto que 

tem dividido opiniões. Para alguns, falar é de 
suma importância, pois orienta os alunos 
acerca de inúmeras questões como preven-
ção às Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DSTs). Já outros, acreditam que o conteúdo 
pode influenciar a iniciação sexual precoce.

Para entender melhor a influência que o 
tema pode ter sobre esse grupo, o Edição do 
Brasil conversou com a professora do curso 
de Psicologia da Newton Paiva, Margaret 
Pires (foto). Ela é doutora em Educação 
pela UFMG, membro da Escola Brasileira de 
Psicanálise-Seção Minas Gerais e autora do 
livro “O fracasso escolar e a família: o que a 
clínica ensina?”.

O ministro Carlos Horbach, 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) mandou retirar do ar 
vídeos em que o candidato à 
Presidência da República Jair 
Bolsonaro (PSL) diz que o livro 
“Aparelho Sexual e Cia.”, edi-
tado no Brasil pela Companhia 
das Letras, fazia parte da carti-
lha “Escola Sem Homofobia”, 
produzida em 2010, e que ficou 
conhecida como “Kit Gay”. 

Bolsonaro atribuiu a dis-
tribuição do kit ao adversá-
rio Fernando Haddad (PT) e 
ex-ministro da Educação di-
zendo que a cartilha seria dis-
tribuída para crianças, mas, 
ela era voltada à formação de 
educadores e não tinha previsão 
de distribuição para alunos. O 
programa não chegou a ser 
colocado em prática. De fato, 
foi Haddad quem criou a carti-
lha, porém sua distribuição foi 
suspensa em 2011 pela então 
presidente Dilma Rousseff (PT); 
na ocasião ela informou que 
nenhum órgão do governo 
poderia fazer “propaganda de 
opções sexuais”.

A polêmica
do Kit Gay
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Pleito sem violência 

A política é coisa séria para ser tratada com tanta superfi cialidade, 
como vem acontecendo neste pleito, por alguns formadores de 
opinião que, em nome da ambição, estão incentivando o con-

fronto de ideias. Isso está causando uma disputa ideológica, chegando a 
ser capaz de induzir as pessoas a atos indevidos, inclusive a violência. O 
que estamos vendo não é democracia. Isso tem outro nome: selvageria!

Como antítese a essa realidade, recomenda-se uma boa dose de cau-
tela para evitar que os debates virem truculência, já que temos o exemplo 
da agressão sofrida pelo candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL) em 
Juiz de Fora, manchado com sangue a história dessa eleição. Os políticos 
deveriam nutrir aquele ditado popular: “devem ser adversários, mas não 
inimigos”. O fato é que no alto de seus postos, eles estarão protegidos 
contra as manifestações explosivas, enquanto a população fi ca na mira 
dos aproveitadores, que só querem propalar os seus ideais de cunho 
ideológico com uma única fi nalidade: conquistar o poder, mesmo que 
se valham de agressões físicas. 

Na verdade, o Brasil, de pessoas trabalhadoras e ordeiras, nunca 
vivenciou uma situação como a de agora. Temos que rogar a Deus para, 
uma vez terminado o segundo turno, tudo volte ao normal, evitando ter 
de conviver com um país dividido. Caso isso não ocorra, o sofrimento da 
população pode ainda ser maior, posto que, atualmente, existem mais 
de 13 milhões de pessoas sem emprego formal. 

A divisão entre pobres e ricos já existe. No entanto, os próximos 
dirigentes do Brasil e de Minas, perpassando pelo Congresso Nacional, 
têm de cuidar de atenuar a histeria pública, que tem colocado parentes 
e amigos em lados opostos diante de um debate fomentado pelos can-
didatos. Depois das eleições, os vitoriosos, como contrapartida, oferecem 
pequenas esmolas aos mais humildes, de preferência via programas 
sociais, sem apostarem em um plano nacional de crescimento da nação. 

Entretanto, o barão nunca perde. Usa de técnica sofi sticada para 
conquistar os eleitores para, em seguida, desfazer-se desta aliança de 
pobre com ricos, pois isso não interessa aos poderosos. É uma parceria 
feita apenas com objetivo de receber os votos, validando um pleito que 
está cada vez mais eivado de pormenores, incluindo a possibilidade de 
interferência de interesses internacionais. 

O poder conquistado a qualquer preço deixa um rastro indesejado de 
sabor amargo na boca de todos, inclusive dos vencedores.

Percebe-se o povo brasileiro mais crítico 
e disposto a promover mudanças na 
mentalidade política (e principalmen-

te dos políticos), haja vista que tradicionais 
e quase vitalícios caciques foram defenes-
trados nas urnas.  

Isso deve ser visto como renovação. O 
povo preferiu mudar, apostando em lideran-
ças novas a velhos grupos que nos últimos 
30 anos se revezavam no poder.

Tivemos outros bons exemplos da 
atenção do eleitor no sentido de promover 
filtragem na política. Emblemático foi o 
fato da rejeição a envolvidos em corrupção, 
principalmente investigados pela Lava Jato. 
A própria Força Tarefa relacionou 31 políticos 
investigados e/ou réus que não se elegeram.

É correto afirmar que a renovação só não 
foi maior porque o financiamento público de 
campanha não beneficiou os novos, sendo 
distribuído preferencialmente para os caci-
ques e candidatos tradicionais e influentes 
em seus respectivos partidos, barrando 
oportunidades aos iniciantes e funcionan-
do como desestímulo. Por isso, na Câmara 
Federal restou um grupo de deputados que 
acumulam entre 24 e 28 anos de mandatos 
consecutivos e nas Assembleias Legislativas, 
assim como no Senado, também muitos 
notórios carreiristas permaneceram.

Em Minas Gerais notou-se esse posicio-
namento seletivo, embora os candidatos não 
estivessem diretamente ligados à Lava Jato, 
mas a outras investigações, como Fernando 
Pimentel (PT), Aécio Neves do PSDB (que se 

salvou ao optar por uma alternativa mais 
viável, trocando o Senado pela Câmara 
Federal) e a ex-presidente Dilma Rousseff 
(PT) rejeitada para o Senado. 

Os ventos de renovação favoreceram 
alguns políticos e partidos ainda não con-
taminados. Exemplo é o Novo.  Além de 
expressiva votação no seu primeiro pleito 
presidencial (5º. lugar geral) vencendo siglas 
como MDB e Rede, disputa o segundo turno 
ao governo de Minas Gerais.

Outra constatação é de que o eleitor 
preferiu candidatos com comportamento 
político mais definido, rejeitou a pregação 
de meio-termo. Isso já havia ocorrido na 
campanha de Fernando Collor em 1989 e 
repetiu-se agora com Bolsonaro. Mensa-
gens mornas e bandeiras sem forte apelo 
popular não encontraram receptividade 
nas urnas. Aliás, esta eleição acabou muito 
parecida com a de 1989. Todos os grandes 
partidos participaram no primeiro turno com 
o melhor de suas lideranças, no entanto, a 
predominância ficou com uma sigla de me-
nor expressão. Naquele ano, nomes como 
Ulysses Guimarães, Mário Covas, Leonel 
Brizola, Aureliano Chaves não tiveram a 
votação esperada e o segundo turno ficou 
entre Fernando Collor (PRN) e Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT). Agora, o PSL sem a tradição dos 
demais levou Bolsonaro para a definição em 
segundo turno.

Ficou evidente, também, que esta eleição 
foi visivelmente plebiscitária, polarizada entre 
duas correntes, o petismo e o antipetismo. O 

primeiro turno deixou essa tendência bem 
clara, tanto assim que para o segundo turno 
foram Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro 
(PSL), este encarnando o antipetismo desde 
o início e com mais contundência. Vejo como 
importante perspectiva de redefinição do 
sistema político-partidário com a cláusula 
de desempenho eleitoral, conhecida como 
cláusula de barreira, que levará à gradativa 
redução do número de partidos. Neste ano – 
primeira eleição com a vigência do dispositivo 
– 14 siglas não atingiram a representatividade 
exigida e o total deve cair de 32 para 18 parti-
dos. Os atingidos não terão tempo no horário 
eleitoral gratuito para pregação e nem o 
amparo financeiro do Fundo Partidário. Seus 
integrantes certamente irão se abrigar em 
outras siglas.

Por todos esses fatos e circunstâncias, 
e as respostas populares reveladas pelas 
urnas, acredito que esta eleição pode ser 
considerada um divisor de águas em prol 
da mudança da própria política. Se o povo 
despertou mesmo para a efetiva participa-
ção é um acontecimento auspicioso, pois 
o fortalecimento da democracia depende 
dessa participação popular, principalmente 
através dos partidos, com novas lideranças 
sem vícios, novas ideias e verdadeira dispo-
sição para o trabalho sério, comprometido 
com as aspirações nacionais. Acredito que 
deste pleito podemos tirar lições positivas, 
tivemos avanços e podemos avançar muito 
mais para o aperfeiçoamento do sistema 
político e consolidação da democracia.

Eleição 2018: divisor de águas

A cartilha era
uma tentativa
de trazer uma

discussão sobre a
diversidade sexual
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Governo Zema
Reeleito deputado federal e o mais votado de Minas, o 

coordenador da campanha de Bolsonaro (PSL) no Estado, Mar-
celo Álvaro Antônio (PSL) considera que a ideia do candidato 
Romeu Zema (Novo), de só convidar técnicos para o seu secre-
tariado é perfeitamente válida e compatível. Ele lembra que 
em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Kalil (PHS) prometeu 
isso em campanha e cumpriu, em sua equipe de administração 
não há nenhum político. Segundo o parlamentar, o prefeito 
está indo bem.

Militares no poder
Há cerca de um ano, o consultor político Joaquim Duarte 

antecipava a um grupo de amigos: “Na minha avaliação, os 
militares querem voltar ao poder, desta vez, para não serem 
chamados de golpistas, através do voto do eleitor”, disse na 
época. Agora, com um capitão e um general do Exército próxi-
mos ao Palácio do Planalto, Joaquim rememora: “Eu já previa 
isso desde o ano passado”. Uma profecia? 

Empresário na política 
Em Minas, muitos empresários disputaram o pleito de 2018, 

a maioria, porém, perdeu a eleição. Não foi o caso de Igor Timo 
(Pode), com 36 anos e um nome de sucesso no segmento de 
segurança, está eleito deputado federal. Com ideias inovadoras 
e promete trabalho em Brasília.

Símbolo da corrupção 
O apoio do PTB nacional ao candidato Jair Bolsonaro (PSL) 

pode ser um presente de grego, já que o presidente do partido, 
Roberto Jefferson, é um verdadeiro símbolo da corrupção. 
Opinião do jornalista de Brasília, Gerson Camarotti. 

Petistas x Petistas 
Até agora os petistas da vanguarda de Minas continuam 

procurando culpados pela derrota do governador Fernando 
Pimentel e da ex-presidente Dilma Rousseff. Essas desavenças 
de bastidores quase resultaram em um duelo físico entre os 
deputados Odair Cunha e Rogério Correia, a quem Odair 
tratou por “oportunista eleitoral”. O tempo ficou turvo durante 
um encontro entre ambos, na sede do partido em BH. Uma 
loucura! 

PT sem aliança
Ao fazer um comentário na TV Globo News, o jornalista e 

escritor Merval Pereira sentenciou: “O Partido dos Trabalhado-
res prefere perder sozinho a ter que fazer alianças com partidos 
distantes de sua ideologia. É uma decisão de disputar a presi-
dência de maneira isolada, como se estivessem desafiando”.  

Cena única - Apenas para registro, a vice de Fernando Ha-
ddad (PT) é a deputada Manuela D’ávila (PCdoB) do Rio Gran-
de do Sul. Portanto, a análise do jornalista carece de reparo.    

Dinis x Anastasia
O grupo político ligado a Dinis Pinheiro (SOD) destila fel 

contra o candidato Antonio Anastasia (PSDB). Na campanha 
para o Senado, o tucano só pediu votos para Rodrigo Pacheco 
(DEM). A turma mais próxima ao ex-presidente da Assembleia 
não perdoa o candidato a governador de Minas. Isso ainda vai 
dar pano pra manga...

PT sem dinheiro
Coordenador da campanha do presidenciável Fernando 

Haddad (PT) em Minas, o reeleito deputado federal Reginal-
do Lopes (PT) tem se queixado sobre a falta de dinheiro para 
realizar eventos mais expressivos em favor do candidato petista. 
Aliás, já no primeiro turno, houve choradeira por carência de 
recursos na campanha do então candidato do partido Fernan-
do Pimentel (PT). Coisas da política mineira. 

Deputado volta a ser vereador
A legislação eleitoral brasileira é realmente muito complexa 

e cheia de labirintos. Vejam só, o coronel Piccinini (PSB) era 
vereador e assumiu a Assembleia Legislativa recentemente. 
Agora, perdeu a reeleição para deputado, porém volta a 
Câmara Municipal, pois o seu substituto foi eleito deputado 
estadual e ele, pela lei, tem o direito de assumir a vaga de 
quem se tornou suplente no pleito para a Câmara. Bem, deixa 
prá lá.  É tudo muito confuso, não? O resultado disso tudo é 
que o coronel Piccinini continua nas “bocas”. 

Derrotados com Anastasia
O senador Anastasia (PSDB), caso seja eleito governador, 

pelos cálculos dos matemáticos da política mineira, terá de 
abrigar cerca de 15 deputados que não conseguiram reelei-
ção. Ou seja, haverá pressão para não deixar seus antigos 
companheiros na mão, inclusive o tucano mais emblemático 
de Minas, Bonifácio Mourão. 

 

Eleitor fiel
“A primeira pesquisa comprova o que já estava mais ou 

menos desenhado no primeiro turno: o eleitor de Jair Bolso-
naro (PSL) é fiel, e isso quer dizer que, neste segundo turno, o 
petista Fernando Haddad terá muita dificuldade de reverter 
esta realidade”. Opinião da poderosa diretora executiva do 
Ibope, Márcia Cavallari. 

Bolsonaro presidente
Ainda segundo informações de Brasília, alguns assessores 

de Jair Bolsonaro (PSL) já estariam articulando com o Palácio 
do Planalto detalhes de como seriam os preparativos da tran-
sição de governo. Vê se pode, gente.

Para definir o roteiro do painel da Associação 
Mineira de Municípios (AMM) com os candidatos 
ao governo de Minas Gerais, que será promovido 
pela AMM no dia 22 de outubro, os assessores de 
Antonio Anastasia (PSDB) e Romeu Zema (Novo) 
estiveram na sede da Associação.

Conforme foi apresentado pelos represen-
tantes da AMM, o painel terá quatro partes: 
cinco minutos de cada candidato para a 
apresentação e exposição do plano de gover-
no, conforme ordem previamente sorteada; 
seguidas de dez perguntas elaboradas pela As-
sociação sobre as principais pautas de interesse 
dos municípios, sendo três minutos para cada 
resposta. Além disso, serão sorteadas quatro 
perguntas aleatórias propostas pelos prefeitos 
participantes, que serão depositadas em urna 
e cada candidato terá três minutos para as 
respostas. A última etapa são os cinco minutos 

para as considerações finais de cada candidato.
Segundo o coordenador-geral de Comu-

nicação da AMM, Lu Pereira, a reunião prévia 
com os assessores dos candidatos é de extrema 
importância, pois permite que todos conheçam 
as regras e tudo ocorra dentro do planejado. 
“Foi uma excelente reunião, apresentamos as 
regras do painel e os assessores aprovaram 
nossa proposta. Seguimos as orientações do 
presidente Julvan Lacerda, de que seja uma 
exposição pautada nas demandas municipa-
listas. Será uma grande oportunidade para 
os prefeitos conhecerem as propostas dos 
candidatos e os compromissos deles para com 
os municípios”, disse.

Participaram da reunião, a assessora do 
candidato Antonio Anastasia, Flávia Costa, o 
assessor do candidato Romeu Zema, Arthur 
Fernandes, o superintendente-executivo da 

AMM, Rodrigo Franco, o coordenador-geral de 
Comunicação da associação, Lu Pereira, e o 
assessor jurídico da entidade, Thiago Ferreira.

Transmissão ao vivo

Para ampliar a visibilidade do evento, o 
painel organizado pela AMM também será assis-
tido em todo o estado por meio de transmissão 
ao vivo. Além do canal AMMTV no Youtube, do 
Facebook e Instagram da associação, os interes-
sados poderão assistir em tempo real em dois 
grandes canais de comunicação parceiros do 
painel: o portal de notícias e a Associação Minei-
ra de Rádio e Televisão (Amirt), que transmitirá 
em rede pelo seu portal para que as rádios e TVs 
do interior também possam transmitir o painel. 
Local: Teatro Ney Soares (Rua Diamantina, 463 
/ Bairro Lagoinha – Belo Horizonte).

Começa a corrida pela eleição
da presidência da Assembleia

Nos bastidores da Assem-
bleia Legislativa, o assunto 
é um só: a eleição da Mesa 

Diretora da Casa. Há 4 anos, havia 
uma coligação forte, com PT e MBD 
dominando o governo estadual 
e uma megabancada que reunia 
cerca de 27 dos 77 parlamentares.

Desta vez, o cenário é com-
pletamente oposto. Está tudo  
fragmentado e não há certeza de 
quem será o governador do Estado, 
critério importante para balizar 
essa disputa, que promete ser fer-
renha, especialmente, em relação 
à eleição de presidente da ALMG.

Nomes em evidência 
Cerca de 8 dias após a re-

alização da eleição de 2018, o 
primeiro nome mencionado para 
disputar o posto da presidência 
foi o do petista Virgílio Guima-
rães. Ex-deputado federal e es-

tadual, ele está de volta, eleito 
com mais de 91 mil votos. Seu 
partido é dono da maior bancada 
na Casa, com 10 integrantes. Mas 
ele próprio, segundo amigos, 
não quer discutir isso agora. De 
acordo com fontes ouvidas, ele 
quer esperar o resultado do pleito 
do segundo turno, tanto para o 
governo de Minas, como para 
Presidência da República.

Quando circulou pela primei-
ra vez nos corredores da Assem-
bleia, após sua sexta eleição, 
desta vez com 82.130 votos, o 
médico Arlen Santiago (PTB) 
foi saudado como candidato a 
presidente do Legislativo. Mi-
neiramente, ele esboçou um 
sorriso matreiro e respondeu: 
“Vai falando que pode pegar”. 
Sobre a possibilidade de sua 
entrada em cena nessa disputa, 
pouco se sabe, o certo é que ele 
teria apoio de grande parte dos 
deputados do MDB.

Já no caso de Romeu Zema 
(Novo) ser eleito governador, o 

nome do deputado Bosco (Avan-
te) passaria a ter chances, por 
ser conterrâneo de Zema. Bosco 
é pecuarista, advogado e está no 
seu terceiro mandato.

No âmbito do PSDB, também 
são cogitados nomes. O primeiro 
é do veterano Dalmo Ribeiro, 
muito ligado ao candidato a 
governador Antonio Anastasia. 
Mas a ala mais jovem do partido, 
segundo fontes, teria simpatia 
pelo nome do deputado João Vi-
tor Xavier, ex-vereador da capital, 
eleito para seu terceiro mandado 
como estadual, com 75 mil votos. 

Com 70.055 votos, o empre-
sário Agostinho Patrus Filho, um 
dos caciques do Partido Verde em 
Minas, está de volta ao legislativo 
mineiro pela quarta vez. Segun-
do comentários nos bastidores, 
ele poderia ser a surpresa neste 
pleito imprevisível.

Relativamente ao Partido 
Novo, do candidato a governador 
Romeu Zema, há indícios dos 
nomes de Betão, Laura Serrano 

e Guilherme da Cunha, os únicos 
eleitos. Mas se trata de jovens 
cristãos, que passariam a con-
viver com um grupo hermético, 
que sempre atua em conjunto 
e que dá preferência aos con-
siderados, por eles, como mais 
“experientes”.

Há 4 anos, o MDB era a 
primeira bancada, hoje, ocupa 
o segundo lugar com 8 parla-
mentares. No que se refere a 
condução da Mesa Diretora do 
Legislativo, os comentários são 
variados. O veterano Sávio Souza 
Cruz foi o primeiro a colocar seu 
nome à disposição, mas quando 
se faz uma pesquisa, os emede-
bistas também têm simpatia por 
Tadeu Martins Leite, que já cami-
nha para o seu terceiro mandato 
como parlamentar, dessa vez 
com 72.367 votos. Existem ainda 
citações veladas em relação aos 
deputados João Magalhães e 
Thiago Cota. Ou seja, pelo visto, 
o partido já estaria começando 
uma nova legislatura dividido.

Virgílio Guimarães (PT) acumula experiência política

Arlen Santiago é filiado ao PTB mineiro

João Vitor Xavier (PSDB) pode ser uma solução entre os tucanos
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Mercado pet faturou quase 
R$ 33 bilhões no ano passado

Os animais de estimação são membros da família 
e, como tais, as preocupações e gastos com eles só 
aumentam. Segundo dados do Instituto Pet Brasil, 
em 2017, o mercado pet faturou R$ 32,92 bilhões, 
crescimento de 5,8% em relação a 2016, quando o 
segmento arrecadou R$ 31,11 bi. 

Ainda de acordo com a entidade, o destaque 
está no varejo especializado (pet shops), que repre-
senta a maior fatia no desempenho do setor, com 
saldo de R$ 26,61 bilhões, venda direta de animais 
pelo criador ao tutor, com R$ 3,39 bilhões; e varejo 
alimentar (alimentos vendidos em supermercados), 
com R$ 2,03 bilhões (representa 6,1% do canal de 
vendas). Além disso, pela primeira vez, as vendas 
eletrônicas fizeram parte da metodologia, represen-
tando 2,7% do faturamento total. Entretanto, os pet 
shops físicos ainda são o grande canal de compras, 
com índice de 80,9% de preferência do consumidor.

Segundo o presidente-executivo da Associação 
Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de 
Estimação (Abinpet), José Edson de França, o ano 
passado também ficou marcado pela acentuada 
profissionalização do setor, o que gerou esse bom 
resultado. “Serviços de dog walker, creches e outros 
cuidados têm ganhado mais espaço, criando um 
filão de mercado dentro dos serviços para animais 
de estimação, indo além do banho e tosa”, informa.

Entraves
França afirma que, mesmo em tempos de crise, 

os tutores diminuem o investimento, mas não deixam 
de investir no pet. “O público não deixou de comprar, 
mas passou a escolher produtos de categorias padrão, 
ao invés de premium. Isso, aliado à alta de preços 
causada pela inflação e aumento de impostos, faz 
com que o setor enfrente dificuldades. O aumento 
de volume de negócios ao longo de 2017, em torno 
de 3%, foi muito influenciado por itens mais baratos”, 
revela. 

Outro desafio enfrentado pelo mercado pet é a 
alta tributação dos produtos. “Apesar de uma fonte 
de alimentação completa e balanceada ser essencial 
para a qualidade de vida e bem-estar dos animais, os 
alimentos ainda são considerados ‘supérfluos’ pelo 
sistema de tributação. O resultado é que entre IPI, 
ICMS e PIS/Cofins, as taxas dessa indústria chegam 
a 51,2% do preço total. Ou seja, a cada R$ 1,00 pago 
pelo consumidor, mais de R$ 0,50 centavos são 
compostos somente de impostos”.

E, para este ano, espera-se mais avanço do setor. 
“O nosso potencial de crescimento é gigantesco. O 
Brasil é o terceiro maior mercado do mundo para 
produtos voltados aos animais de estimação, atrás 
apenas dos Estados Unidos e Reino Unido”, finaliza.

O local oferece vários serviços, desde produtos 
alimentícios, boutique, veterinário, serviços de higiene 
e estético. “No setor de alimentos, é possível encontrar 
sorvete, gelatina, cupcakes, biscoitos, cervejas, café, 
pipoca e também estamos atentos às épocas do ano: 
na Páscoa tivemos ‘ovo’ e no Natal teremos panetone. 
Além disso, as comidas são naturais e certificadas pelo 
Ministério da Agricultura”. 

A Padaria Pet também oferece um local para fazer 
festa de “auniversário” e piscina de bolinhas para o 
cães se divertirem. 

Outra pessoa que também está de olho nesse 
mercado é a psicóloga Priscila Mendonça que, nas horas 
vagas, é fotógrafa pet. “Desde criança faço resgates de 
bichos de rua e dediquei boa parte do meu tempo livre 
com eles. Nesse mesmo período, me apaixonei pela 
fotografia e na hora de escolher o nicho que queria 
trabalhar não tive dúvidas: fotografar os pets”. 

Ela ainda não conseguiu largar o seu emprego de 
carteira assinada para se dedicar exclusivamente, mas 
isso está nos seus planos. “Esse é um mercado que tem 
crescido bastante, porque os pets são parte da família e 
ocupam um papel importante na vida das pessoas. O 
ensaio pet pode ser feito em vários formatos e diferentes 
locais”, conclui.

De acordo com informações divulgadas 
pela PNS e publicadas pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), há mais de 132 milhões de animais 
estimação no país. Calcula-se que os lares bra-
sileiros possuam mais de 52 milhões de cães, 
38 milhões de aves, 22 milhões de felinos e 18 
milhões de peixes. Minas é o estado brasileiro 
que tem mais lares com cães domésticos: 
46,7% dos domicílios mineiros convivem com 
animais de estimação, à frente da cidade de 
São Paulo, que tem 43,4%.

De olho no mercado
Para atender a essa demanda, Marcelo Zamana 

trouxe para Minas Gerais a primeira Padaria Pet do 
estado. Inaugurada em janeiro, o seu faturamento 
mensal chega a R$ 12 mil. “Eu e minha esposa estáva-
mos querendo investir em algo com valor agregado. 
A nossa intenção é que os pets levem os donos para 
a padaria e não o contrário”. 

Padaria Pet
Endereço:

Avenida Aggeo Pio Sobrinho,
nº 322 - loja 8 -  Buritis, BH

Horário de funcionamento:
De segunda-feira a sexta, de 9h às 
19h, e aos sábado, de 9h às 16h. 

Ticket médio: R$ 10.

Margarida Foto Pet
Site:

margaridafotopet.
wixsite.com/

margaridafotopet
Telefone de contato:

(31) 99605-9456 
Valor do ensaio:

de R$ 150,00
até R$ 400,00.

Padaria Pet oferece diversos serviços
para os animais de estimação
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Participação de cada segmento em 2017

1 – Sinopse – A todo momento, há um 
dirigente público, exonerando um de seus 
homens de “confiança”, de seu respectivo 
cargo! Nessas horas, aflora-se um cenário 
“trágico grego” de sofrimento para alguns e 
maravilhoso de alegria pra outros! “Tumul-
tos sem fins”, conversas verticais, dissabores 
horizontais, “fofocas”, mágoas e ódios 
prevalecem em abundância! Naturalmente, 
tudo isso retrata o cenário competitivo em 
que vivemos É como se o “diabo saísse do 
fundo do inferno e assumisse o ambiente”, 
principalmente, quando há um efeito 
“cascata” de outras exonerações, sem que 
as “vítimas” saibam, o motivo! Algumas 
vezes, próximo dessas situações, lembran-
do o saudoso dramaturgo e humorista 
Millôr Fernandes, constatei com discrição 
que tudo isso constitui-se na “maravilha 
da política”, que possui o fel como base! 
Sem esses fatos, não existiriam as movi-
mentações e as emoções! Na área pública, 
não se perde o lado alegre da “gestão do 
divertimento”, onde as autoridades do 
Legislativo, Executivo e Judiciário, hoje, são 
os principais protagonistas! As “mentiras 
descabidas”, junto à histórias absurdas se 
tornam envolventes e divertidas, saindo 
até mesmo, “fora de sentido”! O setor de 
prefeitura, por si só, torna-se um cenário 
dificultoso para a elaboração de um estudo 
sobre o planejamento estratégico.

2 – Comportamento humano – Recordo-
-me de um servidor público que, através de 
uma palestra, para um seleto número de 
colaboradores (secretários, diretores etc), 
foi aclamado com aplausos pela clareza de 
conteúdo, planos etc, foi exonerado de seu 
cargo, no outro dia! Ou seja, figurativamen-
te, no dia da palestra ele era o “artista” e 
no outro, transformou-se em “bandido” e os 
estudos foram todos para o “ralo do esgoto”, 
fazendo com que a instituição perdesse a sua 
linha de desenvolvimento econômico!

3 – Ciúme e inveja -  Nas organizações 
públicas municipais, o conhecimento mais 
profundo sobre novas tecnologias, inovações 
em gestão, planejamento etc por parte de um 
servidor “mais estudioso” geram forte carga 
de “ciúme e inveja”, na maioria dos integran-
tes da equipe, principalmente, secretários, di-
retores, procuradores jurídicos etc do prefeito! 
Há cenários que, até a “esposa” do prefeito, 
deseja dar seus “pitacos”! A fidelidade e a 
lealdade devem ser construídas pelo prefeito, 
de forma profissional, auxiliado por um espe-
cialista da área! Com o passar dos tempos, 
naturalmente, a espiritualidade colabora na 
“leitura” dessas diversidades, bem como a 
percepção das pessoas de “energias vibracio-
nais” tão negativas ao nosso redor, que não 
deixam nada progredir, como bem explica a 
Dra. Ana Beatriz no seu “best Sseller” - Mentes 
Perigosas – O Psicopata mora ao lado!  

4 – Tô nem aí – Há prefeitos que não 
estão “nem aí” para utilização da ferramenta 
“planejamento estratégico”, porque o seu 
objetivo maior é que tudo fique fora do con-
trole, para o mesmo verificar, através do des-
controle, como poderá “obter” vantagens! Li 
em algum lugar que: “planejar é desenhar o 
futuro e diligenciar para manter esse futuro 
sob controle”! Inclusive, há prefeitos que não 
leem nem uma página de exaustivos estudos 
econômicos, planejamento etc que foram 
desenvolvidos, para a melhoria do município 
e de seu respectivo desempenho!

5 – Fidelidade e lealdade – Não se de-
senvolve um estudo de planejamento estra-
tégico em uma prefeitura, se os respectivos 
secretários, diretores, juntamente com o pro-
curador jurídico não estiverem “alinhados” 
e entrosados entre si e, principalmente,  com 
lealdade ao respectivo prefeito! 

6 – “Desfile de vaidades” de secretários 
de prefeito – O início da gestão de qualquer 
prefeito é um verdadeiro “festival de deslum-
bramentos”! A disputa é tão “acirrada” que 
parece mais, figurativamente, uma “disputa 
de modelos”, antes do desfile, conforme cita 
o dramaturgo Millôr Fernandes! 

7 – Considerações Finais – Realmente, 
desenvolver um planejamento estratégico 
do “início ao fim”, no ambiente de uma 
prefeitura municipal, constitui-se mesmo 
em um desafio!

Gestão Municipal III – Planejamento Estratégico da
Prefeitura – Comportamento Humano - (Parte 3)

Ação do Adalclever
Embora esteja próximo a deixar o infl uente cargo de pre-

sidente da Assembleia, o deputado Adalclever Lopes (MDB) 
tem conversado com colegas mais próximos visando costurar 
um caminho para eleger o futuro presidente da Casa. Aliás, 
tem gente dizendo que vai fazer de tudo para emplacar outro 
emedebista em seu lugar, que poderia ser Sávio Souza Cruz ou 
Tadeu Martins Leite, o Tadeuzinho, reeleito para seu terceiro 
mandato. A conferir...

Eleição em Betim
Betim, um dos grandes colégios eleitorais de Minas, não 

elegeu sequer um deputado. Maria do Carmo Lara (PT) e 
Pinduca (Pode) tentaram voltar para a Assembleia, mas não 
conseguiram. O veterano deputado Ivair Nogueira (MDB) 
não foi reeleito e o ex-presidente da Câmara de lá Rômulo 
Veneroso (Avante) também não emplacou uma vaga como 
deputado federal.

Eleição em Uberlândia
Em Uberlândia, o grupo político do prefeito Odelmo Leão 

(PP) foi praticamente dizimado. Enquanto isso, os seus adver-
sários Weliton Prado (PROS) e o tucano Luiz Humberto foram 
reeleitos para, respectivamente, deputado federal e estadual. 
Coisas da política do Triângulo.

O gol de Bolsonaro
Na avaliação do diretor do Instituto DataFolha Mauro 

Paulino, o primeiro gol de Jair Bolsonario (PSL), no início do 
segundo turno, foi o anúncio do pagamento do 13º para os 
benefi ciados do Bolsa Família. “Aí, ele tirou o chão do petista 
Haddad”, arremata o diretor.

Política em Nova Lima
O infl uente prefeito de Nova Lima, Vitor Penido (DEM), 

não teve condições de concentrar votos em apenas um único 
nome, especialmente para deputado estadual. Assim, a cidade 
espalhou apoio eleitoral para inúmeros parlamentares, muitos 
dos quais não foram eleitos. Ou seja, com isso, a chave da 
política continua nas mãos do prefeito.

Política em Vespasiano
Em Vespasiano, a atual prefeita Ilce Rocha (PSDB) estaria 

passando por inúmeras difi culdades por conta da falta de di-
nheiro nos cofres. Mas, se esse quadro continuar como está e 
para o grupo não perder o mando do município, é bem possível 
que o ex-prefeito Carlos Murta (PP) aceite o desafi o de tentar 
voltar a administrar a cidade pela quinta vez.

Sucessão em Montes Claros 
O octogenário prefeito de Montes Claros, Humberto Souto 

(PPS), não teve oportunidade de demarcar terreno na sucessão 
estadual, como era sua pretensão. Assim, d aqui pra frente, verá 
seus antigos aliados se dispersarem, mesmo porque alguns 
deles irão buscar apoios visando a eleição municipal, ou seja, 
irão tentar “tomar” o lugar do atual administrador. O jogo é 
bruto, gente.
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#AForçaDoRosa

SUS gasta quase oito vezes mais para tratar
câncer de mama em estágio avançado

Tratamento pode chegar  a mais de R$ 93 mil

Não é fácil encarar o diagnóstico de um câncer. Para muitas pessoas, 
a notícia assusta e pode soar como uma sentença de morte. No entanto, 
os tratamentos para a doença evoluíram nos últimos anos e estão cada 
vez mais eficazes. O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza gratui-
tamente todos os exames e tratamentos, mas tem uma fila de espera. 
Como alternativa, a solução é recorrer aos planos de saúde ou de forma 
particular e cada um tem seu preço, dependendo do estágio da doença.

O Observatório de Oncologia publicou um estudo em 2016 sobre 
quanto custa tratar um paciente com câncer pelo SUS. O levantamento 
levou em consideração o tipo que mais acomete as mulheres: o HER-2 
Negativo com RH+, pré e pós-menopausa. Em estágios mais avançados, 
o valor chega a ser quase oito vezes mais caro do que se a doença tivesse 
sido detectada em seu estágio inicial. Os valores incluem tratamento 
cirúrgico, quimioterapia, radioterapia e medicamentos.

Custo médio do tratamento (por pessoa)

Estadiamento Pré-menopausa Pós-menopausa

I R$ 11.372,80 R$ 49.488,35

II R$ 34.305,90 R$ 72.421,45

III R$ 55.125,45 R$ 93.241,01
Fonte: Observatório de Oncologia

A coordenadora do Departamento de Pesquisa da Associação Brasilei-
ra de Linfoma e Leucemia (Abrale), Nina Melo, explica que o custo médio 
para cirurgia de mastectomia em todos os estágios é de R$ 2.253,96. 
Ela reconhece que existe uma fila de espera, mas que não há nenhuma 
pesquisa para precisar este tempo. “A prevenção e detecção precoce do 
câncer, além de salvar vidas, ajuda no campo socioeconômico, pois além 
do tratamento ser mais custoso em fases mais avançadas, há uma perda 
econômica para a sociedade por conta das mortes prematuras”, ressalta.

O Ministério da Saúde diz que expandiu a oferta de exames para a 
detecção precoce do câncer de mama. Em 2017, realizou mais de 4 milhões 
de mamografias de rastreamento no SUS, sendo 2,6 milhões na faixa etária 

Vanessa tem plano e diz que paga mensalmente cerca de R$ 400. 
“Ele é coparticipativo e toda vez que eu uso é cobrada uma taxa. 
Ademais, precisei desembolsar quase R$ 4 mil com os exames que 
tive que fazer para detectar o câncer, além das diversas consultas e 
o pré-operatório”.

Os gastos com a doença não pararam por aí. “A ideia era fazer a 
retirada e a reconstrução mamária imediata, mas também não tive 
sorte com a médica cirurgiã plástica do plano. Ela disse que não havia 
vaga e eu teria que aguardar. Mas todo mundo sabe que o câncer é 
uma doença que não pode esperar”.

Ela decidiu procurar um especialista particular. “Ele disse para eu 
ficar despreocupada, pois, mesmo sendo particular, meu plano daria 
o reembolso de parte do valor. A cirurgia foi dividida em três etapas: 
a mastectomia com a reconstrução, simetrização para deixar os dois 
lados dos seios do mesmo tamanho e a reconstrução da aureola e 
do mamilo”.

Inicialmente, Vanessa teve que arcar com todos os procedimentos 
do próprio bolso. “O valor total chegou a R$ 15 mil. O plano devolveu 
cerca de R$ 7 mil, referente as duas primeiras cirurgias. Agora estou 
lutando para conseguir o reembolso da terceira e última etapa”.

É direito da paciente

O temor de muitas mulheres ao receber o diagnóstico do câncer de 
mama é ter que retirar o seio, símbolo de feminilidade. Desde 2013, a 
Lei 12.802/2013 garante a reparação da mama nos casos de mutilação 
decorrentes de tratamento do câncer. Se houver condições, a reconstrução 
será efetuada no mesmo tempo cirúrgico. Caso não seja possível, será 
feito o acompanhamento até alcançar as condições clínicas.

“É difícil encontrar uma pessoa
que arque com todas as espesas

de exames, medicamentos e
tratamento por conta própria”
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Neste mês de outubro, iremos fazer uma
série de matérias em diferentes editorias

para falar sobre o câncer de mama a partir de
vários pontos de vista. Na semana que vem,

o tema da quarta e última reportagem
será tratado na página de Esporte

prioritária preconizada pela Organização Mundial da Saúde, que são mulheres 
de 50 a 69 anos. A pasta também dobrou os recursos destinados para o tra-
tamento, passando de R$ 2,2 bilhões em 2010 para R$ 4,6 bilhões em 2017.

O preço de uma vida

A professora de educação física Vanessa Pessôa enfrentou um câncer 
de mama recentemente. De acordo com ela, é difícil encontrar uma 
pessoa que arque com todas as despesas de exames, medicamentos e 
tratamento por conta própria. “Os procedimentos são muito caros e nem 
todo mundo tem condição financeira de pagar. A maioria possui plano 
de saúde ou faz pelo SUS”, afirma.

Brasil fecha mês de
setembro com 62,4

milhões de negativados
O volume de consumidores com contas em atraso segue 

elevado em todo o país, refletindo o quadro de dificuldades 
das famílias. No último mês de setembro aumentou em 3,9% 
a quantidade de novos inadimplentes na comparação com o 
mesmo período do ano passado. Os dados são da Confede-
ração Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de 
Proteção ao Crédito, a partir das bases as quais ambas institui-
ções têm acesso. Em número absoluto, estima-se que cerca de 
62,4 milhões de brasileiros estejam com restrições ao CPF, o 
que representa 40,6% da população adulta acima de 18 anos.

Se na comparação anual houve um aumento de brasileiros 
com contas atrasadas, na comparação mensal a inadimplência 
apresentou ligeira queda. Na passagem de agosto para setem-
bro, sem ajuste sazonal, a quantidade de pessoas inadimplentes 
ficou praticamente estável, com variação de 0,1%. Para o presi-
dente da CNDL, José Cesar da Costa, a inadimplência continua 
alta no país. “O desemprego permanece elevado e a renda 
não superou os patamares anteriores à crise, prejudicando o 
orçamento e a capacidade de pagamento dos consumidores. 
Esse quadro só deve ser revertido com a melhora do mercado de 
trabalho, o que exige por sua vez uma recuperação econômica 
mais vigorosa”, explica o presidente.

O indicador revela que o aumento mais acentuado da 
inadimplência acontece entre a população mais velha. Na 
comparação entre setembro de 2018 e setembro do ano 
passado, houve um crescimento de 10,0% na quantidade 
de inadimplentes entre 65 e 84 anos. Em número absoluto, 
estima-se um total de 5,4 milhões de consumidores com o CPF 
restrito nessa faixa etária.

Presidente da CNDL, José Cesar da Costa
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Os moradores de Belo Horizon-
te e amantes de literatura têm a 
chance de desfrutar de uma pro-
gramação com curadoria refinada 
no Sesc Palladium. Em parceria 
com o Instituto Casarão das Artes, 
nos dias 23 e 26 de outubro, o Sesc 
Palladium promove a III Mostra 
Conceição Evaristo. O evento é uma 
homenagem à escritora, exemplo 
do protagonismo da mulher negra, 
cuja obra e atuação são reconheci-
das nacional e internacionalmente. 
A mostra vai destacar o protago-
nismo da mulher negra no Brasil 
por meio da produção literária da 
escritora. 

No dia 23 de outubro, às 19h30 
e no Grande Teatro do Sesc Palla-
dium, a homenagem será focada 
no encontro cênico-musical produ-
zido por artistas negros da cidade: 
a apresentação do músico Ricardo 
Ulpiano, convidando a cantora Rita 
Silva; D. Jandira com participação 
de Zaika dos Santos, e performan-

ces de dança, com Aline Mathias 
e Mayra Mota. A entrada custa R$ 
10 (inteira).

 No dia 26 de outubro, às 20h, 
no Foyer da Avenida Augusto de 
Lima, o centro cultural promove 
um debate que contará com a pre-
sença de Conceição Evaristo e me-
diação da professora e pesquisa-
dora doutora Rosália Diogo. Além 
disso, também terão performances 
de dança de Ramon Paixão, com 
a cena Agô e apresentações de 
música da cantora Andrea Roseno. 
A entrada é gratuita.

Já no dia 30 de outubro, às 
19h30, o Sesc Palladium apresenta 
a inédita performance literária 
Extremamente barulhentos certos 
assuntos, por exemplo, de Pedro 
Bomba e Jhonatta Vicente. Por 
meio do trabalho com a poesia 
falada, o poeta sergipano Pedro 
traz ao público reflexões sobre 
questões que envolvem o mundo, 
a palavra e a linguagem, através 

de poemas, cartas, histórias e 
notícias. Em BH desde 2017, foi na 
cidade que o artista desenvolveu 
a ideia da performance ao lado de 
Jhonatta Vicente, também artista 
e DJ. A entrada é gratuita e os 
ingressos serão distribuídos meia 
hora antes do evento.

Pedro também fez experimen-
tos e escreveu diversos poemas 
que serão reunidos em um novo 
livro a ser lançado ainda em 2018. 
Ele será homônimo do poema que 
dá nome à performance literária. 
“Todos os poemas que faço, as 
criações poéticas, acontecem pela 
escuta. Então a minha principal 
inspiração é a escuta da cidade, 
das pessoas, de seus gestos, de 
suas subjetividades e das minhas 
diante do mundo. Todos os poemas 
do livro têm uma história por trás, 
um momento, algo que alguém 
falou e tomei nota, algo que vi, 
alguma cena que está e acontece 
diante de nossos olhos”, conta ele.

TIRO NO PÉ - Ao determinar que seu candidato não o procurasse na 
cadeia, o ex-presidente Lula (PT) conseguiu desarmar a chamada frente 
democrática a favor da candidatura de Fernando Haddad (PT). A grande 
esperança era Ciro Gomes (PDT) ser um dos principais articuladores 
dessa frente, mas ele, abominando qualquer apoio a Bolsonaro (PSL), 
disse que daria um apoio crítico ao candidato do PT e ficou nisso. Ciro 
viajou para o exterior a fim de um descanso longe do segundo turno 
no Brasil. Ele ainda está magoado com o ex-presidente que, da cadeia, 
desmanchou uma aliança que Ciro estava construindo com o PSB em 
Pernambuco, incluindo Marcio Lacerda em Minas, como candidato a 
governador ou mesmo a vice em sua chapa. Essa interveniência de Lula 
prejudicou Lacerda e Ciro e aparentemente facilitava a vida de Fernando 
Pimentel (PT) que receberia o apoio do PSB em Minas. O apoio veio de 
parte do partido, mas os votos não. Pimentel ainda perdeu parte do 
MDB, que teve candidato próprio, logo o seu mais ferrenho defensor, 
o deputado Adalclever Lopes, que também lhe virou as costas quando 
viu que Dilma Rousseff seria a candidata ao Senado na chapa do PT 
por decisão de Lula. Assim, mais um apoiador de Pimentel virou candi-
dato contra ele também. Enquanto Ciro viaja, o seu irmão Cid Gomes 
resolveu colocar em xeque qualquer tipo de frente contra Bolsonaro e 
abriu o verbo contra o PT.

MEDO RONDA O MPF - A equipe de Raquel Dodge anda um 
pouco tensa com a perspectiva da eleição de Jair Bolsonaro (PSL) 
para a Presidência da República. Embora a grande maioria seja 
ante PT, Bolsonaro não goza de simpatia no Ministério Público, 
devido suas posições a respeito dos direitos humanos. Aliás, por 
já ter denunciado o candidato, Raquel, a atual procuradora-geral 
da República, sabe de antemão que ela não seria reconduzida ao 
cargo. Há um temor dele buscar um integrante do Ministério Pú-
blico Militar para ser o procurador-geral da República. O mandato 
de Raquel acaba em setembro do ano que vem.

Comentário de um frequentador de boteco neste fi nal 
de semana: “A voz do Romeu Zema (Novo), sendo ouvida de 
longe, parece uma lamúria”.

Atenção povo de Minas! A dengue está voltando depois 
dos primeiros dias de calor em nosso estado.

Comércio faturou bem com o movimento do Dia das 
Crianças. Foi algo em torno de R$ 7,1 bilhões.

Moradores do São Luiz, na Pampulha, mandaram fazer um 
plano de revitalização do bairro que não custará nada a prefeitu-
ra. O projeto é de graça, mas as obras serão por conta da PBH. 

A história sempre se repete, mas aconteceu mais cedo do 
que se esperava. Marcio Lacerda, desde a posse, virou as costas 
para seu vice Roberto Carvalho. Entre Kalil (PHS) e Paulo Lamac 
(Rede) a desavença começou depois do último pleito.

Domingo dia, 21 setembro

Ex-deputado Heslander 
Jornalista Janete Ribeiro
Engenheira Soraya Melgaço
Delegado Otto Teixeira Filho
Delegado JB Moreira

Segunda-feira, 22

Simara Becker
Major Silvio Antônio Leite
Elaine Rosalina

Terça-feira, 23

Jornalista Maria Helena - esposa de Carlos Felipe
Sra. Maria Elza Veras 
Advogado Francisco Goiás

Quarta-feira, 24

Adriane Zacarias Nunes 
Luiz Carlos Braga - Mercado Central 
Ramon Rodrigues Rocha - Caracóis 

Quinta-feira, 25

Léo Braga
Dr. Sérgio Antônio de Oliveira
Roberto Pimentel

Sexta-feira, 26

Reporte Eduardo Costa – Rádio Itatiaia
Cantor Milton Nascimento

Sábado, 27

Glorinha Brant
Ex. presidente Lula
Afonso Campelo Diniz

ANIVERSÁRIO

Jaqueline Oliveira comemorou seu aniversário no Dayrell Ho-
tel e a festa contou a com a presença do ex-jogador Éder Aleixo
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UM CONVITE ÀS POSSIBILIDADES LITERÁRIAS

Sesc Palladium apresenta mostra em homenagem à
Conceição Evaristo e performance de poesia falada

Extremamente barulhentos certos assuntos
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Leíse Costa

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

Síndrome de Guillain-Barré: doença rara ganha
visibilidade com personagem de novela da Globo

Quem acompanha a novela 
“Segundo Sol”, da Rede 
Globo, está por dentro do 

drama que a personagem Ro-
chelle, interpretada por Giovanna 
Lancelotti, vive após ser diagnos-
ticada com uma doença grave e 
pouco conhecida: a síndrome de 
Guillain-Barré (SGB). No mundo, 
a incidência anual de SBG é de 1-4 
casos por 100.000 habitantes e 
pico entre 20 e 40 anos. 

A SGB é uma neuropatia infla-
matória aguda que ataca os nervos 
periféricos (aqueles que conectam 
órgãos e músculos ao cérebro e 
os que ligam a medula espinhal 
ao resto do corpo). Os sintomas 
começam com fraqueza e formi-
gamento nos pés e nas pernas que 
se espalham para a parte superior 
do corpo. Pode ocorrer paralisia 
facial e de membros, em questão 
de horas ou dias. 

A condição é autoimune (quan-
do as defesas do corpo são mais 
intensas do que o necessário e 
passam a atacar o próprio organis-
mo) e não há uma causa específica 
ou prevenção, o que se sabe é que 
em 70% dos casos, a SGB se mani-
festa após alguma infecção que o 
paciente adquiriu anteriormente e, 
menos frequentemente, após va-
cinação. “Várias infecções podem 
gerar autoimunidade e levar a sín-
drome. Normalmente, as fraquezas 
começam e vão aumentando no 
decorrer de 4 semanas até atingir o 
pico da piora”, explica Paulo Chris-
to, professor do Departamento de 
Clínica Médica da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). 

O tratamento vai depender da 
situação clínica do paciente. Em 
alguns casos, ele pode ter para-
lisia da musculatura respiratória 
e alterações do ritmo cardíaco e 
precisa ficar internado em uma 
Unidade de Terapia Intensiva para 
garantir uma respiração adequa-
da. Geralmente, o tratamento é 

feito com imunoglobulina. “De 
todos os pacientes que tiveram 
Guillain-Barré, 5 a 10% pode 
permanecer com algum sintoma 
motor incapacitante no curso de 2 
anos. O resto tem uma boa recu-
peração”, ressalta Christo. 

Foi o que aconteceu com o 
empresário Paulo Henrique Salga-
do, 29, depois de ter amigdalite. 
“Comecei a me sentir indisposto 

e acordei com formigamento na 
mão esquerda, que passou para 
o pé direito. Só procurei um hos-
pital, quando subi numa escada 
para tentar pegar um objeto no 
guarda-roupa e vi que não tinha 
forças”, conta. Sem consenso, os 
diagnósticos dos médicos varia-
ram entre depressão, estresse e 
tratamento com corticoides. “Me 
deram até antidepressivo e me 

mandaram para casa”, relembra. 
O quadro, porém, só piorava. “Fi-
quei bem fraco, só na cama. Não 
conseguia me levantar sozinho, 
andar, fazer força e ficar sentado. 
Não fui entubado, mas parecia 
uma alface”. 

Após uma mudança de hospi-
tal e um teste de punção lombar, 
Salgado foi diagnosticado com 
SGB. Já na primeira dose de imu-

noglobulina começou a responder 
bem ao tratamento. “Em um mês, 
estava com minha força recupera-
da. Hoje, não tenho movimentos 
no meu lábio inferior, assim como 
a minha língua que não tem os 
movimentos que deveria ter, o que 
dificulta minha fala, mas acredito 
que continuando com a fonoau-
dióloga e a massagem, recupere 
100%”, avalia.

O fator 
zika vírus

Entre 2015 e 2016, o 
Brasil detectou mais de 
1.800 casos da síndrome. 
Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 
a relação da SGB com zika 
vírus, dengue, chicungu-
nha, gripe e HIV foi compro-
vada, embora não existam 
estudos estatísticos sobre 
as porcentagens de causa 
e efeito. “O zika é mais um 
tipo de vírus que que pode 
ser essa infecção prévia. Só 
que 2 anos atrás, quando 
tivemos um surto de zika 
vírus, o que foi notado é 
que houve uma incidência 
maior de Guillain-Barré nos 
locais onde havia o maior 
número de casos de zika 
vírus, como Minas Gerais, 
Bahia, Rio de Janeiro e 
Recife”, esclarece Christo.
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SETRABH APOIA CAMPANHA OUTUBRO ROSA

No mês dedicado às 
ações afirmativas de 
prevenção ao câncer 
de mama, o Sindicato 

das Empresas de Transporte de 
Passageiros de Belo Horizonte 
(SetraBH) apoia uma campa-
nha de conscientização voltada 
para as passageiras do Sistema 
de Transporte Coletivo por Ôni-
bus, uma ação desenvolvida 
pela Associação Nacional das 
Empresas de Transportes Urbanos 
(NTU). Com um foco inovador, 
a campanha busca, além de 
alertar para os riscos do câncer 
de mama, promover a saúde da 
mulher como um todo e abordar 
também a prevenção de outras 
doenças importantes, como a 
hipertensão.

O câncer de mama é a do-
ença que mais atinge mulheres 
em todo o mundo, segundo 
dados da Organização Mundial 
de Saúde (OMS). Já o câncer de 
colo do útero, cuja prevenção 
foi incorporada recentemente 
ao Outubro Rosa, é o quarto. 
Desta forma, o SetraBH amplia 
a divulgação da campanha em 
Belo Horizonte, pois entende 
que é necessário fazer chegar às 
mulheres essa mensagem de pre-
venção e cuidado com a saúde, 
já que elas representam mais da 
metade da população brasileira. 
Além disso, as próprias empresas 
de transporte coletivo por ônibus 
possuem diversas colaboradoras, 
incluindo motoristas, cobradoras 
e funcionárias administrativas, 
que também precisam estar 
atentas com sua saúde.

O material, desenvolvido pela 
NTU em parceria com a Organi-
zação Pan-Americana da Saúde/
Organização Mundial da Saúde 
(OPAS/OMS), inclui mensagens 
sobre a necessidade de adoles-
centes e jovens se vacinarem, em 
especial contra o HPV, e também 
sobre a importância de mulheres 
grávidas realizarem exames de 
pré-natal regularmente, orien-
tando as usuárias do serviço a 
procurarem as unidades básicas 
de saúde da rede pública mais 
próximas, onde a prevenção pode 
ser feita gratuitamente.

Outubro Rosa
O movimento Outubro Rosa surgiu na 

década de 1990, nos Estados Unidos, e desde 
2002 tem ações realizadas também no Brasil. 
A iniciativa, que ganhou esse nome pelo uso da 
cor rosa nas ações de mobilização de mulheres 
e na iluminação de monumentos e prédios pú-
blicos, tem como objetivo alertar a população 
sobre a importância do diagnóstico precoce do 
câncer de mama, além de promover o maior 
acesso aos serviços de diagnóstico e de trata-
mento, contribuindo assim para a redução da 
mortalidade associada à doença.
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Instituições de ensino são pichadas
com frases homofóbicas em MG

A polarização política das elei-
ções 2018 tem afetado as relações 
interpessoais e despertado o pre-
conceito contra diversos grupos 
considerados minoritários. Se os 
ataques não são verbais ou por meio 
de palavras nas redes sociais, apare-
cem também em forma de pichação. 
E mais uma vez a comunidade LGBT 
virou alvo. As portas dos banheiros 
da Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF) foram rabiscadas com 
frases homofóbicas e desenhos da 
suástica, em referência ao nazismo.

É possível ler os dizeres “morte 
aos viados” e “morte aos gays”. 
A Faculdade de Direito declarou 
repúdio a ação. “Lamentamos 
profundamente as inúmeras ma-

nifestações de violência e de dis-
criminação, que vêm ocorrendo 
no nosso país, em clara ameaça à 
proteção dos direitos fundamentais 
e dos valores democráticos, espe-
cialmente a liberdade de expressão 
e a proteção da vida e da dignidade 
humana”, diz a publicação.

A Faculdade de Direito lembrou 
ainda dos recém-completos 30 anos 
da Constituição Federal e disse que 
respeita a diversidade e não aceita-
rá qualquer forma de discriminação 
ou violência. “Não mediremos 
esforços para continuar recebendo 
e acolhendo nossa comunidade 
acadêmica independentemente 
de raça, gênero, credo e condição 
social, pois acreditamos na força e 
na importância de cada um para a 
construção de uma sociedade mais 
humana”, informa a nota.

A UFJF também condenou o 
acontecimento. “Lamentamos 
veementemente todas as mani-
festações de racismo, homofobia, 
misoginia, sexismo ou quaisquer 
outras formas de discriminação 
contra a liberdade, verificadas na 
UFJF e em todo o país. A instituição 
reafirma seu compromisso com 
a democracia e com a defesa de 
todos os direitos que garantam a 
cidadania”.

Já na capital mineira, uma 
ação parecida também ocor-
reu. O muro da Escola Estadual 
Governador Milton Campos, no 
bairro Lourdes, foi pichado com 
frase que demonstra ódio aos 
homossexuais e uma suástica 
com o número 17, referência ao 
presidenciável Jair Bolsonaro 
(PSL).

A Secretaria de Estado de Edu-
cação (SEE) afirmou por meio de 
nota que ainda não tem informa-
ções sobre os responsáveis. A pasta 
já providencia a pintura do muro 

e disse que “repudia quaisquer 
atitudes e manifestações fascistas 
de discriminação e de preconceito”. 
A direção da escola estuda ações 

pedagógicas com a temática para 
serem desenvolvidas com a comu-
nidade escolar.

ções sobre os responsáveis. A pasta 
já providencia a pintura do muro 

A direção da escola estuda ações 

Fique sabendo!

De acordo com a Lei Nº 9.459/97, configura um crime fabricar, comercializar, distribuir ou vei-

cular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou 

gamada, para fins de divulgação do nazismo. A legislação prevê reclusão de 2 a 5 anos e multa.

Universidade Federal de Juiz de Fora
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Daniel Amaro

Mariana Xavier chega a BH com 
a comédia “O Último Capítulo”

A atriz Mariana Xavier promete arrancar risadas do público mineiro. 
Ela estará em Belo Horizonte com o espetáculo “O Último Capítulo”, que 
terá única apresentação no dia 26 de outubro, sexta-feira, às 21h, no 
Cine Theatro Brasil Vallourec (Av. Amazonas, 315 - Centro, Belo Horizon-
te), a partir das 21h, com a produção local da Sílvio Ferreira Produções.

A atriz que ficou conhecida por seus papéis nos filmes “Minha Mãe 
é uma Peça I e II” e “Gostosas, Lindas e Sexies”, além das novelas “I 
Love Paraisópolis”, “Além do Horizonte” e “A Força do Querer”, divide o 
palco com o ator Cleber Salgado e garante que a peça é para todas as 
idades e classes sociais. “Tenho muito orgulho de fazer uma peça que 
não tem um mísero palavrão, não tem uma baixaria sequer e ainda 
assim faz a plateia passar mal de rir”, completa.

Escrito por Alexandre Morcillo e Clóvis Corrêa e dirigido por Márcio 
Vieira, “O Último Capítulo” é uma idealização da própria Mariana 
Xavier, que assina a produção do projeto junto com Bruna Dornellas e 
Wesley Telles, da WB Produções. O espetáculo que já passou por mais 
de 15 cidades e diversas temporadas no Rio de Janeiro, chega a capital 
mineira para divertir ainda mais o público. 

Os ingressos já estão à venda pelo na bilheteria do teatro ou pelo 
site www.eventim.com.br e variam de R$ 35,00 a R$ 90,00.

 Sinopse

A peça conta a história de um casal em crise: Berenice, uma român-
tica e sonhadora diarista apaixonada por novelas, e Dagoberto, um 
desempregado crônico fanático por futebol. Berê chega do trabalho 
ansiosa para curtir o último capítulo de sua novela preferida, mas um 
repentino apagão acaba com seus planos de acompanhar o desfecho 
do folhetim. Nossa história se passa num tempo em que não há celular, 
nem internet: resta ao casal, então, conversar. O público acompanha 
uma divertida e dramática DR de um casal que se ama, mas que acha 
que chegou a hora de se separar. Através de flashbacks, Berenice e 
Dagoberto vão reavaliando sua relação e chegam à conclusão de que 
seu casamento é uma grande novela, e que também pode estar no 
último capítulo.
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Sumiço de ritalina nas farmácias escancara
excesso do uso da “droga da concentração”

No meio dos vestibulandos, 
concurseiros e estudan-
tes em períodos letivos 

exigentes, ela é mais conhecida 
como “milagre da concentração”, 
nas farmácias é encontrada pelo 
nome de ritalina ou metilfenida-
to. A substância é originalmente 
prescrita para portadores de trans-
torno do déficit de atenção com 
hiperatividade (TDAH). Apesar de 
ser um medicamento tarja preta, 
quem quer, tem fácil acesso a dro-
ga e a promessa de concentração 
atrai quem precisa cumprir longas 
jornadas sem perder o foco. Mas 
tanto os pacientes quanto os que 
se automedicam têm tido um pro-
blema em comum: o fármaco está 
em falta nas farmácias brasileiras. 

Nos últimos meses, houve um 
momento significativo de reclama-
ções sobre a falta do remédio nas 
farmácias em páginas como o Re-
clame Aqui. Das 1.695 reclamações 
registradas, 1.061 são sobre a falta 
do produto, o que levou a droga ser 
a mais buscada no site neste ano. 
Há relatos da falta do medicamento 
tanto na rede pública quando nas 
farmácias das cidades, que parece 
ter afetado todo o país. A maior 
parte das queixas foram feitas por 
consumidores de São Paulo (24%), 
Minas Gerais (14%), Rio Grande do 
Sul (14%), Rio de Janeiro (10%) e 
Paraná (7%), respectivamente.

Um “up” no dia a dia

“A ritalina foi desenvolvida para 
pessoas que têm TDAH, um trans-
torno que afeta 3% da população 
mundial, e que atua diretamente 
nos neurotransmissores capazes de 

regular a atenção e controlar a im-
pulsividade das pessoas com esse 
diagnóstico”, explica o psicólogo 
Vitor Friary. 

Segundo Friary, em pessoas que 
não têm TDAH, alguns efeitos cola-
terais podem se manifestar, entre 
eles: agressividade, irritabilidade, 
insônia, emoções “à flor da pele” 
e a longo prazo, dependência para 
realizar atividades de concentração. 

Perda da qualidade de sono foi 
o efeito que o farmacêutico Hudson 
Vargas, 24, sentiu após fazer uso de 
10mg do fármaco durante 5 dias, 
quando ainda era estudante no 9º 
período da faculdade. “Estava com 
vários trabalhos para entregar, com o 
pré-projeto de TCC e estágios. Dormia, 
em média, 4h por noite. Ganhei mais 
disposição para atividades, principal-
mente, na sensação de alerta”.

Segundo o farmacêutico, era 
de conhecimento do seu meio 
acadêmico os efeitos da droga. 
“Foi uma automedicação pelos 
conhecimentos que já tinha do 
medicamento e de colegas que fa-
ziam uso sob prescrição, durante o 
período da faculdade, e obtinham 
rendimento melhor. A ritalina era 
um ‘up’ para realizar essas ativida-
des diárias”, diz.

Diferente do “up” procurado 
por Vargas, a estudante Brunna 
Ferreira, 24, toma ritalina 6 vezes ao 
dia há 4 anos, sob receita médica, 
para desacelerar. “O TDAH faz com 
que eu quase nunca preste atenção 
ao meu redor, desde dirigir até es-
tudar. Com o remédio, consigo me 
focar nas coisas. Nunca tive efeitos 
colaterais, desde o início me adaptei 
bem ao medicamento”, conta. 

A estudante tem tido dificulda-
de para comprar o remédio desde 
maio. “Inclusive, vou ao psiquiatra 
para avaliar a possibilidade de 
mudarmos a receita. A Novartis 
não é muito clara sobre o ‘sumiço’ 
da ritalina do mercado e não quero 
ficar refém da sorte em encontrar 
para comprar, afinal eu preciso”, re-
lata. Segundo ela, é comum que as 
pessoas peçam pelo medicamento. 
“Sempre me pedem para usar por 
conta própria! Sempre mesmo”.

De acordo com Friary, depen-
dendo da dosagem, o efeito pode 
ser imediato e costuma durar até 
4 horas. Graças a fama, a ritalina 
ganhou público no mercado negro. 
“Muitas pessoas utilizam ela como 
uma alternativa de droga ativa ina-
lada, como a cocaína, por exemplo. 
A pessoa se sente mais confiante 
porque o teor de dependência é 
alto, por isso é tão perigosa quanto 
a cocaína”, compara o psicólogo.

Grande demanda 

O laboratório Novartis, fabri-
cante da ritalina e da ritalina LA no 
Brasil, disse que o abastecimento 
de ambas as substâncias foi re-
estabelecido durante o mês de 
agosto e que a normalização deve 
ser estabelecida no fim de outubro.

“Ritalina é um medicamento 
com importação de seu princípio ati-
vo e a ritalina LA é um medicamento 
importado. O desabastecimento de 
curto prazo foi gerado por vários mo-
tivos, incluindo uma demanda maior 
do medicamento do que a prevista, 
impossibilitando uma reação rápida. 
Somado a esse fato, a aprovação da 
cota de importação regulamentar e 
processo de importação do produto 
levou um tempo maior do que o pla-
nejado”, relatou a empresa por nota.

Leíse Costa
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Expominas recebe um dos maiores eventos 
do varejo alimentício brasileiro

Resultado 2017 2018 – projeção
Crescimento acumulado 2,29% 2,80%

Faturamento bruto R$ 34,75 bilhões R$ 35,73 bilhões (+2,8%)

Investimentos R$ 492,5 milhões R$ 440 milhões

Novas lojas 66 60 

Novos empregos 10.200 7.000

Total de empregos 190.400 197.400

Total de lojas 7.173 7.233

De 16 a 18 de outubro, o Ex-
pominas sediou um dos maiores 
eventos empresariais de varejo 
do país, o Congresso e Feira Su-
permercadista e de Panificação 
Superminas Food Show 2018. O 
evento é referência em novidades 
de produtos e serviços, tendências, 
desenvolvimento profissional e 
oportunidades de negócios para 
os setores de supermercados e pa-
darias. Realizada pela Associação 
Mineira de Supermercados (Amis) 
e o Sindicato e Associação Mineira 
da Indústria de Panificação (Ami-
pão), a Superminas é o segundo 
maior evento nacional do gênero. 

A feira reuniu mais de 54 mil 
visitantes de 650 municípios mi-
neiros e 25 estados nacionais nos 
3 dias. Foram 484 estandes que 
movimentaram negócios da or-
dem de R$ 1,85 bilhão. De acordo 
com Alexandre Poni, presidente 
da Amis, além das oportunidades 
comerciais e tendências em ser-
viços e produtos, a Superminas é 
uma fomentadora do crescimento 
profissional. “Nos três auditórios, 
na parte de congresso, foram 
apresentadas cerca de 70 ativi-
dades como palestras, oficinas, 
workshops, visita técnica e fóruns”, 
destaca Poni.

Expansão 

A Amis e a Amipão representam 
dois setores relevantes para a eco-
nomia do ponto de vista não só da 
geração de emprego e renda, mas 
de prestação de serviços ao cliente. 
Afinal, em todos os municípios exis-
te pelo menos uma unidade desses 
ramos de comércio e indústria. 

Ao longo deste ano, as pro-
jeções do setor é que estejam 
sendo abertas cerca de 60 lojas 
supermercadistas no estado, com 

aportes de R$ 440 milhões e ge-
ração de 7 mil postos de trabalho. 

Até o fechamento da primeira 
quinzena de outubro, portanto, 
43 unidades já haviam sido inau-
guradas, e 4,7 mil empregos ge-
rados. Os investimentos até o mo-
mento ainda não foram totalmente 
contabilizados, mas devem atingir, 
ou superar, o patamar previsto. 

Ressalta-se que muitas empresas 
concentram as inaugurações no 
terceiro trimestre do ano. 

A força da panificação

A indústria da panificação, 
presente em Minas Gerais por meio 
dos 14 mil pontos de vendas espa-
lhados no estado, recebe uma mé-

dia de 4 milhões de consumidores 
por dia. O setor é responsável por 
gerar cerca de 80 mil empregos 
diretos e outros 180 mil indiretos e 
movimentar cerca de R$ 9 bilhões 
por ano no estado. 

Para o presidente do Sindicato 
das Indústrias de Panificação do 
Estado de Minas Gerais (SIP), José 
Batista de Oliveira, para alcançar 

melhores resultados, o segmento 
deve investir em ações de divulga-
ção e promover ofertas para gerar 
competitividade. “É preciso que o 
empresário entenda que precisa 
movimentar o negócio, ofereça e 
divulgue boas opões de compra 
e aproveite o relacionamento 
com os clientes das padarias, que 
costumam frequentar a loja com 

frequência semanal. O empresá-
rio que esperar o aquecimento 
do mercado de forma natural vai 
fechar o ano sem crescimento”. 

No último dia 16, foi celebrado 
o Dia Mundial do Pão, produto 
milenar e um dos alimentos mais 
consumidos no mundo. Vinícius 
Dantas, presidente da Associação 
Mineira da Indústria de Panificação 
(Amip), reforça a importância do 
produto. “O pão é um produto ver-
sátil e está na mesa da maioria dos 
brasileiros diariamente. E em suas 
diversas formas e receitas, acom-
panha o consumidor em todos os 
momentos do dia, seja no café da 
manhã, lanches, em celebrações 
com pão e vinho e no preparo de 
receitas em almoço e jantar”. 

Expominas

Sob nova gestão privada, um 
dos maiores e mais importantes 
centros de convenções do país, 
o Expominas destaca-se por seu 
padrão internacional e sua versa-
tilidade. Arrojada, a casa oferece 
espaços para feiras, exposições, 
congressos, eventos corporativos e 
sociais, além de outras atividades 
de diferentes portes e formatos.

Em local de fácil acesso, único 
da América Latina interligado ao 
metrô da cidade, o Expominas pos-
sui uma área construída de 72 mil 
metros quadrados, comportando 
um público de aproximadamente 
45 mil pessoas. Suas modulações 
para três pavilhões e uma arena 
permitem a realização de eventos 
e ações simultaneamente, com 
conforto e segurança. O espaço 
multifuncional oferece ainda esta-
cionamento com capacidade para 
2.200 vagas. 

Mais informações, acesse o 
site: www.expominasbh.com.br

Foram 484 estandes que movimentaram R$ 1,85 bilhão
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Da redação

A Câmara de Vereadores de Belo Hori-
zonte decidiu durante reunião plenária, que 
será realizado em novembro um seminário 
para discutir o Projeto de Lei (PL) 1.749/15 
referente ao novo Plano Diretor da capital. 
O presidente da Câmara, Henrique Braga 
(PSDB), irá encaminhar aos vereadores a 
proposta para discutirem e definirem a data 
do evento, fazendo com que o projeto retorne 
à pauta na primeira reunião da Câmara em 
novembro.

No último dia 11, a Câmara tinha como 
proposta votar, em 1º turno, o PL 1.749/15 
que propõe, entre outras questões, o uso do 
coeficiente de aproveitamento dos terrenos 
igual a 1,0 e a aplicação da chamada outorga 
onerosa. Porém, a apreciação do projeto não 
chegou a ocorrer. Diante dos protestos de de-
zenas de manifestantes do movimento “Mais 
Imposto Não, BH”, os parlamentares não 
conseguiram chegar a um consenso sobre a 
votação, o que fez com que a matéria fosse in-
cluída novamente na pauta da Câmara do dia 
15) que teve como resolução final a proposta 
de um novo seminário sobre o Projeto de Lei.

O vice-presidente da Fiemg, Teodomiro 
Diniz, uma das entidades que compõem 
o movimento, acredita que a decisão da 
Câmara foi a melhor escolha. “Isso já tinha 
sido prometido na Câmara, e até mesmo 
pela Prefeitura de Belo Horizonte, de que não 

colocariam esse plano em votação sem que 
houvesse um amplo debate com a sociedade. 
Queremos mais tempo para dialogar e nós 
teremos o maior prazer em falar melhor 
sobre isso!”, diz.

“Mais Imposto Não, BH” 

O movimento em favor de BH e contra 
a criação do imposto sobre moradias é in-
tegrado por 28 entidades de profissionais 
e empresas que atuam na capital mineira. 
Por meio da campanha “Mais imposto, 
não!”, o movimento defende a necessida-
de de uma maior discussão sobre o plano.

Um dos principais pontos questionados 
pelas entidades é sobre o coeficiente de 
aproveitamento dos terrenos. Atualmente, 
na capital, proprietários que possuem, por 
exemplo, áreas de 1000m² podem construir 
até 2,7 vezes sobre o tamanho dela. Mas, 
pela proposta do novo plano, o coeficiente 
de aproveitamento torna-se apenas 1,0. Na 
prática, em um lote de 1.000 m² é possível 
construir restritivamente 1.000 m². Quem 
quiser construir, além disso, teria que pagar 
a chamada outorga onerosa à prefeitura mu-
nicipal. De acordo com um estudo técnico, 
se aprovada pelos vereadores, a medida vai 
gerar aumento final médio de 30% a quem 
deseja comprar um imóvel. Saiba mais: 
www.maisimpostonaobh.com.br.

JANELA DE DRAMATURGIA, DA RODA DE AMIGOS AO CCBB

“O projeto nada mais é do 
que um apanhado de pessoas que 
sentam para ouvir uma história do 
nosso tempo e espaço”. É assim 
que o idealizador e coordenador 
Vinícius Souza descreve o projeto 
Janela de Dramaturgia. Criado 
em 2012, o programa está em 
sua 6ª edição no Centro Cultural 
Banco do Brasil (CCBB), na Praça 
da Liberdade.

Souza conta que tudo come-
çou quando ele e Sara Pinheiro, 
também dramaturga de Belo 
Horizonte, pegaram seus textos 
de teatro e leram para os amigos 
em casa. “Como não havia espaço 
para novos autores na capital, só ia 
para cena quem fazia parte de um 
grupo de teatro ou tivesse alguém 
que produzisse a peça. Caso con-
trário, a pessoa tinha que levantar 
todos os recursos para a produção 
da peça”. 

Ele acrescenta que começaram 
a fazer eventos mais informais e 
refletiram que isso poderia ser ex-
pandido e se tornar algo maior. “A 
primeira parceria foi com o grupo 
de teatro Espanca!. Eles já tinham 
uma representação significativa 
de escrita para teatro e nova dra-
maturgia. Além disso, fomos bem 
acolhidos pelo público, imprensa e 
tivemos grande força de apoiado-
res”, relembra.

Souza explica que o Janela 
de Dramaturgia foi crescendo 
e tomando novos formatos. 
“O foco principal é a leitura de 
textos inéditos e novos autores, 
mas, com o passar do tempo, 
ele acabou se tornando uma 
espécie de festival de drama-

turgia contemporânea porque, 
além da leitura, a gente também 
promove um bate-papo com os 
autores, oficinas e workshops, 
lançamento de livros, palestras 
e uma série de outras atividades 
que passaram a compor essa 
mostra”.

Primeira vez 

Neste ano, o projeto é patroci-
nado pelo Banco do Brasil e, por 
isso, o Janela de Dramaturgia está 
no CCBB. “Essa é uma oportuni-
dade de expandir ainda mais o 
programa. Além disso, ele passa 
a ter caráter nacional. No início 
estávamos focados em produções 
de BH, mas agora passamos a 
convidar autores de outras cidades 
e estados”.

Um dos critérios de seleção dos 
textos é, inclusive, a diversidade. 
“Tanto de perfis dos autores, como 
no estilo de escrita e modo de 
pensar. Temos novatos, veteranos 
e personagens distintos. Estruturas 
mais anárquicas, as que se aproxi-
mam mais da cultura e documen-
tário, além da diversidade geo-
gráfica. Todos os anos tentamos 
contemplar as cinco regiões do 
país. Este ano só não conseguimos 
a presença de alguém do Norte”.

Valor

Para Souza, a importância do 
projeto é a valorização da arte e cul-
tura local. “As pessoas desconhecem 
que têm jovens escrevendo teatro. 
Temos uma tendência a conhecer o 
clássico e não quem escreve agora. 

Quando elas tomam conhecimento 
do novo, se veem retratadas no texto. 
É curioso ver como vários textos têm 
BH como cenário. Isso é estimulante 
porque a gente percebe melhor 
a cidade que vivemos, as pessoas 
que estão ao nosso redor e todas as 
questões retratadas”.

Outro ponto importante é que o 
projeto dá voz às pessoas e estimula a 
escuta. “Em tempos onde o fascismo 
está se alastrando de maneira absur-
da e o diálogo não é mais praticado, 
isso ajuda as pessoas a tomarem 
decisões que são do coletivo”.

Como participar

O idealizador conta que sem-
pre que se encerra uma edição, 
uma chamada pública é aberta 
para captação de novos autores. 

“Em geral, esse processo acontece 
pela internet, por meio do nosso 
site e redes sociais. A gente con-
vida as pessoas a enviarem seus 
textos para uma seleção. É um 

jeito de entender o que ela está 
produzindo e pensar na progra-
mação do próximo ano. Estamos 
sempre abertos a conhecer novos 
textos e autores”.

14 de novembro - 19h

 Disritmia - Camila Bauer (de Porto Alegre/RS)
Um ensaio sobre a perda das pulsões. A peça parte da 

questão: o que nossos silêncios diriam sobre nossas pulsões 
se pudessem falar?

 Fábulas
Três personagens em três momentos distintos de sua 

vida. O mesmo momento atravessa suas vidas: a guerra.

12 de dezembro - 19h

 Os bons colonizadores - Pedro Vilela (de Recife/PE)
A ideia está ligada à história da colonização portuguesa 

e a persistência do silêncio acrítico que prolonga o mito do 
bom colonizador.

 Obstinada noite - Assis Benevenuto (de BH/MG)
Uma obstinada ideia: matar os olhos. Sobra-se pouco 

a dizer, o mais prudente é ouvir.

20 de dezembro, 19h 

 Fauna - Romina Paula (de Buenos Aires/AR)
Um diretor de cinema e uma atriz vão para o litoral 

investigar um mito de Fauna, uma espécie de amazona, 
uma mulher culta e selvagem, para fazer um filme sobre ela.

 Bovary - Tiago Rodrigues (de Lisboa/PT)
Retrato da vida de uma mulher que, buscando fugir 

do tédio, embarca em relações adúlteras muito acima das 
suas possibilidades.

O que ainda está por vir
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Seminário sobre o novo Plano Diretor
de BH será realizado em novembro

Reunião foi
realizada na Câmara
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Juiz de Fora fará consultas à 
população através de aplicativo

Juiz de Fora é a primeira cidade de 
Minas Gerais e uma das únicas do país 
a utilizar o aplicativo Colab para fazer 
consultas à população. A parceria foi 
anunciada no dia 16 pelo prefeito Antônio 
Almas (PSDB) e será executada já nos 
próximos meses no município, incluindo 
ainda a implantação de um canal de 
comunicação direta com o cidadão e a 
ampliação de sua fiscalização de deman-
das de infraestrutura urbana. 

A plataforma, que funciona há mais de 3 
anos em Juiz de Fora, conta agora com novas 
ferramentas para ampliar a participação, 
consultando os usuários do aplicativo por 
meio de enquetes e interface responsiva. 

O aplicativo Colab, eleito pela ONU 
um dos melhores apps do mundo que co-
laboram no contexto social, foi adotado 
pela prefeitura desde dezembro de 2015, 
por meio de convênio com a Comunitas, 
organização da sociedade civil que apoia 
soluções inteligentes para a melhoria de 
vida nas cidades. A Prefeitura de Juiz de 
Fora foi a primeira do estado a aderir à 
plataforma, que se propunha a fornecer 
uma ferramenta de envio de demandas 
do cotidiano urbano diretamente à ad-
ministração municipal.

“O objetivo maior é ouvir a socieda-
de”. Com esta afirmação, o prefeito dei-
xou clara a importância do engajamento 

do cidadão com o Executivo. “Além de 
receber a demanda de uma obra ou 
de um tapa-buraco, vamos poder nos 
comunicar diretamente com a comuni-
dade, fazendo consultas sobre o que ela 
deseja, para que possamos, por exemplo, 
organizar nosso orçamento de 2020 e o 
Carnaval 2019”.

De acordo com o secretário de Comu-
nicação da PJF, Michael Guedes, nesses 
3 anos, a cidade tinha disponibilidade, 
através de parceria com o Comunitas, de 
usar a plataforma, com três funções: fis-
calizar e resolver a partir das demandas, 
avaliar locais e serviços e propor projetos: 
“A partir de agora, vamos usar o pacote 
completo do aplicativo, mais avançado, 
com mais posicionamento do cidadão e 
sem custos para a prefeitura”.

 

Resultados

O diretor do Colab, Gustavo Carvalho, 
destacou o ineditismo da PJF, considera-
do case de sucesso para várias gestões 
públicas do Brasil. “A maneira como a 
prefeitura insere o cidadão na governan-
ça das demandas e atribui a ele não só 
direitos, mas também deveres, faz dela re-
ferência, e levamos essa experiência para 
diversas outras cidades que têm ou quer 
implantar o projeto”. Na cidade, nesses 
3 anos, mais de 95% das ações do Colab 
foram fiscalizações. São 3.140 seguidores, 
responsáveis por 5.173 publicações. 

O Colab foi considerado o melhor 
aplicativo urbano do mundo em 2013 pela 
News Cities Foundation, e ficou entre os 
cinco melhores aplicativos de participação 
e governo do mundo, pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) em 2015.

Enquetes e consultas públicas - que vão permitir a participação 
popular, com resposta a questionários de interesse comunitário;

Comunique - uma forma de enviar comunicados diretos da prefeitura 
para o celular do usuário.

Gamificação do aplicativo - possibilitando a criação de missões es-
pecíficas que vão propiciar maior participação do usuário em ações de 
conscientização sobre vários assuntos

Interface interna - fazendo com que um agente público aja como 
monitor, possibilitando o encaminhamento da demanda da popu-
lação até o técnico responsável, permitindo maior interação entre 
os públicos envolvidos até formatação da resposta ao usuário;

Relatórios - que proporcionarão o acompanhamento direto da equi-
pe do Colab garantindo a produção de relatórios mais robustos sobre 
o status das demandas, forma de atendimento e taxa de resolução.

Parceria foi anunciada no dia 16 pelo prefeito Antônio Almas
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ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
PERCALUX, TECIDO, COURO, PAPEL ESPECIAL, PELICA ou qualquer material 
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

Rua Esmeralda, 592 - Bairro Prado - Telefax: (31) 3372-2700
E-mail: ab@encadernacoes.com.br

Feira das profissões. A Assprom promo-
veu sua tradicional feira das profissões, nos 
dias 26 e 27 de setembro. Organizada pela 
equipe do projeto novo emprego (pronem), 
a feira recebeu cerca de 400 adolescentes e 
jovens. O evento teve como ponto forte a par-
ticipação de ex-adolescentes que retornam à 
entidade para falar sobre suas experiências 
e conquistas profissionais.

Dívida pública. De acordo com o Banco 
Central, durante os últimos 23 anos, o Brasil 
já gastou, a título de pagamento de juros da 
dívida pública, a impressionante cifra de US$ 
1,85 trilhões.

  
Curso de manipulação de alimentos. A 

Vigilância Sanitária de Belo Horizonte está 

iniciando uma fiscalização em todos os hotéis, 
restaurantes, bares, lanchonetes, motéis, pi-
zzarias, churrascaria e similares. O Sindicato de 
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo 
Horizonte – (Sindhorb) e a Associação Mineira 
de Bares e Restaurantes, Hotéis e Lanchonetes 
(Amibar), em parceria com a Alimentum Con-
sultoria vai realizar mais um curso na área de 
manipulação de alimentos, exigido pela Anvisa. 
O curso terá a duração de 5 dias, do dia 04 a 
09 de novembro 2018, das 15h às 19ho. Local: 
Avenida Brasil, 510, 4º andar. Está incluído, 
lanche e certificado de conclusão do curso. 
As inscrições poderão ser feitas pelo site do 
sindicato www.sindhorb.org.br e também por 
e-mail: tesouraria1@sindhorb.org.br  (Bruno); 
assessoria.presidencia@sindhorb.org.br (Da-
niel) e cobranca1@sindhorb.org.br (Márcio).

PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
QUEM SABE, SABE Advogado & Jornalista

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

C A N A L   A B E R T O

Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br

CINEMA BARATINHO

TUDO ROSA

Se você é amante do cinema, 
vai curtir a promoção “Quarta a 
3”! Filmes para todos os públicos 
de qualquer idade a R$ 3,00! A 
promoção é válida para a rede 

Cineart de Belo Horizonte e regiões 
metropolitana. O filme e o horário 
são determinados pela gerência 
da rede de cinemas de cada sho-
pping. A rede Cineart está presente 

nos shoppings: Betim, Boulevard, 
Cidade, Contagem, Del Rey, Itaú 
Power, Minas Shopping, Monte 
Carmo, Cineart Ponteio, Paragem, 
Serra Sul e Via Shopping.

Por que Outubro Rosa? É 
uma campanha de sensibiliza-
ção sobre o câncer de mama, 
para alertar as mulheres sobre 
a importância do diagnóstico 

precoce. A campanha começou 
nos Estados Unidos e lá ganhou 
visibilidade e, hoje, tem alcance 
mundial. No Brasil, começou 
em 2002, quando o Obelisco do 

Ibirapuera, em São Paulo, ficou 
todo cor de rosa. Durante todo 
mês, vários prédios públicos e 
monumentos ficam iluminados 
como apoio à campanha.

Nova Lima prioriza
obras no município

Trânsito descongestionado, vias 
estruturantes, creches, escolas, unida-
des de saúde e muito mais. Para todas 
essas grandes obras, a Prefeitura de 
Nova Lima, realiza um planejamento 
para que as intervenções sejam feitas 
da melhor forma e com o menor im-
pacto ambiental e financeiro. Nesse 
processo, entram grande parte das 
obras apresentadas como prioridade 
pelo governo municipal. Muitas delas, 
já estão em fase de finalização como 
o Pronto Atendimento e a Unidade 
Básica de Saúde do Jardim Canadá.

Ampliação da prefeitura 

Com o estudo arquitetônico desen-
volvido por profissionais do governo 
municipal, será construído, ao lado 
da Prefeitura, um prédio para onde 
várias unidades serão transferidas. A 
mudança proporcionará mais agilida-
de na prestação de serviços, além de 
economia de aluguel.

Reforma do Centro Ideal

Após desapropriar o Centro Ideal, 
está programada a reforma para 
instalação das Secretarias de Saúde 
e de Desenvolvimento Social. O pro-
jeto prevê instalações modernas, com 
conforto e qualidade para o servidor e 
o cidadão. A ocupação do prédio visa, 
além de melhorar o atendimento ao 
público, a economia dos gastos públi-
cos com aluguel.

PlanMob propõe melhorias

O desenvolvimento ordenado das 
cidades depende de planejamento es-
tratégico adequado e, principalmente, 
de ampla discussão com a população. 
Nesse sentido, a prefeitura trabalha no 
Plano Municipal de Mobilidade Urbana 
(PlanMob), com diretrizes que visam 
desafogar o trânsito, potencializar 
outros meios de transporte e facilitar 
a vida dos cidadãos. Em fase de finali-
zação, o plano conta com a opinião da 
população que pode votar dentre uma 
série de propostas, as obras e interven-
ções viárias que devem ser priorizadas.

Passarela

Antiga reivindicação da comuni-
dade, a passarela será construída na 
MG-030, em frente ao ponto de ônibus, 

no trevo de acesso ao bairro Cristais. Ela 
trará mais segurança, principalmente, 
para quem precisa atravessar a via para 
utilizar o transporte urbano.

Municipalização da MG-030

A municipalização do trecho de 
4 km (do quilômetro 10 ao 14, entre 
a linha férrea e a Academia Mineira 
de Tênis) proporciona mais investi-
mentos, trará modernidade e reduzirá 
os gargalos do tráfego na região. 
Dentre as intervenções previstas estão 
a implementação de nova sinaliza-
ção horizontal e vertical, interseção 
rodoviária nos trechos de acesso ao 
residencial Vila Castela e ao Shopping 
Serena Mall. Também serão instalados 
semáforos na rodovia, feitas mudanças 
no sentido de algumas interseções e 
modernização da iluminação no local.
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Itabirito desenvolve projeto
de construção de barraginhas

A Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável está desen-
volvendo o Projeto Construção de Barra-
ginhas, em Itabirito, dentro do premiado 
Programa de Águas Integradas (PAI).

O projeto foi contemplado com o 
valor de R$ 349.628,00 pelo Centro 
Mineiro de Alianças Intersetoriais – Ce-
MAIS. A organização social, formalizada 
em 2006 por iniciativa de procuradores 
do Ministério Público, tem como base a 

Plataforma Sementes, que se destina 
a subsidiar promotores na seleção de 
projetos de relevância socioambiental 
apresentados por instituições do Terceiro 
Setor, iniciativa privada e poder público. 
O recurso será utilizado nas etapas de 
construção de barraginhas na Sub-bacia 
Hidrográfica do Rio Itabirito.

Durante o desenvolvimento do pro-
jeto da prefeitura, foi realizada reunião 
com os técnicos das secretarias de Obras 

e de Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, IEF, Emater e com o Sub-comitê 
de Bacias Hidrográficas do Rio Itabirito 
para alinhamento d e informações e 
definição de um grupo de trabalho para 
juntos realizar o projeto de barraginhas.

O primeiro encontro com os proprie-
tários rurais de Itabirito visando à apresen-
tação do Programa de Águas Integradas: 
Projeto de Construção de Barraginhas 
aconteceu no dia 22 de setembro. Na 
oportunidade, eles também foram infor-
mados sobre as intervenções necessárias 
para implementação das barraginhas, 
conforme o diagnóstico que será realizado 
nas propriedades mediante aprovação.

O PAI foi desenvolvido a partir de um 
mapeamento detalhado de bacia hidro-
gráfica e estudo das pressões ambientais 
na Bacia do Rio Itabirito. A partir do diag-
nóstico, foram definidas as alternativas 
mais viáveis a serem implementadas 
com o objetivo de controlar as pressões 
e os impactos locais, além de delimitar 
as áreas prioritárias para conservação e 
recuperação da bacia.

Foi realizada reunião com vários técnicos
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HEXACAMPEÃO
Com um show de bola e vencendo as duas partidas, o Cruzeiro Esporte 
Clube sagrou-se hexacampeão da Copa do Brasil, título merecido. Toda 
a equipe merece destaque, principalmente os jogadores: Arrascaeta, 

Dedé, Henrique, Thiago Neves, Léo, Fabio, Rafinha, todos sob o comando de Mano Menezes.
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Loraynne Araujo

DESEMBARGADOR DO TJMG E BACHAREL EM
COMUNICAÇÃO SOCIAL – ws-paiva@hotmail.com

WANDERLEY PAIVA

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o seu consórcio multibrasileiro

Maior time de futsal de todos 
os tempos, o Atlético Pax de Minas 
alcançou seu feito máximo há exa-
tos 20 anos, quando conquistou o 
Campeonato Mundial, na Rússia. A 
decisão contra o Dinamo Moscow 
teve três partidas, todas disputadas 
na Malaya Arena, no complexo 
esportivo de Luzhniki, em Moscou.

Na primeira, em 14 de outubro 
de 1998, a equipe da casa venceu 
por 6 a 5. O Galo goleou por 4 a 0 
no segundo confronto, realizado no 
dia seguinte. No dia 16 de outubro, 
o Atlético venceu o terceiro e deci-
sivo jogo por 4 a 3, alcançando o 
título mundial de clubes.

“Para mim, é um prazer e um 
orgulho muito grande de poder 
ter vestido essa camisa, um manto 

sagrado, minha segunda pele. A 
final do Mundial foi um momento 
importante, ímpar e histórico em 
minha carreira. São 20 anos desse 
título maravilhoso, em Moscou, 
onde conseguimos sair vitoriosos. 
A preparação foi intensa, com o 
grande comandante Miltinho, um 
dos melhores técnicos do mundo, 
comissão técnica e companhei-
ros fantásticos”, recorda Manoel 
Tobias.

O técnico Miltinho também se 
emocionou com o aniversário de 
20 anos da conquista interconti-
nental. “Gratidão é a primeira pa-
lavra que me veio à mente quando 
fui convidado para falar desse que 
foi o título mais importante do 
Atlético Pax de Minas. A torcida 

do Galo, sem dúvida nenhuma, 
é diferente, tem memória. Dizem 
que o brasileiro não tem memória, 
mas o atleticano tem. Então, tudo 
isso faz com que eu sinta muitas 
saudades e lembre sempre com 
muito carinho desses momentos 
que ela me proporcionou”, decla-
rou o treinador.

Também fizeram gols nas fi-
nais: Jorginho (4), Índio (2), Euler 
(1) e Piu (1). O Atlético também foi 
bicampeão da Liga Nacional de 
futsal, em 1997 e 1999. A decisão 
de 1999, no ginásio do Mineiri-
nho, registrou o recorde mundial 
de público no futsal, com 25.657 
pagantes, em partida contra o 
Rio de Janeiro, em 8 de agosto 
daquele ano.

Dos quartéis para as academias: a
técnica de autodefesa do krav maga

Há 20 anos, Galo conquistava
Mundial de futsal na Rússia

Os campeões mundiais na Rússia:

Goleiros: Rogério, Digo, Renato

Fixos: Índio, Euler, Piu, Véio

Ala/Pivô: Kelson

Alas: Manoel Tobias, Rosinha, Saad

Pivôs: Jorginho, Lincoln

Técnico: Miltinho

Preparador físico: Rogério Mancini

Médico: Alexandre Cabral

Massagista: Chiquinho

Supervisor: Atílio Dias

Diretor: José Roberto Reis de Carvalho
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Manoel Tobias foi o artilheiro do Atlético na disputa, com cinco gols

Você se sente inseguro 
ao andar na rua? Já foi 
assaltado e não soube o 

que fazer? O krav maga pode ser 
a solução. De origem israelita, 
a luta surgiu como um método 
de autodefesa criado por Imi 
Lichtenfeld, o então instrutor 
chefe de preparo físico das For-
ças de Defesa de Israel. Porém 
a técnica ficou restrita apenas 
às forças armadas até 1964, ano 
em que começou a ser difundida 
no mundo. 

No Brasil, ela chegou em 
1990 com Mestre Kobi Lichtens-
tein, maior nome da modalidade 
na América Latina, e 1996 come-
çou a fazer parte das academias 
de Minas Gerais. Atualmente 
há 37 locais que oferecem os 
ensinamentos da arte no estado, 
sendo que 25 delas estão região 
metropolitana de Belo Horizonte. 

O instrutor e faixa marrom 
Daniel Freire explica que não há 
competições ou medalhas na mo-
dalidade, pois o que é priorizado 
na luta é a defesa da vida. “Tudo 
o que a gente treina e passa 
para os alunos é sempre focado 
na defesa pessoal. O krav maga 
dá a resposta para qualquer tipo 
de agressão, seja ela armada 
ou não”.

Além disso, não há contrain-
dicações para praticar a luta. 
“Em Belo Horizonte há aulas para 
crianças de 4 anos e também 
alunos de 70. Na verdade, vai da 
capacidade de cada um. Existem 
pessoas que têm limitações e nós 
tentamos adaptar os movimentos 
da melhor maneira possível”. 

Apesar de ser uma técnica 
de autodefesa, Freire reitera que 
não incentiva os alunos a reagi-

rem a qualquer tipo de situação 
adversa. “O que a gente faz é dar 
a condição para pessoa, caso ela 
precise reagir ou se for fazer isso, 
dar a resposta da forma certa. 
Não falamos que é preciso en-
frentar a qualquer custo”.

Outro ponto destacado pelo 
instrutor é a alta procura das 
mulheres pela luta. “Acredito 
que atualmente 30% dos alunos 
de Belo Horizonte são do sexo 
feminino. Ademais, quem pro-
cura para treinar são pessoas 
comuns, que querem aprender a 
se defender e fazer uma atividade 
física. Na verdade, a maioria que 
começa a fazer o krav maga é 
como modalidade esportiva, mas 
descobrem que a prática te dá 
muito mais do que isso”. 

Uma das mulheres que come-
çou a praticar a luta é a publicitá-
ria Silvia Ferber, 26 anos. Ela con-
ta que conheceu o krav maga na 
adolescência, quando resolveu 
pesquisar sobre o assunto, pois 
sempre se interessou por artes 
marciais e defesa pessoal. Entre-
tanto, iniciou os treinamentos 
há 6 meses. “Me interessei pelo 
krav maga, porque sua técnica é 
diferente das artes marciais que 
eu já havia feito, como o jiu-jitsu 
e savate. Ela tem como foco a de-
fesa pessoal, que acho essencial 
nos dias de hoje, principalmente 
nós mulheres que estamos mais 
suscetíveis a violência diante 
de uma sociedade machista e 
misógina”. 

Ela finaliza afirmando que 
está mais autoconfiante depois 
que começou a praticar a mo-
dalidade. “Ela não me torna 
invencível contra agressores, 
seria ilusão pensar isso. Mas o 
krav maga me dá técnica para 
lidar com possíveis tentativas de 
agressão ou assédio”.   

Antes de começar a treinar, procure uma academia licenciada. A lista com o nome dos 
locais e professores autorizados a ensinar o krav maga estão disponíveis nos sites:

http://kravmagaminasgerais.com.br/academias/  
  kravmaga.com.br

Faixa amarela

Ela pode ser atingida com cerca de 6 meses de prática. Os alunos precisam 
aprender os movimentos mais básicos de soltura e contra-ataques, que po-
dem ser aplicados em qualquer tipo de agressão à curta ou média distância.

Faixa laranja

Com 18 meses de prática orientada, o aluno já deverá ter total domínio 
dos exercícios de primeiros ataques ensinados e consegue usá-los com efici-
ência e velocidade. Avançando a faixa laranja, ele aprenderá exercícios mais 
complicados para curtas distâncias, o que exigirá uma reação mais rápida.

Faixa verde

Após duas etapas em que o aluno aprende solturas e ataques básicos, 
na faixa verde serão ensinadas defesas mais rápidas e objetivas para esses 
ataques. Por isso, o aluno precisará voltar a treinar os movimentos que já 
aprendeu e executá-los com o máximo de eficiência. Também aumenta 
a necessidade de um preparo físico em dia, porque aqui a velocidade nos 
movimentos se torna imprescindível.

Faixa azul

Essa é a última faixa antes do treinamento mais pesado, geralmente 
voltado para combatentes ou profissionais que atuam na segurança. Na 
faixa azul, o aluno aprende pela primeira vez defesas para situações que 
envolvam armas brancas e de fogo.

Faixa marrom

Como mencionado anteriormente, a partir dessa faixa pode ser conside-
rado como um nível profissional do krav maga. Os praticantes aprenderão 
a lidar com situações que envolvem dois, três ou mais atacantes, e o aluno 
adquire os primeiros conhecimentos básicos de combates militares corpo 
a corpo.

Faixa preta

A faixa preta é uma graduação para professores e mestres, após passa-
rem por toda a evolução de faixas.

O valor
médio das
aulas é de

R$ 140

Conheça a graduação do krav maga:
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Fonte: Krav maga Minas Gerais

A sedutora Copa dos Milhões
Cruzeiro e Corinthians bri-

garam pelo sonhado título 
da Copa do Brasil. O duelo 
em Belo Horizonte terminou 
com vitória da Raposa por 
1x0. Em São Paulo, o Cruzeiro 
conquistou o hexa da Copa do 
Brasil ao vencer a partida por 2x1, 
garantindo uma vaga na Copa 
Libertadores de 2019. A equipe 
cruzeirense embolsou o prêmio 
de mais de R$ 50 milhões.

Os valores começaram 
a ser distribuídos a partir da 
terceira fase da competição. 
O clube que alcançou a 3ª 
etapa ganhou R$ 1,4 milhão.  
Na quarta fase da Copa foram 
pagos R$ 2,4 milhões, depois 
R$ 3 milhões e R$ 6,5 milhões 
aos que chegaram na semifinal 
da competição.

Ao Cruzeiro e Corinthians 
que se classificaram para a 
grande final, já foi pago a 
quantia de mais R$ 20 milhões. 
De acordo com a CBF, o cam-
peão terá direito a R$ 68,7 mi-
lhões, valor quase quatro vezes 

mais que o Corinthians recebeu 
com título do Brasileirão 2017 
– R$ 18 milhões. Ao conceder 
um aumento generoso na 
premiação, a Copa do Brasil 
tem sido chamada de a Copa 
dos Milhões.

Para se ter uma ideia dos 
valores envolvidos na Copa do 
Brasil de 2018, o Cruzeiro levou 
apenas R$ 13,3 milhões ao se 
consagrar campeão de 2017 – 
R$ 55,4 milhões a menos que o 
vencedor do duelo da segunda 
partida da grande final vai 
abocanhar ao levantar a taça.

Outro dado interessante é 
a diferença entre a premiação do 
Brasileirão e a da Copa do Brasil. 
Somando o dinheiro distribuído 
ao campeão nacional até o 16.º 
colocado na edição de 2017, o 
valor total chegou a R$ 63,7 mi-
lhões – R$ 5 milhões a menos a 
que a CBF vai pagar ao Campeão 
da Copa do Brasil 2018.

Nem mesmo a Libertadores 
consegue superar a Copa do 
Brasil na premiação. O Grêmio, 
campeão de 2017, levou R$ 24,7 
milhões – R$ 44 milhões a me-
nos a que terá direito o vencedor 
da Copa do Brasil 2018.

Com valores tão signifi-
cativos em jogo, Cruzeiro e 
Corinthians tem motivação de 
sobra para conquistar a Copa 
do Brasil. Afinal, a Copa dos 
Milhões vai encher os cofres 
do campeão e garantir um 
fim de ano de muitas alegrias 
ao torcedor, com possibilidade 
do clube sanear as finanças e 
pensar em grandes contrata-
ções para a temporada 2019.

Nem mesmo
a Libertadores

consegue superar
a Copa do Brasil
na premiação

 “O que a gente faz é dar a condição 

para pessoa, caso ela precise reagir 

ou se for fazer isso, dar a resposta 

da forma certa. Não falamos que é 

preciso enfrentar a qualquer custo”


