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Multas eleitorais podem
render mais de R$ 98 mi
P

ara alguns brasileiros,
as eleições não acabam
às 17h do domingo. É
que somente 30 dias
após a data, a Justiça Eleitoral irá
computar quem deixou de votar
e não justificou a ausência. Para
essas pessoas, o valor da multa é
de R$ 3,51 e, no último pleito de
2016, arrecadou-se mais de R$ 98
milhões. Mas você sabe para onde
vai esse dinheiro? Descubra lendo
a matéria.
ECONOMIA – Página 5

Mesmo em um
partido pequeno,
Zema é destaque
nesta eleição

#AForçaDoRosa

A burocracia enfrentada por
quem tem câncer de mama
O mês de outubro é dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. Por isso, o
Edição do Brasil irá fazer uma série de matérias, em diferentes editorias, para abordar o
tema sobre vários pontos de vista. Nesta semana, confira a história de uma mulher que,
com apenas 27 anos, descobriu que tinha a doença e ainda teve que lidar com a grande
burocracia para iniciar o tratamento.

Apesar de ter pouca visibilidade televisiva e
estando em um partido ainda sem grande representação, o empresário Romeu Zema (Novo)
roubou a cena política neste pleito de 2018.

SAÚDE E VIDA – Página 7
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Prefeito de JF é finalista
em prêmio do Sebrae MG
Antonio Almas (PSDB) (foto) foi classificado como
finalista do prêmio “Prefeito Empreendedor do Sebrae”,
por conta da implementação do projeto “A Feira Livre
Noturna”, em Juiz de Fora.
CIDADES – Página 10

Escalada esportiva estreia nos
Jogos Olímpicos de 2020

ESPORTE – Página 12

100 mil drones invadem
o espaço aéreo brasileiro

GERAL
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POLÍTICA – Página 3

Salário igual entre homens
e mulheres poderia injetar
R$ 482 bilhões na economia
A igualdade salarial ainda não é realidade no Brasil, mas poucos sabem
o quanto isso impacta na economia. Segundo dados do Instituto Locomotiva, a equiparação poderia inserir R$ 482 bilhões anualmente na estrutura
financeira do país.
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Loraynne Araujo
Mesmo sem saber o que significa, a
Lei Rouanet está sempre em pauta nas
discussões dos brasileiros. Recentemente,

após a declaração de vários artistas, em
suas redes sociais, contra o candidato à
presidência Jair Bolsonaro (PSL), eleitores
atacaram essas celebridades, afirmando
que o não apoio era para continuar recebendo verbas da lei federal.

O que é a Lei Rouanet?
É uma lei federal que tem como objetivo tornar
os produtos culturais mais acessíveis no nosso país e
não deixá-los concentrados apenas em uma camada
determinada da população ou em um região do país.
É uma democratização para a cultura.

E por que você acha que essa lei é
tão criticada?
Estamos vivendo um momento no qual as pessoas estão simplesmente atacando umas às outras,
mas elas esquecem de pensar que, incentivando a
cultura hoje, pode ser uma forma de economizar em
segurança futuramente. Além disso, educação não
se restringe apenas à sala de aula: manifestações
culturais também fazem parte desse escopo. E é
importante destacar que cada pasta do governo tem
verbas destinadas anualmente e não se trata de tirar
dinheiro de um setor para investir em outro. Claro que
existem um ou outro caso de desvios que vai parar
no jornal, todavia, não podemos esquecer que, no
geral, essa é uma boa lei.

Divulgação

Lei Rouanet foi criada para
democratização da cultura
Entretanto, será que essas pessoas realmente sabem o que é esta legislação? Para
entender melhor sobre o tema, o Edição do
Brasil conversou com a advogada Camila
Foltran Lopes (foto), especialista em direito
administrativo.    

terceiro, até hoje, não foi criado. Operacionalmente,
a lei trabalha nos dois primeiros formatos, claro que
existem outras formas espontâneas e voluntárias de
incentivo à cultura, mas essas são as mais usadas.

Qual é o valor do imposto de renda
que pode ser destinado para a cultura?
A dedução da pessoa física varia de 60% a 80% e
de jurídica de 30% a 40%. Mas depende do valor do
projeto e do enquadramento na lei para saber qual
valor vai ser direcionado pelo contribuinte, além do
teto definido pelo governo.

Qualquer projeto pode ser submetido a incentivo por meio dessa lei?

Como funciona esse incentivo?

Sim, e qualquer pessoa também pode submeter
um projeto para aprovação no Ministério da Cultura, independente se é conhecida ou não. O que a
proposta precisa ter é o escopo da lei, que traz essa
democratização da cultura. Ele precisa atender a
requisitos legais, como prazo, uma planilha orçamentária explicando os valores gastos e todos os requisitos
formais solicitados.

A própria lei criou três mecanismos para a
captação do dinheiro: por meio do Fundo Nacional
de Cultura, no qual o governo federal destina um
determinado valor para o segmento; por dedução
do imposto de renda tanto de pessoa física quanto
jurídica e vem da iniciativa privada; e a criação de um
Fundo de Investimento para a Cultura, sendo que o

Elas esquecem de pensar que,
incentivando a cultura hoje, pode
ser uma forma de economizar
em segurança futuramente

EDITORIAL

Por que existe tanta polêmica
quando a lei envolve artistas conhecidos?
Sobre a questão de pessoas consagradas participarem ou não da lei, que hoje em dia é a principal
polêmica, temos que avaliar também o outro lado.
Por exemplo, cantor de ópera consagrado, para a
população que não tem acesso à esse show por não
ter condições financeira, pode ser uma boa oportunidade de ver o artista. Para que o projeto seja aprovado
existe uma contrapartida, que pode ser ingressos a
preço popular ou, até mesmo, a doação de entradas
para quem não pode pagar. Ou seja, ele tem que
democratizar a cultura de alguma forma.

Quais são os critérios?
A própria lei não deixa que os critérios sejam
subjetivos. De uma maneira geral, existem duas
formas de captação dos recursos por meio da lei: a
primeira é quando o Ministério da Cultura abre editais
que especificam o tipo de projeto que irá receber o
incentivo, e a outra é quando uma pessoa submete
sua proposta para ser analisada pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (Cnic). Ela é composta por
representantes de artistas, empresários e sociedade
civil de todas as regiões, escolhidos pelo ministro da
Cultura, com base em lista de 42 nomes indicados por
28 entidades habilitadas e o mandato é de 2 anos.
Após a aprovação, os responsáveis terão que captar o
recurso necessário para colocar o projeto em prática.
No final e com a proposta já executada, é preciso
apresentar também uma planilha de custos.

Pedro Vitor Melo Costa
Professor de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie Campinas - imprensa@mackenzie.br

Reorganizar nossa economia

30 anos da Constituição Federal de 1988
No dia 05 de outubro de 2018, a
Constituição da República Federativa do
Brasil completou 30 anos de sua promulgação. Quando elaborada, por meio de
uma Assembleia Nacional Constituinte, a
Constituição Cidadã inovou em diversos
aspectos, fazendo os olhos do povo brilharem ante o fim dos 20 anos de regime
militar no comando nacional. Com a nova
Constituição e a redemocratização do
Brasil, o país voltou a ter esperança, com
possibilidades de limitação do poder político e garantia dos direitos fundamentais,
tão caros ao povo brasileiro. E, agora, no
ano em que se “celebra” os seus 30 anos,
há de fato o que comemorar?
No preâmbulo da CF/88, constituiu-se
um novo Brasil: democrático destinado
a assegurar os direitos fundamentais
e garantir uma sociedade livre, justa e
solidária, sempre pautada no desenvolvimento nacional. Além disso, estabeleceu
em diversos dispositivos constitucionais,
dentre eles como um dos fundamentos

da República (art. 1º, III, CF), o valor da
dignidade humana, reforçando o caráter
nuclear do ser humano dentro do Estado
brasileiro. A constituinte de fato inovou,
mas suas intenções demonstradas no
preâmbulo até hoje não foram alcançadas. Vemos uma sociedade que não é
livre nem solidária, e o desenvolvimento
nacional cresce a passos muito lentos.
Além disso, quando se fala em direitos
fundamentais, o problema aumenta e
toca em uma das principais feridas da
nação brasileira: o descaso do poder
público.
A Constituição de 88 mantém um rol
extenso desses direitos e ainda permite
que outros, decorrentes de tratados
internacionais, possam ser incorporados
à ordem jurídica brasileira. Mas o problema surge quando da concretização
desses direitos. Só para se ter uma ideia,
depois das duas Guerras Mundiais, surge
um novo olhar para as Constituições, e o
Brasil acompanha esse movimento.

A Constituição de 88 garante um extenso rol de direitos individuais, coletivos
e sociais, uma ordem econômica muito
bem estruturada, mas quando tudo isso
vai ser colocado em prática, visando dar
efetividade ao texto constitucional, como
pretendeu a teoria neoconstitucionalista
do pós-guerra, os problemas aumentam.
Basta olhar para a situação da segurança
nacional, educação, moradia, saúde,
dentre tantos outros “direitos-problemas”
que permeiam a sociedade brasileira. Dizer
que a Constituição não os garante é faltar
com a verdade; mas colocá-los em prática... aí, mais uma vez, o Estado tem falhado.
Então o que pensar de tudo isso?
Sim, devemos comemorar os 30 anos
da Constituição, com seus 250 artigos e
99 emendas, lembrando que de todas as
Constituições da República, desde 1891,
ela é a que completa o mais longínquo
aniversário, representando o maior
período de estabilidade constitucional
brasileiro.
Divulgação

Os especialistas têm dito que a tecnologia da informação será a solução para o país e, em consequência, para os mineiros, onde, segundo
as autoridades, existem muitos projetos em andamento visando oferecer
oportunidades aos interessados no assunto. Mas, enquanto o resultado
prático dessa realidade não acontece, o crescimento do Produto Interno
Bruto de Minas Gerais centra sua expectativa no agronegócio.
Na verdade, o agronegócio vem cumprindo o seu papel: remunerar
o capital de investidores e, concomitantemente, aumentar a riqueza do
estado, suscitando milhares de empregos em toda a sua cadeia produtiva,
nos facultando hastear a bandeira de maior produtor de leite e café do
país, com uma média de 8.970.779 milhões de litros/ano e 24.455,3
sacas de café por safra, mensurando uma arrecadação de R$ 192,30
milhões, representando 33% do PIB do estado.
Diante dos fatos, fica difícil vislumbrar, especialmente em médio prazo,
uma alternativa para o regresso de milhares de desempregados, no estado,
ao mercado formal. A crise nacional econômica tem trazido muitos males
aos nossos conterrâneos. Por isso, é necessária uma ação coordenada
entre o poder público e a iniciativa privada, com o objetivo de aumentar
as ofertas de trabalho, começando pela prestação de serviços nas grandes
cidades, perpassando pela integração de recursos públicos nas obras de
infraestrutura, além de elevar os valores destinados à construção civil e,
por fim, incentivar o desenvolvimento da indústria de pequeno porte. Essas
são medidas essências para o soerguimento do nosso PIB.
É bom lembrar que o nosso parque industrial, tendo como exemplo
a ex-influente Cidade Industrial, de Contagem, está efetivamente
ultrapassado. A patinação do PIB mineiro é assunto que, por certo, será
destaque nas páginas dos jornais ao longo de uma década. Sendo assim, o
que nos resta é apelar para o espírito empreendedor e a tenacidade de nossas classes produtivas. É nesse conjunto de fatores e em nossa capacidade
criativa que devemos assentar a esperança para reverter o quadro negativo.
As autoridades públicas, responsáveis pelo zelo do bem comum da
população, não pode exigir mais nada dos investidores do agronegócio.
Eles, pelos números aqui estampados, já estão cumprindo a sua função.
Resta agora buscar outros caminhos, no sentido de que haja o equilíbrio
do crescimento econômico, não ficando dependente apenas dessas
commodities.
É como se fosse necessária a reordenação dos fundamentos da
economia para melhorar o nosso nível de crescimento de modo competitivo e perene.
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Altos e baixos da
sucessão mineira
Divulgação

Moises Silva/O Tempo
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Professora Dirlene
Marques demonstrou
elevado grau de
conhecimento sobre
os problemas mineiros

VIGÍLIAS

Palocci, o delator

Durante participação em um programa na TV Cultura, o
ex-deputado e advogado paulistano, Airton Soares disse que a
delação de Antonio Palocci, no âmbito da Operação Lava Jato,
na qual “entregou” todos seus antigos companheiros, lembra
muito a de outro famoso delator, o Joaquim Silvério dos Reis.
Aquele que na época da Inconfidência Mineira participava dos
movimentos para mudança de regime e depois, ao ser preso,
indicou os principais nomes da conjuração, provocando em
seguida a execução de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Um certo exagero do advogado, ora veja.

A volta de Aécio

Eujacio Silva

O

Mesmo sem
estrutura partidária,
Romeu Zema (Novo)
saiu fortalecido
neste pleito
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Protagonistas

tema política e eleições ganhou mais destaque a partir da segunda quinzena de julho,
especialmente por conta da entrada em cena
dos interessados pela larga abertura das redes
sociais e dos primeiros atos de campanha.
Naquele período, os políticos mineiros começaram
a traçar suas estratégias, capitaneados pelos tucanos
que esconderam o líder Aécio Neves e escalaram para
a linha de frente o senador Antonio Anastasia, com
a finalidade de puxar
votos. A ideia era angariar eleitores para as
A ideia era
dezenas de deputados
angariar
da oposição ao Palácio
da Liberdade, já que
eleitores para
sentiram a vitória esas dezenas
vair por entre os dedos,
e criar uma candidatude deputados
ra competitiva e com
da oposição
potencial para pleitear
ao Palácio
o governo do estado.
Em paralelo, o
da Liberdade
governador Fernando
Pimentel (PT), pressionado por uma série de problemas administrativo-financeiros, tentou manter a aliança com MDB, que
preferiu, no entanto, se afastar da base governista.
Isso forçou os petistas a trazerem a ex-presidente Dilma
Rousseff para disputar o Senado como força política popular. Uma exigência do ex-presidente Lula e do grupo
mais à esquerda do partido, sob o seguinte argumento:
Minas oferecia cenário ideal para a sigla se reorganizar
e tentar conquistar espaços perdidos em outros estados
e capitais nos últimos pleitos.

Como política não
significa ciência exata,
algumas projeções terminaram por não se
concretizar ao longo do
período eleitoral. Por
exemplo, “entrou água
no barco” que visava
fazer que o presidente
da Assembleia, Adalclever Lopes, se colocasse
como terceira via. Resultado: mesmo que
seja do MDB – maior
partido de Minas, com
centenas de prefeitos,
vereadores e diretórios
– o presidente do legislativo estadual ficará
sem mandato no próximo período, depois
de quatro legislaturas
consecutivas.
Em contrapartida
a esse cenário, os dois
protagonistas Anastasia e Pimentel irão
decidir quem vai comandar o estado nos
próximos 4 anos. A única novidade, na reta

final da campanha, foi
o empresário Romeu
Zema, (Novo). Embora
tenha sido candidato a governador por
uma sigla sem tanta
representatividade, ele
conquistou uma boa
fatia de eleitores que,
segundo especialistas,
se movem pelo voto
de protesto. Porém, o
discurso e as propostas
divulgadas pelo empresário não brilharam a
ponto de conquistar
tantos eleitores. Mas,
de toda forma, repercutiram como contraponto entre os dois
principais nomes da
disputa.
Em toda a campanha, nas entrevistas e
atos públicos, os candidatos João Batista
Mares Guia (Rede) e a
economista e professora Dirlene Marques
(PSOL) demonstraram
desenvoltura, além de

incontestável bagagem
de opiniões e cultura
geral. Eles apareceram
como uma espécie de
nomes ideais do ponto
de vista de suas mensagens e argumentos.
No entanto, a falta de
estrutura partidária,
eleitoral e o marketing não funcionou a
contento e lhes tirou
a oportunidade de disputarem os primeiros
lugares.
O representante do
partido Avante, advogado Claudiney Dulim,
quando debateu a real
estrutura do estado
e como a máquina
funciona, não deixou
de ter posições objetivas, especialmente
quanto à necessidade
de encontrar um novo
modelo para reposicionar Minas Gerais de
volta ao seu caminho
de crescimento econômico.

Circula nos bastidores políticos, a hipótese de que Aécio
Neves (PSDB), uma vez de volta à Câmara Federal, poderá
se desfazer de muitas das denúncias contra ele ao longo dos
próximos 3 anos e, na sequência, se posicionar como um
autêntico líder político mineiro. Será, gente?

Crescimento das mulheres
Segundo a cientista política e professora da UFMG Marlise
Matos, o movimento das mulheres, que este ano está debatendo
fortemente suas posições, inclusive buscando influenciar nas eleições, não é um acontecimento momentâneo. Para a cientista, desde
2017, as mulheres estão participando de debates nacionais. Agora,
teria ficado mais fácil por conta das ferramentas disponíveis nas rede
sociais, possibilitando eficiência nas tarefas, reunindo representantes
de todos os segmentos da sociedade, em atos que se prosperarão
nos próximos anos, até conquistar o verdadeiro espaço feminino
em posições de destaques, na política e em outras áreas da vida.

PP prestigiado
De solavanco em solavanco, o Partido Progressista terminou
chegando ao final da campanha de 2018 com boas expectativas
de formar uma grande bancada no Congresso Nacional. Na
avaliação do comentarista político e jornalista Gerson Camarotti,
de Brasília, nem mesmo o envolvimento de seus membros da
Operação Lava Jato foi suficiente para abalar o prestígio do
partido. Ou seja, as siglas conservadoras são poderosas no Brasil.

Derrocada tucana
Ao longo dos últimos 20 anos, o PSDB reinou, especialmente, no Sudeste e Centro-Oeste brasileiro. Agora, amarga
denúncias comprometedoras em São Paulo, Paraná, Goiás
e Mato Grosso do Sul. Isso, segundo analistas políticos de
Brasília, pode estar levando o partido à decadência.

almg.gov.br/SeuVotoMudaTudo

SEU VOTO MUDA TUDO.
NO DIA 7 DE OUTUBRO, VOTE!

Aponte a câmera do seu smartphone
para esse QR Code e saiba mais.

E C O N O M I A
V I G Í I A S DOBRADAS
Eleitor exigente
Durante um programa de TV, o petista Miguel Corrêa discordou da apresentadora. Ele disse: “Os eleitores deste ano, por
conta do acesso às mídias sociais, estão bastante informados.
Estão mais exigentes do que há 8 anos. Agora, o político não
poderá viver mais só de promessas, como antigamente. Terá
de mostrar serviço, senão, ficará fora do esquema”. É aguardar
para conferir...

Pesquisa nacional
Na reta final da campanha presidencial de 2018, alguns
institutos de pesquisa chegaram a uma conclusão já perceptível: o fato de que os eleitores do candidato Bolsonaro (PSL)
foram fiéis do início ao fim. Vale dizer: uma vez “bolsonarista”,
“bolsonarista” até o fim.

Pesquisa confirmada
As mesmas simulações acontecendo ao longo de 4
meses apontam que 75% dos eleitores de Bolsonaro (PSL)
são considerados convictos e não aceitam mudar o voto em
hipótese alguma. Ou seja, suas ações políticas terminaram por
convencer grande parte da população brasileira, especialmente
junto ao público formador de opinião.

Poder das pesquisas
Analisando os diferentes temas referentes às eleições deste
ano, o cientista político Malco Camargo vaticinou: “Na verdade,
as pesquisas eleitorais dominaram a cena política este ano,
forçando os candidatos a trilharem caminhos balizados por
elas neste primeiro turno do pleito”.

Mulheres ainda recebem apenas 76% da remuneração masculina
Da redação
Não é novidade que os direitos que
a mulher possui na sociedade foram
conquistados a base de muita luta. Uma
meta que ainda não foi alcançada e que
divide opiniões é o fato delas ainda receberem menos que os homens. De um
lado, tem quem acredite que o salário
deveria ser igual entre ambos os gêneros. De outro, que o sexo feminino deve
receber menos por inúmeros motivos,
um deles é engravidar.
Entretanto, uma pesquisa do
Instituto Locomotiva apontou que,
se recebessem o mesmo salário que
os homens, as mulheres injetariam
R$ 482 bilhões a mais na economia
nacional. Para a diretora executiva do
instituto Maíra Saruê, a questão é um
prejuízo tanto para a vida delas, quanto
para a estrutura financeira do país.
Hoje, as mulheres recebem 76%
da remuneração masculina. Estima-se
que os homens recebam, em média,
R$ 2.517, enquanto que as mulheres
ganham R$ 1.974. Contudo, segundo o
estudo, elas passam a ingressar o mercado com mais força. Em 20 anos, o Brasil
passou a ter 8,4 milhões de mulheres a
mais no ambiente de trabalho formal.

No Brasil existem 107 milhões de
mulheres e se as brasileiras fossem um
país, seria o 13° em população. Sendo
que 45% delas são chefes de família,
enquanto os homens gastam 47 horas
mensais com afazeres domésticos, as
mulheres tiram 92 horas do mês para
a casa.
Se as atividades domésticas fossem valorizadas e as mulheres ganhassem por essas tarefas o que recebem
no mercado, elas, juntas, somariam
R$ 1,1 trilhão a mais por ano.
Atualmente a mulher movimenta
R$ 1,8 trilhão na economia anual. E,
mesmo recebendo menos, pagam o
que é conhecido como taxa rosa. No
mercado, um produto que é voltado
para o público feminino custa 7% a
mais do que um feito para os homens.
“Os artigos de higiene são um grande
exemplo disso”.
Mas, de acordo com Maíra, as
mulheres não gastam só com elas.
“Muitas são responsáveis pela compra de alimentos e todos os produtos
necessários para o abastecimento do
lar. E, ainda assim, pagam mais caro
nos produtos”.
A pesquisa apontou que a cada
R$ 100 recebidos no Brasil, R$ 42 são
das mulheres.

Mulheres negras têm a renda ainda menor

Em São Paulo, ao emitir opinião sobre o pleito de 2018, o
famoso filósofo Mário Sergio Cortella lembrou que as discussões sobre o tema, este ano, incomodou a população em geral.
“O povo precisa de paz, inclusive, para tomar a sua decisão sem
interferência de políticos ou de quem quer que seja”.

Renda média do trabalho principal

“Quando teve de se internar às presas para uma curetagem
na próstata, o candidato à Presidência da República Ciro Gomes
(PDT), correu em direção a um hospital de primeira linha na
região nobre de São Paulo. A pergunta é: se ele cuidou bem
da saúde do Ceará quando era governador, por que então não
foi lá, para ser atendido pelo SUS?”. Indaga o apresentador e
jornalista Marcelo Tas.
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Igualdade salarial traria R$ 482 bi
a mais para a economia nacional

Eleitores incomodados

Ciro Gomes e saúde
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Homem
branco

R$ 3.279

Mulher
branca

Mulher
negra

74%

R$ 2.436

Homem
negro

R$ 1.819

100%

55%
44%

R$ 1.427
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Outros dados
apontados pela
pesquisa:

O que
falta?
Maíra elucida que a
presença da mulher na
economia tem crescido
devido a independência.
“Antes o homem era visto
como provedor, hoje as
mulheres são mais autônomas financeiramente e
isso muda tudo. O cenário
deixa claro que elas estão
tendo um protagonismo
fora e dentro de casa”.
Contudo, ainda faltam políticas públicas voltadas para a igualdade
salarial. “Além do comprometimento das empresas
em colocar a mulher nos
cargos de liderança. E entender que somos capazes
de fazer a mesma função
e, por isso, merecemos
receber o mesmo salário”.

Volta ao passado

92% das mulheres que
trabalham consideram
sua carreira profissional
importante
89% das mulheres concordam que “toda mulher deve ser independente financeiramente”
Um terço dos homens
(34%) acham que “é
justo mulheres assumirem menos cargos de
chefia que homens, já
que podem engravidar
e sair de licença maternidade”
48% das mulheres
saem de seus postos de
trabalho nos primeiros
12 meses após terem
filhos

Roberto Luciano Fortes Fagundes
ENGENHEIRO, PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DE CVB-MG, PRESIDENTE DO CONSELHO DO
INSTITUTO SUSTENTAR E VICE-PRESIDENTE DA FEDERAMINAS – roberto@clan.com.br

“Acho que o eleitor brasileiro teve a oportunidade de votar
de maneira diferente diante de um cenário com uma dezena de
candidatos à Presidência da República. A opção entre Haddad
(PT) e Bolsonaro (PSL), na minha avaliação, é uma volta ao
passado”. Opinião do cientista político e economista Ricardo
Sennes. O mestre estava revoltado.

A hora da indignação
Tomei um susto, dia desses, quando parei em
um posto de combustíveis para abastecer e, casualmente, vi, junto à bomba, o preço da gasolina:
R$ 5,02. Fiquei surpreendido, pois não imaginava
que estivesse tão cara, e resolvi apurar as razões
disso. Inflação? Não podia ser, pois a taxa, anualizada em setembro, ainda por estimativa, deve ficar
em pouco mais de 4%. E, há um ano, o preço da
gasolina em Belo Horizonte era de R$ 3,85 – um
aumento, portanto, próximo de 30%. E, somente
na última semana de setembro, este combustível
encareceu 0,95%.
Só matei a charada quando lembrei que em julho do ano passado a Petrobras havia adotado uma
nova política de preços que prevê reajustes mais
frequentes, até diários, nos preços dos combustíveis vendidos nas refinarias. Segundo a estatal, a
ideia da nova política é repassar ao consumidor
as variações do dólar e do preço do petróleo nos
mercados internacionais. Desde então, foram mais
de 200 reajustes – alguns, reconheça-se, para
baixo mas, no geral, com forte viés de alta. E isso
sem falar no diesel, que no início de agosto teve
aumento de até 14,4%.
Ou seja, continuamos nós, os consumidores,
a pagar caro, muito caro, pelo combustível que a
maioria dos veículos leves continua a utilizar. A
gasolina brasileira é a 22ª mais cara do mundo,
superada apenas por países que adotam o fator
preço para desestimular seu consumo em função
de políticas ambientais – o que não é o caso do
Brasil, já que nossa infraestrutura de transportes,
baseada em rodovias, não o permite. O grande
problema, aqui, é o mesmo que encarece todo e
qualquer tipo de produto: os impostos. Segundo

a Petrobras, na composição do preço da gasolina
29% são de ICMS, e 16% da CIDE, PIS/Pasep e
Cofins. Só aí lá se vão, para os cofres da União e
dos Estados, 45% da receita. Além disso, há 12% referentes à adição do álcool anidro que é adquirido
pela estatal. O lucro dos postos equivale a apenas
9% do valor final do combustível.
Com tudo isso, os efeitos desses constantes
aumentos já se espalham, afetando desde o consumidor que usa seu carro no dia a dia – e que já
se mostra propenso a deixá-lo na garagem – até,
principalmente, as empresas que dependem de
transporte, especialmente o rodoviário. No caso deste,
não custa lembrar que, mesmo com o subsídio de R$
0,30 centavos por litro do combustível assumido pela
Petrobras depois da greve dos caminhoneiros, o preço
do diesel na bomba chegou à média de R$ 2,36.
Já os aumentos de custos no transporte de
urbano de mercadorias, feito por veículos leves
geralmente movidos a gasolina ou álcool, afetam
principalmente o comércio varejista e o setor de serviços, que, aliás, já começam a ficar incomodados.
Logo-logo a pizzaria, o supermercado, a farmácia
precisarão enfrentar um dilema que afetará até
mesmo as suas estratégias mercadológicas:
aumentar o preço de seus produtos e manter a entrega grátis ou passar a cobrar por esta? Qualquer
que seja este desfecho, como sempre, quem acaba
pagando a conta somos nós, os consumidores.
Outro reflexo dos aumentos nos derivados de
petróleo é uma mudança no perfil do consumo.
Segundo a Agência Nacional de Petróleo (ANP),
entre janeiro e julho deste ano o consumo de
gasolina caiu 13% em todo o país, enquanto o de
álcool deu um salto de mais de 40%. Em Minas

Gerais, a mudança foi ainda mais acentuada: a
retração na venda de gasolina foi de 21% enquanto
o aumento na de etanol foi de 88,8%. Então basta
trocar um por outro e está resolvido o problema?
Não é bem assim.
Primeiro, porque a produção do álcool etílico
teria que aumentar de imediato em cerca de 70%
para assegurar o abastecimento da frota atual e
continuar crescendo, à razão de aproximadamente
10% a cada ano para abastecer às quase 170 mil
unidades de automóveis e veículos comerciais leves
que mensalmente são licenciadas no país. Não dá
para fazer isto da noite para o dia. Segundo, porque
41% dos automóveis hoje em circulação utilizam
a gasolina como combustível. O que se faria com
eles? E, terceiro, o que a Petrobras iria fazer com a
gasolina que produz?
Agora, voltando à questão que originou todo
este palavrório. A política de preços praticada
pela Petrobras quanto à gasolina e ao diesel afeta
negativamente a tudo e a todos: ao custo do transporte, às pessoas que dependem de um veículo
para trabalhar ou – por que não? – simplesmente
para se locomoverem e à própria inflação. Esta, de
acordo com pesquisa do IBGE relativa ao primeiro
semestre deste ano, teve como seu componente de
maior peso exatamente os aumentos nos preços
desses combustíveis.
E o que nós, cidadãos-consumidores podemos
fazer a respeito? Não muito. Mas podemos e
devemos nos indignar, reclamar, manifestar enfaticamente nossa insatisfação com esta política de
preços por todos os meios que tivermos. Chegará
a hora em que governo e Petrobras terão que abrir
seus ouvidos moucos e nos ouvir. Já passou da hora.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

diretoria@imcont.com.br
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Sheila Wiroski

Para onde vão os R$ 98 milhões
arrecadados de multas eleitorais?
Leíse Costa
Quando você deixa de votar e não justifica,
tem que pagar uma multa. O valor é mínimo
e muitos dos contrariados com a política e os
políticos preferem arcar com os R$ 3,51 para se
manter quites com a Justiça Eleitoral, do que ir às
urnas escolher entre os candidatos disponíveis.
Porém, o valor irrisório, muitas vezes ligados
a aversão à política, tem destino justamente
político: o Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, mais
conhecido como Fundo Partidário.
E o montante da arrecadação das multas
eleitorais não lembra em nada o valor pago individualmente pelo eleitor. Segundo os números mais
recentes divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), a soma, considerando somente os ausentes
nas últimas eleições, é de R$ 98.404.457,58.
“No final de cada ano, a União calcula a
quantia disponível para este fim no orçamento,
define o valor de duodécimo (montante a ser
repassado para cada partido por mês) e publica
no Diário Oficial da Justiça Eleitoral. O Fundo Partidário é dado para o partidos se manterem, com

No 1º turno de 2016, foram
multados 22.811.470 eleitores
despesas pessoais e operacionais do cotidiano”,
explica Arthur Guerra, advogado, professor e
especialista em direito público e eleitoral.
Segundo Edilene Lôbo, advogada e
doutora em direito processual, o uso desse
dinheiro para manutenção das sedes e serviços
do partido é prevista na Lei 9.096/95, art.
44: 50% para o órgão nacional e 60% para
cada órgão estadual e municipal. “Essa verba
pode ser usada com propaganda política,
alistamento, campanhas eleitorais, criação
e manutenção de instituto ou fundação de

pesquisa (até 20% do recebido), promoção da
participação política das mulheres, despesas
com alimentação, entre outros”.
A soma é só uma fatia do total, que ainda é
composto por valores da União arrecadados por
outros impostos pagos pelo contribuinte brasileiro.
Este ano, R$ 1,7 bilhão foram repartidos entre os 35
partidos existentes. As quantias para cada um deles
variam conforme suas bancadas, ou seja, o número
de deputados federais é proporcional ao valor destinado ao partido. Para se ter uma ideia, o MDB, a
maior bancada do Congresso, tem direito a 13,6%
e é dono de mais de R$ 234 milhões. Qualquer
pessoa pode acessar estes dados no site do TSE.

Consequências de não votar nem justificar

Ausência

MDB - R$ 234.232.915,58
PT - R$ 212.244.045,51
PSDB - R$ 185.868.511,77
PP - R$ 131.026.927,86
PSB - R$ 118.783.048,51
PR - R$ 113.165.144,99
PSD - R$ 112.013.278,78
DEM - R$ 89.108.890,77
PRB - R$ 66.983.248,93
PTB - R$ 62.260.585,97
PDT - R$ 61.475.696,42
SD - R$ 40.127.359,42

No 1º turno de 2016, 22.811.470 eleitores
foram multados por não votarem nem justificarem a ausência, ou seja, 15,57% dos aptos. É o
percentual mais alto dos últimos 10 anos.
Guerra acredita que nas eleições presidenciais
de 2018, este percentual deve ser maior. “Creio que
cada vez mais, o eleitor está menos interessado na
política, o que é grave. Mesmo com as medidas
do TSE, como a possibilidade do voto em trânsito,
penso que esse percentual deve aumentar”.

Quem não vota mas justifica sua ausência está em
dia com a Justiça Eleitoral.
É possível fazer isso quantas
vezes forem necessárias, não
existe limite para justificativas. Quem deixa de votar
e não se justifica, dentro de
um prazo de 30 dias após as
eleições, deve pagar multa

(R$3,51), em alguns casos,
esse valor pode até ser abonado.
O título é cancelado se
o eleitor deixou de votar
nas três últimas eleições (o
TSE considera o 1º turno da
votação uma eleição e o
2º turno outra). Sem título,
a pessoa perde os direitos

políticos, entre outras situações, não se pode: prestar
concurso público, ocupar
cargos públicos (mesmo
que comissionados), participar de licitações públicas,
solicitar empréstimos em
bancos públicos, comprovar
matrículas, retirar passaporte e carteira de identidade.

Quanto cada partido recebeu do Fundo Partidário:
Podemos - R$ 36.112.917,34
PSC - R$ 35.913.889,78
PCdoB - R$ 30.544.605,53
PPS - R$ 29.203.202,71
PV - R$ 24.640.976,04
PSOL - R$ 21.430.444,90
Pros - R$ 21.259.914,64
PHS - R$ 18.064.589,71
Avante - R$ 12.438.144,67
Rede - R$ 10.662.556,58
Patriota - R$ 9.936.929,10

PSL - R$ 9.203.060,51
PTC - R$ 6.334.282,12
PRP - R$ 5.471.690,91
DC - R$ 4.140.243,38
PMN - R$ 3.883.339,54
PRTB - R$ 3.794.842,38
PSTU - R$ 980.691,10
PCB - R$ 980.691,10
PCO - R$ 980.691,10
PPL - R$ 980.691,10
Novo - R$ 980.691,10
PMB - R$ 980.691,10

Falta de planejamento financeiro
AMM promove Fórum
prejudica renda dos belo-horizontinos
de Contabilidade Pública
Divulgação

A

falta de controle e de planejamento do orçamento
impacta, negativamente,
na vida dos consumidores,
principalmente em momentos de falta
de renda. Uma pesquisa, realizada pela
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte (CDL/BH), revelou que 42,8%
dos belo-horizontinos não conseguiriam
manter o padrão de vida por mais de
3 meses caso ocorra uma situação de
dificuldade, como perda de emprego ou
problemas de saúde.
A pesquisa revela ainda que as classes C e D são as únicas que se preocupam
em guardar parte de seus rendimentos
para a aposentadoria, mas ainda assim são só 3,1% dos entrevistados. O
hábito de realizar o acompanhamento
de todos os recebimentos e despesas
ainda não é realidade para 38,6% dos
belo-horizontinos, mesmo que a falta
de planejamento possa vir a provocar a
inadimplência.
Planejar as despesas, organizar o
orçamento do mês de acordo com a renda disponível é fundamental para uma
vida financeira saudável e para evitar
o endividamento. Em Belo Horizonte,
a inadimplência aumentou 0,66%, em

Presidente da AMM, primeiro vice-presidente da CNM e prefeito de Moema, Julvan Lacerda
A Associação Mineira de Municípios (AMM), em parceria com
o Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais (TCEMG) e com
o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRCMG),
promove o VII Fórum Mineiro de
Contabilidade Pública Municipal
e a V Jornada de Contabilidade
Pública, nos dias 23, 24 e 25 de
outubro. O evento será no auditório Vivaldi Moreira, do TCEMG,
na Avenida Raja Gabaglia, 1.305,
em Belo Horizonte.
O público poderá participar de palestras com temas
relevantes ao dia a dia dos
contadores e profissionais da
área, como: os desafios na
implantação da Matriz de

Saldos Contábeis; Papel das
ouvidorias; Procedimentos
contábeis dos consórcios públicos; Regimes próprios de
Previdência Social.
Na avaliação do presidente
da AMM, primeiro vice-presidente da CNM e prefeito de Moema,
Julvan Lacerda (MDB), a parceria
com o TCEMG e o CRCMG fortalece o trabalho da associação de
desenvolvimento dos municípios
mineiros. “O setor da contabilidade é vital à saúde financeira da
gestão de uma prefeitura, então,
vejo como importantíssima a capacitação dos servidores públicos
da área no Fórum e na Jornada
de contabilidade”, salienta o
presidente.

“A parceria reflete na
união de esforços para difundir o conhecimento para
os municípios mineiros. É de
suma importância a participação dos contadores municipais, pois tratamos de temas
relevantes para alcance de
melhores resultados no trabalho diário, visto a relevância
que tem uma informação
contábil de qualidade para
uma boa gestão dos recursos públicos. Sugiro a todos
participarem e atualizarem
seus conhecimentos para
maior eficiência no trabalho
contábil”, afirma a assessora
departamento Contábil da
AMM, Analice Horta.

Renda familiar comprometida
O alto número de pessoas, que estão
realizando compras a prazos e financiamentos é consequência da queda do
rendimento nos últimos anos, associada
à falta de planejamento financeiro das

CDL/BH

O público
poderá
participar
de palestras
com temas
relevantes
ao dia a dia
dos contadores
e profissionais
da área

agosto, essa foi a terceira alta consecutiva, o que comprova como pode ser
prejudicial a falta de planejamento.
A pesquisa também apontou que
entre os belo-horizontinos, 47,5% não
possuem o hábito de guardar uma
parte de seus rendimentos. As mulheres
(50,3%), a classe E (56,6%) e os idosos
(66,7%) são os que menos fazem uma
reserva financeira. “Geralmente as
mulheres são as responsáveis pela administração do orçamento doméstico o
que as leva sempre a terem que tomar
decisões como quanto e quando gastar,
muitas das vezes sem ter como guardar
parte de seus ganhos. Já os idosos, ao
se aposentarem têm uma redução de
seus rendimentos e os seus gastos são
elevados, com itens como saúde, por
isso não sobra recursos para poupar”,
afirma o presidente da CDL/BH Bruno
Falci.

Presidente da CDL/BH Bruno Falci

Uma
pesquisa,
realizada
pela CDL/BH,
revelou que
42,8% dos
belo-horizontinos
não conseguiriam
manter o
padrão de
vida por
mais de
3 meses

famílias. A pesquisa da CDL/BH apontou
que 48,3% dos belo-horizontinos estão
com mais de 30% de sua renda familiar
comprometida com o pagamento de
compras parceladas ou financiamentos,
sendo que deste total, 1,7% deve mais do
que ganha. “Com menos renda disponível para o pagamento à vista, as pessoas
acabam recorrendo ao parcelamento.
Porém, elas não consideram o impacto
que a soma de todas as prestações terão em seu orçamento, o que é reflexo
da falta de planejamento financeiro”,
afirma Falci.

Controle das contas
Para evitar o endividamento e, consequentemente, ter uma poupança para
situações de emergência, viagens e lazer,
pagamentos de dívidas, consumos de
bens duráveis e até mesmo para a aposentadoria, a pessoa deve saber como
tem gasto seu dinheiro e o quanto ela
consegue poupar.
É muito importante que se faça um
orçamento pessoal, onde terá de um lado
o quanto a pessoa ganha e do outro lado
todas as suas despesas (gastos do dia a
dia, gastos fixos e gastos futuros, como
passeios, consultas médicas, etc.). Fazendo
essa previsão a pessoa terá uma noção de
quanto ela poderá gastar a mais e quanto
ela poderá guardar evitando, assim, o risco
de ficar inadimplente.
“Os momentos de crise são onde
as pessoas se veem despreparadas
financeiramente, e ter uma poupança
ou um fundo de investimentos garante
as elas um ponto de apoio e segurança.
E quando o assunto é poupar para a
aposentadoria estamos tratando de algo
de extrema importância e relevância”,
afirma o presidente da CDL/BH.
Na aposentadoria, geralmente, os idosos têm um aumento nos gastos, o custo
de vida fica mais elevado e somado aos
fatores econômicos momentâneos acaba
dificultando ainda mais o equilíbrio da vida
financeira. Tendo em vistas todos esses
fatores de risco, destaca-se a importância
de ter uma poupança para a terceira idade,
por mais distante que ela esteja, para que
se tenha uma aposentadoria tranquila e
mais segura.

almg.gov.br/SeuVotoMudaTudo

SEU VOTO MUDA TUDO.
NO DIA 7 DE OUTUBRO,
VOTE!

Aponte a câmera
do seu smartphone
para esse QR Code
e saiba mais.
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DA COCHEIRA

ANIVERSÁRIO

Divulgação

O empresário e figura conhecida da sociedade mineira, José de Carvalho Jorge fez aniversário no último dia 25 de setembro. Foram muitos
os amigos a abraçá-lo.

A NI V E RS A RI A NT E S
Domingo, dia 07 de outubro

Constituição fez 30 anos e já se fala em reformá-la. Pelo
andar da carruagem, ninguém conseguirá administrar o país,
se não houver uma desconstitucionalização de alguns artigos,
que engessam a administração do país.

Fernando Paz
Sheila Mares Guia
Ana Flávia Generoso

Segunda-feira, 08

Lula disparou de Curitiba uma série de bilhetes e recursos
para mudar votos e apoios, principalmente no Nordeste. Até
no Ceará, ele exigiu mudança de apoio de Ciro Gomes (PDT)
para Fernando Haddad (PT).

José de Carvalho Jorge e sua companheira Aldija
JOGANDO A TOALHA - A candidata Marina Silva (Rede), embora muito
ativa nos últimas dias de campanha, já havia jogado a toalha pela sua
eleição e está em entendimentos com Roberto Freire, para que haja uma
fusão da Rede com o PPS, após a apuração dos votos do segundo turno.
No entanto, o anúncio da fusão pode ser feito depois do dia 7 de outubro.

O movimento de cartão de crédito no primeiro semestre
do ano foi de R$ 720 bilhões. Uma alta de 13% em relação ao
ano passado.

Terça-feira, 09

Quem diria, Jair Bolsonaro (PSL) cresce nas pesquisas com
os votos das mulheres, mesmo com parte desse eleitorado se
organizando e saindo por todo o país em passeatas contra
sua candidatura.

Quarta-feira, 10

BISPO COM BOLSONARO - O bispo Edir Macedo, líder da Igreja
Universal do Reino de Deus, reuniu em São Paulo o alto comando da
instituição e determinou a seus comandados desembarcar da campanha
de Alckmin (PSDB) e descarregar todas as forças e orações em favor de
Jair Bolsonaro (PSL).

DIFERENÇA - Enquanto em Belo Horizonte, nossas autoridades do meio
ambiente não dão licença para construir um teleférico que nos leve ao pico
da Serra do Curral, em São Paulo, no Parque da Rodovia Imigrantes, quem
quiser poderá curtir as copas de árvores, com broto de flores e frutos, num
ambiente totalmente verde, usando um pequeno teleférico que o levará
a contemplação de tudo isso de forma gratuita. O parque terá elevador e
passarela em plena mata atlântica. Aqui, em BH, acabaram com a serra
e agora querem proibir qualquer tipo de contemplação de sua beleza.

Diógenes Fantini - ex-prefeito de Sabará
D´Paula do Forró

Geraldo Prado Junior
Marcos de Magalhães Pinto
Publicitário Almir Sales

Quinta-feira, 11
Arquivo Pessoal

USO DO CELULAR - Está provado pela pesquisa realizada pela Fundação
Getulio Vargas. Ela mediu o impacto do uso em excesso dos aparelhos
celulares pelos alunos e o resultado é que o aparelho tem efeito negativo
nas notas. Os estudantes estão dedicando mais tempo ao celular em
detrimento ao estudo. A pesquisa foi realizada em São Paulo, mas é
aplicada em todo o país.

Radialista Dilson de Abreu
Vereador Arnaldo de Oliveira - Contagem
Jornalista Washington Melo
Jornalista Kid Moreira

SENAR MINAS
O zootecnista Christiano Nascif assumiu em
BH, a superintendência
do Senar Minas. Mestre
em zootecnia e professor de pós-graduação,
ele tem vasta experiência na condução de
programas de formação
de técnicos e consultoria
empresarial.

Marco Antônio Torres
Deputado Carlos Pimenta - ALMG

Sexta-feira, 12
Eustáquio – Força Viva
Dr. Giovani Clarck - Sabará
Ana Cecília Carneiro

Sábado, 13
Engenheiro Márcio Pinto Manata
Luiz Carlos Friche
Deputado João Leite

A todos, os nossos Parabéns!
Zootecnista Christiano Nascif

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Estrutura, variedade de cervejas, gastronomia
e shows encantam público do BH Oktoberfest
Evento realizado no Expominas entra para o calendário oficial de BH

A

1ª edição da BH Oktoberfest,
no Expominas, que termina
neste sábado (6), foi marcada por elogios a toda a
estrutura criada pela organização e um
público apreciador da cerveja artesanal. Reunindo 47 cervejarias de vários
pontos de Minas Gerais, restaurantes
de alta qualidade oferecendo petiscos
variados como acompanhamento e
bandas cover com o melhor do rock.
O evento revela a importância do setor
na economia do Estado.
Com mais de 300 rótulos à disposição para consumo, o visitante
da BH Oktoberfest pode conferir
cervejas premiadas em concursos e
lançamentos como a cerveja oficial do
evento - a Marzen Bier, fabricada pela
Cervejaria Prussia em São Gonçalo
do Rio Abaixo -, e uma variedade de
estilos e sabores, como a saborosa
Blond Cocada, uma Belgian Blond
Ale feita com coco pela Velho Brasa
Cervejaria, de Contagem.
Outra que está atraindo o público
é a Dünn Mercado, uma American
Ambar Ale produzida com goiabada
cascão pela Dünn Cervejaria, instalada
no Mercado Central de BH. “Ela tem
aroma e paladar distintos e será, uma
cerveja que vai fazer o diferencial no
evento”, garante o cervejeiro Mácoud
Rademacker.
A 1ª edição da BH Oktoberfest
também agradou os cervejeiros participantes. Humberto Araújo Filho,
da Clan Cervejaria, acredita que o
evento tem tudo para ser um sucesso.
“Estamos caminhando e evoluindo
para uma cerveja artesanal mineira de

qualidade, ela vai passar a Blumenau
e ser campeã. Foi tudo muito bem
organizado, estruturado e tem tudo
para ser um sucesso”, afirma.
“Tenho orgulho de participar do
primeiro evento cervejeiro no Expominas, o nível dos estandes está muito
bom e o pessoal da organização se
esmerou na decoração para oferecer
o melhor. O local disponibilizou uma
infraestrutura completa, além de boa
música, com bandas se revezando em
dois palcos”, conta Márcia Brasa, da
Velho Brasa.
Os restaurantes também foram
bastante procurados para degustação de petiscos e acompanhamentos
que harmonizassem com as diversas
cervejas artesanais vendidas. Um
deles, o Empório Ábbas, de comida
árabe, precisou renovar o estoque

durante o primeiro dia. “A procura
foi muito boa e precisamos contar
com mais uma pessoa a partir de
sexta-feira para ajudar no atendimento”, explica Rafael Campos. Priscila Souza, chef do Classe A Gourmet,
conta que a porção de tilápia com
batata chips foi a mais pedida pelo
custo-benefício (R$ 28,00).
O público está satisfeito e acredita que a BH Oktoberfest já é um
evento do calendário oficial da
cidade. Ao som do rock, os visitantes, inclusive crianças, dançaram
durante a apresentação das bandas. O administrador de empresas
Rodolfo Vargas diz que gostou da
disposição das cervejarias, da música
e do ambiente. O bancário Gil Brás,
que chegou cedo ao Expominas na
quinta-feira, prometeu retornar.
“Recomendo o evento, está muito
bom, com bastante cerveja, bons
tira-gostos e música de qualidade”.
Representantes dos consulados
da Alemanha, Bélgica e República
Tcheca, países de tradição absoluta
no mercado cervejeiro, estiveram
presentes. “Esses países demonstraram desejo de estabelecer uma
parceria com Minas Gerais. Isso foi
uma grata surpresa para todos os fabricantes do Estado e abre uma nova
perspectiva, o que nos deixa felizes.
O público também nos prestigiou
desde o primeiro dia, gostou do que
viu e confirmou isso retornando com
suas famílias”, afirmou Márcia Ribeiro, diretora comercial e de Marketing
do Expominas.
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#AForçaDoRosa

“Foi a primeira vez que realmente
achei que ia morrer”, concluiu a vendedora Camilla Nunes, 27, ao saber
do câncer de mama, há aproximadamente 11 meses. Como em quase
todos os casos da doença, para ela,
esse processo tem sido longo e difícil.
Ela relembra que os primeiros
sinais do nódulo foram percebidos
pela namorada. “Ela passou a mão
no meu seio e sentiu um carocinho do
tamanho de uma azeitona. No dia seguinte, procurei uma ginecologista”.
A partir deste momento, a vida
de Camila virou de cabeça para baixo.
Por não ter plano de saúde, a consulta
com a especialista demorou um mês
e, com isso, o nódulo aumentava. “A
ginecologista me passou uma ultrassonografia. Como a fila de espera
do SUS estava longa, optei por fazer
particular. O resultado foi de linfonodo
alterado. Retornei à médica e ela disse
que era apenas um inchado devido
ao período menstrual, entretanto, me
encaminhou ao mastologista”.
A médica mastologista pediu
uma nova ultrassonografia e uma
biópsia. “O resultado confirmou que
eu tinha câncer de mama. Comecei
a chorar na frente da doutora, mas
ela disse para eu tentar me acalmar,
pois o câncer estava no início e teria
muitas chances de cura”.

Após o diagnóstico, Camila teve
que lidar com outro drama: provar
que não teria como arcar com as
despesas do tratamento. “Por eu
ter feito todos exames em clínica
particular, tive que passar na assistente social, explicar o porquê havia
tomado essa atitude e eles ainda
tiveram que investigar a veracidade
das informações”.
A espera durou três semanas e,
neste período, ela começou a sentir
fortes dores no corpo. “Quando ia
começar o tratamento, as dores
pioraram e fui parar no hospital:
a doença havia sofrido metástase
(quando o câncer se espalha além
do local onde começou) e atingiu
também os ossos.
Camila continua em tratamento
e, há duas semanas, teve que tirar os
ovários para evitar nova metástase,
pois segundo os médicos, esse processo estava acontecendo porque
as células cancerígenas estavam se
alimentando do hormônio feminino. A retirada do órgão foi mais um
momento de tristeza, pois sua companheira queria ter filhos. “Procurei
uma psicóloga que me disse que
eu poderia encarar tudo de duas
formas: ou aceitava a situação ou
continuava negando. Fiquei brava
com o que me falou, mas depois
cheguei à conclusão de que se a
sua cabeça não estiver boa, você
morre!”.

Evelyni conta que o trabalho
feito com as pacientes visa despertar os recursos de mobilização de
todas, e a psicoterapia vem para
mostrar os caminhos. “Apresentamos outras formas da feminilidade
e queremos a cura total, não apenas da doença em si, mas também
da cabeça”.

Dados gerais

Desde 2013 está em vigor uma lei federal que estabelece um prazo máximo de 60 dias para que pessoas com
câncer iniciem o tratamento pelo SUS. Caso o paciente
não consiga começar o processo, é possível fazer uma
denúncia junto à ouvidoria, pelo telefone 136. Elas serão
fiscalizadas pelo Ministério da Saúde e, em último caso,
o paciente pode ainda acionar a Justiça contra o estado
ou o município em que o problema tiver ocorrido.

Lado psicológico
Por ser uma doença que afeta
diretamente a estética da mulher,
a psicóloga Evelyni Machado, que
trabalha com pacientes com câncer
há 8 anos, afirma que o mama tem
um significado simbólico diferente.

“Qualquer câncer é invasivo e com
ele vem o medo da morte, mas
o de mama tem um agravante,
pois o seio está ligado à feminilidade e a amamentação que é
considerado um ato de amor e,
quando há mutilação, mexe com
o psicológico”.

Segundo dados do Instituto
Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca), o
câncer de mama, depois do de
pele não melanoma, é o mais
comum no Brasil e mundo, respondendo por cerca de 28% dos
casos novos a cada ano. Para
este ano, estima-se que haverá
59.700 novos casos.
A oncologista Nicole Machado, do Hospital Mater Dei,
explica que o câncer de mama
é raro antes dos 35 anos e, acima desta idade, sua incidência
cresce progressivamente, especialmente, após os 50 anos.
“O mais importante é a mulher
se conhecer. Ela tem que se
tocar sempre para sentir o que
está diferente. Além disso, é
essencial destacar que, quando
diagnosticado precocemente,
a chance de cura é grande”,
finaliza.

Principais sintomas:
Caroço (nódulo) fixo, endurecido e, geralmente, indolor;
Pele da mama avermelhada,
retraída ou parecida com casca de laranja;
Alterações no bico do peito
(mamilo);
Pequenos nódulos na região
embaixo dos braços (axilas)
ou no pescoço;
Saída espontânea de líquido
dos mamilos.
Ao identificarem alterações persistentes nas mamas,
as mulheres devem procurar
imediatamente um serviço
para avaliação diagnóstica.
No entanto, tais alterações podem não ser câncer de mama.

N

este mês de outubro,
iremos fazer a série
#AForçaDoRosa em diferentes editorias para falar sobre
o câncer de mama a partir de
vários pontos de vista. Essa foi
a primeira e, na semana que
vem, o tema será tratado na
página 2, em Opinião.

Waldeir Almeida Junior
Presidente da Sociedade Brasileira de
Mastologia – Regional Minas Gerais

Mais acesso para celebrar a vida
Outubro é o mês em que o
câncer de mama ganha ainda
mais notoriedade na mídia,
no cotidiano feminino e nos
consultórios, sendo marcado
pela tradicional campanha de
mobilização “Outubro Rosa”, que
visa sensibilizar a sociedade com
ações de alerta e conscientização
sobre a doença.
O tema da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) deste
ano é “Mais acesso para celebrar
a vida!”, destacando a importância de simplificar e ampliar o
acesso a atendimentos, desde o
rastreamento ao tratamento, aumentando as chances de cura. O
tema alerta ainda, sobre a complexidade dos sistemas públicos
de regulação, obrigando as mulheres a aguardarem meses por
uma consulta ou exames que,
muitas vezes, devido à demora
pode dificultar o diagnóstico de
tumores em fases iniciais da doença, comprometendo a redução
da mortalidade.
Sabe-se que a luta contra o
câncer de mama é diária, mas, o
apelo pela conscientização com
o “mês rosa” deixa as mulheres
atentas para o importante cuidado com as mamas. E, por isso, o
“Outubro Rosa” foca na sensibilização social para a disseminação
cada vez maior de informações
que conscientizem a população
sobre a importância da prevenção dessa doença, que tem uma
projeção de 59.700 novos casos
para este ano, conforme dados
do Instituto Nacional de Câncer
José Alencar Gomes da Silva
(Inca), representando um risco
de 56,33 casos para cada cem
mil mulheres.
O cenário brasileiro da doença é crítico e existem diversos
entraves dificultadores no cotidiano das pacientes. O principal

problema está no acesso ao
atendimento, desde o diagnóstico até o tratamento pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) e, para podermos celebrar a vida, deve-se
reduzir o tempo de espera entre
o diagnóstico da doença a um
tratamento adequado e digno.
Desde 2014, está em vigor
a Lei dos Sessenta Dias, na qual
qualquer pessoa com câncer de
mama tenha tratamento na rede
pública, até dois meses após o
diagnóstico. Entretanto, conforme dados do Sistema de Informação do Câncer (Siscan), ligado
ao Ministério da Saúde, quatro

O câncer de
mama não
tem uma
causa
definida e
contamos
com a
evolução dos
métodos de
diagnósticos
como
primordiais
para o
diagnóstico
precoce e
salvar vidas

em cada dez casos esperam
mais tempo que o prazo legal
estabelecido para atendimento.
É fundamental a mulher ter
consciência da importância do
assunto durante o ano todo e
também ter entendimento sobre
como funciona a saúde pública.
Elas precisam de esclarecimento
sobre os procedimentos básicos
como, por exemplo, quando e
onde fazer a sua mamografia,
como marcar uma consulta com
mastologista e, se necessário,
como fazer uma biopsia e iniciar
seu tratamento, fazendo valer
todos os seus direitos.
O câncer de mama não tem
uma causa definida e contamos
com a evolução dos métodos de
diagnósticos como primordiais
para o diagnóstico precoce e
salvar vidas. A mamografia é o
principal método diagnóstico em
fase inicial e, hoje, as chances
de cura do câncer detectado em
fase inicial ultrapassam 90%.
A SBM promove campanha
focada em incentivar as mulheres a se cuidarem mais e melhor,
quebrando as barreiras do medo,
encorajando-as ainda a lutarem
pelo acesso a exames e tratamentos adequados e dignos.
Devemos lembrar e ressaltar
os direitos estabelecidos por lei
para garantirem o diagnóstico
adequado do câncer de mama,
com a realização de mamografia
anualmente após os 40 anos
e redução do gargalo entre o
tempo de diagnóstico da doença e o início do tratamento. As
mulheres devem fazer exames
de prevenção regularmente,
assim como evitar a obesidade,
praticarem atividades físicas
regularmente, visando prevenir
a doença, além de manter uma
consulta frequente com o mastologista.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Fonte: Inca

Loraynne Araujo
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Câncer de mama: quando a
luta não é apenas pela vida
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Divulgação/UFJF

UFJF figura entre as três melhores
universidades de Minas Gerais
Daniel Amaro

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) manteve a terceira posição de melhor instituição de ensino
superior de Minas Gerais, segundo o Ranking Universitário Folha 2018 (RUF). Na classificação nacional, a
UFJF ocupa a 23ª colocação. No total, 33 cursos foram
avaliados e 17 subiram de posição na comparação com
o ano anterior.
O RUF é feito pela Folha desde 2012 e avalia as
196 universidades brasileiras, públicas e privadas, com
base em cinco indicadores: pesquisa, ensino, mercado,
internacionalização e inovação. Na avaliação geral, o
quesito ensino aumentou cinco posições no ranking,
passando da 25ª colocação, para a 20ª. No entanto,
o indicador inovação teve uma queda no índice e saiu
da 30ª para a 59ª posição.
Entre os cursos da UFJF melhores avaliados
destacam-se pedagogia, ocupando a 12ª posição, e
matemática, que está em 17º lugar. A graduação em
filosofia foi o que mais teve destaque, saltando 33 colocações, figurando agora no patamar de 27º em 2018.

Levantamento também mostrou que 17 dos 33 cursos avaliados subiram de posição

O coordenador do curso de filosofia, Humberto
Schubert Coelho, acredita que a melhora na classificação se deve a mudanças de práticas tanto dentro
do departamento, quanto da universidade. “Hoje
temos concursos públicos mais exigentes; quando
há transferências, priorizamos professores com evidente produção acadêmica e competência técnica.
Além disso, tivemos a abertura do mestrado, o que
permite aos alunos uma formação completa e com
corpo docente qualificado”.
A graduação em engenharia elétrica também
subiu, passando do 49º lugar para o 19º neste ano.
Para o coordenador do curso, Leonardo Willer de
Oliveira, esse salto no ranking é reflexo do trabalho desenvolvido na universidade. “Passamos por
uma reestruturação e a engenharia elétrica foi
dividida em cinco cursos independentes, entre eles
o de energia. Houve, por exemplo, mudanças na
matriz curricular e adequações de pré-requisitos.
Tivemos a entrada de novos professores, todos
com doutorado, que estão se estabelecendo e
crescendo em suas atividades de ensino, pesquisa
e extensão”, encerra.

Melhores Avaliados
CURSOS

2017

2018

CURSOS

2017

2018

Biologia

41º

34º

Física

26º

25º

Direito

42º

39º

Fisioterapia

23º

19º

Economia

33º

29º

Letras

24º

23º

Enfermagem

29º

25º

Matemática

21º

17º

Engenharia Ambiental

34º

22º

Nutrição

34º

19º

Engenharia Civil

57º

56º

Odontologia

34º

24º

Engenharia de Produção

23º

22º

Pedagogia

15º

12º

Engenharia Elétrica

49º

19º

Turismo

44º

36º

Filosofia

60º

27º

Fonte: Ranking Universitário Folha 2018
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Em agosto, diversas obras arrecadadas durante a campanha “O livro acolhe, abriga e ensina”, promovida pelo
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo
Horizonte (SetraBH), foram entregues em escolas do interior
de Minas Gerais.
O Grupo Treviso, parceiro da campanha, foi o responsável pela distribuição dos livros nas seguintes escolas: Escola
Municipal Heloísa de Campos Santos, em Morada Nova de
Minas, (480 livros), Escola Municipal Venina Gomes, em
Moema, (600 livros) e Escola Estadual Professor Wilson Lopes
do Couto (930 livros) e Escola Estadual Irmã Maria (1.200
livros), ambas em Bom Despacho.
Diretores, equipes pedagógicas e alunos participaram da
cerimônia de entrega das obras que auxiliarão no aprendizado, vão incentivar a leitura e, consequentemente, colaborarão
com o crescimento intelectual dos alunos.
“Estamos felizes em participar de uma ação tão importante, principalmente por se tratar de escolas rurais, pois se
dentro das grandes cidades já temos uma defasagem de
acesso aos livros, no interior é ainda maior. Por isso, estamos
honrados em poder contribuir com essa campanha e levar
mais conhecimento às crianças”, comenta Marcela Fonseca,
supervisora de marketing da Treviso.

Existem mais de 100 mil drones
sobrevoando o céu brasileiro
Por diversão ou trabalho, objeto ganhou espaço, mas seu uso requer cuidado

SetraBH

N

Da redação

o último dia 23, o Aeroporto de Confins, na
região metropolitana
de Belo Horizonte, ficou
inoperante por 20 minutos por
causa de um drone que sobrevoava a área operacional do lugar
de maneira indevida. A aeronave
não tripulada saiu do local e a PM
e a segurança do aeroporto não a
encontraram.
Seja para uso recreativo ou profissional, os drones estão cada vez
mais populares no Brasil. Estima-se
que, atualmente, existem mais de
100 mil aeronaves não tripuladas
sobrevoando o país. A Agência
Nacional de Aviação Civil (Anac)
registrou, até o início de 2018,
mais de 34 mil drones e 1,8 mil
empresas do ramo. De acordo com
os últimos dados divulgados pela
Gartner, deverão ser movimentados mais de US$ 11,2 bilhões até o
ano de 2020 neste mercado.

“0 objeto
não pode
sobrevoar
aeroportos,
penitenciárias
e estações
de energia”

Chico César e Tianastácia participam
do Circuito Cultural Pampulha
O Circuito Cultural Pampulha
promove a democratização de
acesso e popularização desses
espaços tão importantes para o cenário cultural da cidade. A programação tem o objetivo de estimular
a aproximação e a convivência do
público com o Patrimônio Cultural
da Humanidade, promovendo a
relação de pertencimento e o reconhecimento da importância da
preservação.
Além de divertir e promover a
interação entre belo-horizontinos e
visitantes, o Circuito Cultural Pampulha desenvolve uma ocupação
artístico-cultural nos espaços tombados como Patrimônio Cultural da
Humanidade e os utiliza de forma
consciente, valorizando o espaço
pelo seu potencial arquitetônico e
histórico, promovendo uma nova
opção de convivência estimulada
pelas artes e pela cultura.

Aeronave não tripulada precisa ser registrada
multado. Em casos como o do aeroporto, ele pode, inclusive, sofrer
uma ação penal por manusear em
área que coloca a vida das pessoas
em risco”.
Para Granemann, falta uma
conscientização dos usuários. “O
objeto é instrumento de trabalho
para algumas pessoas. Porém, o
grupo que o usa por lazer é maior.
E quem realmente precisa acaba
ficando prejudicado pelo descumprimento das regras”.
Ele ainda faz uma analogia.
“Imagina se quando os carros
foram inventados não houvesse
normas e formação para dirigir?
Hoje, estamos no trânsito e há
várias formas de fiscalizar, com
os drones está acontecendo algo
parecido”.

Quanto custa
um drone?
Um modelo mais simples,
no Brasil, chega a custar
R$ 170. Já um mais
sofisticado pode sair
por até R$ 10 mil

Curso
para pilotar
Em BH, um curso
para pilotar drones
varia de R$ 649 a R$ 7 mil

Hotel Fazenda

Horizonte Belo

Patrimônio da
Humanidade
O Conjunto Moderno da Pampulha tornou-se Patrimônio da
Humanidade pela Unesco em
julho de 2016, ao representar
uma obra-prima do gênio criativo
humano, pelo impacto sobre o
desenvolvimento da arquitetura,
urbanismo e paisagismo e por
ser um exemplar excepcional de
conjunto arquitetônico.
Um dos itens sob os olhos da
Unesco é exatamente a relação
entre a sociedade e o seu bem
considerado Patrimônio Cultural
da Humanidade, o que reforça a
ideia de circuito. Sob esta perspectiva, o projeto aproxima a população
belo-horizontina e visitantes do
Conjunto Moderno da Pampulha,
por meio de uma intensa e qualificada programação.

Brumadinho - MG

Sua melhor opção para:
• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

• Férias
• Feriados

Bianca Brito

Os espaços culturais do Conjunto Moderno da Pampulha, além
de praças e ruas da região, vão
receber, a partir de outubro, o Circuito Cultural Pampulha. O evento,
que entra no calendário de Belo
Horizonte este ano, contará com
intensa programação artística,
incluindo teatro, dança, circo, música, exposições, culturas urbanas,
cinema, literatura, performances e
gastronomia.
A abertura do Circuito acontece
no próximo dia 11, com presença
dos artistas Chico César, Titane e
Grupo Congadar, a partir das 19h,
na Praça Geralda Damata Pimentel. No mesmo fim de semana também haverá apresentação de Maíra
Baldaia, Bloco dos Pescadores e
Espetáculo A Princesa Gaia no dia
12, a partir das 17h30, e Tianastácia
e Grupo Union Latina, no dia 13,
também a partir das 17h30.

O que poucas pessoas sabem
é que, a fim de evitar incidentes
como o que aconteceu no aeroporto, existem regras para o
uso dos drones. É o que explica
o engenheiro cartógrafo e especialista na área de comunicação,
disseminação das geotecnologias
e drones Emerson Granemann. “Os
drones acima de 250 gramas tem
que ser registrados junto a Anac
e, como se comunicam por meio
de rádio, a frequência precisa ser
homologada na Anatel”.
Ele acrescenta que é preciso
comunicar ao departamento de
controle aéreo quando uma aeronave não tripulada for voar. “Além
disso, o objeto não pode sobrevoar aeroportos, penitenciárias
e estações de energia. Por isso é
necessário uma autorização que
pode ser dada instantaneamente,
ou não, dependendo da área que
a pessoa for pilotar”.
Ademais, os drones só podem
voar com o piloto a mais de 30
metros de distância da projeção
do objeto para o chão. “Sendo
assim não se pode pilotar perto
de aglomerações. A não ser que
as pessoas estejam cientes, por
exemplo, um show em espaço
privado, onde os participantes
são avisados no ato da compra
do ingresso”.
Segundo o engenheiro, todas
as regras foram feitas para evitar
acidentes. “Há punições para
quem descumprir. O dono da
aeronave não tripulada passa por
processo administrativo e pode ser

Divulgação

Escolas rurais de Minas
recebem doações
de livros do SetraBH
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Programação Circuito Cultural 2018
Dia 11 de outubro – 19h
Praça Geralda Damata Pimentel
Chico César
Titane
Grupo Congadar

Dia 27 de outubro
Luiz Rocha
Dia 10 de novembro
Thales Dusar

Dia 12 de outubro – 17h30
Praça Geralda Damata Pimentel
Maíra Baldaia
Bloco dos Pescadores
Espetáculo A Princesa Gaia
Dia 13 de outubro – 17h30
Praça Geralda Damata Pimentel
Tianastácia
Grupo Union Latina

Dia 15 de dezembro
Show convidados
Fernando Pacheco
Dia 26 de janeiro
Peça Um Solteiro Fora de Forma

3 DJs
Dia 24 de novembro
Cliver H.
Dia 8 de dezembro
Blues Single
Blues Band

Dia 9 de fevereiro
Peça Palhaços
Dia 23 de fevereiro
Peça Stand Up
Dia 09 de março
Peça Amor

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

C I D A D E S
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Urna eletrônica completa 22 anos e segue
sendo o mecanismo de maior segurança
Leíse Costa

Assinatura
digital e lacração
Vinte dias antes das eleições,
representantes de todos os partidos políticos, da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) e do
Ministério Público (MP) são convidados para irem ao TSE. Lá, são
apresentados a versão final dos sistemas eleitorais, os códigos-fonte
e executáveis, os manuais e a
documentação. No processo é
realizado a geração de resumos
digitais (hashes) dos programas e
dada permissão, aos representantes, para assinar digitalmente os
sistemas eleitorais, com programa
próprio, para posterior verificação
(resolução-TSE). Os sistemas (fontes e executáveis) são assinados
digitalmente pelo TSE, gravados
em mídia não regravável, lacrados
e armazenados em cofre. Os sistemas eleitorais só funcionam nos
computadores da Justiça Eleitoral.

Auditorias
O TSE solicita especialistas para auditar e periciar às urnas. Unicamp,
Polícia Federal e a Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação (FACT) são alguns dos órgãos que realizaram laudos técnicos sobre
a confiabilidade das urnas.

Testes de segurança
Desde 2009, o TSE realiza o Teste Público de Segurança do sistema
eletrônico de votação, ocasião em que convidam hackers para atacar
componentes externos e internos da urna eletrônica e expor as possíveis
vulnerabilidades do sistema.

Votação paralela
É uma auditoria que ocorre no dia das eleições, na qual são convidados fiscais de partidos políticos e coligações, representantes da OAB
e entidades representativas da sociedade. São sorteadas quatro urnas
eletrônicas em todo o país. Aos convidados são entregues cédulas que
devem ser preenchidas com seus votos. Elas são colocadas em urnas de
lona lacradas. Os participantes recolhem uma cédula da urna, revelam
aos fiscais e demais presentes os candidatos escolhidos e, em seguida,
digitam os números correspondentes no Sistema de Apoio à Votação
Paralela e na urna eletrônica, o que é conferido pelos presentes. Todo o
processo é fiscalizado e filmado.

A Feira Livre Noturna de Juiz de Fora
é uma das finalistas do Estado no Prêmio
Prefeito Empreendedor do Sebrae. O projeto
foi selecionado entre mais de cem iniciativas
enviadas por vários municípios mineiros.
Esta é a 10ª edição do concurso.
Com a feira, o prefeito Antônio Almas
(PSDB) concorre em duas categorias: “Inclusão Produtiva” e “Apoio ao Microempreendedor Individual e Políticas Públicas para
Desenvolvimento dos Pequenos Negócios”.
Trinta projetos enviados por 26 cidades
foram selecionados para a fase final da
premiação, destacando ações públicas
que fomentam e beneficiam pequenos
negócios.
Os trâmites para efetivar a inclusão
da Feira Livre Noturna de Juiz de Fora na
premiação tiveram a participação das secretarias de Agropecuária e Abastecimento
(SAA), de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo (Sedettur), de Atividades
Urbanas (SAU) e da Comissão Permanente
de Licitação (CPL).

Carlos Mendonça

Feira noturna de JF é finalista
em prêmio estadual do Sebrae

A etapa de votação paralela é aberta à participação do público, mas segundo Denardi a sala
costuma ficar vazia. “Para se ter uma ideia, nem
os partidos costumam aparecer, porque nem eles,
exceto um, têm dúvidas sobre a integridade das urnas. Sobra lugar para acompanhar. Por conta disso,
até organizamos visitas guiadas para incentivar o
comparecimento”, comenta.
Sobre a possibilidade do voto impresso, Denardi
é categórico. “Imagina despejar um saco de votos e
começar a contar. Fazer isso sem absoluta segurança
é voltar à época de botar a mão na cédula e sumir
com o voto, coisa que acontecia. Caso o STF entenda
a impressão como algo constitucional e a ordem vier,
vamos ter de cuidar para que não percamos as grandes
conquistas da urna eletrônica”.
Sobre as diferenças dos processos de votação
de outros países com o Brasil, para o Denardi, a
questão é cultural. “O processo de votação brasileiro é homogêneo, nos EUA, por exemplo, não é.
Cada estado tem sua tradição, em uns têm penas
de mortes, outros não. Uns têm voto no papel,
outros não. Há uma heterogeneidade no sistema
de votação americano muito distinto do nosso. O
próprio processo político é diferente, o mundo inteiro
viu, Hillary Clinton ser eleita pelo povo e Trump por
colégio. Sem entrar em méritos, mas a questão é
que é outro modelo”, finaliza.

Projeto “Idoso Cidadão” promove
encontros em toda Minas Gerais
Iniciativa do Sesc debate o envelhecimento ativo
Cássia Miranda Segregio

Já imaginou receber uma cédula eleitoral do próprio candidato
e ser coagido por seus capangas
a votar ali mesmo, na frente de
todos, sem precisar comparecer a
uma seção eleitoral? A cena, que
hoje causaria espanto, já foi realidade para os brasileiros da época
colonial, passando pelo Império e
até a República Velha.
A urna eletrônica começou
a ser implementada no Brasil
em 1996. Hoje, ela conta com
diversos mecanismos pelos quais
o próprio eleitor ou entidades da
sociedade civil podem verificar
sua segurança e funcionamento.
“O processo eletrônico de votação
possui aparatos imprescindíveis,
como a assinatura e o resumo digital, auditorias, testes e a votação
paralela. Além disso, a urna não é
conectada à internet ou qualquer
conexão em rede, não há entradas
para dispositivos, como pendrives
e afins”, explica Adriano Denardi,
diretor-geral do Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).

Sobre acusações

O que garante a segurança nas urnas?

O projeto vencedor, que será divulgado
durante cerimônia no dia 13 de novembro,
em Belo Horizonte, levará troféu, certificado
e o direito de participar da fase nacional do
prêmio, em 2019. Além disso, a premiação
contempla os gestores públicos, que receberão uma viagem nacional ou internacional
para conhecer projetos vitoriosos em outras
localidades.

Feira Livre Noturna
Prefeito da cidade concorre
em duas categorias
Neste mês, os projetos selecionados
vêm sendo analisados por uma equipe
especializada do Sebrae, responsável por
verificar se as condições e especificidades
dos projetos atendem às exigências para
participação do concurso. Em seguida, eles
serão encaminhados à Fundação João Pinheiro, para serem julgados por um comitê
técnico.

Realizada toda quarta-feira, das 18 às
22h30, na Praça Antônio Carlos, a Feira
Livre Noturna foi criada em maio de 2017 e
conta com aproximadamente cem barracas
de produtos da agricultura familiar, artesanato, frutas, verduras, legumes, bolos,
biscoitos e doces.
O espaço também conta com área de
alimentação, onde podem ser encontrados
churrasquinhos, sanduíches, tapioca, bebidas, entre outros. Cerca de 7 mil pessoas
passam pelo local a cada realização.

Sesc + Grupos Idosos de Juiz de Fora se apresentam no projeto

N

o mês em que se comemora o Dia Internacional
do Idoso (1º de outubro)
o Sesc promove uma série
de encontros em todas as regiões
de Minas Gerais com o objetivo de
debater e propagar informações de
extrema importância e interesse para
pessoas acima de 60 anos.
Na região metropolitana da capital e na região central do estado
já foram realizadas palestras nas
unidades do Sesc em Bom Despacho,
Contagem, Santa Luzia, Sete Lagoas.
Em Venda Nova (BH) o encontro será
em 24 de outubro.
N o Tr i â n g u l o
Mineiro e no Alto
Paranaíba os encontros serão em
Araxá (24/10),
Uberaba (27/10) e
Uberlândia (22 e
24/10). Na região
leste o projeto já
ocorreu em Teófilo
Otoni e no dia 19
de outubro chega
a Governador Valadares. No Vale
do Jequitinhonha
será em Almenara, também em 19
de outubro. No sul
de Minas já houve
atividades em Poços de Caldas e na
Zona da Mata, em Juiz de Fora.
Os encontros contam com a participação de profissionais de referência
que tratam de diversos assuntos de
interesse público como a relação do
idoso com a sociedade nos tempos
de hoje; envelhecimento saudável;
direitos dos idosos; envelhecimento

bem-sucedido, entre outros. Na
maior parte dos municípios a atividade tem apoio de representantes
da sociedade, além de conselhos e
órgãos que atuam em defesa dos
direitos humanos.
A participação é gratuita e aberta
a todas as pessoas interessadas. Veja
a programação, os convidados e os
horários em cada município no site
do Sesc (sescmg.com.br).
O objetivo do Sesc é fomentar
um espaço de informação, diálogo,
apresentação de trabalhos realizados por pessoas com mais de 60
anos e disponibilizar serviços capazes
de suscitar neste
público a inserção
e m e s pa ço s q u e
contribuam para
um envelhecimento
bem-sucedido.
Uma projeção
divulgada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, o IBGE, revelou que, até 2060,
Minas Gerais será o
estado com o maior
número de idosos
do país. Segundo
o l eva nt a m e nto,
os mineiros mais
velhos se tornarão maioria em comparação aos jovens de até 14 anos já
a partir de 2033.
Essas atividades ainda integram
um conjunto de ações realizadas pelo
Sesc em todo o território estadual
que visam promover a reflexão e a
discussão sobre o idoso no contexto
social brasileiro.

Os encontros
contam com
a participação
de profissionais
de referência
que tratam
de diversos
assuntos de
interesse
público
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Paulo Pereira

Prefeitura de Contagem presta
contas em audiência pública

O auditor-geral do município, André Virgílio
A Prefeitura de Contagem,
por meio da Controladoria-Geral
do Município, apresentou no dia
27, no plenário da Câmara de
Vereadores, audiência pública
de Prestação de Contas, relativa
ao segundo quadrimestre, que
compreende ao período de janeiro
a agosto de 2018. A audiência
atende a determinação da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF).
Ao iniciar a sua explanação, o
auditor-geral do município, André
Virgílio, ressaltou que a prefeitura
está cumprindo todos os limites
legais e constitucionais com as
metas fiscais atingindo os gastos
mínimos e aplicando mais em
educação.
As receitas correntes também
ficaram dentro da previsão orçamentária merecendo destaque
positivo para o aumento da arrecadação do Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza (ISSQN),
das multas de trânsito e da dívida
ativa. Por outro lado, o destaque
negativo ficou por conta redução
dos repasses do Fundo Nacional de
Desenvolvimento do Ensino Básico
(Fundeb) e das transferências de
convênios.
Ao responder a indagação
do suplente da Comissão de
Orçamento e Finanças do Legis-

lativo, Alex Chiodi – que abriu
a audiência pública – de quais
seriam os valores devidos pelo
governo estadual ao município, o
secretário municipal de Fazenda
Gilberto Ramos respondeu que
a dívida, segundo o relatório
da Associação Mineira de Municípios, atualizado em 20 de
setembro, relativa ao Fundeb é
de R$ 52.374.056,38, e relativa
aos repasses para saúde, de R$
74.478.040,33.
Ramos ainda informou que
Procuradoria, por meio de ação
judicial, conseguiu reverter o pagamento dos repasses a área da
saúde no valor de R$ 37 milhões,
recursos estes a que o município
tem direito e estavam bloqueados
pelo governo estadual.

Educação
Segundo informou o auditor-geral, cumprindo um compromisso firmado em 2017 pelo prefeito
Alex de Freitas (PSDB), com o Ministério Público de Contas de MG,
estão sendo destinados a área
da educação 25% da entrada de
receitas referentes da cobrança
do IPTU Residencial aos cofres
municipais. Estes recursos foram
investidos na oferta de uniformes

e kits escolares aos estudantes do
ensino fundamental. Além disso, a
prefeitura está investindo recursos
na construção de Umeis e na reforma de unidades escolares.

Saúde
Ao expor sobre o relatório
de contas do setor de saúde, o
assessor de Planejamento em
Saúde, Newton Lemos, disse que
o município continua cumprindo com significativo superávit o
piso constitucional para a área
com mais de 10% além do limite
determinado por lei. Conforme
o relatório, quanto à aplicação
de recursos para a saúde – cujos
índices mínimos são de 15% sobre
os impostos e transferências – o
município destinou o percentual
de 25,98%.
Os destaques foram o aumento de procedimentos da Central
de Regulação de Urgências com
um aumento de 110%, e na área
hospitalar com um aumento de
procedimentos clínicos de 136%,
e de procedimentos cirúrgicos de
149%.
Segundo Lemos, também
houve destaque no aumento das
Unidades do Programa Saúde da
Família (PSF).

Gastronomia brinda
os 95 anos de Itabirito
Pastel de Angu
Saborear o tradicional pastel
de angu de Itabirito nos embalos
de jazz e blues foi o programa de
sábado. A Feira Gastronômica do
Pastel de Angu reuniu milhares de
pessoas, que também tiveram a
oportunidade de aprender a fazer
a iguaria em oficinas durante o
evento, no Complexo Turístico da
Estação.
“Eu achei o evento maravilhoso! Gosto da mistura de músicas e
da gastronomia. Coisa de primeiro
mundo”, disse a itabiritense Rosana Gurgel Ribeiro.
Na visão da culinarista Conceição de Paula Moreira, a realização

QUEM SABE, SABE

Advogado & Jornalista

PAU LO C E SA R P E D R O SA
CANAL ABERTO
Campinas x Paris. A França irá receber
mais voos diretos na rota Campinas/Paris,
operados pela Azul. A novidade foi anunciada
menos de um mês após a oficialização da
rota entre os dois destinos, que já conta com
uma quinta frequência semanal a partir de
8 de setembro deste ano. A nova operação
decola aos sábados, com partida de São Paulo às 22h45 e chegada na França às 15h15.
Atenção Cruzeiro, olho aberto. No campeonato brasileiro, até a 27ª rodada, o Cruzeiro não
anda bem, somente 9 vitórias, sendo o segundo
pior ataque, com 22 gols ao lado do Ceará.

STF mantém cancelados os títulos
de eleitor não cadastrados. O Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiu manter o
cancelamento do título de eleitor de quem
não realizou o cadastramento biométrico
obrigatório. Sete ministros se posicionaram contra o pedido formulado pelo PSB
que contestava a exclusão desses eleitores.
Votaram desta forma os ministros Luís
Roberto Barroso, Alexandre de Moraes,
Edson Fachin, Luiz Fux, Cármen Lúcia,
Gilmar Mendes e o presidente da corte,
Dias Toffoli.

ABAV Expo
Mais de 23,3 mil pessoas estiveram presentes
na 46ª ABAV Expo Internacional de Turismo em
São Paulo, número que
teve o aumento de quase
15% em relação ao ano
passado. Foram 3 dias de
feira que contaram com
1.183 marcas representando os seus produtos
e 3.823 participantes
presentes nas palestras
e treinamentos da Vila
do Saber.

Ministro do Turismo, Vinicius Lummertz, com o presidente da ABAV-MG,
José Maurício, na ABAV Expo Internacional de Turismo em São Paulo

FIEMG LANÇA ÁREA DE ENERGIA
O sistema Fiemg tem uma grande novidade
para os empresários mineiros. A partir de agora,
a entidade conta com uma estrutura especializada para auxiliar as indústrias mineiras em tudo
relacionado à área de energia em Minas Gerais
e no Brasil.
“A nova estrutura da entidade, visa orientar,

analisar e fazer diagnósticos para que os sindicatos apresentem alternativas às indústrias,
contribua com a finalidade de reduzir os custos
da energia, além de instruir sobre legislação e
regulação do setor”, comentou o vice-presidente
da federação e presidente da Câmara da Indústria
da Energia, Márcio Danilo Costa.

TURISMO DE NEGÓCIOS

do evento enfatiza a importância
do pastel de angu. “É um bem
imaterial de Itabirito e nós temos
que preservá-lo. O festival é muito
bom”, afirmou.
A noite de sábado também
foi marcada pela Virada Cultural – Movimento Juventude, um
projeto apresentado ao Conselho
Municipal de Políticas Culturais
pelo jovem conselheiro Gabriel
Galo, eleito representando o
movimento jovem da cidade por
meio da União da Juventude Socialista. O Conselho de Políticas
Culturais chancelou a inserção do
evento direcionado à juventude
na programação do aniversário
da cidade.
Tatiane Pereira

Itabirito completou 95 anos
e quem ganha presentes é a
população. A cidade teve extenso
cardápio cultural entre os dias 20
e 23 de setembro. Eventos como
Feira Gastronômica do Pastel de
Angu, Movimento Juventude e
Domingo é dia de Banda, além de
espetáculos do Festival de Teatro
e do Coral Canarinhos, movimentaram a programação da semana.
“Nós estamos em festa. Itabirito
comemora seus 95 anos de emancipação política e ainda teremos muita
programação até o fim do mês de
setembro. Convido todos a acompanharem e aproveitarem”, enfatizou
o secretário de Patrimônio Cultural
e Turismo, Ubiraney Figueiredo.
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Com o aumento do número de hotéis, após a
Copa do Mundo de 2014, espaço é o que não falta
para receber feiras, congressos e seminários em
Minas Gerais, especialmente em Belo Horizonte.
O chamado turismo de negócios é caracterizado por eventos com o viés profissional. Esse
segmento é considerado recente, já que faz pouco
tempo que a pessoa que viaja a negócios passou
a ser vista como turista. Acontece que a pessoa

que viaja para outro município a trabalho acaba
usufruindo da cidade trazendo assim benefícios
para a economia.
A capital mineira é, hoje, palco para diversos eventos ligados ao mundo dos negócios. O
Mineirão, que deixou de abrigar apenas eventos
esportivos no fim de agosto, por exemplo, recebeu
um dos maiores congressos de marketing digital,
o ID360.

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
PERCALUX, TECIDO, COURO, PAPEL ESPECIAL, PELICA ou qualquer material
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

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

Pastel de Angu é uma tradição na cidade

E S P O R T E
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35 milhões de pessoas praticam
escalada em todo o mundo

quando feita com os equipamentos corretos, é a prática mais
segura do mundo”.
Ela acrescenta ainda que há
á pensou em escalar uma
montanha, pedra ou sim- uma questão cultural. “Os pais
plesmente uma parede? De querem que os filhos pratiquem
acordo com a Federação Interna- alguma atividade e sempre cocional de Escalada Esportiva (IFSC), locam os meninos no futebol e
existem cerca de 35 milhões de as meninas no ballet. Isso acaba
escaladores no mundo. A idade refletido nas escolas que atuam
média é de 23 anos, e
com outros esportes”.
Porém, Natália
o número expressivo
informa
que a motrouxe um resultaRua Garuma, 46-A
dalidade
é muito
do importante: a
Jaraguá, Belo Horizonte
benéfica. “A esmodalidade vai
É recomendável
calada melhora
estrear nos Joagendamento prévio
a a u to e st i m a ,
gos Olímpicos de
através do telefone:
bem-estar, coor2020.
(31) 2552-1410
denação motora,
Para muitos,
cognitivo, equilíessa novidade vai
brio corporal, força e
popularizar o estécnica. Por ser um esporporte. É o que espera a
profissional em educação física te, muitas vezes, ligado à natureza,
do Summit Ginásio Escalada, Na- também trabalha a socialização”.
Ela ressalta que não há contália Lannarelli. “Isso vai dar uma
visibilidade para a escalada que traindicação da prática, mas que
sofre preconceito. Muitas pessoas é importante buscar auxílio proacham que, por ser mais radical, fissional que vai avaliar o nível da
é perigoso. Mas a modalidade, pessoa. “Para quem deseja fazer

da escalada um esporte, é essencial fazer um curso de segurança
básica. Mas, pra quem quiser viver
um dia de aventura apenas por diversão, tem a oportunidade de ter
o contato com o esporte na Summit. A pessoa é assistida o tempo
inteiro e conta com a assistência”.

Da redação

J

obriga a agir assim. É necessário
foco, atenção e concentração”.
Sua relação com a prática
mudou quando ela e seu marido
decidiram ir para a Bolívia desbravar novas montanhas. “Lá,
começamos a refletir sobre como
retribuir o que a gente usufrui”. E
isso aconteceu no destino seguinte: Tanzânia, na África. “Escalamos
nossa primeira montanha alta e
optamos pelo Monte Kilimanjaro,
que tem 5.895 metros. Após o
feito, decidimos trabalhar como
voluntários. Lá existem vários
orfanatos e ONGs, geralmente
as montanhas ficam em lugares
bastante pobres”.
Luana conta que a realidade do
local chocou tanto os dois que eles
resolveram ir além e criar o próprio
projeto social: Pés Livres.

Tipos de escalada
Boulder
Escalada em grandes blocos
de pedra, sem equipamento (só um colchão no solo).

Esportiva

Arquivo Pessoal

Tradicional

Luana e sua família em uma aventura nas montanhas

Os praticantes ascendem
por vias de centenas
de metros, chegando
ao cume da montanha.

Pés livres
A escalada sempre esteve presente na vida da professora de
educação física Luana Preterotti.
“Comecei a praticar quando tinha
15 anos, fiz um curso para escalar
em rocha por curiosidade. Através
do esporte, conheci meu marido
e começamos a frequentar alguns
ginásios de escalada indoor, como
hobbie. Nunca tive o intuito de
competir”.
Para Luana, a escalada nos faz
presente no aqui e agora. “Hoje, as
pessoas têm buscado isso por meio
de medicação e a modalidade te

Fábio é Top 3 de brasileiros que
mais atuaram na Libertadores

Sérgio Moreira
Jornalista
sergio51moreira@bol.com.br

Washington Alves

O goleiro é o
jogador que
mais vestiu a
camisa celeste

Q

uando entrou em campo,
semana passada, contra o
Boca Juniors, pela partida
de volta das quartas de final da
Conmebol Libertadores, o goleiro
Fábio atingiu mais uma marca
histórica com a camisa cinco estrelas. Além de ser o recordista de
participações com a camisa celeste,
com 796 partidas pelo clube, Fábio
também obtém o recorde de jogos
pelo Cruzeiro na competição, e se
tornou de forma isolado o terceiro

atleta brasileiro que mais atuou no
torneio continental.
A lista é encabeçada por Rogério Ceni (ex-jogador do São Paulo)
com 90 partidas. Em segundo
lugar está Danilo, que atualmente
joga no Corinthians, com 82 jogos.
Fábio, goleiro da Raposa, ao lado de
Manga (ex-goleiro do Internacional)
tinha 72 agora o goleiro celeste assumiu a 3ª posição com 73 partidas.
Pela La Bestia, o goleiro Fábio
é seguido de perto por um atual

o seu consórcio multibrasileiro

Para saber mais do projeto, acesse a página no instagram
@péslivres
@livrariasolidaria
Arquivo Pessoal

Feita em paredes verticais,
na rocha ou artificiais,
e em ambientes indoor,
de até 60m.

F

oi assim que nasceu o Pés Livres, projeto que cuida
de 50 crianças na Tanzânia. “O nome surgiu porque
percebemos que a nossa presença era uma esperança
para elas, para mostrar que podem ter uma história
diferente. As crianças têm de 2 a 5 anos e a gente mantém
tudo por meio de doação. Não recebemos dinheiro, mas
fazemos campanhas específicas para manter a escola funcionando. Os gastos são cobertos com venda de brigadeiro,
camisetas e ações”.
Há 2 meses, Luana criou a Livraria Solidária. “Vamos a
feiras em São Paulo e vendemos livros que são doados. Agora
estamos chegando com a livraria em BH, as vendas começam
dia 21 de outubro”.

companheiro de clube, o volante
Henrique, que tem 61 partidas pela
Conmebol Libertadores. Na terceira
posição, com 44 jogos, outro volante,
Marquinho Paraná, que jogou a competição pelo clube em 2008, 2009,
2010 e 2011. O goleiro Raul, que disputou o torneio em 1967, 1975, 1976
e 1977 está na quarta posição com 40
jogos. Jonathan, lateral direito que
atualmente está no Atlético-PR, fecha
o Top 5 com 31 partidas disputadas
em 2008, 2009 e 2010.

A

Brasil prepara 2020

Olimpíada em casa em
2016 rendeu ao Brasil o
seu melhor desempenho
na história dos jogos.
A previsão de antes do início das
competições não foi alcançada,
mas os números máximos de medalhas e de ouros foram superados.
Com sete medalhas de ouro, seis
de prata e seis de bronze, o top10
no quadro de medalhas não veio,
mas a 13ª posição foi honrosa para
o país-sede.
Pensando em uma boa participação em Tóquio 2020, o  Comitê
Olímpico do Brasil (COB) realizou
diversas ações no Japão visando à
preparação das bases brasileiras
para os Jogos Olímpicos de Tóquio
2020. A maior delas aconteceu no
evento-teste da vela, em Enoshima.
Durante a competição, que terminou
em setembro, o COB simulou a operação que será colocada em prática
durante os próximos jogos olímpicos.
O trabalho continuou, quando a
seleção brasileira feminina de vôlei
desembarcou no Japão para o Campeonato Mundial, quando o COB
também ofereceu estrutura para a
preparação da equipe. Integrantes
da entidade ainda visitou a praia
de Tsurigasaki, em Chiba, local de
competição do surfe em 2020, para
definição de questões logísticas.
Ao todo, o Time Brasil contará com
oito bases de apoio no Japão para
melhor aclimatação ao clima, fuso
horário e alimentação.
Em Enoshima, onde Martine
Grael e Kahena Kunze foram campeãs do evento-teste da vela, o COB
disponibilizou aos quatro atletas
da equipe e comissões técnicas,
hospedagem, alimentação brasileira, fisioterapia e transporte. Além
disso, foi montada toda a logística
dos barcos, que foram enviados da
Europa e ficarão guardados em um

depósito do Time Brasil até 2020.A
preparação do vôlei feminino para
o Campeonato Mundial também
foi uma simulação da aclimatação
para os Jogos Olímpicos, para que
os atletas e oficiais possam avaliar
os pontos a serem melhorados para
2020.
A operação do COB no Japão já
vem acontecendo ao longo 2018.
Em agosto, o COB já havia realizado
simulações da logística com a equipe
de natação, que se preparou para o
Pan-Pacífico em Sagamihara. Em
junho, o suporte das bases do COB
foi para handebol masculino, em
Ota, e judô, em Hamamatsu. Para
2019, o COB aproveitará o calendário
de eventos-testes oficiais para realização novas ações. As oito bases de
apoio do Time Brasil farão de Tóquio
2020 a operação mais complexa da
história olímpica brasileira.
O fuso horário é um dos principais fatores que está sendo levado
em conta no planejamento do COB
para os Jogos Olímpicos de 2020. O
clima quente de Tóquio nesta época
do ano é outro ponto de atenção que
já está sendo trabalhado pelo COB.
As modalidades ao ar livre precisarão
se adaptar aos desafios climáticos,
que certamente terão impacto
direto na performance esportiva.
Assim, treinar nestas mesmas condições se torna um fator de grande
importância.
O COB tem a previsão de
uma  delegação brasileira em cerca
de 250 atletas nos Jogos Olímpicos
de Tóquio. Antes da abertura da
Vila e durante os Jogos, os atletas
terão à disposição bases em Chiba,
Enoshima, Hamamatsu, Sagamihara, Saitama, Ota, Koto e Chuo, esta
última bem perto da Vila Olímpica.
A principal base de apoio do
Time Brasil em Tóquio será na
Universidade de Rikkyo. A previsão

é de que mais de 100 atletas utilizem a instalação. Sagamihara terá
toda estrutura para treinamento e
recuperação, além de alimentação.
Hamamatsu será à base do judô e
do tênis de mesa. Enoshima, Ota
e Koto serão os demais locais de
preparação do Time Brasil no Japão.
As modalidades que ficarão em cada
local estão em fase final de definição
e serão apresentadas de acordo
com a classificação dos atletas para
os jogos.
As bases de aclimatação no
Japão são: Chiba – surfe; Enoshima
– vela; Hamamatsu – beisebol,
ginásticas, golfe, judô, remo, rugby
e tênis de mesa; Sagamihara – badminton, canoagem velocidade,
esgrima, futebol feminino, natação,
nado artístico, saltos, triatlo e vôlei
feminino; Saitama – atletismo,
boxe, levantamento de peso, caratê, wrestling, taewkondo, polo
aquático, pentatlo e basquete;
Ota – handebol, maratona aquática, tiro com arco, vôlei de praia
e vôlei masculino; Chuo – lounge
famílias, serviços de performance,
restaurante com comida brasileira,
treinamento de esportes de combate, sala de força, fisioterapia, sala de
coletiva em Koto – vôlei masculino
e feminino.
Com uma estimativa de arrecadação de R$ 225 milhões (7,1%
a mais do que em 2017), o COB
repassou às Confederações, ou
investiu diretamente em atletas ou
equipes, um total de R$ 139 milhões,
o que significa um aumento de
10,8% em relação a 2017.
Esperamos que a organização
das Confederações dos esportes
faça um bom investimento em
tecnologia, infraestrutura e apoio
as comissões técnicas e atletas para
grandes conquistas em 2020 com
mais medalhas. Vai Brasil!
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