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CARTÃO DE CRÉDITO:
use com moderação

A falta de planejamento financeiro 
das famílias é apontado como 
principal motivo para que 33% 

dos usuários de cartão de crédito não 
saibam o valor de suas faturas. A pesquisa 
da CNDL e do SPC Brasil acrescenta que, 
em média, 25% caem no crédito rotativo 
e 74% pagam o valor integral da fatura, 
porém esse percentual diminui para 64% 
nas classes C e D.

economiA – PáginA 5

cidAdes – PáginA 10
oPiniÃo – PáginA 2

gerAl – PáginA 8PolÍticA – PáginA 3

economiA – PáginA 4 esPorte – PáginA 12

D
iv

ul
ga

çã
o/

in
te

rn
et

É nítida a vontade do elei-
tor em buscar uma renovação 
na política e isso vem acon-
tecendo em nível nacional e 
estadual. E esse sentimento 
não deve parar nesta eleição, 
pois ele está a caminho das 
maiores cidades de Minas 
Gerais com possibilidade de 
abalar lideranças tradicio-
nais, como as dos prefeitos 
de Montes Claros, Humberto 
Souto (PPS), e de Uberlândia, 
Odelmo Leão (PP).

A população não tem o hábito de ler e uma prova disso é 
que, aproximadamente, 44% não praticam a leitura e 30% 
nunca compraram um livro. Ademais, a média de obras lidas 
por quem tem esse costume é de 4.96 livros por pessoa, 
sendo que 2,43 foram terminados e 2,53 lidos apenas em 
partes. Para entender essa realidade do brasileiro, veja a 
entrevista com o presidente da CBL, Luís Antonio Torelli.

conheça as profissões em 
alta dos últimos 10 anos 

 
Em um país com mais de 12 milhões de desempregados, 

a CNC aponta quais são as profissões que mais geraram 
postos de trabalho: cuidador de idoso, preparador físico, 
técnico de enfermagem, técnico em saúde bucal, fisiotera-
peuta, professor e pedagogia infantil. 

Um estudo feito pelo Ministério da Saúde 
mostrou que a prática regular de atividade física 
poderia ter poupado a vida de 12% das mulheres 
que morreram de câncer de mama entre 1990 
e 2015 no Brasil.

Faltando menos de uma semana para a prova do 
Enem, os candidatos não devem focar em aprender 
novos conteúdos, mas sim em revisar o que já foi es-
tudado. Além disso, também é o momento de tentar 
controlar a ansiedade.

Prefeitura de Juiz de Fora recebe
nota máxima do Tribunal de Contas

Para premiar o trabalho de 
transparência no qual a Prefeitura 
de Juiz de Fora tem com o seu ci-
dadão, o TCEMG deu nota 100 para 
a administração municipal. “O fato 

de alcançar pontuação máxima no 
estudo reforça o compromisso que 
o município tem de garantir ao 

cidadão o direito de obter informa-
ções atualizadas referentes aos tra-
balhos realizados pelo Executivo”, 
diz o secretário de Comunicação 
Social, Michael Guedes.

12% das mortes por câncer de mama 
poderiam ser evitadas com exercícios

ANSIEDADE PODE ATRAPALHAR CANDIDATOS NO ENEM

30% dos brasileiros nunca
compraram um livro sequer

Onda de renovação política 
revela o tom das eleições
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A palavra das últimas semanas 
foi violência. Os jornais estão 
noticiando agressões por todo 

o Brasil e, nas redes sociais, vídeos 
estão sendo divulgados registrando 
discussões, brigas, espancamentos e 
mortes. O país que sempre se vanglo-
riou de sua cordialidade, diversidade, 
alegria e amor tornou-se o país do 
ódio e da violência.

De que lado o ódio está? Da es-
querda ou da direita? Exclusivamente, 
de nenhum dos dois. O ódio está do 
lado do totalitarismo. Infelizmente, a 
motivação da facada que fez de vítima 
Jair Bolsonaro (PSL) foi a mesma que 
matou um mestre de capoeira, em 
Salvador.

O ódio, nesses últimos anos, tem 
sido gestado na alma do brasileiro, 
sendo alimentado pela angústia de 
um país dividido, de direitos perdi-
dos, de educação e saúde precárias, 
de corrupção general izada e de 
uma mídia que mais confunde do 
que informa. Tudo isso gerou, sem 
dúvidas, uma crise plural: social, 
política, mental, ambiental, etc. Crise 
essa que é muito similar ao período 
alemão que precedeu o Nazismo. Na 
História, vimos que o ódio, seja de 
qualquer povo, quando gestado, tem 
que escapar de alguma forma. E, na 

maioria das vezes, os povos elegem a 
forma mais primitiva e sombria para 
esse escape: a violência.

Hannah Arendt, grande estudiosa 
do totalitarismo, aponta que o embrião 
desse movimento é o isolamento dos 
indivíduos, ou seja, deixar todos contra 
todos e então fazer o povo crer em uma 
bipolaridade do que é verdadeiro e do 
que é falso. Do que é real e do que é 
irreal. De quem é o herói e de quem é 
o inimigo. Essa dinâmica, muito recor-
rente em nossos antepassados, não é 
algo difícil de ser aderida pela popula-
ção, pois ela é simples, não é preciso 
pensar muito, nem estudar, nem se 
aprofundar. É algo dado e parece ser 
mais atual do que nunca em nosso país.

No Bras i l ,  ex iste  a  d inâmica 
“pai-herói contra o mal”. Somos 
um país que possui a alma do órfão 
ferido. Não temos um fundador ou 
herói da nação na História, tentaram 
enxergar o pai-herói em Tiradentes, 
em Vargas, nos militares, em Collor, 
em Lula, em Moro (pediram até que 
ele se candidatasse) e, agora, em 
Bolsonaro. Curiosamente, não é à 
toa o número de filhos que não tem 
o nome do pai em suas certidões de 
nascimento.

Nessa polarização, considerar um 
como pai-herói é imputar no outro 

todo o mal existente. Essa é a dinâ-
mica do bode expiatório, estudada 
por Rene Girard, cuja finalidade é a 
contenção das tensões sociais pelo 
derramamento de sangue e pela 
violência. Portanto, é necessário 
ponderar a exaltação de um ou outro 
candidato, principalmente quando 
ele promete resolver os problemas de 
forma rápida e prática.

Nossa recente pesquisa sobre 
contágio psíquico demonstra que 
uma parte da comunicação humana 
não se dá somente pela linguagem, 
mas também pelas emoções, sejam 
benéficas ou maléficas. E, assim como 
a comunicação, o contágio psíquico é 
um dos formadores dos pensamentos 
e julgamentos de uma sociedade. O 
ódio é uma emoção, portanto, é con-
tagioso. Ele não passa pelo crivo da 
racionalidade, ele está aquém dela. 
Ele é irracional e inconsciente, e isso 
dá as bases para o isolamento e para 
a bipolaridade vividos hoje. De certa 
forma, o ódio está na alma.

Apesar  de  termos  perceb ido 
agora, é responsabil idade nossa 
tudo o que está sendo gestado em 
nossas almas, consciente ou incons-
cientemente. Resta-nos escolher se 
vamos ou não nos contagiar por 
essas emoções.

bh e o drama das chuvas
As chuvas já estão batendo à porta do belo-horizontino e, neste mês, ela 

chegou de maneira torrencial e fora do nosso controle, uma vez que se trata 
de um fenômeno da natureza.  

Por aqui, os estragos poderiam ser menores, caso o poder público, ao 
longo dos anos, fosse mais preventivo e tomasse decisões proativas com a 
finalidade de promover ações, como obras estruturantes para eliminar o 
problema na sua origem. 

E os problemas estão por toda capital, desde as avenidas Vilarinho, em 
Venda Nova; Bernardo de Vasconcelos, na Região Nordeste; e Francisco Sá, 
na Região Oeste. Além da cabeceira do Ribeirão Arrudas, na Região do Bar-
reiro, passando em direção à divisa de Belo Horizonte com Contagem. Nesse 
rincão, invariavelmente e, por anos seguidos, registram-se catástrofes que 
provocam prejuízos materiais e, em alguns casos, chegando até a tirar vidas.  

Os avisos da Defesa Civil e a pronta presença de representantes do Corpo 
de Bombeiros são atos merecedores de registros, especialmente quando eles 
são convidados a socorrer vítimas nos alagamentos na Avenida Cristiano 
Machado, no bairro União, Primeiro de Maio e adjacências. Aliás, o local, 
em dias de enxurradas intensas, mais parece um rio a deslizar sobre o asfalto 
deixando um enorme rastro de destruição.

Além disso, é de pleno conhecimento do público o alardeamento re-
lacionado à falta de recursos financeiros da Prefeitura de Belo Horizonte 
destinados à realização das obras necessárias para corrigir essas vias. O 
ideal seria uma parceria com o governo federal com o intuito de promover 
as medidas essenciais para a uma solução definitiva para o drama, ficando 
como sugestões drenagens, canalização e rebaixamento do nível dos leitos. 
Mas enquanto não se pode contar com a boa vontade de Brasília, os prefeitos, 
inclusive Alexandre Kalil (PHS), têm feito a limpeza de boca de lobo, instalando 
placas de avisos nas área de riscos, etc. Contudo, são atos apenas paliativos.

 Entretanto, nem tudo está perdido. A partir de janeiro de 2019, o Con-
gresso receberá novos dirigentes. Com o prestígio que lhe é peculiar, Kalil 
sabe que pode engatilhar entendimentos visando alocar projetos e parcerias 
para concretizar as sonhadas obras. 

É bom rememorar que coube ao então prefeito Maurício Campos, 
há 35 anos, iniciar as grandes intervenções de avenidas e córregos nos 
mais diferentes pontos. E, naturalmente, se Kalil conseguir concluir essas 
demandas, o seu nome seria exaltado em alto e bom som por todos 
que vivem aos pés da Serra do Curral. Claro que uma atitude dessas 
culminaria também com o fim de uma tragédia, com mortes de muitas 
pessoas que ainda são tragadas pelas fortes correntezas que invadem 
os nossos logradouros.

44% da população brasileira
não pratica o hábito da leitura

A prática da leitura ainda não está totalmente pre-
sente entre os brasileiros. Uma prova disso são os dados 
da pesquisa Retratos da Leitura do Instituto Pró-Livro. De 
acordo com o levantamento, 44% da população não lê 
e 30% nunca comprou um livro. A média de obras lidas 
por pessoa ao ano é de 4.96. Desse total, 2.43 foram 
terminados e 2.53 lidos em partes.

O desempenho no Programa Internacional de Ava-
liação de Alunos (Pisa), prova feita em 70 países com 
estudantes entre 15 e 16 anos, também é desanimador. 
O resultado da última avaliação mostrou que 51% dos 
estudantes estão abaixo do nível 2 em leitura, que é 
considerado o patamar básico.

Para compreender este fenômeno, o edição do brasil 
conversou com Luís Antonio Torelli, presidente da Câmara 
Brasileira do Livro (CBL). Segundo ele, nas edições ante-
riores o Brasil ficou nos últimos lugares do Pisa no quesito 
leitura. “A média atual dos estudantes brasileiros é de 407 
pontos, muito inferior à dos alunos dos outros países”.

Por que parte da população ain-
da não têm o hábito de ler?

O hábito da leitura se dá em casa, por 
meio dos pais ou responsáveis e, em segun-
do lugar, o professor. Existe mais um dado 
que vai reforçar a minha reposta. Cerca de 
30% dos nossos professores também se 
declaram não leitores. Nós temos famílias e 
educadores que leem pouco, uma média de 
4.96 livros lidos por pessoa ao ano, o que 
está muito abaixo do ideal para um país 
como o nosso.

E também tem uma questão que o próprio 
sistema de ensino não propicia o hábito da 
leitura. O livro na escola é sempre encarado 
como objeto apenas para fazer uma prova e 
tirar nota. A relação do estudante com o livro é 
ruim. Eles leem não por prazer ou vontade, mas 
porque o colégio exigiu. E isso é uma coisa que 
acompanha o aluno até o vestibular e causa 
reflexos na vida adulta. 

Quais os benefícios do hábito da 
leitura? Quais problemas a falta 
dela pode trazer?

A leitura é bastante transformadora. A 
gente percebe isso desde a mais tenra idade. 
As crianças que têm o hábito da leitura e 
gostam de contar histórias possuem uma 
outra forma de pensar. A prática desde cedo 

traz conhecimentos enriquecedores para a 
vida adulta.

Hoje estamos vivendo, por exemplo, o 
problema das fake news e visto verdadeiras 
barbaridades compartilhadas pelas redes 
sociais. As pessoas não têm se interessado 
em se aprofundarem nos assuntos, pois 
não leem. Também temos um enorme 
contingente de leitores analfabetos, que 
são aqueles que sabem ler, mas não con-
seguem interpretar o conteúdo, acabando 
por replicar essas notícias falsas.

Acredito que sem a leitura plena, a edu-
cação fica prejudicada. Por exemplo, nos 
exames do Enem há uma grande quantidade 
de respostas erradas por falta de interpretação 
das questões.

como a cbl incentiva a leitura?

A CBL lançou, na Bienal do Livro de São 
Paulo de 2018, o projeto Itinerários da Leitura. 
É um programa desenvolvido para apoiar o 
professor no estímulo da leitura em sala de aula 
desde a infância. É possível acessar o formulário 
gratuitamente pelo site da CBL (www.cbl.org.
br). É um documento simples, mostrando os 
caminhos que podem ser percorridos para 
transformar o estudante em leitor.

Qual é o papel da escola?

A escola exerce uma ação fundamental. As 
intuições deveriam aparelhar suas bibliotecas 
com um acervo atrativo, se interessarem mais 
por essa questão e não ficarem esperando que 
o governo envie os livros.

É importante permitir que o estudante, 
principalmente a criança, escolha seu próprio 
livro. Que não seja uma coisa imposta pela 
escola, como um elemento de cobrança que 
serve apenas para tirar notas.

Também existem ações simples que o pró-
prio professor pode fazer que é a contação de 
histórias. A criança em fase de alfabetização é 
curiosa e gosta de pensar e imaginar. Com essa 
didática, ela pode inclusive desenvolver as suas 
próprias histórias.

A lei nº 12.244 trouxe mudanças 
significativas?

Essa é uma lei assinada em 2010, que es-
tabelece que as instituições de ensino, públicas 
ou particulares, tenham um acervo bibliotecá-
rio até 2020. Já se passaram 8 anos e eu não 
percebo uma movimentação favorável. Essa é 
mais uma lei que não funcionou corretamente. 
Falta percepção aos nossos governantes sobre 
a questão da leitura, ainda mais agora com a 
contingência no orçamento. Por esta razão, o 
livro é colocado em último lugar.

Nosso governo não compra livros desde 
2014 para as bibliotecas de escolas públicas, 
pois o Programa Nacional Biblioteca da Es-
cola (PNBE) simplesmente não existe mais. 
Infelizmente, a leitura não é encarada com a 
seriedade necessária para uma educação de 
melhor qualidade.

A partir de que idade é recomen-
dado incentivar as crianças?

Um estudo da Sociedade Brasileira de 
Pediatria diz que é recomendado ler para 
uma criança ainda no ventre. Eu acredito que 
a prática é ainda mais efetiva no momento da 
alfabetização. Ter o livro de forma acessível em 
casa e frequentar livrarias e bienais é essencial. 
A gente percebe a emoção das crianças ao 
encontrar com os autores durante os eventos.

“As pessoas não

têm se interessado

em se aprofundarem

nos assuntos,

pois não leem”

“A prática da

leitura desde cedo 

traz conhecimentos

enriquecedores

para a vida adulta”

Presidente da câmara brasileira do livro, luís Antonio torelli

brasil e totalitarismo
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renovação política chega
aos grandes municípios

A onda de renovação na política foi a 
maior de todos os tempos, de acordo 
com os dados registrados após a conclu-

são do pleito eleitoral deste ano. Na realidade, 
tudo começou com a não eleição do presidente 
do Senado, Eunício Oliveira (MDB), mas este 
efeito cascata tende a chegar aos municípios, 
dizimando antigas lideranças políticas.

Em Minas, aquela cena na qual o coronel 
manda a família e os amigos votarem em seus 
correligionários pode ser uma vaga lembrança do 
passado. Hoje, é comum o filho sequer consultar 
o pai em quem vai votar, valendo a liberdade de 
pensamento, sobretudo depois da presença dos 
debates ocorridos nas redes sociais.

lideranças abaladas 
Durante mais de uma década, a família do 

Sebastião Quintão dominou os meandros da 
política em Ipatinga, no Vale do Aço. Porém, 
apesar de se tratar de uma família abastada, a 
liderança do patriarca está abalada por razões 
relacionadas à justiça. Sebastião viu o seu 
filho Leonardo Quintão perder uma reeleição 
para deputado federal, cuja derrota causou 
surpresa a todos os operadores do sistema 
eleitoral mineiro. 

Ainda na mesma região, é preciso registrar a 
situação do veterano político Bonifácio Mourão 

(PSDB). Por várias vezes prefeito de Governador 
Valadares, deputado de cinco legislaturas, 
acabou perdendo uma vaga nesta eleição, ao 
ser preterido pelo eleitor do Vale do Rio Doce. 
Deste modo, a Assembleia deixa de ter na Casa 
um dos parlamentares mais preparados para 
debater assuntos complexos, sobretudo por seu 
tribuno sem igual. 

Isso demonstra que as lideranças mais 
antigas, como a do prefeito de Uberaba, Paulo 
Piau (MDB), estão ameaçadas. A percepção 
na tentativa de buscar o novo, uma vontade 
legítima da população, pode registrar surpresas 
também naquela cidade na próxima eleição.

No município de Uberlândia, o comando 
sempre positivo do prefeito Odelmo Leão (PP) 
não funcionou a contento: sua esposa, Ana Maria 
Junqueira, se candidatou a deputada federal e não 
saiu vitoriosa. Segundo informações preliminares, 
essa seria a primeira vez em que um projeto che-
fiado por ele não conquistou resultados plenos. 
Traduzindo: daqui a 2 anos, caso ele dispute a 
reeleição, tudo pode acontecer, inclusive o surgi-
mento de novas opções vindas de setores não tra-
dicionais, como tem acontecido no resto do Brasil.   

Também em Montes Claros, cuja prefeitura é 
administrada por Humberto Souto (PPS) começa 
a acontecer uma espécie de cansaço em relação 
ao estilo dele de governar. De fato, parece que 
ele colocou ordem na Casa assim que assumiu 
o comando do município, mas a turma mais 
jovem, segundo informações colhidas, tinha uma 
expectativa maior em relação as ações do prefeito. 

Mas em toda regra há exceção: Nova Lima, 
na região metropolitana de Belo Horizonte, 
confirma a tese. Vitor Penido (DEM) voltou a 
comandar o município, pela quinta vez, depois 
de ter passado pela Assembleia Legislativa e 
Câmara Federal. Porém, ele terá dificuldades 
de tratar de sua própria sucessão, pois não 
pode mais se candidatar pelo fato de exercer o 
segundo mandato consecutivo. Assim, a suces-
são do atual prefeito já é debatida nas rodas 
de conversas sobre política. Contudo, Penido, 
que também é presidente da Associação dos 
Municípios da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (Granbel), evitar falar sobre o assunto.

governador envia a Almg projeto 
sobre dívida de r$ 100 milhões

culpa do Pt
“Parece que tudo de errado que aconteceu no Brasil nos 

últimos tempos foi culpa exclusiva do PT. E esse é o pensamento 
de uma parte da população, embora acho um erro enorme”. 
Avaliação do cientista político marcos coimbra.

cena única.  Em Brasília, os jornalistas comentam que o PT 
aprendeu a “fazer besteira” tendo como base o MDB, o parti-
do considerado mais envolvido em escândalos de corrupção, 
especialmente os políticos que estão no Senado. 

Pimenta e Alckmin 
Somente depois do primeiro turno das eleições é que os 

mineiros ficaram sabendo que o ex-deputado Pimenta da 
veiga era o responsável pela coordenação da campanha do 
presidenciável geraldo Alckmin (PSDB).  Derrotado há 4 anos 
em sua pretensão de tornar-se governador mineiro, Pimenta, 
segundo disse à época, não participaria mais de política. 

comentário único. Certamente, o tucano mineiro não 
levou bons fluídos para o paulistano.

educação fora da agenda
“Somente na reta final que a educação foi discutida, de 

maneira bem leve, pelos presidenciáveis. No início da campa-
nha no segundo turno, o próprio petista Fernando haddad 
dizia ter sido um bom ministro, mas não informava nada de 
novo a respeito de seus projetos. E jair bolsonaro (PSL) nem 
entrou no assunto nos últimos dias do debate. Ou seja, essa 
pauta não era prioridade de ambos”, avalia o consultor político 
e economista ricardo sennes.  

delação premiada
Em Brasília, consta que há interesse de todos os partidos, 

especialmente do MBD e PT, pela votação de um projeto que 
vise uma nova orientação sobre a delação premiada. Segundo 
jornalistas que frequentam os bastidores do Congresso, esse 
assunto pode ser discutido ainda este ano. É aguardar para 
conferir...

Família em declínio
Apesar de ainda ser uma família poderosa no mundo dos 

negócios em Minas, os Pentagna guimarães perderam muita 
densidade depois que o BMG, banco da família, passou a ser 
controlado pelo poderoso Itaú. No mundo dos negócios, o 
jogo é pesado. 

Faltou debate
O debate não foi o forte dos candidatos no segundo turno. 

Em Minas, o candidato romeu Zema (Novo) foi reticente quan-
to ao assunto. No plano nacional, jair bolsonaro (PSL) sequer 
topou discutir essa possibilidade. Mas, na opinião do jornalista 
e apresentador marcelo tas, o brasileiro sai perdendo, por não 
ter oportunidade de conhecer melhor as propostas dos pleite-
antes aos cargos. “É o jogo político sendo jogado. Quem está 
liderando, normalmente, não aceita este desafio”.  

todos contra a corrupção
“Quando se fala em corrupção, todos pensam longo em 

nomes graúdos de Brasília. Na realidade, a corrupção envolve 
uma grande parte do segmento público do país, inclusive os 
pequenos municípios que, por sinal, ficam longe dos holofotes, 
mas a raiz do problema está lá, nos rincões brasileiros”. Opinião 
do cientista político, sérgio Fausto. Ave Maria, gente!

Política estadual 
Quando o Ibope veiculou uma pesquisa, dia 23, indicado 

uma vantagem do candidato romeu Zema (Novo) contra seu 
adversário Antonio Anastasia (PSDB), jornalistas rememo-
raram que, muito possivelmente, a presença do candidato a 
vice-governador na chapa do tucano, marcos montes (PSD), 
político de Uberaba, não trouxe apoio popular ao projeto. Para 
muitos, se o nome junto ao candidato fosse o atual prefeito de 
Uberlândia, odelmo leão (PP), talvez o engajamento popular 
na região do Triângulo Mineiro poderia ser mais efetivo.    

sucessão na Assembleia 
Na semana anterior, o edição do brasil publicou uma 

matéria sobre a sucessão na Assembleia Legislativa. Foram 
mencionados, inclusive, nomes do PSDB que estariam na lista 
para a disputa a presidência da Casa. No entanto, segundo o 
que se apurou nos bastidores, os tucanos estão completamente 
divididos e dificilmente teriam condições de se unirem para ter 
um nome capaz de conquistar apoio dos demais partidos. A 
conferir, claro!

reforma da previdência 
Do alto de sua experiência como comentarista econômico, 

o jornalista joão borges disse recentemente que a Reforma 
da Previdência é tão séria que se não for votada ainda este 
ano, o próximo presidente terá problema a partir do primeiro 
semestre de 2019. Ou seja, o cenário nacional também é de 
puro pessimismo. 

segurança no rio de janeiro
Enquanto permanece a ação das Forças Armadas no Rio de 

Janeiro, o assunto relacionado à falta de segurança dos cariocas 
voltou a ser destaque semana passada, quando autoridades 
ligadas à Polícia Civil do estado afiançaram: atualmente, há 
um déficit de 14 mil profissionais na Pasta, entre detetives, 
delegados, escrivãos e outros especialistas para suprir a de-
manda. Ou seja, falta pessoal. Mas a indagação é: o estado 
teria condições de nomear e pagar, em dia, os salários dos 
novos contratados?

Durante a Reunião Ordinária dia 23 de 
outubro, o Plenário da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) recebeu mensagem do 
governador Fernando Pimentel (PT), por meio 
da qual é encaminhado o Projeto de Lei (PL) 
5.429/18, de sua autoria, que aprova o Estado 
a assumir o passivo financeiro das fundações de 
ensino associadas à Universidade do Estado de 
Minas Gerais (Uemg).

O total da dívida a ser assumida pelo 
Estado é de R$ 100.712.425,09. O valor cor-

responde ao passivo de seis fundações de 
ensino superior: Fundação Edu-

cacional de Carangola, Funda-
ção Educacional do Vale do 

Jequitinhonha, Fundação 
de Ensino Superior de 

Passos, Fundação Edu-
cacional de Ituiutaba, 

Fundação Cultural 
Campanha da 

P r i n c e s a  e 
F u n d a ç ã o 
Educacional 

de Divinópolis. Suas atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão acadêmica foram 
absorvidas pela Uemg, em decorrência da Lei 
20.807, de 2013.

Na justificativa que integra a mensagem, 
o governador afirmou que é necessário que o 
Estado assuma a dívida, uma vez que isso foi 
determinado pela Lei 20.807. O projeto de lei 
encaminhado também autoriza a extinção da 
personalidade jurídica das fundações de ensino 
absorvidas pela Uemg.

Projetos orçamentários
 Na mesma Reunião Ordinária, foi co-

municada em Plenário a publicação dos 
PLs 5.404/18, que trata das diretrizes orçamen-
tárias para 2019; 5.405/18, que dispõe sobre a 
revisão do Plano Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG 2016-2019) para o exercício 2019; 
e 5.406/18, que trata do orçamento do Estado 
para 2019. Também foi informado que o prazo 
para apresentação de emendas aos projetos 
vai até 12/11/18.Fernando Pimentel, governador do estado
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vitor Penido não tem como
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“Hoje, é comum o
filho sequer consultar

o pai em quem vai
votar, valendo a
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pensamento,

sobretudo depois
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=20807&comp=&ano=2013
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=20807&comp=&ano=2013
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2018&n=5404&t=PL
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2018&n=5405&t=PL
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2018&n=5406&t=PL
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leíse costa

estudo revela profissões em baixa e 
alta no mercado nos últimos 10 anos

Profissões com maior avanço – 2007/2017 – top 7
Profissão Postos criados var. % 2017/2007

Cuidador de idosos 28.788 547%

Prof. de Nível Superior 
na Educação Infantil

33.878 398%

Preparador Físico 22.693 327%

Operador de Colheitadeira 10.828 253%

Analista de Informações 8.991 224%

Instalador de Redes 
Telefônicas e de Comunicação

14.040 203%

Técnico de Enfermagem 393.609 197%

Profissões com maior recuo – 2007/2017 – top 7
Profissão Postos criados var. % 2017/2007

Trabalhador na Exploração de Castanha -3.487 -90%

Agenciador de Propaganda -8.110 -78%

Impregnador de Madeira -4.400 -73%

Chapeador de Aeronaves -3.620 -72%

Lagareiro -9.761 -71%

Auxiliar de Maquinista de Trem -2.847 -70%

Vigia Florestal -3.959 -70%

mercado otimista às vésperas de uma eleição?

Desta vez, este artigo é bitemático:  naquele publicado 
há três semanas, eu manifestava minha indignação – que 
depois percebi não ser só minha, mas de muitas pessoas que 
depois o comentaram – quanto aos preços praticados pelos 
postos de combustíveis, em especial de gasolina. Pois bem, 
na semana passada o preço deste combustível chegou, em 
alguns postos, aos R$ 6 por litro. E isso num momento que a 
cotação do dólar americano, referência para a formação do 
preço, oscila em torno de R$ 3,66 e o preço do combustível 
nas refinarias era de R$ 2,0630. Mesmo levando em conta 
os custos de transporte e distribuição, assim como a margem 
de lucro do revendedor, não há justificativa para que este 
combustível chegue tão caro ao consumidor.

Continuo indignado.

Confesso que fiquei surpreso 
com os dados divulgados pelo 
Ministério do Trabalho, há pou-

cos dias, registrando a expansão dos 
empregos formais no mês passado 
em mais de 137 mil vagas. E não foi só 
a mim que o resultado surpreendeu: 
economistas e pesquisadores, como 
os do próprio Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados (Caged), 
organismo do Governo Federal que 
mensalmente registra o compor-
tamento do mercado de trabalho, 
não esperavam tal desempenho, 
embora seus indicadores apontas-
sem a continuidade do processo de 
recuperação. A expectativa era de 
que o saldo da relação demissões/
contratações ficasse, na média das 
projeções, em algo ao redor de 90 
mil novas admissões.

Este foi o melhor resultado para 
um mês de setembro, três vezes 
maior que o registrado há um ano, 
acumulando em 2018 cerca de 720 

mil postos de trabalho. É um número 
animador, mas está longe de rever-
ter o estrago feito pela crise, que, 
entre 2013 (quando tiveram inícios 
as demissões em massa) e fins de 
2017, quando começaram os sinais 
de uma lenta recuperação, ceifou os 
empregos de quase 3 milhões de pes-
soas. Há ainda, portanto, um déficit 
considerável: cerca de 2,2 milhões de 
pessoas continuam desempregadas 
ou subempregadas.

Na opinião de algumas empre-
sas de consultoria, o ritmo da aber-
tura de vagas vem se acelerando, 
como reflexo da reação da atividade 
econômica e da proximidade do fim 
de ano, que abre a temporada de 
contratações temporárias. Quanto à 
reação econômica, ok. O lento, em-
bora constante crescimento do PIB 
no decorrer de 2018, a confirma. Mas 
não é provável que as tradicionais 
contratações para as vendas de Natal 
tenham alguma coisa a ver com isto.

Primeiro, porque dificilmente a 
temporada começaria em setembro, 
é muito cedo. Segundo, e mais cabal, 
que a indústria de transformação 
e o comércio, setores que sempre 
reforçam seus quadros nesse período, 
abriram não mais que 64 mil vagas, 
enquanto o setor de serviços – deste 
excluído o comércio – criou 60 mil. 
Outra boa surpresa que se extrai 
dessas estatísticas é o crescimento da 
construção civil, que contratou 12.500 
mil novos trabalhadores, um número 
33 vezes maior que o de um ano atrás.

O mais surpreendente para 
mim, no entanto, é o fato de que 
esses indicadores positivos foram 
apurados quase às vésperas de uma 
eleição presidencial que, mesmo 
ainda setembro, já sinalizava forte 
tendência a favor do candidato do 

PSL. Até hoje, às vésperas do pleito 
– e com suas favas certamente já con-
tadas – nem ele nem seu concorrente 
disseram claramente a que vêm, não 
expuseram planos de governo claros, 
limitando-se a pinceladas rápidas e 
imprecisas sobre o que pretendem 
e, na economia, que é o que aí in-
teressa, ambos apresentam apenas 
objetivos, nem sempre factíveis, e 
nunca os meios. E pior – quando o 
fazem, são mirabolantes.

Este comportamento do merca-
do neste período contraria tudo o 
que já vi em vésperas de eleições, 
quando a cautela torna-se praxe. 
Para mim, ou o setor produtivo 
sabe de coisas que não sei ou, sim-
plesmente, não tenho conseguido 
captar as entrelinhas. Se é que elas 
existem.

cPi da mineração
Os empresários resolveram bater de frente para barrar a CPI 

na Mineração, instalada na Câmara de Vereadores de BH, com 

finalidade de trazer à tona possíveis irregularidades de uma 

empresa que atua na Serra do Curral na capital. Eles dizem que 

estão amparados pela legislação federal, mas o presidente da 

Comissão Parlamentar, o vereador gilson reis (PCdoB) promete 

não deixar barato esse assunto. O bicho vai pegar!

Aécio sumiu
Depois de ser eleito deputado federal, o ainda senador 

Aécio neves (PSDB), tomou um chá de sumiço. Dizem que sua 

ideia é continuar morando em Brasília. Ou seja, o seu projeto 

político de futuro, pelo visto, não existe. Afinal, quem iria con-

tinuar apostando em uma liderança política que se ausenta 

do estado e só aparece na época de eleição? 

sem discutir economia
“Os presidenciáveis, na reta final de campanha, trataram de 

se agredir mutuamente, deixando de lado as discussões reais 

sobre temas importante, especialmente em relação à econo-

mia. Afinal, o que o eleito promete fazer para reverter o quadro 

negativo da economia brasileira a partir de janeiro? Para mim, 

os debates sobre o tema econômico foram fracos nesta segunda 

fase do pleito. Opinião do conselheiro do Tribunal de Contas 

de São Paulo, dimas ramalho, durante debate na TV Cultura. 

newtão desapareceu
Acostumado a participar de todas as últimas dez campa-

nhas ao governo de Minas, desta vez, o poderoso ex-governador 

newton cardoso ficou de fora dos holofotes. Uns dizem que 

ele estaria passando a bola, definitivamente, para o seu filho, 

newton cardoso junior, mas há também especulações a 

respeito da saúde do ex-governador.

clésio sumido 
Outro ex-influente da política mineira e ex-senador clésio 

Andrade, ao que parece, pendurou a chuteira de uma vez por 

todas. Ele não quis, inclusive, aparecer neste último pleito ao 

lado de seu sobrinho, diego Andrade, reeleito para a Câmara 

Federal. Coisas da política mineira. 

sucessão em montes claros
Quem quiser deixar o prefeito de Montes Claros, humberto 

souto (PPS), irado é só discutir o assunto político com ele. No 

entanto, sua sucessão já começa a ser desenhada, a partir de 

gabinetes políticos de Belo Horizonte. Vale dizer que, a partir de 

janeiro, ele querendo ou não, o tema será debatido em todos 

os lugares da cidade, inclusive na Porta do “Café Galo”, ponto 

de encontro de pessoas de todas as classes sociais, econômicas 

e financeiras do município.

Um estudo da Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) apurou quais são as 
profissões com o menor e o maior 
avanço na ocupação formal entre 
2007 e 2017. No geral, profissões 
em processo de extinção se carac-
terizaram pela baixa qualificação e 
exposição ao avanço da tecnologia, 
já as mais promissoras estão ligadas 
aos cuidados com saúde, 
educação infantil e infor-
mação. 

Dentre as 20 profis-
sões que mais avança-
ram nos últimos 10 anos, 
destacam-se cuidadores 
de idosos, preparado-
res físicos, técnicos de 
enfermagem, técnicos 
em saúde bucal e fisio-
terapeutas, professor e 
pedagogo na educação infantil, 
além das ocupações relacionadas a 
serviços de informação e comunica-
ção, como analistas de informações, 
instaladores e técnicos de redes 
de comunicação e operadores de 
telemarketing.

A coach Channa Vasco atenta 
para o fato de que a expectativa 
de vida do brasileiro aumentou, 
associada à produtividade. “Além de 
vivermos mais, vamos trabalhar por 
mais anos. Profissionais envolvidos 
na questão da qualidade de vida, 
educação e corpo ganham espaço, 
assim como as pessoas terão mais 
condições de investir em cuidados 
ao idoso e os profissionais já estão 
de olho nisso”, diz.

Na contramão, profissões que 
requerem baixa qualificação, cujo 
serviço está exposto aos avanços 
da tecnologia, perderam espaço no 

mercado de trabalho na última déca-
da em ocupações concentradas nas 
indústrias extrativa mineral, vegetal 
e têxtil, além de serviços bancários, 
dentre outros. 

Sobre esta parcela, Channa des-
taca que qualquer pessoa pode ficar 
desempregada, mas a tendência é 
que trabalhos repetitivos sejam auto-
matizados. “O robô ‘Watson’ é uma 
tecnologia que já responde questões 
simples sobre direito. Se é certo ou 
errado, não vou entrar no mérito. 

O fato é qualquer ação 
que seja automatizada e 
repetitiva pode ser subs-
tituída por tecnologia, 
independente se a pes-
soa tem ensino médio ou 
superior”, complementa.

Na experiência da 
coach, a “carta na man-
ga” para sobressair no 
ambiente de trabalho é 
o aperfeiçoamento de 

habilidades comportamentais. “As 
pessoas são contratadas por compe-
tências técnicas, mas são demitidas 
por questões comportamentais. 
Como a pessoa se comporta frente a 
novos desafios é uma complexidade 
que a máquina não consegue subs-
tituir”, opina.

Entre 2007 e 2017, o contingen-
te de trabalhadores, contratados 
pelas normas da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), que 
possuem nível superior completo 
ou incompleto aumentou 62,6%, 
contra um avanço de 23,1% na mé-
dia do emprego formal. Por outro 
lado, em 2007, 16,3 milhões de 
pessoas formalmente ocupadas não 
tinham mais do que o nível médio 
incompleto (43,5% do total). Dez 
anos depois, esses trabalhadores 
representavam 25,5% do mercado 
(11,8 milhões de pessoas). 

A CNC ainda aponta no estudo 
outra característica marcante do 
período de crescimento econômico: 
maiores oportunidades de empreen-
dedorismo. Os empregadores, como 
proporção da força de trabalho, pas-
saram de 3,9% em 2007 para 4,7% 
em 2017. “O crescimento do número 
de empregadores, no entanto, teve 
como impulso não a oportunidade, 
mas a necessidade de empreender 
após o aumento da taxa de de-
semprego atingir níveis recordes no 
primeiro trimestre de 2016”, destaca 
Fabio Bentes, chefe da Divisão Econô-
mica da CNC. Nos últimos 10 anos, 

o número de empregadores no país 
passou de 3,43 milhões para 4,40 
milhões de pessoas (alta de 27%). 

Para Channa, o empreendedor 
brasileiro precisa de foco. “O Brasil 
é um dos países mais empreende-
dores do mundo, mas também com 
maiores índices de mortalidade 
empresarial.  Se o profissional quer 
se destacar, além de iniciativa de 
liderança, que o brasileiro tem 
de sobra, precisa de algo chama-
do ‘acabativa’, a capacidade de 
terminar aquilo que iniciaram ou 
concluir o que outros começaram”, 
aconselha.

A expectativa
de vida do
brasileiro

aumentou,
associada à

produtividade

Por necessidade
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Estamos enfrentando nos úl-
timos anos a mais dolorosa crise 
econômica do país, uma crise 
com fatores conjunturais comple-
xos, como o déficit orçamentário, 
a crise de demanda dos consu-
midores e a da oferta de bens 
e serviços. Deparamo-nos com 
empresas falindo e uma massa 
gigantesca de desempregados 
e promessas de reformas que 
trariam o desenvolvimento e 
a retomada do crescimento. O 
pacote de reformas ortodoxas 
e neoliberais do atual governo 
se mostrou um pacotinho da 
maldade para a população de 
classe média e baixa de nosso 
país, um composto de quase 
90% de nossa população.

A tão esperada reforma tra-
balhista, sucateou as relações de 
trabalho entre patrão e empre-
gado e não se mostrou eficiente 
para aumentar o volume de 
contratações e movimentar o 
mercado de trabalho, o fim das 
contribuições sindicais (patronal 
e do trabalhador) não resulta-
ram em negociações mais efeti-
vas, pelo contrário, demoradas 
negociações e o maior prejudi-
cado: o trabalhador.

A comemorada PEC do Teto 
se mostrou uma grande cila-
da, isso porque ao congelar os 
investimentos dificultou o cum-
primento da regra de ouro – se 
endividar num montante que 
supere o investimento – e com 
isso criar um crime de responsa-
bilidade fiscal. A grande questão 
é quem cria o orçamento de 
2019 é o atual governo, e como 
a estimativa de endividamento 
público tende a aumentar e o 
crescimento da receita se limita 

ao crescimento do PIB 2018, o 
próximo governo estaria com 
uma bomba nas mãos, sem 
dinheiro para custear a máquina 
pública.

A reforma da previdência ain-
da não foi e não será aprovada, 
mas conforme análise dos espe-
cialistas, além de trazer prejuízos 
a classe trabalhadora, a reforma 
como está sendo planejada não 
será capaz de solucionar os pro-
blemas estruturais da nossa pre-
vidência, isso porque não afetam 
os grandes grupos, aos maiores 
beneficiários da previdência, 
como políticos, militares, etc. Ou 
seja, será mais uma reforma sem 
grandes mudanças econômicas 
e prejudiciais para a precariza-
ção social e manutenção das 
desigualdades sociais que são 
profundas em nosso país.

A classe trabalhadora sentiu 
na pele as reformas do Gover-
no Temer, inclusive a taxa de 
rejeição do presidente é uma 
das mais altas da história, sua 
percentagem de aprovação é 
de apenas 7%, para 68% da 
população o Governo Temer é 
considerado ruim ou péssimo. 
Isso porque sua agenda neolibe-
ral, além de prejudicar a classe 
mais pobre, estagnou o país em 
alíquotas de crescimento quase 
nulas, chegando ao máximo em 
1,5% segundo a projeção do FMI 
para 2018.

Entretanto, apesar do fiasco 
do resultado econômico e social 
do atual governo, o candidato à 
presidência com maior expressão 
de votos tem declarado suas 
preferências ultraliberais para as 
políticas econômicas, mais até 
que o próprio Governo Temer, o 

que prolongaria a manutenção 
de políticas econômicas insufi-
cientes para a promoção de um 
desenvolvimento econômico 
sustentável em longo prazo.

A preocupação dos econo-
mistas sobre o futuro das políti-
cas econômicas brasileiras tem 
se estendido mundo afora, para 
a agência de classificação risco 
S&P Global afirma que “esta-
mos falando de um candidato 
‘outsider’, que aumenta o risco 
de incoerência ou de atrasos na 
economia brasileira”.

Estamos diante de um im-
passe econômico sério para 
2019, se poderíamos esperar 
uma eleição para a definição 
do quadro econômico e um 
plano de investimentos para o 
próximo ano, estamos de frente 
para grandes incertezas políti-
cas e econômicas, independen-
temente do resultado iremos 
enfrentar para o próximo ano 
uma possível ingovernabilida-
de. Além de políticas econô-
micas austeras, ultraliberais, 
reformas ainda mais profundas 
e que podem prejudicar subs-
tancialmente a classe C/D/E 
de nosso país, aprofundando 
as desigualdades sociais e 
sem realmente criar um plano 
sustentável de crescimento em 
longo prazo, tendo em vista a 
continuidade das propostas do 
Governo Temer.

Talvez tenhamos mais 4 
anos para escrever sobre a 
maior crise econômica de toda 
a história brasileira, que nos 
renderá extensos artigos de 
análises críticas. Espero pro-
fundamente estar equivocada 
nesse diagnóstico!

33% dos brasileiros não sabem
quanto gastam no cartão de crédito
Modalidade continua sendo a que mais deixa as pessoas no vermelho

O cartão de crédito continua sendo protagonista 
na vida das pessoas quando há uma necessidade de 
comprar algo e não se tem dinheiro, mas é importante 
lembrar que essa conta sempre chega. Para os brasi-
leiros, principalmente das classes C e D, a relação com 
o dinheiro de plástico não está sendo fácil: de acordo 
com a pesquisa realizada pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil), um terço dos consumidores 
(33%) que usaram cartão de crédito em agosto não 
sabe quanto gastou. 

Além disso, cerca de 25% entraram no rotativo e 
74% pagaram o valor integral da fatura, sendo que 
esse percentual cai para 64% nas classes C e D. Já a 
fatura média foi de R$ 882. 

José Vignoli, educador financeiro do SPC Brasil, 
afirma que esses números traduzem a falta do 
planejamento financeiro das famílias brasileiras. 
“Elas não prestam atenção quando estão gastando 
e não dão a importância devida à fatura, o que gera 
problemas no orçamento e, consequentemente, sujam 
seus nomes”. 

Ele ressalta também que as classes C e D tiveram, 
em um passado recente, um acesso maior às modali-
dades de crédito oferecidas pelos bancos e, agora, isso 
não é mais uma realidade. “Todo essa acessibilidade 
fácil ao dinheiro fez com que elas comprassem em 
longo prazo, mesmo não tendo condições de adquirir 
o bem, e com a vinda do desemprego, essa situação se 
agravou, o que fez com que essas classes, que sempre 
dependeram dos recursos dos bancos para fechar as 
suas contas do mês, se endividassem ainda mais”. 

Ademais, de todas as modalidades de crédito 
oferecidas, o cartão é a mais fácil. “Esse é o meio 
de pagamento mais popular. Hoje, praticamente 
quase toda a população, independentemente da 
classe social, o usa. A facilidade oferecida por ele, 

seja na hora de comprar uma coisa e até mesmo a 
possibilidade de parcelar em várias vezes, dá uma 
falsa sensação de que essa conta nunca vai chegar 
e é aí onde está o erro”. 

itens comprados com cartão 
de crédito em agosto de 2018

Alimentos / supermercado 64,8%

Remédios 47,7%

Combustível 38,8%

Roupas, calçados, acessórios 29,9%

Bares e restaurantes 24,9%

Recarga para telefone celular 13,9%

Salão de beleza 12,1%

 

bola de neve 
O estudo constatou ainda que metade (50%) dos 

tomadores de empréstimos e financiamentos atrasa-
ram, em algum momento, parcelas da dívida, sendo 
que 21% ainda estão com prestações pendentes. A 
sondagem mostra também que quatro em cada dez 
consumidores (42%) recorreram a algum tipo de 
crédito em agosto, número próximo da média dos 
últimos 12 meses. A modalidade mais mencionada 
foi o cartão de crédito, citado por 35%. Em seguida, 
aparece o crediário (9%), o limite do cheque especial 
(7%) e os empréstimos (6%). 

Vignoli elucida que, para sair dessa bola de neve, 
os brasileiros endividados devem colocar as contas no 
papel, tentar negociá-las e, o ponto mais importante, 
cortar gastos. “Não se coloca débitos em dia sem 
sacrifício. As pessoas precisam rever os seus hábitos 
de consumo para que elas possam trabalhar com o 
seu dinheiro e não depender do banco para quitar 
as dívidas”, finaliza.

Fim do cartão 
A vendedora Ana Paula Santos conta que há 2 anos 

era uma daquelas pessoas que tinham mais de três 
cartões de crédito e sempre se enrolava para pagar as 
faturas. “Cheguei a um ponto que estava com cinco 
cartões! Toda loja que ia e eles ofereciam essa possi-
bilidade, eu fazia. Fiquei iludida com o crédito fácil e 
acabei me estrepando”. 

O resultado desse descontrole financeiro foi uma 
dívida de mais de R$ 10 mil. “Eu passava tudo nos 
cartões de crédito, seja um lanche que comia na rua ou 
até as roupas que comprava. No dia que não consegui 
mais fazer isso, foi um ‘banho de água fria’ e confesso 
que acordei tarde demais”.

Atualmente ela não possui mais nenhum cartão 
e está pagando a dívida. “Quase que 80% do que 
recebo está sendo para quitar o que gastei. Está sendo 
difícil, mas só assim para dormir com a consciência 
limpa”, finaliza.

Cerca de 25% entraram

no rotativo e 74% pagaram

o valor integral da fatura,

sendo que esse percentual

cai para 64% nas classes C e D
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o emPreendedor como mAior ProtAgonistA
3º edição do Programa Varejo Inteligente da CDL/BH traz maior envolvimento dos empresários

Depois de participar da 
primeira fase do progra-
ma Varejo Inteligente, 

a empresária Rinara Carvalho 
já está implantando na sua 
empresa tudo o que aprendeu 
durante a fase “Inova Mais”, que 
é voltada aos comerciantes. “Ao 
longo das palestras e workshops 
eu pude aprender a fazer pesqui-
sas e a como descobrir o meu 
público-alvo. A partir desses 
aprendizados pudemos ver que 
o nosso design não era muito 
atraente e que não estávamos 
produzindo para o nosso público-
-alvo”, afirma a proprietária do 
portal Divulga Gerais. “Após ve-
rificar que estávamos indo pelo 
caminho errado, pude criar um 
plano de metas, além de já estar 
pensando em um novo design 
para a nossa plataforma. Esta-
mos trabalhando também no 
processo de redirecionamento 
do nosso público”, completa.

O programa Varejo Inteligente, 
parceria da Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL/BH) com o Sebrae, 
traz como novidade nessa 3º edi-
ção um envolvimento maior com 
os empresários. Eles receberam 
capacitação específica, onde pude-
ram detectar os seus pontos fracos 
e como superá-los. 

O presidente da CDL/BH, Bruno 
Falci, explica que o surgimento de 
novas tecnologias aliado a um 
mercado altamente competitivo e 
em constante mudança, aumenta 
a necessidade do empreendedor 
buscar por evolução e inovação. 
“Diante dessa rápida evolução do 
mercado, foi desenvolvida uma 
metodologia, baseada em estudos 
comportamentais que desafiam o 
empresário a pensar em seu pró-
prio negócio. Dessa forma ele terá 
maior clareza para priorizar os de-
safios mais estratégicos e ter maior 
engajamento para solucioná-los”, 
afirma o presidente. A 3º edição do 
programa reforça a aproximação 
do setor varejista tradicional com 
o ambiente de inovação. 

As palestras e workshops ser-
viram para que os comerciantes 
criassem oportunidades de inovar, 
melhorassem suas operações, re-
duzissem custos e ampliassem suas 
perspectivas de negócio, por meio 
do contato com produtos e soluções 
inovadoras. “Estou ansiosa para 
mostrar a evolução que tivemos e as 
mudanças feitas no portal. Também 
quero conhecer as propostas das 
startups. Minha expectativa é poder 
fazer parceria com pelo menos uma, 
para que possamos crescer juntos”, 
afirma Rinara.

“inova mais” –
A primeira etapa do “Inova Mais” 

recebeu inscrição de cem empresários 
de micro e pequenas empresas, e 20 
foram escolhidos para participarem. 
Os critérios de avaliação utilizados 
para a seleção dos varejistas foram 
a disponibilidade, a clareza sobre o 
problema e o histórico de inovação. 

A segunda etapa do “Inova Mais” 
acontecerá após as dez semanas 
de pré-aceleração das startups e 
consistirá em seis cursos de capaci-
tação e seis feiras de negócio, com 
o objetivo de promover a conexão 
entre os empresários e as startups 
participantes do Varejo Inteligente. 
Após a pré-aceleração, as startups já 
estarão com seus produtos prontos 
para serem inseridos no varejo, e os 
comerciantes poderão ter contato 
direto com as soluções apresentadas, 
podendo assim escolher o melhor 
recurso para o seu comércio.

o programa 
O Varejo Inteligente foi criado 

em 2016 e tem como objetivo 
buscar soluções para os principais 
desafios das empresas varejistas. O 
programa reforça a aproximação do 
setor com o ambiente de inovação, 
por meio do desenvolvimento de 
startups e pela articulação com o 
ecossistema de empreendedorismo.

Presidente da cdl/bh, bruno Falci
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BH

2019: a manutenção das 
políticas neoliberais de temer

mailto:psobrinho@fiemg.com.br
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D A   C O C H E I R A

Email: acir.antao@ig.com.br

PAulo brAnt - Nos últimos dias da campanha política, a tônica 
dos adversários de Romeu Zema (Novo) foi a sua pouca experiência 
na administração pública, que é muito diferente da vida empresarial. 
No entanto, um consolo para aqueles que estão preocupados com 
isso é o nome de Paulo Brant (Novo), que já foi secretário de Estado 
da Cultura e exerceu outros cargos importantes na administração 
pública e pode ser o principal assessor de Zema na condução dos 
negócios de Minas. A presença de Paulo Brant pode ser a garantia 
de que o mundo da administração pública não assuste Zema.

Final de governo e o destino do presidente Temer (MDB) 
pode ser a justiça. O mesmo deverá acontecer com o ministro 
Augusto Nades do Tribunal de Contas da União.

A cemig está se desfazendo da Light, comprada no governo 
Aécio Neves (PSDB). O preço, segundo me contaram, anda na 
casa dos 6 R$ bilhões. 

Até que enfim Pelé vai ganhar seu lugar de des-
taque no Museu da Seleção Brasileira. O então pre-
sidente Ricardo Teixeira deixou de homenagear o  
rei por problemas políticos. Uma escultura do seu tamanho 
vai ser erguida no local.

nossA cArne - Apesar da operação carne fraca do último ano, a 
venda para o exterior deverá superar o ano de 2014 que teve o maior 
volume da história. Teremos um aumento de 11% em relação ao ano 
passado e faturaremos US$ 7 bilhões. Esse crescimento deve-se a 
China que, este ano, comprou 56% a mais do produto.

Antonio PAlocci - Ainda nesta semana, o Tribunal Regional 4, 
de Porto Alegre, vai decidir quais serão os benefícios que o ex-ministro 
poderá receber pela sua delação premiada. Com a reunião do tri-
bunal, outras delações de Palocci podem ser reveladas e há chance 
dele ganhar a liberdade imediatamente após o julgamento. O PT 
continua tremendo nas bases.

igor timo, carlos viana, Arlen santiago, rodrigo Pacheco e 
doorgal Andrada reunidos para comemorar o sucesso nas urnas

este colunista com
o amigo e, agora,

senador carlos viana

o deputado federal leonardo Quintão (mdb), juntamente 
com o empresário marcelo Queiroz foram recebidos pelo 
presidenciável jair bolsonaro (Psl). Foi um diálogo direto, 
onde o então candidato confessou a intenção de aproveitar 
a inteligência no governo federal e do parlamentar mineiro, 
caso ele seja efetivamente eleito presidente da república.
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domingo, dia 28 de outubro
Senhora Jane Reis Ferreira
Gracinha Barbosa
José Simão

segunda-feira, 29
Hugo Penido Gatoni
Ex-deputado Amílcar Padovani 
Larissa Frederico 

terça-feira, 30 
João Heraldo Lima 
Adão Antônio dos Santos 
César Castelo Branco 

Quarta-feira, 31 
Quintino José de Carvalho 
Rogério Vasconcelos Guimarães 

Quinta-feira, dia 1º de novembro
Comediante Carlos Nunes
Maria Bonita Sabará

sexta-feira, dia 02
Dia de Finados 
Waldemar Piló
Desembargador Antônio Armando dos Anjos 

sábado, 03 
Jornalista Ronan Ramos 
Maria Célia de Oliveira

circuito sesc de corridas
chega a sete lagoas

Prova será realizada em 11 de novembro

sobre o circuito sesc 
de corridas

Fenômeno mundial, as cor-
ridas de rua são talvez o esporte 
mais democrático, podendo ser 
praticado por pessoas de quase 
todas as idades, e permitindo 
momentos de integração entre 
os praticantes sem nenhuma 
distinção. 

O Circuito Sesc de Corridas 
vem atender à crescente deman-
da por eventos dessa natureza, e 
ainda promove hábitos de vida 
saudáveis. 

Informações sobre a etapa 
de Sete Lagoas em www.circui-
tosesc.com.br ou pelo telefone 
(31) 2106-8250.

Sete Lagoas será a próxima 
parada do Circuito Sesc de Corridas 
2018. O projeto, que já é tradição 
no calendário de corridas de rua no 
estado, chega à cidade com provas 
de 5K, 10K e caminhada de 2,5K. 
A largada está prevista para as 8h 
do dia 11 de novembro, na Praça 
Dom Carlos Carmelo Mota, s/nº, 
(orla da Lagoa do Paulino), Centro. 
A concentração começa às 6h30. 

Os interessados podem se ins-
crever em circuitosesc.com.br en-
quanto houver vagas. O valor para 
trabalhadores do comércio de bens, 
serviços e turismo, e seus depen-
dentes, habilitados no Sesc, é de 
R$ 22,50. Idosos acima de 60 anos 
também pagam R$ 22,50. Já para 
o público geral, a taxa é de R$ 45.

Kit

Para a prova em Sete Lagoas, 
os atletas receberão como cortesia 
um kit exclusivo contendo camisa 
da prova, sacola, um botom do 
Circuito Sesc de Corridas, chip e 
número afixado na camisa. Ao 
final do percurso, os participantes 
receberão uma medalha de par-
ticipação.

etapas

Além de Sete Lagoas, o Circuito 
Sesc de Corridas 2018 já passou por 
Uberaba, Viçosa, Pouso Alegre e 
Araxá. A última etapa será em 25 
de novembro, na cidade de Montes 
Claros, que também já está com 
inscrições abertas.

uberaba foi a primeira cidade a receber o circuito sesc de corridas

Se
sc

http://www.circuitosesc.com.br
http://www.circuitosesc.com.br
http://www.circuitosesc.com.br/
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da redação

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

ESPECIALISTA E MESTRE EM IMPLANTODONTIA E CEO DA 
O’DON DENTAL CARE – luana@navescoelhobh.com.br

FeliPe ArAújo

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Pouco conhecida, síndrome do Piriforme 
acomete cerca de 150 mil pessoas ao ano

A Síndrome do Piriforme é dada 
pela compressão do nervo ciático que 
passa abaixo ou no meio do músculo 
piriforme, localizado nas nádegas. 
Estima-se que ela atinja cerca de 150 
mil pessoas por ano no país. Pouco co-
nhecida, o quadro pode ser confundido 
com o de hérnia de disco.

Segundo o neurocirurgião Renato 
Andrade Chaves, o diagnóstico é feito 
por exclusão. “Uma das causas mais 
frequentes de dor lombar é a ciática, 
fora as patologias, como hérnia de 
disco, que são comuns. Os sintomas 
são semelhantes e é necessário avaliar 
bem para não confundir”.

O especialista explica que a causa 
da síndrome é discutível. “Pode ser 
uma variação anatômica, já que o 
nervo passa por debaixo do músculo 
piriforme ou, em 30% dos casos, no 
meio. Quando isso acontece, se faz 
mais esforço e quando a fibra do mús-
culo é contraída, acaba comprimindo 
o nervo”.

Outro motivo que pode estar rela-
cionado é em relação a região pélvica. 
“O músculo piriforme entra na estabi-
lização da pélvis, então na mulher o 
aumento do útero e no homem algo 
relacionado a próstata pode ser um 
fator. Algum problema no intestino 
também pode modificar a dinâmica 
e fazer com que a inflamação pegue 
o nervo”.

Mas, o que mais leva as pessoas 
a serem acometidas pela síndrome 
é o fator traumático. “Em homem, 
por exemplo, é bem frequente, pois 
temos o hábito de sentar em cima 
da carteira, no bolso da calça, e o 
músculo piriforme fica exatamente 
nessa região. Acaba que a posição 
fica favorável ao trauma. Em todo 
caso, com ou sem carteira, o fato de 

estar sentado por muito tempo pode 
desencadear o problema”.

Foi exatamente o que aconteceu 
com o consultor comercial Carlos 
Henrique Ornelas. Ele recorda que 
sentiu dormência na perna esquerda 
e fincadas nas nádegas. “Fui ao fisio-
terapeuta e ele fez o diagnóstico da 
síndrome. No mesmo dia fiz alguns 
exercícios e senti um alívio enorme”.

Ele revela não sentir mais dor, 
pois a dormência faz com que tam-
bém não sinta nada. “Ao fazer as 
minhas necessidades fisiológicas, por 
exemplo, eu percebo a sensação, mas 
não a passagem”.

Carlos reconhece alguns fatores 
no seu dia a dia que podem ter ge-
rado o mal. “Fiz uma viagem para 
a Argentina, recentemente, e andei 
muito durante uma semana inteira. 
Além disso, no meu trabalho eu es-
tava usando uma cadeira de plástico, 
superdesconfortável e desfavorável 
a uma boa postura, principalmente 
porque eu fico sentado quase o dia 
todo”.

diagnóstico e tratamento

O neurocirurgião explica que a sín-
drome traz, de fato, bastante dormência 
na perna. E que vem daí a diferença 
no diagnóstico. “É uma dor lombar 
semelhante a uma queimação que, 
geralmente, fica mais intensa da metade 
do glúteo até o joelho. Já a hérnia é uma 
dor com erradiação, ela vai até o pé e é 
semelhante a um choque”. 

Ele explica que existem alguns tra-
tamentos. “A fisioterapia é o mais im-
portante, pois tirar a dor e, em seguida, 
é possível descobrir a causa e tratá-la. A 
acupuntura também pode ser uma so-
lução. Há ainda o botox, que é posto no 
músculo a fim de sanar a compressão no 
ciático. Por fim, a injeção de corticoide 
pode ser uma saída. Embeber o nervo 
com a substância melhora bastante os 
sintomas da crise”.

Chaves diz que não tratar o problema 
pode trazer consequências. “Nosso corpo 
passa a agir para neutralizar a dor que é 
constante. A pessoa pode mudar a postu-
ra para amenizar a sensação e isso pode 
acarretar outros problemas”, conclui.

Por causa da localidade, patologia pode
ser confundida com hérnia de disco
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saiba a importância de buscar atendimento
médico nas primeiras horas em casos de Avc

O sistema nervoso é formado por uma 
rede de neurônios que por meio de 
sinapses enviam mensagens sobre as 

atividades desenvolvidas pelo corpo humano. 
Nos casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC) 
a morte do neurônio impossibilita o envio 
dessa mensagem, levando à incapacidade 
de resposta do organismo. Essa é uma das do-
enças mais incapacitantes e com comprome-
timento da qualidade de vida do paciente no 
mundo todo. Cinco milhões de pessoas ficam 
permanentemente incapacitadas, segundo a 
Organização Mundial do AVC.

Desta forma, procurar atendimento 
médico nas primeiras horas posteriores ao 
início dos sintomas aumenta as chances de 
recuperação das funções neurológicas. O 
tratamento feito com trombolítico, medicação 
que dissolve coágulos sanguíneos, nos casos 
de AVC isquêmico em até 4h30, permite a 
chance de recuperação completa das funções 
em 1 a cada 14 pacientes. Se o atendimento 
médico for realizado em até 1h30 após o início 
do AVC as chances aumentam para 1 a cada 
4 pacientes. Já a trombectomia mecânica, 
desobstrução da artéria por meio de um mi-
crocateter, é indicada em até 6h de evolução 
do quadro e, com o uso de novas tecnologias 
de imagem do cérebro, alguns pacientes po-
dem ter indicação de trombectomia mecânica 
com até 24 horas de evolução dos sintomas.

Os principais sintomas aos quais os pa-
cientes devem estar atentos e que indicam 
um Acidente Vascular Cerebral são perda 
repentina de força e de sensibilidade em 

qualquer parte do corpo, dificuldade para falar 
e enxergar, dor de cabeça e confusão mental, 
fraqueza ou dormência no rosto, tonturas ou 
perda de coordenação e equilíbrio. Diante da 
manifestação súbita desses sinais, deve-se 
procurar um hospital imediatamente.

Pessoas com fatores de risco como hiper-
tensão, sedentarismo, obesidade, tabagismo, 
diabetes, alcoolismo, doenças cardíacas, entre 
outros, estão mais propensas à doença. O 
neurologista Eli Faria Evaristo, destaca a impor-
tância do controle dos fatores de risco “Uma 
pessoa que já tem histórico da doença, além 
de continuar com os fatores de risco que causa-
ram o primeiro AVC, tem alterações vasculares 
que se desenvolveram ao longo do tempo. 
Essas razões aumentam a probabilidade de 
um novo caso”.

A gravidade de cada caso leva em consi-
deração o tamanho da lesão, a quantidade 
de vias nervosas na região afetada e por quais 
funções são responsáveis e a proporção do 
inchaço cerebral nos casos isquêmicos e o 
volume do sangue nos casos hemorrágicos. 
A diferença entre eles é que no isquêmico a 
artéria é obstruída, enquanto no hemorrá-
gico ela se rompe, provocando sangramento 
e consequentemente elevação da pressão 
intracraniana.

Com maior frequência, mas em áreas de 
menor impacto, há também os AVCs isquêmi-
cos de pequenas proporções, que ocorrem de 
forma desapercebida e cumulativa e que po-
dem comprometer tanto o desempenho mo-
tor, como cognitivo do cérebro, aumentando o 
risco de demência. Segundo o neurologista, o 
tratamento de reabilitação em pacientes com 
limitações pós-AVC é multiprofissional, uma 
vez que ele se adapta às sequelas de cada um. 
“Ao longo dos anos tem ocorrido a incorpo-
ração de novas tecnologias aos tratamentos 
de reabilitação, incluindo robótica, realidade 
virtual, estimulação magnética e reabilitação 
neurocognitiva”.

Os avanços na medicina buscam formas 
de favorecer a regeneração do tecido cerebral. 
Embora a aplicação na prática clínica não 
esteja definida, pesquisas com utilização 
de células-tronco são desenvolvidas para se 
chegar a novas possibilidades de recuperação.

neurologista eli Faria evaristo
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A evolução dos implantes dentais
No Brasil, cerca de 800 mil 

implantes e 2,4 milhões de com-
ponentes de próteses dentais 
são colocados por ano, segundo 
levantamento da Associação Bra-
sileira da Indústria Médica, Odon-
tológica e Hospitalar (Abimo). A 
pesquisa também revela que a 
indústria nacional já atende 90% 
deste mercado, sendo a segunda 
no mercado global, atrás somente 
dos Estados Unidos. 

A grande procura por este 
tipo de procedimento possibi-
litou o estímulo da inovação 
e desenvolvimento da área de 
implantodontia, que a cada dia 
apresenta novos produtos de 
maior qualidade, e assim permi-
te tratamentos menos invasivos 
e mais precisos. 

De um modo geral, a cirur-
gia de implante dental pode ser 
definida como um procedimen-
to de colocação de parafusos 
cirúrgicos de titânio no interior 
da estrutura óssea da boca do 
paciente, e essa estrutura irá 
substituir a raiz original. Indica-
do para pessoas que perderam 
de um, mais ou todos os den-
tes - seja por alguma doença 
bucal ou acidente inesperado 
-, o procedimento pode contri-
buir consideravelmente para a 
saúde física e autoestima dos 
pacientes. 

No passado, as principais re-
clamações de pacientes quanto 
a realização de implantes den-
tais eram a dor, a morosidade 
e o alto índice de insucesso 
deste tipo de procedimento.  O 
método padrão antes usado, 
na maioria das situações, era 
aplicado de maneira subjetiva, 
pois não contava com um plane-
jamento prévio eficiente. Após 
a uma análise do paciente, era 
criado manualmente um molde 
de gesso de toda a sua arcada 
dental, que por sua vez serviria 
de guia para a instalação da 
prótese. 

Para criar uma base para as 
próteses, os dentistas instala-
vam o implante no interior do 
osso, e orientavam aos pacien-
tes que esperassem por meses 
ou um ano, até que ocorresse 
a osseointegração. No decorrer 
desse processo, quando era 
possível, o paciente usava uma 
prótese provisória. Quando se 
dava a união física do implante 
com o osso da mandíbula, que 
ocorria no período de 6 a 12 me-
ses, o paciente retornava para 
fazer a reabertura do implante e 
colocar o cicatrizador. Após um 
mês, essa pessoa deveria voltar 
ao dentista para fazer a molda-
gem e retirada do dispositivo de 
cicatrização. 

No momento em que a pró-
tese definitiva era encaixada, 
quase sempre necessitava de 
pequenas correções e adequa-
ções quanto ao seu formato. 
Com este cenário, é possível 
notar que se tratava de um 
processo invasivo, demorado e 
que necessitava de excessivas 
consultas. 

Atualmente, essa realidade 
mudou muito e está em cons-
tante evolução, mas o diagnós-
tico e a identificação da melhor 
técnica a ser empregada, ainda 
depende de uma avaliação com-
pleta da saúde do paciente. No 
entanto, agora é possível contar 
com o auxílio de novas tecnolo-
gias como o escaneamento digi-
tal, a impressão tridimensional, 
a fresagem robótica e softwares, 
que ao possibilitar um planeja-
mento prévio do implante, reduz 
de forma significativa o tempo 
de tratamento, que antes era re-
alizado em dias e hoje pode ser 
finalizado em algumas horas. 

A tecnologia de escanea-
mento possibilita a visualização 
dos dentes e estrutura óssea 
do paciente, com precisão mi-
limétrica. Por meio de uma 
microcâmera, o dentista faz o 
escaneamento intraoral associa-
do a tomografia tridimensional. 

Após a essa etapa, este 
arquivo é enviado a uma impres-
sora 3D, que fará o guia cirúrgico 
com extrema precisão. Esse 
modelo permite ao cirurgião-
-dentista escolher a posição e 
locais exatos de colocação do 
implante, sem a necessidade 
de cortes. Todo o processo até 
aqui é realizado sem o uso 
excessivo de anestesia e sem a 
necessidade de haver a abertura 
da gengiva e as consequentes 
suturas.D
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Ansiedade pode ser a maior vilã
antes e na hora de fazer o enem

A estudante Anna Karolina Dias, 
18, será uma das pessoas que vai 
fazer o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), prova que dá acesso 
às universidades públicas de todo o 
país e a programas do governo para 
ingressar em faculdades particulares. 

Pelo segundo ano consecutivo, 
ela tenta uma vaga no curso de 
psicologia. “Desde o ano passado, 
procuro saber quais são os con-
teúdos que mais caem na prova 
e, neste ano, desde janeiro, me 
organizei por meio do edital e das 
provas anteriores, separando os as-
suntos por ordem de importância”. 

Anna estuda,  aprox ima-
damente, 5 horas por dia em 
casa, mas o seu maior desafio 
é a ansiedade. “Não nego que 
quanto mais perto da prova, 
mais desassossegada eu fico, 
entretanto, tento matar o medo 
e a insegurança me preparando. 
Quando você se sente capacitado, 
isso vira um detalhe”. 

E não é apenas a jovem que 
está passando por esse desafio. 
Faltando menos de uma semana 
para a prova, os especialistas afir-
mam que este não é o momento 
de virar a noite estudando, mas sim 
revisar o que já foi visto e, acima 
de tudo, tentar aliviar o estresse e 
controlar a ansiedade. 

Para este ano, o 
Enem tem o menor nú-
mero de inscritos com 
5.513.662 participantes 
aptos a fazer as provas 
nos dias 4 e 11 de no-
vembro. Além disso, a 
novidade para este ano 
é que os exames foram 
fragmentados em dois 
domingos, sendo que o 
primeiro será a redação, 
ciências humanas e lin-
guagens; e no segundo 
terá ciências da nature-
za e matemática.

O neuroterapeuta Tuiã Linha-
res, especilista em mapeamento 
cerebral (neurofeedback), diz que o 
mais importante é controlar o esta-
do mental nesses dias antes da pro-
va. “A pessoa precisa conseguir ter 
a percepção de quais pensamentos 
estão sendo acessados pela mente 
e dar preferência para os otimis-
tas. É uma ação inconsciente de 
que, na hora que aparecer um 
pensamento pessimista, precisa-se 
cortá-lo e voltar para um ponto de 
vista mais benéfico”. 

Além disso, ele ressalta que 
não é o momento para tentar 
aprender grandes conteúdos e 
nem fazer maratonas de estudo. 
“Essa fase deve ser voltada para 
a revisão. O estudante precisa 
estar ciente de que agora não vai 
aprender coisas novas e, por isso, 
o ideal é revisar conteúdos e fazer 
exercícios”. 

Outro ponto destacado pelo 
neuroterapeuta é a importância do 
descanso para a absorção de conte-
údos. “A folga é importante nessa 
etapa, porque é por meio dela que 
a aprendizagem vai se consolidar. 
Conhecemos histórias de pessoas 
que viram a noite estudando, dor-
mem mal e, nesses casos, é muito 
comum elas não lembrarem o que 
foi estudo, afinal é no sono que o 
conhecimento é fixado”. 

no dia da prova 

Linhares afirma que no dia 
anterior à prova o ideal é não 
dormir muito cedo, nem tarde 
demais e tentar manter uma 
rotina normal. “Recomendo que 
o estudante deite no horário de 
costume para não ficar com sono 
na hora da prova”. 

No dia do Enem, para tentar 
controlar a ansiedade, o melhor 
método é fazer um exercício de 
respiração. “Essa atividade é boa 
para abaixar a adrenalina, prin-
cipalmente de quem é muito an-
sioso: observe a sua respiração e 
sinta o ar entrando de forma mais 
prolongada e solte-o de maneira 
mais lenta, contanto 5 segundos”.

O mestre em educação e di-
retor do Colégio Arnaldo, Geraldo 
Júnio, também dá outras dicas 
para o dia do exame. “Para o 
primeiro domingo, recomendo 
que faça o rascunho da redação 
primeiro e quando terminar toda 
a prova, passe para o cartão final. 
Além disso, é interessante levar o 
mínimo de coisas possíveis para o 
local, afinal os fiscais estão ficando 
bem rigorosos e qualquer atitude 
considerada suspeita pode zerar a 
prova, em casos mais extremos, ou 
até mesmo fazer perder um tempo 
que não será recuperado depois”. 

conheça os cursos mais 
concorridos do brasil:

De acordo com o levanta-
mento realizado pelo Ministério 
da Educação em 2016, apesar 
da variedade de cursos oferta-
dos, apenas 10 reúnem mais de 
51% das matrículas. 

1 – direito: 
862,3 mil matrículas;

2 – Administração: 
 711 mil matrículas;

3 – Pedagogia:
679,3 mil matrículas;

4 – engenharia civil:
360,4 mil matrículas;

5 – ciências contábeis:
355,4 mil matrículas;

6 – enfermagem:
273, 4 mil matrículas;

7 – Psicologia:
235,6 mil matrículas;

8 – educação Física
(licenciatura):

185, 5 mil matrículas;

9 – Arquitetura e urbanismo:
167,3 mil matrículas;

10 – engenharia de Produção:
165,7 mil matrículas.

AtençÃo estudAntes!

No dia 4 de novembro,
1º domingo de prova,

já estaremos em
horário de verão!

Fiquem atentos!

O estudante precisa estar ciente
de que agora não vai aprender coisas

novas e, por isso, o ideal é revisar
conteúdos e fazer exercícios”
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AS MELHORES OFERTAS POR METRO QUADRADO

10X
SEM JUROS

NOS CARTÕES DE CRÉDITO*

PISO
INCEFRA
PD33010 BEGE 
45 X 45 A
CÓD.: 296054

PISO
BELLACER
REF.: 70072 
50 X 50 A
CÓD.: 306297

PISO
VIVENCE
REF.: 170030 
57 X 57 A
CÓD.: 307321

PISO
BIANCOGRES
IMOLA ICE 
47 X 47 A
CÓD.: 306258

 11, 90
M2R$  13, 90

M2R$  15, 90
M2R$  20,30

M2R$

PISO
INCEFRA
HD50050 
50 X 50 A
CÓD.: 300185

 13, 90
M2R$

EM UMA MESMA 
CAIXA PODERÃO 
TER PEÇAS COM 
VARIAÇÕES DE 
DESENHOS.

(31) 2126-1000
Av. Presidente Carlos Luz, 2000 

(próximo ao Shopping Del Rey - Belo Horizonte/MG)

Garantimos a quantidade de 50 m2 ou cinco unidades 
dos produtos anunciados neste folheto 

enquanto durarem os estoques. 

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. Edição 16 D. 

DEUS SEJA LOUVADO. VÁLIDO ATÉ 31/10/2018.

 

PISO
VIAAPIA
CIMENTO CINZA 
57 X 57 A
CÓD.: 306578

PISO
LEF
FUJI 57 X 57 A
CÓD.: 305060

 14,99
M2R$

PISOS 
57 X 57 CM

A PARTIR DE

PISOS E REVESTIMENTOS

santacruzacabamentos.com.br 
santacruz@santacruzacabamentos.com.br
vendas@santacruzacabamentos.com.br
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No último sábado, dia 20, o Ex-
pominas recebeu no espaço Arena 
cerca de 2.500 pessoas para o evento 
“Ignição Digital Fórmula de Lan-
çamento”. Criado pelo especialista 
brasileiro em marketing digital Erico 
Rocha, o método proporciona rápido 
crescimento econômico dos pequenos 
negócios online com alavancagem de 
vendas na web. A fórmula é baseada 
na captura dos e-mails dos potenciais 
consumidores e na oferta de produtos 
somente após a construção de um 
relacionamento com esse público.  

A metodologia inventada pelo 
americano Jeff Walker rapidamente 

se espalhou pelos Estados Unidos e, 
hoje, representa uma das principais 
vertentes do “inbound marketing” – 
a técnica de usar conteúdo altamen-
te relevante para atrair consumidores 
que depois acabam, naturalmente, 
se transformando em clientes.

Rocha negociou com Walker o 
licenciamento de seu curso, lançado 
no Brasil com o nome de “Fórmula 
de Lançamento,” e passou a ensinar 
outros empreendedores a vender 
pela internet. Seu primeiro evento 
presencial t inha menos de 100 
pessoas. Em 2013, foram 750 clien-
tes. No ano passado, o número de 

inscritos pulou para 1.554. Este ano, 
ele espera reunir 2.500 brasileiros no 
evento que ocorrerá em São Paulo, 
no mês de novembro. Em um único 
lançamento seu curso já fatura quase 
R$ 10 milhões. 

De acordo com Rocha, muitos 
dos pequenos negócios online só se 
firmaram financeiramente após o uso 
da fórmula de vendas pela internet, o 
que lhe traz muita satisfação. “Antes 
de eu ter reconhecimento, eu queria 
ter dinheiro. Agora o que me dá tesão 
é ver os depoimentos dos pequenos 
empresários cujo sucesso eu ajudei a 
construir”, conclui.

guru brasileiro do marketing
digital lota Arena do expominas

Erico Rocha se tornou o principal especialista da área no Brasil

Agenda do expominas
Promovida pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), de 29 de outubro a 1º 

de novembro, no Expominas, a próxima edição do Minas Trend promete trazer muitas novidades. Um 
dos principais destaques é a participação do estilista Ronaldo Fraga como novo diretor criativo do evento. 

Propondo um evento mais inclusivo e democrático, que dialoga com outras vertentes da 
indústria criativa e propicia o acesso da população às suas atividades, Fraga aposta na subversão 
dos parâmetros convencionais da indústria da moda, apontando novos caminhos para o cresci-
mento do mercado e a renovação dos processos criativos. “O Minas Trend não é um evento da 
moda mineira, mas sim a grande plataforma da indústria brasileira de vestuário e, dessa forma, 
temos que dialogar com outras correntes produtivas, incluindo e agregando para transformar”, 
resume o estilista ao pontuar as características inspiracionais da próxima edição. “Em tempos mais 
generosos e diversos, a moda tem que atrair, provocar e estimular as pessoas”, conclui.  

Para isso, a 23ª edição do Minas Trend, que promove os lançamentos oficiais para a tem-
porada outono-inverno/2019, terá o tema “Agora e Para Sempre”, representado pela imagem 
de um coração, que evidencia a energia do órgão como elemento propagador de alimentação 
da vida, numa analogia poética com o objetivo de fomentar a cadeia produtiva da moda.

serviço: 
Minas Trend – Outono-Inverno/2019 
Data: 29 de outubro a 1º de novembro de 2018 – segunda a quinta-feira 
Horário: 10h às 20h 
Local: Expominas – Avenida Amazonas, 6.200 - Gameleira. 
Informações: www.minastrend.com.br - https://www.facebook.com/minastrend

Aprender um método de marketing digital que já tenha sido testado. 

Criar um site no qual interessados no produto possam cadastrar seus e-mails para 
receber mais informações. Adotar um software para processar
os pagamentos (por exemplo, Pagseguro e Hotmart). 

Selecionar uma ferramenta para automatizar o envio de conteúdo
por e-mail para os usuários que quiserem se cadastrar. 

Destinar verba à publicidade na internet.

o que é necessário fazer para 
migrar sua carreira para o online?

evento recebeu cerca de 2.500 pessoas

Exposição no Palladium convida público 
para reflexão sobre arte e tecnologia

Arte e invenção tecnológica! 
Essa é a proposta da nova 
exposição do Sesc Palladium. 

Maquinações – Homens, Máquinas e 
a Invenção do Cotidiano – é um recorte 
da mostra Gambiologia 2.0 e reúne 
obras de artistas que se baseiam no 
uso de aparatos tecnológicos e ordi-
nários para desenvolver engenhocas, 
propondo novos usos de materiais 
desviando-os da sua função original. O 
público pode passear por esse universo 
da engenharia e criação artística até 
2 de dezembro, na Galeria de Arte 
GTO, do Sesc Palladium. O horário 
de funcionamento é de 9h às 21h e a 
entrada é gratuita.

A mostra faz parte do eixo Arte e 
Tecnologia que, assim como as obras 
artísticas, traz uma reflexão de que os 
avanços tecnológicos não conhecem 
limites de tempo ou espaço e transfor-
mam radicalmente a fruição artística, 
bem como suas possibilidades de pro-
dução, criação, mediação e consumo.

Com a curadoria do artista mineiro 
Fred Paulino, também idealizador do 
Coletivo Gambiólogos, a exposição 
apresenta 15 artistas que propõe 
maquinações peculiares sobre o meio 
artístico e o universo tecnológico, 
apresentando práticas criativas com o 
lúdico, com a educação, com o social, 
com a invenção, com as mãos na 
massa e os pés no chão.

Maquinações é a terceira edição do 
projeto Gambiólogos. As outras foram 

realizadas em 2014, no Centro Cultural 
104, e em 2014, no Oi Futuro, em BH. 
Com menos artistas, a exposição foi 
apresentada no Rio de Janeiro, de 
junho a agosto. “Focamos em arte e 
invenção por meio da construção de 
máquinas. Esses autores transitam 
entre as artes, as áreas criativa e téc-
nica. Trabalham na intercessão entre 
arte e engenharia”, explica o curador 
Fred Paulino.

Belo Horizonte é representada 
por Sara Lana e Daniel Herthel. Sarah 
criou Máquina de antônimos, objeto 
que desafia a eficiência da tecnologia. 
“A máquina responde o contrário do 
que se espera”, explica o curador. 
A gambiarrra não é perceptível no 
trabalho de Daniel – três quadros de 

desenhos em marchetaria. No entan-
to, para criá-los, ele teve de inventar 
“a própria engenhoca”, como destaca 
Fred Paulino.

Projeto Parede 
Maquinismo é uma tipografia 

experimental desenvolvida para o 
projeto gráfico da exposição Maqui-
nações, onde o artista simula em sua 
representação gráfica um conjunto de 
peças de um mecanismo que emprega 
funções às formas do preenchimento 
do espaço. Ficou curioso? O Projeto Pa-
rede ficará no Foyer Augusto de Lima, 
de 2 de outubro a 25 de novembro, 
aberto à visitação de terça a domingo, 
de 9h às 21h.
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jornalista lança livro guanhanês 
microdicionário (metido a besta)

Expressões cuja maioria 
extrapolou os limites da “Gran-
de Guanhães” para ganhar o 
mundo integram “Guanhanês 
– Microdicionário (metido a 
besta) da Língua Guanhanen-
se”, novo livro do jornalista, 
radialista e professor Dimas 
Lopes. Depois de Guanhães, 
a obra editada pela “Pomar 
de Ideias”, será lançada, dia 
29, das 19h às 22h, logo após 
bate-papo com o autor, no 25º 
andar do BH Othon Palace (Av. 
Afonso Pena, 1.050 – Centro), 
em Belo Horizonte.

O objetivo dessa pesquisa 
foi resgatar e divulgar, nessa 
obra, os termos peculiares e 
divertidos do centro-nordeste 
mineiro e, por extensão, de 
todo o estado, focados no 
linguajar bem-humorado já 
de domínio público em toda 
a região.

Normalmente, dicionário 
é para ser consultado. Mas, 
de tão “metido a besta”, esse 
“Guanhanês...” – prefaciado 
por Olavo Romano, ex-presi-
dente da Academia Mineira 
de Letras – é para ser lido com 
prazer e boas gargalhadas. 
“Nesse bamburro, mais de 
200 gemas na capanga, o ga-
rimpeiro Dimas Lopes preserva 
jeitos e trejeitos do falar e do 
viver de seus conterrâneos, 

forte registro para a perpétua 
memória das coisas” – obser-
va Romano.

Prêmio Abril de Jornalis-
mo/2003 e Medalhas Santos 
Dumont/2010, da Inconfi-
dência/2011, da Ordem do 
Mérito Legislativo de MG/2012 
e Juscelino Kubitschek/2016, 
o jornalista, radialista e pro-
fessor Dimas Lopes é coautor 

de “Dialogando”, e autor de 
“Detalhes”, “Esses Políticos Mi-
neiros e Seus Causos Maravi-
lhosos”, “Plano de Voo” e “50 
conto$ sem propina”; tem, 
ainda, inéditos, “A fala dos 
guetos”, “Eta povo sabido”, 
“Fala (de) mãe”, “Lembranças 
de um menino internauta” 
e “Oswaldo (França Jr.), um 
mineiro”.
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expominas bh
Sob nova gestão privada, um dos maiores e mais importantes centros de convenções do 

país, o Expominas destaca-se por seu padrão internacional e sua versatilidade. Arrojada, a 
casa oferece espaços para feiras, exposições, congressos, eventos corporativos e sociais, além 
de outras atividades de diferentes portes e formatos.

Em local de fácil acesso, único da América Latina interligado ao metrô da cidade, o Expominas 
BH possui uma área construída de 72 mil metros quadrados, comportando um público de aproxima-
damente 45 mil pessoas. Suas modulações para três pavilhões e uma arena permitem a realização 
de eventos e ações simultaneamente, com conforto e segurança. O espaço multifuncional oferece 
ainda estacionamento com capacidade para 2.200 vagas. Informações: www.expominasbh.com.br.
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da redação

Viabilizar o amplo acesso à 
informação dos atos adminis-
trativos ao cidadão é uma das 
prioridades da Prefeitura de 
Juiz de Fora (PJF). Como prova 
disto, a PJF recebeu nota 100 
na Auditoria de Conformidade 
do Portal da Transparência 
(AIC) realizada pelo Tribunal 
de Contas do Estado de Minas 
Gerais (TCEMG).

Durante um mês, os ser-
vidores dos departamentos 
de Controle de Gestão Opera-
cional (DCGO) e de Auditoria 
Interna (DAI) da Subsecretaria 
de Controle Interno (SSCI), da 
Secretaria da Fazenda (SF) da 
PJF, participaram do curso on-
line realizado pelo TCEMG, que 
abrangeu questionamentos 
relacionados à publicidade 
dada aos cidadãos no Portal 
da Transparência (www.pjf.
mg.gov.br/transparencia/
index.php). 

De acordo com a gerente 
do DCGO,  Denise Perisse, “a 
auditoria feita pelo TCEMG 
solicitava o envio de links e 
prints de telas de publicações 
relacionadas às receitas, des-
pesas, relatórios referentes 
à Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LAI), dentre outros”. 
Ela destacou que todas as 
informações solicitadas já 
estavam publicadas no site 
da PJF e, além disso, foi pos-
sível fornecer outros dados 
que não haviam sido ques-
tionados, demonstrando a 
eficiência na prestação do 
serviço”. 

Para o secretário de Co-
municação Social da PJF, 
Michael Guedes, “o fato do 
município alcançar pontu-
ação máxima no estudo re-
alizado pelo TCE reforça o 
compromisso que o município 
tem de garantir ao cidadão o 

direito de obter informações 
atualizadas referentes aos 
trabalhos realizados pelo 
Executivo”.  

O supervisor da SCS res-
ponsável pelas publicações 
feitas no portal da PJF, Diego 
Pessoa, relembrou que “em 
2016, Juiz de Fora foi eleita a 
primeira cidade do Brasil no 
Ranking da Transparência”. 
Na ocasião, 5.567 portais fo-
ram avaliados pelo Ministério 
Público Federal nos 26 estados 
do país e no Distrito Federal.

A subsecretária de Contro-
le Interno, Marlene Bassoli, 
ressaltou que “a SSCI trabalha 
ativamente em parceria com 
a Secretaria de Comunicação 
Social (SCS), acompanhando 
e avaliando o fornecimento 
atualizado das informações, 
visando garantir o acesso do 
cidadão e cumprindo as exi-
gências da legislação”.

A proposta inicial era um painel, 
promovido pela Associação Mineira 
de Municípios (AMM), entre os dois 
candidatos ao governo de Minas 
Gerais, Antonio Anastasia (PSDB) e 
Romeu Zema (Novo), para esclarece-
rem suas propostas paras demandas 
dos municípios, principalmente com 
os atrasos dos repasses do Estado 
que somam uma dívida de R$ 9,4 
bilhões. Mas apenas Antonio Anas-
tasia se submeteu à sabatina com 
mediação do presidente da AMM e 
prefeito de Moema, Julvan Lacerda 
(MDB), no dia 22 de outubro, em 
Belo Horizonte. Mais de 700 pes-
soas, entre 328 prefeitos e ainda 
vereadores, secretários municipais 
e lideranças estiveram presentes. O 
candidato Romeu Zema enviou uma 
nota, às 15h15, alegando problemas 
de agenda.

“Infelizmente, um dos candida-
tos não veio, mas o Anastasia se 
mostrou firme e coerente com as 
propostas, assumindo importantes 
compromissos com os municípios”, 
disse Julvan Lacerda.  Para o presi-

dente da AMM, o principal adversário 
da gestão municipal hoje é o governo 
do estado e não pode ser assim. 
“Seja quem for eleito, queremos que 
ele seja o principal parceiro dos mu-
nicípios, para juntos sairmos dessa 
crise jamais vista”, destacou.

O candidato presente respondeu 
a questões elaboradas pelos técnicos 
da AMM e a perguntas sorteadas dos 
prefeitos que compareceram ao pai-
nel. Na pauta, como os candidatos 
agirão frente a divida do governo 
estadual com os municípios minei-
ros, entre outros pontos. Anastasia 
se comprometeu a regularizar o fluxo 
dos repasses, se eleito, e negociar 
junto a cada município a dívida gi-
gantesca que pode ser deixada pelo 
governo Pimentel (PT).

Em relação à saúde, a questão 
dos hospitais regionais foi importan-
te na fala de Anastasia. Segundo ele, 
serão retomadas as obras e a política 
que permitirá a reestruturação do 
que é concebido pelo SUS. Outras 
importantes pautas, como judiciali-
zação da saúde, lei da securitização, 

turismo, transporte escolar e turismo 
e cultura também foram abordados.

O prefeito de Boa Esperança, 
Hideraldo Henrique da Silva (MDB), 
lamentou que Zema não tenha com-
parecido. “O painel foi interessante, 
mas uma pena que o candidato 
Zema não esteve presente, porque 
mostrou claramente que Anastasia 
está preparado e a ausência das 
propostas de Zema aqui hoje me 
preocupa. Queria ter tido a oportu-
nidade de ouvi-lo”, disse.

O prefeito de Muriaé, Grego 
(DEM), agradeceu a oportunidade 
de ouvir as propostas voltadas para 
os municípios e elogiou a associa-
ção pela iniciativa. “Eu espero que 
o próximo governador de Minas 
Gerais assuma as suas responsabili-
dades com os municípios mineiros, 
fazendo totalmente diferente do 
atual governo. Quero parabenizar 
o Julvan Lacerda por esse encontro, 
onde a AMM se mostra, mais uma 
vez, apartidária e em defesa dos inte-
resses dos mineiros e das prefeituras 
do estado”.

bloco “então, brilha” promove oficinas
artísticas para moradores de comunidades
“Lutamos para que todos sejam individualmente diferentes, socialmente iguais e completamente livres”

os moradores das comunidades devem se inscrever nas redes sociais do
“então, brilha!”, ou presencialmente na sede dos parceiros do bloco 

bloco seu vizinho
Centro Cultural Vila Marçola
Rua Mangabeira da Serra, 320, Serra

centro cultural lá da Favelinha
Rua Dr. Argemiro Rezende Costa, 191 - São Lucas

Associação dos moradores da comunidade da vila Acaba mundo
Beco da Igreja, 59 - Acaba Mundo, Belo Horizonte

“Pessoa foi feita pra brilhar”. Esse é 
o lema do bloco carnavalesco “Então, 
Brilha”. Para colocar em prática a ideia, o 
grupo está construindo o Carnaval 2019 
junto a oficinas de formação artística para 
moradores de comunidades. As aulas são 
gratuitas e a expectativa é capacitar tecni-
camente cerca de 50 novos músicos na ala 
de bateria e canto.

A Escola Brilhante de Artes nasceu da 
vontade de ampliar a atuação do bloco nas 
questões sociais. “O Di Souza, idealizador 
do bloco, foi morador da Vila Acaba Mundo 
e boa parte de sua formação de música se 
deu em projetos sociais que aconteciam 
ali. Ele se projetou na cidade como um 
artista importante e regente de um dos 
principais blocos de Carnaval de BH”, 
explica o escritor do projeto e vocalista do 
bloco Rubens Aredes.

Ele acrescenta que quando isso acon-
teceu, veio a vontade de retribuir. “Elabo-
ramos o projeto e conseguimos aprová-lo 
na lei estadual de incentivo à cultura. E, 
com o patrocínio da Cemig, começamos 
a executá-lo”.

Aredes diz que a música é impor-
tante na formação para a sociedade. “A 
música tem o poder de criar relações, 
quando a pessoa propõe estar em uma 
oficina, ela tem o objetivo de aprender 
a tocar, mas acaba por desenvolver laços 
e empatia, o que fortalece o convívio em 
comunidade”. 

Segundo o vocalista, o bloco tem ou-
tros “braços” além do Carnaval. “Um deles 
é a preparação de shows e espetáculos. 
Na festa momesca, o ‘Então, Brilha!’ se 
preocupa em levar paz, amor e brilho. 
Lutamos para que todos sejam individu-
almente diferentes, socialmente iguais e 
completamente livres”.

As oficinas serão em duas comuni-
dades: o Aglomerado da Serra e a Vila 
Acaba Mundo, ambas na Região Centro-
-Sul de Belo Horizonte. A realização do 
projeto tem parceria com ONGs, centros 
culturais, associações de moradores e 
instituições comprometidas com ações 
sociais. 

Por consequência do projeto, esses 
locais também serão beneficiados. “De 
alguma maneira, vai gerar renda para 
as comunidades a partir de suas neces-
sidades. Os alunos estão convidados a 
somar à frente da bateria e no canto”.

spoiler do carnaval 2019

Aredes conta que, para o ano que vem, 
algumas novidades serão apresentadas. 
“Vamos expandir nosso repertório a par-
tir do impacto que 
a relação nas 
comunidades 
tem nos pro-
p o rc i o n a d o. 
Teremos novos 
ritmos na bateria 
em função da musi-
calidade dos alunos do 
projeto e de acordo com as suas 
vivências. Estamos trabalhando com 
algo novo e diferente do que fizemos 
até hoje. Temos certeza de que o pú-
blico vai gostar”.

“A música tem o poder
de criar relações, quando

a pessoa propõe estar
em uma oficina”

di souza,
idealizador
do bloco
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oficinas influenciaram no que será apresentado pelo bloco no ano que vem
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Prefeitura de juiz de Fora recebe nota máxima 
em estudo sobre transparência do tcemg

durante um mês, os servidores participaram do curso online realizado pelo tcemg

PM
JF

AMM lota teatro de BH com a 
presenças de centenas de prefeitos

estiveram presentes, os senadores eleitos rodrigo Pacheco (dem) e carlos viana (Phs) além de vários deputados federais e estaduais
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ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
PERCALUX, TECIDO, COURO, PAPEL ESPECIAL, PELICA ou qualquer material 
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

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

Presidente da Frente do turismo é reeleito. O 
setor do turismo pode comemorar a reeleição de seu 
maior defensor no Congresso Nacional. Herculano 
Passos (MDB-SP), presidente da Frente Parlamentar 
Mista em defesa do turismo, foi reconduzido ao 
cargo de deputado federal e já declarou que seguirá 
trabalhando em prol do segmento. “Desde quando 
assumi esse primeiro mandato, levantei a bandeira 
do turismo, porque já era algo pelo qual eu traba-
lhava quando era prefeito. Esse é o setor com mais 
espaço para crescer no Brasil e tem um potencial 
imenso de geração de emprego, arrecadação e 
renda”, disse. 

5,8 milhões de processos. Excelente a entre-
vista do presidente do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, desembargador Nelson Missias de Morais, 

concedida ao edição do brasil. Destaque para a 
sua resposta quando perguntado quais eram as três 
principais bandeiras da sua gestão: “valorização dos 
magistrados e servidores em termos remuneratórios, 
melhorias das condições de trabalho e uma presta-
ção jurisdicional mais célere”.

time alternativo fraco. O time alternativo do 
Cruzeiro é muito fraco, não consegue vencer nin-
guém no Campeonato Brasileiro. Ainda bem que 
clube já está classificado para a Libertadores de 2019.

 30º salão internacional do Automóvel de 
são Paulo. Acontece em São Paulo, de 8 a 18 de 
novembro de 2018, no Pavilhão São Paulo, a Expo 
Exhibition & Convetion Center, na Rodovia dos 
Imigrantes.

PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
Quem sAbe, sAbe Advogado & jornalista

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

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

c A n A l   A b e r t o

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

APreciAre lAnçA novos Produtos

Durante os 3 dias da feira Super-
minas Food Show 2018 (16, 17 e 18 
de outubro), a Apreciare, além de ter 
recebido em seu stand seus clientes e 
prospectado novos, mostrou as novi-
dades da linha Premium. Foram lan-
çados seis novos produtos inovadores.

A linha Apreciare Grego recebeu 
a versão triplo zero adoçado com 
stevia com dois sabores marcantes: 
morango com psyllium e coco. 
O Apreciare Skyr foi desenvolvido 

à base de leite desnatado com alto 
teor de proteínas obtido por meio 
de um processo de concentração 
de alta tecnologia. Muita cremosi-
dade em copos de 130g com 13g 
de proteína, também triplo zero nos 
sabores amendoim e morango com 
grãos. Apreciare Kefir é a verdadeira 
combinação do bem-estar e do bem 
viver: leite fermentado semides-
natado produzido a partir da ação 
dos micro-organismos presentes 

naturalmente nos grãos de kefir. 
Sabor original, textura leve e cremo-
sa nas versões Natural e Cranberry, 
apresentados em garrafas de 900g, 
ideais para o consumo em casa.

Estiveram presentes na feira os 
três diretores da empresa, Marcelino 
Rezende, Moacir Júnior e Reginaldo 
Nogueira, além da área de vendas 
comandada por Kleber Malta e a 
gerente de marketing Clara Ribeiro 
e seu staff.

Prefeitura de Fabriciano lança 
moderno programa de iluminação

Em novembro, a Prefeitura de 
Coronel Fabriciano dá início a um 
moderno programa de iluminação 
pública, que prevê investimentos 
ao longo de 3 anos. Nesta fase, 
serão contempladas avenidas, 
principais corredores e ruas de 
ligação entre bairros, além das 
praças da Bíblia, Louis Ensch e da 
Estação, totalizando 16 pontos. 
Serão feitas extensões de rede, 
melhorias, instalação de postes 
e novas luminárias de LED, mais 
eficientes e econômicas, que irão 
substituir as lâmpadas de vapor de 
sódio e de mercúrio. 

Este é o primeiro lote do Fabri 
Nova Luz - Programa Integrado de 
Eficiência Energética de Coronel 
Fabriciano (PIEEF), da atual admi-
nistração. A definição das ruas leva 
em conta projetos de expansão 
de rede, déficit de iluminação, 
segurança pública e economia. 
Antes de serem liberados para 
implantação, os lotes de serviços 
implantados na cidade são subme-
tidos à aprovação técnica por parte 
da Companhia Energética de Minas 
Gerais (Cemig).

“A decisão de começar pelas 
avenidas e principais corredores é 
estratégica, porque são os pontos 
com mais consumo de energia. 
O novo sistema é mais eficien-
te e com o valor economizado, 
podemos atender mais pontos 
num intervalo curto de tempo. A 
segurança também é prioridade e 
estamos em contato com a Polícia 
Militar que vai indicar os locais com 
maiores índices de criminalidade 
para receber o serviço”, explica o 

prefeito Dr. Marcos Vinicius (PSDB).
O Fabri Nova Luz foi apresen-

tado à imprensa regional e nos 
próximos 4 meses, a previsão é 
investir R$ 3,5 milhões. O valor 
inclui os R$ 510 mil assegurados 
pela prefeitura junto a Eletrobras, 
por meio do Procel Reluz e sem 
ônus aos cofres públicos, mas que 
ainda aguarda a aprovação da Câ-
mara. “Independente de bandeira 
partidária, o Legislativo precisa ca-
minhar ao lado do Executivo, pois 
este é um projeto que vai beneficiar 
toda a cidade”, frisa Cristiano do 
Cais, vereador.

O lançamento do Fabri Nova 
Luz contou com a presença de 
representantes da Acicel-CDL e 
Sindcomércio, secretários de Gover-
nança de Obras e Serviços Urbanos, 
Nelson Diniz, e Urbana, Planeja-
mento e Meio Ambiente, Douglas 
Prado e equipe técnica responsável 
pelo projeto luminotécnico. 

gestão municipal

O novo modelo de gestão 
da manutenção e gestão do 
implantado pela Prefeitura de 
Coronel Fabriciano atende a 
Resolução 479/2012 da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). Até 2020, a previsão 
é investir R$ 16 milhões na 
compra de equipamentos, mão 
de obra, manutenção, melho-
ramento e expansão da rede 
de iluminação na cidade em 
recursos arrecadados por meio 
da Taxa de Iluminação Pública 
(TIP). Os valores constam na Ata 
de Adesão, que é uma modali-
dade de licitação prevista em Lei 
Federal 8.666/93 e traz mais 
economicidade e celeridade no 
processo de compra de produtos 
e contratação de serviços aos 
órgãos públicos.

dr. marcos vinicius: “o novo sistema é mais eficiente”
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Ouro Preto vai fazer cortes 
na estrutura administrativa

O prefeito Júlio Pimenta (MDB) 
apresentou diversos cortes que 
serão realizados na estrutura 
administrativa para manutenção 
da máquina pública. “Precisamos 
agir agora com total austeridade e 
pulso para fazer os cortes necessá-
rios a garantir os serviços essenciais 
em funcionamento, como a saúde, 
educação e o pagamento do 13º 
dos funcionários”, afirmou.

O principal objetivo das mu-
danças é reduzir as despesas, 
principalmente devido à dívida 
do Governo de Minas Gerais com 
o município, que já totaliza mais 
de R$ 21 milhões, sendo R$ 10 mi-
lhões com a saúde e R$ 6 milhões 
com o Fundo de Manutenção e De-

senvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb).

Pela proposta da adminis-
tração, três órgãos com status 
de secretaria municipal serão 
extintos: a Secretaria de Esportes 
e Lazer será incorporada à Secre-
taria de Educação; a Secretaria de 
Agropecuária será agrupada à Se-
cretaria de Obras e Urbanismo; 
e a Secretaria da Casa Civil será 
coligada à Secretaria de Governo.

Segundo o prefeito, haverá ainda 
a redução de 10% dos salários dos 
cargos comissionados, incluindo 
do prefeito e secretários, além da 
extinção de alguns cargos de livre no-
meação e diminuição de custos em 
alguns contratos com fornecedores. 
O corte representa uma economia 
mensal de cerca de R$ 1 milhão.

Prefeito júlio Pimenta
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O aniversário de 26 anos de Doorgal An-
drada (Patri), recém-eleito deputado es-
tadual, foi recentemente, mas a come-
moração aconteceu depois e ao lado de 
amigos. Na foto, ele está com os dois 
novos senadores eleitos por Minas, Rodri-
go Pacheco (DEM) e o Carlos Viana (PHS)

Aniversário de doorgal

visão 2030 mg
A Fiemg Regional Zona da Mata, com o apoio da Prefeitura de Juiz de Fora, promoveu em sua sede, no dia 17 de 

outubro, o evento de lançamento da “Visão 2030 MG”. O objetivo foi estabelecer uma Agenda 2030 positiva para 
saída da crise que afeta o Brasil, baseada na Plataforma de Bioquerosene e Renováveis da Zona da Mata.

Participaram do evento prefeitos da região, lideranças
políticas e empresariais, além de universidades e centros de pesquisa
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da redação

Presidente dA rede itAtiAiA de rádio
diretoria@itatiaia.com.br

emAnuel cArneiro

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o seu consórcio multibrasileiro

A distância é grande

#AForçadorosa

Prática de exercício poderia ter poupado a 
vida de 12% das vítimas de câncer de mama

Não é novidade que a 
atividade física auxilia 
na prevenção de inú-
meras doenças. Um es-

tudo feito pelo Ministério da Saúde 
mostrou que a prática regular de 
exercícios poderia ter poupado 
a vida de 12% das mulheres que 
morreram de câncer de mama 
entre 1990 e 2015 no Brasil. 

O cirurgião oncológico Da-
niel César explica que isso ocorre 
porque o sedentarismo, a obe-
sidade e o consumo de álcool 
em excesso são fatores de risco 
para a patologia. “Por isso o 
hábito de se praticar alguma 
atividade acaba reduzindo essa 
possibilidade”.

Ele acrescenta que, além de 
ajudar na prevenção, a ativida-
de física auxilia no tratamento 
e recuperação da doença. “O 

câncer de mama tem um tra-
tamento multidisciplinar que 
inclui a quimioterapia, cirurgia 
e fisioterapia. O paciente que 
tem menos gordura, maior con-
dição corporal e pratica algum 
exercício se recupera melhor no 
pós-operatório”.

Segundo a fisioterapeuta Ta-
tiana Caparelli, a atividade física 
ajuda no pós-operatório, princi-
palmente porque a mastectomia 
afeta a musculatura respiratória, 
de tronco e postural. “A pessoa 
tem até medo de respirar, pois 
está com os pontos e eles doem. 
O esporte e a fisioterapia auxi-
liam a restabelecer o organismo”.

Segundo ela, os exercícios 
funcionais levam o corpo a voltar 
às suas funções consideradas 
normais. “Quanto mais fisioló-
gico o corpo, melhor a resposta. 
O exercício também fortalece a 
parte cardíaca”.

Autoestima

Tatiana acrescenta que, além 
de todos os efeitos fisiológicos, 
a autoestima também é traba-
lhada no esporte. “Descobrir o 
câncer não é fácil. O tratamento 
é agressivo e mexe muito com 
o psicológico da mulher. Con-
sequentemente, a autoestima 
despenca. Os exercícios ajudam 
nesse aspecto, pois eleva o humor, 
a energia e a pessoa começa a ser 
mais positiva. Quanto mais cedo 
começar, melhor”.

Foi exatamente o que aconte-
ceu com a agente de viagens Jo 
Monteiro. Ela descobriu o câncer 
em estágio inicial aos 39 anos. 
“Não foi fácil, minha filha tinha 
acabado de completar 5 anos e 
fazíamos vários planos em família, 
mas essa notícia muda o foco da 
nossa vida”.

Para ela, receber o diagnós-
tico foi como um soco no estô-
mago. “A gente não sabe o que 
fazer, nem por onde começar. 
A cabeça fica um turbilhão. Foi 
difícil dar a notícia para a família 
e amigos. Era complicado falar 
até o nome da doença. Esperei 
ter todas as certezas para contar. 
Graças a Deus, todos ficaram do 
meu lado e esse apoio foi funda-
mental”, conta.

Jo retirou 8 linfonodos e, 
após isso, a movimentação do 
braço ficou prejudicada. “Minha 
mastologista me indicou fazer 
fisioterapia e pilates. Eu nunca 
havia feito nada, sempre tive 
vontade, mas a falta de tempo 
era um empeci lho”.  Após a 
liberação da equipe médica, 
ela começou no pilates e ficou 
apaixonada. “Foi uma das prin-
cipais mudanças que o câncer 
me trouxe. Além da modalidade, 
também faço acroyoga e corrida. 
Quando a gente descobre que 
a vida pode ser mais curta do 
que imaginávamos, cuidar dela 
passa a ser prioridade”.

Alerta

O cirurgião oncológico chama 
a atenção para um fato: o exercício 
físico evita uma série de doenças. 
“A prática promove uma vida mais 
saudável, além de nos capacitar a 
recuperar melhor de um possível 
tratamento. Ele deve ser feito por 
todo mundo e não só por quem 
está acometido por algum pro-
blema”.

A fisioterapeuta corrobora ao 
dizer que: “É importante não ver-
mos o exercício como algo cansati-
vo, mas sim como uma ferramenta 
em busca do bem-estar. Não é pra 
ser algo estressante, mas sim um 
auxílio positivo para a vida”.

#AForçadorosa
Outubro chega ao fim, assim como nossa 

série, mas a mensagem vale para o ano todo: 
a saúde vem sempre em primeiro lugar. De-
clare seu amor por você mesma. Se toque, se 
cuide. A qualquer sinal diferente, não hesite, 
vá ao médico. Descobrir o câncer não é fácil, 
mas, lembre-se: A Força do Rosa pode vencer 
qualquer batalha!

Para jo, esporte auxiliou na autoestima durante o tratamento da doença
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itAbirito recebe cAmPeonAto de KArAtÊ

No último dia 21, Itabirito foi 
sede do 10º Campeonato Mineiro 
de Kyokushinkaikan Karatê. O 
evento, que contou com o apoio da 
Prefeitura de Itabirito e supervisão 
da Federação Mineira, reuniu 158 
atletas de 11 municípios mineiros 
e da cidade do Rio de Janeiro com 
idade entre 3 e 60 anos. 

De acordo com o secretário 
de Esportes e Lazer, Alessandro 
Massaini, a iniciativa é fundamen-
tal para levar o nome do Itabirito 
para outras cidades. “As artes 
marciais estão entre os esportes 
mais praticados em Itabirito. E a 
realização de um evento como 
este, bem organizado, divulga, de 
forma positiva, o nome da cidade, 
além de gerar uma movimentação 
econômica”, ressaltou. 

O fundador do projeto Senki 
Dojo, organizador do evento, o 
sensei Ailton Heleno destacou a 
importância do apoio da Prefei-
tura. “A cidade oferece condições 
para a realização de eventos deste 
porte. A população é muito hospi-
taleira e demonstra muito carinho, 
atenção e respeito com os atletas. 
Sem o apoio da Prefeitura, seria 
impossível realizar a competição 
aqui”, afirmou. 

O professor Mateus Eduardo, 
de Itabirito, falou sobre os bene-
fícios do evento para os atletas da 
cidade. “É uma oportunidade de 
aprender mais, conhecer outros 
caratecas, aperfeiçoar a técnica e 
o espírito competitivo. Além disso, 
serve também para atrair outras 
pessoas para o esporte”, disse.

158 atletas de 11 municípios mineiros e do rio de janeiro participaram do evento

Sem o
apoio da

Prefeitura,
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Quando o futebol de Minas não aceita essa avalanche paulista, temos que tirar o chapéu

O processo foi lento, mas nos 
últimos anos tornou-se gritante 
a diferença entre São Paulo e os 
demais estados brasileiros, aí 
incluindo principalmente Minas. 
Perdemos empresas importan-
tes, pujança financeira, bancos, 
empresas de varejo, construtoras 
e muito mais.

Estamos divagando na área 
financeira para chegar ao grande 
fato do esporte do último dia 17, 
quando o Cruzeiro conquistou 
a Copa do Brasil pela sexta vez, 

contra nada mais nada menos 
do que o Corinthians. 

Vejam bem: o adversário 
celeste está plantado no maior 
centro financeiro da América 
Latina, tem cerca de 30 mi-
lhões de torcedores e, se não 
bastasse, “ganhou” um estádio 
luxuoso para receber a Copa 
de 2018.

Quando o futebol de Minas 
não aceita essa avalanche paulis-
ta e resolve encarar competições 
nacionais contratando talentos, 

apostando no profissionalismo 
puro, temos que tirar o chapéu 
e celebrar.

Outra coisa importante: 
o Cruzeiro na decisão mos-
trou elenco e time em campo 
melhores do que o Corinthians. 
As cotas de TV, o mercado publi-
citário, as placas nos estádios, 
a mídia nacional que tem base 
em São Paulo, isso valoriza ainda 
mais o feito cruzeirense e cobra 
do seu rival, o Atlético, a mesma 
filosofia

O futebol mineiro com três ti-
mes na primeira divisão e dispu-
tando com os paulistas e cariocas 
as grandes competições merece o 

reconhecimento de todos. E isso a 
torcida do Cruzeiro reconheceu na 
comemoração do hexa, inundan-
do BH com um mar de cores azuis 

e louvando um time e um título 
com toda justiça.

A distância BH/SP é enorme, 
mas a paixão do mineiro é maior.
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