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oscilAÇão de PreÇos
dA ceiA de nAtAl Pode
cHegAr A mAis de 300%

Um levantamento feito em 22 estabelecimentos na região metropolitana de Belo Horizonte envolvendo 
75 produtos revela que, neste ano, o custo da ceia de Natal vai depender de pesquisa do consumidor. 
Segundo dados do Mercado Mineiro, a variação de preços dos itens típicos da época oscila em mais de 

300%. Um exemplo disso é o bacalhau, alimento que pode ser encontrado custando de R$ 29,80 a R$ 69,80. 
Já em Juiz de Fora, o estudo aconteceu em oito supermercados e a diferença dos valores pode chegar a 379,7% 
diante da comparação de 59 produtos.  ec
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Deputados estaduais garantem 
apoio ao futuro governo mineiro

Uma sondagem feita pelo vice-gover-
nador eleito Paulo Brant (Novo) ratificou a 
informação de que o futuro governo esta-
dual, a ser comandado pelo seu colega de 
partido Romeu Zema, não terá dificuldades 
em receber apoio dos parlamentares esta-
duais. É bem possível contar até mesmo com 
a boa vontade do PSDB, sigla do candidato 
derrotado Antonio Anastasia.

Paulo Brant faz interlocução com a Assembleia
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Uma projeção do Inca indica que, no biênio 2018/2019, o câncer de pele aco-
meterá cerca de 165 mil pessoas. Esse tipo da doença é a mais frequente no Brasil 
sendo que evitar o sol, principalmente entre 10h e 14h, é uma forma de prevenção. 
Deste modo, é preciso redobrar os cuidados no verão.

O último levanta-
mento feito pelo FNCP 
aponta um prejuízo anu-
al de R$ 146,3 bilhões 
provocado pela falsi-
ficação, contrabando 
e comércio ilegal. Em 
Belo Horizonte, segun-
do avaliação da CDL/
BH, a cada camelô na 
informalidade tira-se 2,1 
empregos formais. 

Uma das dicas do educador financeiro Sandro Borges é 
a de que quem receber o pagamento do 13º salário deve 
aproveitar para comprar os presentes de fim de ano à vista. 
Essa seria uma forma de planejamento para quem almeja ter 
um novo ano menos complicado financeiramente, já que 22,9% das 
famílias estão com contas em atraso e dívidas atualmente.

Enquanto as pessoas apreciam o lazer, muitos animais 
ficam abandonados, especialmente nas férias escolares 
e festas de fim de ano. Dados da OMS revelam a exis-
tência de uma média de 30 milhões de pets vivendo na 
rua. No Brasil o aumento do abandono é de 5% e vale 
lembrar que a prática é crime, com pena de três meses 
a um ano de prisão.

 2019 SEM DÍVIDAS

inca estima mais de 165 mil
novos casos de câncer de pele
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Abandono de animais
aumenta no fim do ano

Camelôs diminuem a
oferta de empregos formais
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como começar 2019 com
a vida financeira no azul?

A pergunta feita no título desta maté-
ria vale R$ 1 milhão, principalmente 
com as despesas de fim de ano. 
Mas é bom lembrar que outros 

gastos estão por vir e que um novo ano, sem 
dívidas, deve ser planejado desde janeiro. No 
Brasil, segundo a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o 
percentual de famílias que têm débitos ou con-
tas em atraso, ficou em 22,9% em novembro. 
O edição do Brasil conversou com educador 
financeiro Sandro Borges (foto) sobre como 
reorganizar a vida financeira em 2019.

Aplicativos para
organizar a vida financeira

mobills

organizze

minhas economias

como se organizar para eco-
nomizar durante o período de 
festas de fim de ano?

As despesas de fim de ano preci-
sam ser incluídas no planejamento 
de janeiro. As pessoas não fazem 
isso, mas a primeira parcela do 13º, 
por exemplo, deveria ser usada para 
comprar os presentes à vista. Para 
quem tem mais cuidado é viável 
guardar, inclusive, para as primeiras 
despesas de 2019. O importante é se 
preparar durante o ano, seja qual for 
a ocasião.      

Qual a melhor forma de gastar 
o 13º?

Historicamente, segundo pesqui-
sas do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), o 13º é usado para 
pagar dívidas. Ele é um incremento 
na renda e deve ser utilizado para 
necessidades primárias, ou seja, qui-
tar débitos, saldar o IPVA ou comprar 
os materiais escolares dos filhos no 
início do ano. Para aqueles que o 13º 
é sobra, pode-se planejar uma viagem 
no ano seguinte, para as próximas 
férias, reforma da casa, investir numa 
pós-graduação, etc.

é possível organizar a vida 
financeira quando não sobra 
dinheiro?

Todo mundo ganha pouco di-
nheiro durante uma fase da vida, in-
dependente da profissão, pode ser 
um pedreiro, professor, desenhista, 
contador, etc. A pessoa precisa 
progredir na carreira para ganhar 
mais. A questão da organização não 
quer dizer que você está ganhando 
muito ou pouco. A ideia é se educar 
financeiramente independente se 
você é casado, estudante, pai, mãe 
ou filho. Isso resulta em um consu-
mo sustentável e responsável. Têm 

pessoas que conseguem poupar 
o ano todo mesmo ganhando R$ 
2 mil. Planejamento independe 
do salário, é preciso buscar novos 
hábitos. 

no caso de uma pessoa desem-
pregada, é o momento para 
quê?

Tem sempre aquela conversa de 
“se reinventar”, a gente sabe que 
isso é difícil, mas se você ficar parado 
dentro de casa é mais complicado. 
Olhe para sua expertise e se pergunte: 
“No que eu sou bom? Qual é o meu 
diferencial?”. Você sabe fazer um bolo 
diferente? A coxinha que você faz é 
elogiada? Ou um bombom? Ou um 
tipo de serviço? Pode ser auxiliar de 
alguém? Será que pode ser garçom 
à noite? É claro que não é fácil, mas 
não há outro caminho. A melhora da 
economia é lenta. 

 

em caso de débitos, quais de-
vem ser priorizados?

Os primeiros são o cartão de 
crédito e o cheque especial, am-
bos têm juros de mais de 300% 
ao ano. No caso de uma pessoa 
desempregada com dívida bancá-
ria, não é vergonha dizer que não 
tem dinheiro para pagar. Empresas 
vão à falência para se recuperarem 
judicialmente. Se você não conse-
gue arcar e isso está infernizando 
sua vida e da sua família, ligue 
para o banco, peça para falar com 
o gerente e informe sua situação. 
A recepção pode não ser boa, mas 
você pode tentar negociar juros me-
nores. Mande um e-mail ou grave a 
ligação. Se o banco não topar sua 
proposta, pelo menos, você tem um 
registro que tentou. Sempre deixan-
do claro seu compromisso de quitar 
o débito, assim que for novamente 
empregado. 

como economizar nas compras 
de início do ano?

Pesquisar nunca sai de moda. Sem-
pre vai ter um estabelecimento que vende 
um caderno por R$ 12,90 e um outro que 
vende o mesmo por R$ 19,90. O ideal é 
que materiais escolares, como mochilas, 
sejam comprados antes porque o preço 
é o do ano anterior. Os custos sempre 
inflam em janeiro e fevereiro. O dinheiro 
é curto, não dá para organizar as contas 
de dezembro em dezembro, se preparar 
é um ano antes. E assim deve ser para 
organizar o Natal, Páscoa, Carnaval, etc. 
Se você não se preparou, pesquise. Mes-
mo que você compre cada item em um 
lugar, aproveite o melhor preço de cada 
um. Outra estratégia é que alguns lugares 
dão desconto de até 10%, se você fechar 
o pacote com eles. Se ainda assim, não 
der, analise se não é possível deixar de 
comprar nesses primeiros meses do ano. 

como avaliar gastos que podem 
ser cortados em 2019?

Minha dica é a metodologia DSOP 
(Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar). 
Primeiro, diagnostique: quanto você 
ganha por mês líquido? Conte com 
esse valor. Durante um mês, com uma 
agenda no bolso ou aplicativo, anote 
todos os seus gastos, seja com sorvete, 
estacionamento, cinema, vestuário, 
perfume, etc. Até uma bala precisa 
ser anotada. Com esse raio X, você vai 
saber quanto sobrou e com o quê gasta 
mais. Segundo passo é o seu sonho, 
para entender quanto custa uma via-
gem para o Chile em outubro de 2019, 
por exemplo, é necessário fazer um 
orçamento, saber se vai de automóvel 
ou avião, orçar com as companhias 
aéreas, etc. Depois você vai poupar, 
sabendo que precisa economizar 
R$ 300 por mês para fazer a viagem. 
E de onde esse dinheiro vai sair? É de 
algum trabalho extra? É de economizar 
energia da minha casa? Vou trocar o 

plano de internet? Em um ano, você 
sabe quanto precisa economizar, no 
que pode diminuir suas despesas ou se 
o sonho precisa esperar mais.

Quais hábitos financeiros preci-
sam ser abandonados em 2019? 

A compra por impulso. Você vai em 
um shopping com um amigo tomar 
um sorvete e acaba comprando uma 
roupa, um telefone ou uma bolsa. A 
compra a prazo também sempre traz 
juros embutidos, comece a comprar à 
vista. Junte antes para comprar depois, 
mesmo que não dê para pagar tudo de 
uma vez, você pode dar uma entrada 
boa e parcelar menos.

Para quem aprendeu a poupar, 
investir é uma opção. como 
saber o tipo ideal de investi-
mento? 

Investimento começa com a per-
gunta: “Qual o meu sonho?”. É trocar 
de carro? Se aposentar daqui 20 anos? 
Casar daqui 2 anos? O primeiro passo 
é definir seu projeto. Minha dica para 
leigos é o Tesouro Direto que é o mais 
simples, no site (www.tesouro.fazenda.
gov.br/tesouro-direto) há um tutorial 
para novatos que simplifica tudo. Com 
R$ 30,00 por 2 anos, você já começa a 
investir. A poupança hoje está rendendo 
cerca de 4% anualmente, há um título 
em aberto no Tesouro para 2025, que 
rende 9,5%. Ou seja, o dobro. Isso se 
você esperar o prazo final de 7 anos. 
Depois de uns 3 anos treinando no 
Tesouro, você pode se aprofundar em 
outras opções.

só remédio não resolve 

Segundo um dito popular, quando se aumenta o número de 
livrarias, diminui-se a quantidade de farmácias. No entanto, 
na contramão desse pensamento, o forte do Brasil tem sido 
justamente o ramo farmacêutico. Esse segmento da economia 

brasileira com elevada pujança apresenta números expressivos. Uma 

prova é que apenas 9,2%, dos 76 mil estabelecimentos do país, fatura 

uma média de R$ 34,75 bilhões anualmente. 

Os principais fatores para esse crescimento são a compra de remédios 

sem prescrição médica e o fato de serem abertas em média 500 novas 

lojas por ano. Em São Paulo, o maior centro populacional do Brasil, quem 

lidera o mercado nacional é a Raia Drogasil, enquanto que a mineira 

Drogaria Araújo está na 5ª posição do ranking. 

Uma forma de tentar concorrer com essas grandes redes são as far-

mácias e drogarias independentes, um exemplo é a Federação Brasileira 

das Redes Associativas e Independentes de Farmácias (Febrabar) que 

conta com 58 filiadas e aproximadamente 9.796 lojas em 25 estados e 

Distrito Federal. Apenas este ano o faturamento de janeiro a setembro 

chegou a R$ 12,8 bilhões, crescimento de 20,51% em relação ao mesmo 

período do ano passado. 

Indiscutivelmente, esse fator é positivo para a economia, contudo 

as pessoas precisam de outros cuidados para que as famílias brasileiras 

tenham um padrão de vida razoável. Nesta bula está prescrita mais in-

vestimento em educação, cultura, lazer e turismo. Além disso, é sempre 

válido lembrar que os recursos devem ser direcionados visando à preven-

ção de doenças, diminuindo os gastos com o tratamento de patologias 

facilmente evitadas.

Outro ponto importante é criar uma cultura que estimule os brasilei-

ros a terem hábitos mais saudáveis, sem a necessidade das constantes 

paradas obrigatórias na porta de drogarias. Não basta cuidar somente do 

corpo, mas também da alma, contribuindo para desenvolver o intelecto 

por meio de ferramentas que levem a caminhos para se ter uma vida 

melhor em todos os sentidos.

O que a população espera no início de 2019 é a oportunidade de 

uma virada na história de todos nós.

E D I T O R I A L

negociar é preciso
O presidente eleito, Jair Bolsonaro 

(PSL), está decidido a negociar com o Con-
gresso e partidos políticos, mas a moeda 
é que será diferente. Em vez de divisão da 
Esplanada dos Ministérios em capitanias 
partidárias, emparelhamento com parte 
do Congresso que seria chamada a ser 
governista. É isso mesmo, orgulho de ser 
governo. O grupo do presidente eleito 
acredita que será um trunfo para o futuro 
político dos atuais deputados e senadores. 
Este método nunca foi testado e o labora-
tório é novo. O maior indício de que pode 

dar certo é o Partido da República (PR). 
O partido avaliou e topou. O fisiologismo 
mudou de rumos, terá mais prestígio 
quem for mais governista.

Para que este ousado projeto seja co-
locado em prática uma condição tem que 
ser atingida. O presidente deve ser popular 
o tempo todo e acima da média. Só assim 
poderá transferir popularidade aos alia-
dos. Outra aposta da “franquia” Bolsonaro 
é a comunicação direta com o eleitor. Os 
tempos modernos permitiram este canal 
por meio das mídias sociais. Nem é preciso 

mais políticos, se o trato é direto com o 
eleitor. Os políticos perderam o monopólio 
da política. Nem é preciso mais veículos de 
comunicação, se o presidente fala direto aos 
cidadãos. Neste caso, nós, os jornalistas é 
que perdemos o monopólio da notícia. 

Está definido que empresa velha não 
faz produto novo. Nunca! Não foi a fábrica 
de automóveis que produziu os melhores 
trens e muito menos os modernos aviões. 
Não foi a Kodak que produziu as melhores 
máquinas fotográficas e não foram as 
fábricas de máquinas digitais que aperfei-
çoaram o sistema e nem tiveram a incrível 
ideia de somar máquinas fotográfica a 
aparelho de telefone.  Não seria um Con-
gresso antigo a fazer uma nova política e 
nem velhas articulações para mudar tanto 
assim a antiga relação Congresso e poder. 

O produto é novo, a apelação é recen-
te, mas atenção que os problemas são 
antigos. O primeiro ministro indicado, o 
deputado Onyx Lorenzoni (DEM) já está 
capengando. Pego em delação premia-
da, confessou e pediu desculpas por ter 
recebido em caixa dois doação da JBS. 
Vale? O caixa dois dele é descuido e o dos 
outros é crime? Bolsonaro desconserta ao 
não defender o futuro ministro e garante 
que com a sua caneta BIC vai demitir com 
naturalidade se houver comprovação de 
que ele praticou o crime. Novos tempos e 
não estou falando do fim da MontBlanc.
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Até o PsdB deverá 
apoiar romeu Zema

Nos bastidores da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais já não se fala mais na pos-
sibilidade do deputado Agostinho Patrus 

(PV) ser eleito. Isso agora virou uma certeza, a esta 
altura, ele não tem concorrente no pleito à presi-
dência da Casa. O parlamentar está gozando da 
ousadia de ter se lançado na disputa de maneira 
antecipada, tomando todos os espaços inicialmen-
te pleiteados por vários de seus companheiros.

Presidente estadual do Partido Verde, Patrus 
não está sozinho nesta caminhada. Com ele está 
um imenso bloco de colegas e partidos diferentes, 
basicamente os representantes de siglas que 
estiveram unidos no primeiro turno. Atualmente, 
esse conjunto tem o comando do presidente da 
Assembleia, Adalclever Lopes (MDB), tido como o 
articulador capaz de conduzir a sucessão inteira da 
futura mesa diretora com chapa única.  

A denominada grande imprensa estadual 
registrou, semana passada, o apoio dos quatro 
deputados do Partido Novo a Patrus. Mas, na re-
alidade, sua campanha conseguiu fôlego ainda na 
primeira quinzena de novembro, quando ele obte-
ve sinal verde do PSDB, com seus sete integrantes. 

outros cargos
A eleição para renovação da mesa do Legislativo 

ocorrerá no dia 1º de fevereiro. Enquanto isso, entra 
na reta final os entendimentos para os nomes a 
serem eleitos para os demais cargos. O mais dispu-
tado é o de primeiro-secretário por se tratar de um 
posto estratégico, uma espécie de prefeito da Casa. 
Estão no páreo o deputado Tadeu Martins Leite, o 
Tadeuzinho (MDB) e os petistas André Quintão e 
Virgílio Guimarães. Martins tem 7 votos e os outros 
dois contam com 10 representantes, ou seja, a maior 
bancada. Dialogando com pessoas próximas, Guima-
rães teria confessado que só colocaria seu nome, caso 
o seu companheiro Quintão não aceitasse o desafio. 

Vale dizer que o PT e MDB continuam nesse 
embate que ninguém sabe onde vai parar. Possi-
velmente isso só se resolverá no final do mês de 
janeiro. Entre os partidos maiores, falta encontrar 
uma colocação honrosa destinada ao PSDB, 
aliado de primeira hora de Patrus. Quando esteve 
no Sul de Minas, o parlamentar tucano Antônio 
Carlos Arantes teria adiantado sobre sua ida para 
o posto de vice-presidente. Neste afunilamento 
restam poucas opções para serem barganhadas: 
apenas os lugares de segundo e terceiro secre-
tário, cada um com sua particularidade, porém, 
são posições sem muita visibilidade externa, 
ficando responsável por temas relacionados ao 
dia a dia da Casa. 

Quando retornou do exterior, o governador 
eleito Romeu Zema (Novo) recebeu de seu vice, 
Paulo Brant, um completo relatório de suas incur-
sões relacionadas à sucessão na Assembleia. No 
geral, o chefe do Executivo não terá dificuldades 
de conviver com os representantes da Casa, pelo 
menos nos primeiros meses de governo. Pela 
análise feita, não há expectativa de uma oposição 
acirrada, embora tudo possa mudar no decorrer 
do segundo semestre.

Consta dos bastidores que o PT observa as 
primeiras medidas oficiais emanadas do Palácio 
da Liberdade para saber como agir. Ao que tudo 
indica deve haver boa vontade inclusive do PSDB, 
partido do candidato derrotado no segundo turno, 
Antonio Anastasia.

nome de Antônio Arantes parece
certo para a vice-presidência
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Nova diretoria do Sindalemg quer
fortalecimento para evitar perdas

Com 495 votos recebidos contra 360, filiados 
elegeram, na terça-feira (4), a nova diretoria 
do Sindicato dos Servidores da Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais (Sindalemg) para o 
biênio 2019/2020. 

Em 2018, o sindicato completa 19 anos com 
2.321 filiados entre aposentados, efetivos e cargos 
comissionados. Como o próprio nome sugere, a 
chapa eleita União e Renovação pretende reunir 
os servidores da Casa. O novo colegiado diretor é 
composto por 9 membros.

Adair Vidal, servidor por recrutamento amplo 
há 31 anos, integra a nova diretoria. Para ele, o mo-
mento pede foco. “Vamos trabalhar para aumentar 
o número de filiados do sindicato e reunir os servi-
dores, porque o Sindalemg sempre foi democrático 
e marcado pela vontade da maioria. Logo depois 
da posse, o colegiado vai se reunir para decidir as 
reivindicações da maioria”, informa.  

O colegiado se reúne na segunda-feira (10) 
para a discussão de suas primeiras pautas. De 
acordo com o regimento do Sindalemg, 10 dias 
úteis após o resultado, a posse é marcada.

Sobre as principais pautas do Sindalemg, Vidal 
ressalta os planos de carreira e aposentadoria dos 
servidores. “Vamos aguardar como a nova Refor-
ma da Previdência será mandada para o Congres-
so Nacional para sabermos o que o sindicato pode 
fazer para ajudar os servidores. A apresentada pelo 
governo Temer não acho que passa”.

Sobre a expectativa do relacionamento com 
a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa, 
Vidal acredita no diálogo. “Há indícios de que 
seja o Agostinho Patrus (PV), mas não dá para 

saber. Mas a pauta não muda, sempre utilizamos 
do diálogo e parceria para melhorar o ambiente. 
Colaborar com uso consciente da energia e da 
água para a economia da Casa”, diz.

Já sobre o novo governador eleitor Romeu 
Zema (Novo), o servidor acredita que o ce-
nário atual é apenas de especulações. “Está 
tudo incerto. A expectativa é muita, mas de 
concreto não há nada. Fala-se em contenção 
de gastos, mas temos que esperar. Mas o ano 
será difícil”, acredita.

chapa “união e renovação” vai representar servidores da casa pelos próximos 2 anos
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Ações do tce e mP são temas da 
7ª reunião itinerante da granbel
Assuntos relevantes e desafiadores presentes 

no dia a dia de prefeitos, secretários e técnicos das 
prefeituras são colocados em pauta constante-
mente durante as reuniões itinerantes promovidas 
pela Associação dos Municípios da Região Metro-
politana de BH (Granbel). Na 7ª e última reunião 
itinerante do ano, realizada na PUC Minas, campus 
Betim, no dia 28, foram abordadas as ações do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE) voltadas à 
fiscalização de recursos e projetos desenvolvidos 
para a Educação, e do Ministério Público de Minas 
Gerais (MPMG), voltados ao combate da improbi-
dade administrativa. 

Para o presidente da Granbel e prefeito de Nova 
Lima, Vitor Penido (DEM), esses encontros trazem 
temas desafiadores na administração pública e 
promovem a constante capacitação do corpo técnico 
das prefeituras.

Durante a reunião itinerante, Penido enfatizou a 
atuação do prefeito anfitrião, Vittorio Medioli (PHS), 
que promoveram mudanças significativas na cidade. 
“Betim havia se perdido num labirinto, transformando-
-se num polo de problemas de toda ordem. A fusão de 
grandes conhecimentos e experiências exitosas trouxe 
esse novo tempo para o município, cujos resultados já 
são destaque em nível nacional”, disse.

Betim no vermelho
Medioli também participou do evento e 

destacou a atuação da prefeitura para retirar o 
município do vermelho. “Estamos próximos de fe-
char o primeiro ano de mandato, foi um ano muito 
difícil. Contas apertadas, dificuldades em alta, de-
semprego que abateu violentamente o país e que 

despejou demandas de todo tipo na administração 
dos municípios. Em momentos de crise, como este, 
partimos para reduzir o supérfluo”, contou.

Ele também abriu espaço em sua fala para 
abordar sobre a importância da educação para a for-
mação do cidadão. “Educação é o maior patrimônio 
de qualquer indivíduo. Ela nos faz enxergar universos 
mais amplos e por isso precisamos estimular a 
juventude. Fizemos aqui no município uma análise 
das causas da criminalidade. A ausência da educação 
era uma das grandes responsáveis”. 

Medioli falou ainda sobre o reconhecimento 
do trabalho da prefeitura, como a premiação 
do programa Tempo Integral, desenvolvido nas 
escolas municipais, pelo Unicef.

 

na Ponta do lápis
Durante a reunião foram abordadas estratégias 

do TCE para o controle das finanças públicas. O 
presidente do TCE, Cláudio Terrão, enfatizou que o 
órgão trabalha primeiramente focando a parceria 
com os gestores municipais, antes da aplicação das 
sanções administrativas. 

Ele apresentou as bases da atual gestão, que 
incluem projetos voltados a essa área, como o apli-
cativo para celular Na Ponta do Lápis, que possibilita 
a alunos, professores, funcionários e o cidadão em 
geral responder questionários sobre a qualidade do 
serviço prestado pelas escolas públicas. Há pergun-
tas sobre as condições dos banheiros, biblioteca, 
laboratórios, material didático, quadras esportivas, 
refeitório, sala de informática, sala de aula e segu-
rança. O app está disponível, por enquanto, apenas 
em  com sistema Android.

“Esse projeto se constitui em três dimensões: 
pedagógica, gestão e de controle/fiscalização. 
Na dimensão pedagógica, o papel do Tribunal de 
Contas é pluralizar o conhecimento na área de 
educação, seja relacionada à gestão da educação 
em si, seja nas prestações de contas relacionadas à 
educação. Na dimensão gestão, a ideia é auxiliar 
os gestores por conhecer as dificuldades que eles 
têm na administração da função pública. Por meio 
do controle social, o app contribui para mostrar 
aos diretores da escola, secretários de educação e 
prefeitos a situação estrutural de cada unidade es-
colar. O gestor tem uma ferramenta de background 
e consegue fazer o gerenciamento dos problemas 
apontados. Na dimensão do controle, a ideia é sair 
da lógica formal de que o TCE se preocupa apenas 
em verificar se os gestores municipais e estaduais 
aplicaram o mínimo constitucional de educação. 
Mas, de forma geral, o que nos interessa não é 
saber quanto o prefeito está gastando, mas quanto 
os alunos estão aprendendo”, explicou. 

Terrão descreveu que um bom administrador 
público é aquele que gasta menos obtendo a 
melhor qualidade de ensino, com base nos resul-
tados do Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb).

Vitor Penido: “esses encontros trazem temas 
desafiadores na administração pública”
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Pt sem rumo 
No âmbito da Assembleia Legislativa, a bancada do PT, com 

11 parlamentares e a maior da Casa, anda batendo cabeça. 
Eles têm dificuldade de encontrar o consenso sobre à posição 
do partido em relação ao governo Zema (Novo): não sabem 
se ficam ao lado, se fazem oposição ou concedem apoio crítico.

cena um. Mas essa indefinição já provocou problemas, 
afinal, eles, possivelmente, conseguiram o intento inicial, como 
a indicação do deputado André Quintão (PT) para a primeira 
secretaria ou para algum cargo no segundo escalão.  

cena final. A respeito da possível eleição de Quintão, 
segundo consta dos bastidores, houve também uma divisão, 
pois há um grupo que pretendia apoiar o deputado Virgílio 
guimarães (PT). Ou seja, alguns brigaram e todos eles devem 
sair perdendo. Faltou habilidade. 

emedebista mudo
Assim que terminou o pleito eleitoral, muitos deputados 

reeleitos para a Assembleia Legislativa logo trataram de colocar 
os seus nomes na lista de presidenciáveis da Casa. Entre eles 
sávio souza cruz (MDB), mas nesta reta final de discussão 
sobre o tema, o emedebista sequer é mencionado para fazer 
parte da mesa diretora. Perdeu impulso. 

Bastidores da política
Lideranças e políticos do interior que, semana passada, esti-

veram na Assembleia Legislativa confiam que o futuro governo 
Zema (Novo) deve apostar em uma completa transparência de 
seus atos, pois a população está cansada de “mentiras”.

Hotel insosso
Inaugurado recentemente com pompas e circunstâncias, o 

Hotel Fasano cinco estrelas, na Zona Sul de Belo Horizonte, tem 
uma fachada completamente discreta, em nada lembra um hotel 
de marca tão badalada. Vai demorar para decolar, podem apostar!

rio sem solução
Especialistas temem pelo futuro do Rio de Janeiro que, 

depois de quase um ano e intervenção militar, continua vio-
lento. “No Rio de Janeiro, o problema é que há uma simbiose 
entre o crime nas comunidades e os políticos no asfalto. Aí é 
demais”. Palavras do ex-deputado e advogado Airton soares. 

Vida de escritor 
Mesmo na era da internet, os escritores não abrem mão 

de lançarem os seus livros impressos, pois eles dão mais 
visibilidade e seriedade aos textos. “É um processo penoso, já 
que a exigência é ainda maior e eles devem manter a tradição 
sendo modernos”, avalia o escritor e cientista político José 
álvaro moisés. 

corrupção internacional
Em Brasília um levantamento informal feito por jornalistas da 

crônica policial indica que a construtora Odebrecht é a mãe da 
corrupção na América Latina e, como se não bastasse envolver o 
ex-presidente da República de nosso país, fez isso também com 
dirigentes de vários outras nações. Cruz credo, gente.

corrupção encastelada 
Fontes do grupo de transição do governo Bolsonaro (PSL) 

têm uma explicação plausível para a ira do futuro presidente em 
relação ao Ministério do Trabalho, prestes a ser extinto. Trata-se 
de um verdadeiro antro de corrupção, espalhada de canto a 
canto do país, especialmente, junto a entidades sindicais.

mdB no muro 
Quem assistiu a uma recente entrevista do deputado 

federal newton cardoso Júnior ficou com a nítida impressão 
que o MDB em Brasília deverá ficar no muro. Aliás, com uma 
bancada de apenas 35 parlamentares, os representantes do 
partido agora perderam força e terão que abandonar a teses 
de dominarem todos os governos. É época de renovação. 

Atendendo aos políticos
Na avaliação da jornalista cristiana lôbo, o futuro presi-

dente Jair Bolsonaro (PSL) foi esperto. Primeiro ele colocou um 
monte de generais ao seu lado, como ministros e assessores, 
depois deu início às reuniões com os deputados federais, sena-
dores e seus respectivos partidos políticos. Avaliação maldosa 
da comunicadora, não é gente?! 

deputado corajoso
Recentemente, o deputado estadual Antônio carlos 

Arantes, do PSDB mineiro, fez reflexões sobre o resultado das 
urnas em Minas. Para ele, o senador Anastasia (PSDB) não 
foi derrotado pelo então candidato romeu Zema (Novo).  “A 
derrota foi do partido, o PSDB”, disse o parlamentar, que na 
sequência lançou: “É óbvio que a população se cansou do PT 
e do PSDB”. Corajoso! 

Política internacional
O experiente filósofo paulistano luiz Felipe Pondé, ao parti-

cipar de um debate na TV comentou: “O presidente Bolsonaro 
(PSL) carece saber dos riscos de fechar parceria somente com 
os Estados Unidos, em detrimento da importância da China”.

tragédia carioca
Do Rio de Janeiro, o membro da Academia Brasileira de 

Letras e jornalista merval Pereira arrematou: “A recente prisão 
do governador luiz Fernando Pezão (MDB), em pleno Palácio 
das Laranjeiras, é uma tragédia para os cariocas e brasileiros 
que amam a cidade e o nosso país”. Ave Maria, gente!
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As luzes e os enfeites de Natal já tomaram 
conta de Belo Horizonte antes do início do mês 
de dezembro. E, no comércio, o movimento 
deve aumentar nos próximos dias com o 
pagamento dos salários e do 13º para grande 
parte dos trabalhadores. A expectativa da Câ-
mara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL/BH) é que R$ 3,3 bilhões sejam injetados 
no comércio da capital com as vendas do Na-
tal, uma alta de 3,1% em relação ao mesmo 
período do ano anterior. Esse crescimento é 
menor do que foi registrado em 2017 (4,5%), 
e é reflexo da lenta recuperação da economia. 
O varejo vem reagindo ao longo do ano e 
apresentando resultados positivos, mas o 
avanço ainda está sendo em percentuais pe-
quenos. A economia em 2018 não apresentou 
o desempenho esperado e que fosse suficien-
te para alavancar a geração de emprego e 
renda e com isso fomentar as vendas.

Mesmo com um cenário ainda longe do 
ideal, os empresários da capital estão oti-
mistas com as vendas para o período. E para 
atrair os clientes e impulsionar as vendas, 
eles utilizarão as redes sociais. Cada vez mais 
inseridos no mundo digital, os empresários 

estão aproveitando as facilidades que a inter-
net proporciona para impulsionar as vendas. 
Mas essa estratégia para atrair os clientes 
não dispensa o bom atendimento, preços 
competitivos e produtos de qualidade. Por isso 
o empresário tem que preparar a loja, treinar 
a equipe para atender os consumidores de 
forma eficaz e organizada, em um ritmo que 
garanta atendimento de qualidade e que 
possibilite a fidelização desse cliente.

O consumidor está cada vez mais exigente 
e, por isso, o lojista tem que estar preparado 
para oferecer uma experiência de compra 
melhor e completa. E uma das formas de 
atrair mais clientes é melhorar o momento 
da compra, oferecendo conforto, comodidade 
e produtos diferenciados para que ele tenha 
prazer em adquirir, pois cada vez mais as 
pessoas estão buscando um diferencial para 
decidir onde irão consumir. 

A tradição de ir às compras no Natal para 
presentear familiares e amigos será mantida 
pela maioria dos belo-horizontinos. Pesquisa da 
CDL/BH com consumidores apontou que 70,4% 
dos entrevistados pretendem comprar até qua-
tro itens. Apesar do crescimento no número dos 

presentes, os consumidores estão planejando 
reduzir o valor desembolsado com cada produto. 
Em relação ao ano passado, houve uma diminui-
ção de 18,6% no valor do tíquete médio. Como 
no Natal os consumidores costumam presentear 
várias pessoas, a estratégia adotada para não 
se endividarem é adquirir itens de menor valor. 
Afinal, boa parte dos consumidores da capital 
mineira e também de todo o país ainda não 
recuperou totalmente seu poder de compra, 
que foi reduzido nos últimos anos. Por isso, eles 
seguem cautelosos no momento de consumir, 
o que é uma decisão bastante acertada. 

E para auxiliar as vendas nessa época do 
ano, a CDL/BH lançou a 4ª. Edição da cam-
panha “Natal de Prêmios” que premiará os 
consumidores da capital com 10 motos e um 
carro. A cada R$ 70 em compras em uma das 
lojas participantes, o consumidor ganha um 
cupom para concorrer aos prêmios.

Estamos otimistas que teremos uma 
recuperação da economia nesse fim de ano. 
Afinal, a melhor data em vendas para o co-
mércio tem forte apelo emocional. Com muito 
trabalho e disposição, o comércio está de 
portas abertas para receber os consumidores.

Pirataria, contrabando e comércio ilegal
geraram prejuízo de r$ 146,3 bilhões

Comércio de portas abertas
para receber os consumidores

conheça 5 medidas para combater a informalidade:

1 - Desoneração tributária;
2 - Ampliação do uso da nota fiscal eletrônica; 
3 - Desburocratização de processos tributários;
4 - Medidas específicas dirigidas a pequenos empresários;
5 - Melhora do nível educacional da população.

Com a crise econômica que 
atingiu o Brasil, várias pes-
soas ficaram desempregadas 

e, como única alternativa para 
manter o sustento da família, 
optaram por vender produtos na 
rua. Porém, essa atividade ilegal 
prejudica os empresários forma-
lizados e, consequentemente, os 
trabalhadores de carteira assinada, 
pois se as pessoas escolherem por 
comprar produtos contrabande-
ados, as compras no comércio 
formal caem. Segundo dados da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Belo Horizonte (CDL/BH), a cada 
um camelô na informalidade 
tira-se 2,1 empregos formais. 

No Brasil, segundo o levanta-
mento do Fórum Nacional Contra 
a Pirataria e Ilegalidade (FNCP), o 
prejuízo anual causado pela falsi-
ficação, contrabando e comércio 
ilegal de produtos e conteúdo foi 
de R$ 146,3 bilhões em 2017. Des-
se total, estima-se que R$ 100,2 
bilhões foi o valor que as empresas 
deixaram de ganhar e o resto do 
montante corresponde aos impos-
tos sonegados. 

Já em relação ao dados mun-
diais, um estudo feito em 2015 pela 
consultoria Euromonitor apontou 
que o comércio ilegal arrecada de 
8% a 15% da economia mundial. 
Essa estimativa é equivalente a 
US$ 12 trilhões em 2014, mesmo 
tamanho do Produto Interno Bruto 
(PIB) da China, a segunda maior 
economia mundial. 

De acordo com a pesqui-
sa do Instituto Brasileiro de 
Opinião Pública e Estatística 
(Ibope), encomendada pelo 
Instituto Brasileiro de Ética 
Concorrencial (ETCO), o núme-
ro de cigarros comercializados 
irregularmente superou, neste 
ano, a quantidade de produtos 
vendidos legalmente. O estu-
do aponta que, em 2018, fo-
ram consumidos 106,2 bilhões 
de cigarros, dos quais 57,5 
bilhões de unidades (54%) 
eram do mercado ilegal. 

O principal estímulo para 
crescimento foi a enorme 
diferença tributária entre os 
dois países. O Brasil cobra, 
em média, 71% de impostos 
sobre o produto, sendo que 
isso pode chegar até a 90% 
em alguns estados; enquanto 
que no Paraguai as taxas são 
de apenas 18%, a mais baixa 
da América Latina. Com isso, 
em 2018, a diferença do valor 
cobrado entre os cigarros bra-
sileiros e paraguaios chegou 
a 128%.

Um grande problema cau-
sado pelo contrabando é a 
evasão fiscal. Neste ano, o 
Brasil irá deixar de arrecadar 
R$ 11,5 bilhões em impostos. 
Esse valor é 1,6 vezes supe-
rior ao orçamento da Polícia 
Federal para o ano e poderia 
ser revertido para a construção 
de 121 mil casas populares ou 
6 mil creches. Pela primeira 
vez desde 2011, a evasão de 
impostos será maior do que a 
arrecadação, que deve fechar 
o ano em R$ 11,4 bilhões.

O vice-presidente da CDL/BH, 
Marco Antônio Gaspar, afirma que 
além do prejuízo financeiro, o co-
mércio ilegal também causa danos 
sociais e a saúde de quem compra. 
“Um produto falsificado carrega 
consigo outras práticas ilícitas, 
como o contrabando e roubos de 
carga. Quando uma boneca é tra-
zida para o Brasil de forma ilegal, 
vem junto, no mesmo local, armas 
e drogas, por exemplo. Além disso, 
esses produtos podem causar 
vários danos à saúde, um óculos 
falsificado trará a longo prazo 
problemas de visão. Às vezes, as 
pessoas querem apenas o exterior 
de um produto, mas esquecem que 
há uma tecnologia por trás”. 

Outro ponto destacado por 
Gaspar foi em relação aos brin-
quedos falsificados. “Quem dá 
brinquedo falso para crianças está 
cometendo um grande erro, pois 

aquele objeto não passou pelo 
crivo do Inmetro para saber se é 
adequado para aquela idade. E 
caso aconteça algo, o consumidor 
não poderá nem entrar em contato 
com o Procon, pois a compra não 
foi feita de maneira legal”. 

Para finalizar, o vice-presi-
dente disse que a ilegalidade só 
pode ser combatida quando tiver 
fomento por parte dos governos 
federal, estadual e municipal. 
“Entretanto, parece que os go-
vernantes estão jogando contra. 
Um exemplo disso é o novo plano 
diretor que a Prefeitura de Belo 
Horizonte quer implantar. Com 
ele, haverá uma desestimulação 
da construção civil na cidade, 
o que causará uma reação em 
cadeia: menos emprego, pouco 
dinheiro sendo gasto no comércio 
e, consequentemente, trabalhos 
formais aquém nesse setor”.
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comércio irregular de
cigarros superou o mercado

regular do produto

neste ano, o
Brasil irá deixar
de arrecadar
r$ 11,5 bilhões
em impostos
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campeão de processos
Mesmo ciente da existência de 14 processos judiciais 

contra seu nome, o senador renan calheiros (MDB) continua 
sua candidatura para a Presidência do Senado. Só que dessa 
vez, ele não contará com a força do seu padrinho político, o 
ex-presidente José sarney (DEM), já que seu grupo político foi 
completamente dizimado. 

mulheres prejudicadas
Avaliando os comentários a respeito da discriminação 

contra as mulheres no mercado de trabalho, o conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, dimas ramalho, 
ressalta que essa é a realidade presente em todo o país, no 
qual, em média, 80% das mulheres recebem salários inferiores 
aos dos homens. “Não adianta a imprensa dizer o contrário. É 
fato”, sentencia o conselheiro.

Política em uberlândia 
Levantamento realizado informalmente nos bastidores da 

Assembleia Legislativa, aponta que, a partir de fevereiro, o Tri-
ângulo Mineiro deve perder força na Casa, diante da redução da 
representação da região na bancada estadual de parlamentares.

cena final. Enquanto isso, o Norte de Minas mantém, legisla-
tura após legislatura, com seu grupo coeso de seis parlamentares. 

Política em BH
O influente vereador mateus simões (Novo), coordenador 

do grupo de transição do governo Zema (Novo), não teria 
possibilidade de licenciar-se de seu mandato para fazer parte 
do governo, por proibição de seu partido, que exige que seus 
políticos exerçam seus mandatos por inteiro. Vamos aguardar.

copasa e cemig
Indagado sobre uma possível privatização da Copasa e da 

Cemig, o deputado do PCdoB celinho do sinttrocel disparou: 
“Isso é promessa de campanha do futuro governador, o tema 
é de muita importância para ser tratado de maneira simplista”. 
Para o parlamentar, a discussão sobre o tema vai ser acalorada. 

Político sumido
Na então administração de marcio lacerda, uma das eminên-

cias pardas era o secretário de governo Vitor Valverde. Na sequência, 
ele se candidatou a deputado estadual, posteriormente renunciou 
ao posto e, agora, simplesmente sumiu do mapa. Alguém viu?

Patrus presidente
Por onde passa em Belo Horizonte, o deputado Agostinho Pa-

trus (PV) já é saudado como presidente da Assembleia Legislativa.

13º salário garantido
O servidor itabiritense está tranquilo. O 13º salário, direito 

trabalhista adquirido desde a década de 60, será pago inte-
gralmente no dia 20 de dezembro, assim como em outras 42 
cidades do Estado. Mas, infelizmente, essa não é a realidade 
dos 810 municípios restantes que enfrentam dificuldades finan-
ceiras. Dentre eles, 138 já declararam estado de calamidade, 
segundo a Associação Mineira de Municípios (AMM).
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leíse costa

MINAS.
TERRA DO

AGRO.

Agro. Orgulho dos mineiros.

É a terra do produtor rural que, faça chuva ou 
faça sol, trabalha nas montanhas, 

nas várzeas, nas planícies e no cerrado. 

Mineiro põe a mão na terra e produz 
diversidade e desenvolvimento. E conta com 

a força do Sistema FAEMG para fazer de 
Minas uma potência agropecuária.

Pesquisas apontam que variação nos preços
de produtos da ceia de natal passa de 300%

A contagem regressiva para a data 
preferida do varejo já começou. 
Os comerciantes adoram o Na-
tal e não é para menos, além 

da troca de presentes, é dia de mesa farta. 
Mas o consumidor precisa ficar atento, 
pesquisas realizadas na capital mineira 
e em Juiz de Fora, na Zona da Mata, 
constataram que os preços dos itens que 
costumam estar presente na ceia natalina 
podem variar em mais de 300%. 

Em Belo Horizonte, o site Mercado 
Mineiro analisou o preço de 75 produtos 
em cerca de 22 estabelecimentos nas 
diferentes regiões da cidade. Na catego-
ria de carnes, o bacalhau é o alimento 
mais salgado para o bolso. “Um quilo de 

bacalhau, por exemplo, chega a 168% de 
diferença, é possível encontrar de R$ 29,80 
até R$ 69,80. Até o lombo suíno, que é 
uma carne do dia a dia, encontra-se por 
R$ 10,79 a R$ 25,79, ou seja, variação de 
139%”, alerta Feliciano Abreu, coordenador 
do site que pesquisa e compara preços de 
BH e região metropolitana há 17 anos.

Segundo Abreu, é comum que a dife-
rença nos preços da capital fique acima de 
80%, por isso, o consumidor que gosta de 
antecipar as compras precisa estar disposto 
a pesquisar. As frutas secas características 
da data também apresentaram grandes 
oscilações nos valores. O quilo de damasco 
pode ser encontrado por R$ 20 e chegar 
a R$ 49,90, variação de 149,5%. Nem as 
frutas comuns ficaram de fora. Em BH, um 
quilo de banana prata pode ser comprado 
por R$ 1,49 na Zona Leste ou até R$ 6,90 

na área Central, uma oscilação que chega 
a 363,09% na ponta do lápis.

Em Juiz de Fora, a diferença de valores 
entre oito supermercados pode chegar a 
379,7%. O “Guia do Consumidor Especial de 
Natal”, realizado pela Secretaria de Agrope-
cuária e Abastecimento (SAA), compara os 
preços de 59 produtos típicos das festas de 
fim de ano divididos nas categorias carnes, 
bebidas, frutas e enlatados, considerando, 
no geral, as marcas mais baratas.

Conforme o levantamento, a maior varia-
ção corresponde ao custo da cereja em calda, 
cujo quilo pode variar de R$ 14,99 a R$ 71,90, 
diferença de 379,7% entre supermercados. 
Outro item com grande discrepância de 
preços, 326,9%, é a uva-rubi, que custa entre 
R$ 6,48 e R$ 14,90.

Dentre as carnes, o tender sem osso 
lidera a lista, com 112,4% de variação. O 

quilo pode ser encontrado entre R$ 16,90 e 
R$ 35,90. O palmito em conserva inteiro foi 
o enlatado com maior diferença registrada 
(149,9%). A embalagem de 300g custa 
R$ 7,40 no supermercado mais barato e 
R$ 18,49 no mais caro. Entre as bebidas, 
destaque para o vinho tinto nacional 
(241,9%). A embalagem da bebida com 
750 ml custa entre R$ 6,99 e R$ 23,90.

É a primeira vez que o município realiza 
o levantamento, que está disponível no site 
da prefeitura, para “orientar o consumidor, 
informá-lo onde está o melhor preço médio 
e ajudá-lo a economizar dinheiro e tempo”, 
explica o assessor da SAA, Dalton Abud.

de olho nas dicas

Para Abud, os preços ainda podem 
variar bastante até o dia 24 de dezembro. 
“Os produtos inerentes à época natalina, 
como castanhas, nozes e passas, são muito 

perecíveis, portanto, na medida em que o 
tempo passar pode ocorrer uma majora-
ção próximo ao dia do Natal”. A dica é se 
antecipar.

Abreu alerta que a falta de informação 
sobre o custo é grande, o que pode abrir 
margem para preços abusivos. “São produ-
tos que você compra uma vez e não guarda 
o valor do ano anterior”, explica. Segundo 
ele, para quem costuma exagerar, uma 
boa opção é comprar a granel. “Porque 
assim, você adquire a quantidade exata 
que precisa. Além de que, teoricamente, 
você está levando para casa um produto 
mais fresco”.

A atenção as datas de validade tam-
bém precisa ser redobrada, lembra Abreu. 
“Pode acontecer de colocarem sobras do 
ano anterior à venda. Também não deixe 
a emoção do fim do ano falar mais alto, 
faça uma mesa farta, mas dentro das suas 
possibilidades e pesquisando bastante”.

o quilo de bacalhau chega a 168% de diferença
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A   C O C H E I R A

Email: acir.antao@ig.com.br

Palácio da liberdade
O presidente do TJMG, 
desembargador Nelson 
Missias, governador em 
exercício, em conver-
sa com o desembar-
gador Doorgal Borges 
Andrada no Palácio da 
Liberdade. No referido 
período, o governa-
dor e o vice do Estado 
estavam fora do país

Além de Itamaury Teles, foram feitas outras homenagens para Sônia Mique-
lin, Rede Sem Fronteira, Dyandreia Portugal e a embaixada do Brasil na cidade 
do México. Os escritores foram recebidos pelo ministro João Marcelo Galvão de 
Queiroz, Marcos Vinicius de Araújo Vieira - agregado Cultural e Márcia Maria 
Coutinho Adrono - agregada da Cooperacion Tecnica, Políticas Sociales y Deportes. 
Na ocasião foram doados cerca de 70 livros para o Centro Cultural da Embaixada.

Homenagem internacional

o deputado Agostinho Patrus Filho (PV) vai conquistando, a cada dia, 
mais apoio para sua campanha visando a presidência da Assembleia. Agora, 
a pequena bancada do Partido Novo já anunciou sua adesão. 

outro dia, o jornalista Antônio Achilles, em entrevista a este colunista 
na TV Horizonte, disse que o povo foi unânime em seu recado aos políticos 
e que só vai comentar os novos governos depois dos primeiros 6 meses das 
gestões em Minas e no Brasil. 

Apesar de faltar o dinheiro do Estado nos chamados repasses de ICMS, 
muitas prefeituras do Estado estão pagando em dia seus funcionários. É o 
caso de Sabará, Nova Lima, Contagem e, mais recentemente, Belo Horizonte. 

no dia 6 de dezembro a Emater-MG completou 70 anos. Nesse longo 
período, a empresa tem trabalhado pelo desenvolvimento sustentável da 
agropecuária mineira. Os resultados são a melhoria da qualidade dos produtos 
da agricultura familiar.

A Fecomércio mg está comemorando 80 anos de conquistas como re-
presentante do comércio de bens, serviços e turismo de Minas Gerais. Nesse 
período, o setor passou por rápidas e profundas transformações, envolvendo 
um consumidor mais exigente e informado.

o jornalista e escritor itamaury teles, presidente da Academia
montesclarense de letras, foi homenageado no méxico

As reVelAÇÕes de um goVerno - A equipe de transição do governa-
dor eleito Romeu Zema (Novo) segue conhecendo a realidade de Minas. 
Para o administrador, é um absurdo que Fernando Pimentel (PT) tenha 
comprometido a folha de pagamento do Estado com nomeações partidá-
rias, agasalhando, nas poucas empresas públicas que sobraram, vários 
elementos de seu partido. Essas nomeações estão na Codemig, Cemig, Ip-
semg, Banco de Desenvolvimento, Copasa e outras empresas pertencentes 
à administração direta ou indireta do Governo. É claro que, neste momento 
de dificuldades, o fim dessas nomeações vai significar uma economia que 
pode refletir no balanço contábil de Minas. No entanto, é bom ressaltar 
que a crise econômica que se abateu sobre o Brasil, a partir do segundo 
governo de Dilma (PT), continua refletindo em nossa economia e se não 
fosse isso, ninguém estaria notando essas instituições. É claro que qualquer 
governo que chegasse ao Palácio da Liberdade, iria desfazer-se disso por 
ser algo exclusivo ao PT. O grande problema é esse: o país precisa crescer. 
Se isso não acontece, todas as mazelas aparecem. Pimentel também foi 
vítima de um sistema de governo do seu próprio partido, no qual Dilma, 
para facilitar sua reeleição, fez benesses com o caixa do Estado, baixando 
a conta de luz, segurando o preço da gasolina e do gás, desonerando a 
indústria automobilística e de bens de capital e facilitando o crédito fácil.

VAi demorAr - Jair Bolsonaro (PSL) continua alimentado o povo bra-
sileiro com seus pensamentos polêmicos via redes sociais. Ele utiliza a web 
para alertar seus eleitores de que vai ser difícil “despetizar” o seu governo, 
apesar de todas as recomendações a seus auxiliares para fazer uma faxina. Ele 
entende que os mais de 13 anos de governo petista, influenciou a máquina 
pública que, segundo ele, está contaminada. Mesmo com sua vitória nas 
eleições, ele está alertando desde agora, que o PT vai fazer de tudo para 
atrapalhar sua gestão.
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domingo, dia 09 de dezembro
Dra. Mirian Saboia 
Jaqueline Sanches - Rádio Itatiaia
Sarah Ribeiro Baia

segunda-feira, 10
Jornalista Ariosto da Silveira
Danielle Rodrigues - Rádio Itatiaia
Jair Schultz

terça-feira, 11
Nilson Farias
Ricardo Acácio - Contagem
Onofre Mendes Júnior

Quarta-feira, 12
121 Anos de Belo Horizonte
Jornalista Neuber Soares
Rubem Correa Teixeira
Natália Macedo – Edição do Brasil

Quinta-feira, 13
Ricardo Sales - Brumadinho
Wellington Catá
Jornalista Kátia Pereira 
Marco Antônio Souza

sexta-feira, 14
Walter Pereira Almeida
Magela - Sete Cordas
Fued Dib - Prefeito Ituiutaba  

sábado, 15 
Gê Rennó Guimarães de Andrade
Marlene Valadares
Maurício Tizumba
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Sesc realiza exame gratuito
para mulheres em Contagem

sobre o ‘sesc saúde mulher’
Trata-se de uma iniciativa do Departamento Nacional 

do Sesc para todo o país. Em Minas Gerais, duas unidades 
atendem a população gratuitamente. Os consultórios mó-
veis contam com uma estrutura completa para realização 
de exames de mamografia digital bilateral, de citopatologia 
oncológica (Papanicolaou) e ultrassonografias, além de 
serem totalmente adaptados para pessoas com deficiência.

A saúde da mulher é assunto 
importante e deve ser tratado 
como prioridade, melhor ainda se 
os cuidados forem gratuitos. Diante 
de tal relevância, o Sesc Saúde 
Mulher, unidade móvel de aten-
ção à saúde feminina, está com 
vagas disponíveis e gratuitas em 
Contagem, exclusivamente, para 
o exame Papanicolau (preventivo), 
até 18 de dezembro de 2018. 

O público-alvo são mulheres 
com idade entre 25 e 64 anos. A 
ação é realizada em parceria com 
a Secretaria Municipal de Saúde 
de Contagem. As interessadas em 
realizar o exame devem residir no 
município. 

A unidade móvel está estacio-
nada nas dependências do Sesc 

Contagem e o atendimento é de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 
16h, com exceção dos dias 6 e 13 
de dezembro.  

Para agendamento, as interes-
sadas devem ligar para os telefones 

(31) 98344-0710 (Angelina Henri-
ques), (31) 2108-4522 (gerência 
de Unidades Móveis do Sesc em 
Minas) ou (31) 3472-6334 (Atenção 
Básica de Contagem, contato com 
Jaqueline).

caminhão saúde da mulher, em Pedro leopoldo

Ta
rc

is
io

 d
e 

Pa
ul

o



SAÚDE E VIDA 7EDIÇÃO DO BRASIL
8 a 15 de dezembro de 2018

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

cirurgião Plástico do HosPitAl mAdre teresA e memBro dA sociedAde 
BrAsileirA de cirurgiA PlásticA – aline@zoomcomunicacao.com.br

Pedro nery BersAn

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Em tempos de in-
cessante aparição 
nas redes sociais, a 
busca por um novo 

padrão estético leva cada vez 
mais jovens à procura pelo 
corpo ideal com as cirurgias 
plásticas. Frequentemente 
observamos as selfies para 
capturarem imagens de 
rostos e corpos “perfeitos” 
com smartphones  e apli-
cativos.  Uma verdadeira 
competição de quem posta a 
imagem mais bonita, crian-
do entre as pessoas um novo 
conceito de beleza: a que 
fica bem na foto, com nari-
zes bem desenhados, bocas 
simétricas, peles lisas e cor-
pos esculturais. Um estudo 
da Academia Americana de 
Cirurgia Facial, Plástica e 
Reconstrutiva (Aafprs) reve-
lou que 55% dos cirurgiões 
plásticos faciais atenderam 
pessoas que queriam parecer 
melhores em selfies, no ano 
passado, em comparação 
com 13%, em 2013. O de-
sejo de se enquadrar nesse 
parâmetro leva adolescente 
a procurarem, cada vez mais 
cedo, procedimentos estéti-
cos cirúrgicos ou não.

O último levantamento 
da Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia Plástica (SBCP) apon-
tou um aumento de 56,6% 
no número de cirurgias entre 
jovens de 13 a 18 anos, entre 
2009 e 2014. O Brasil ocupa 
o segundo lugar mundial em 
números de cirurgias plásti-
cas estéticas entre jovens e 
adolescentes, atrás apenas 
dos Estados Unidos.

A urgência em reparar im-
perfeições já na adolescência 
deve, entretanto, obedecer a 
critérios básicos de segurança 
para a maioria dos casos. 

A cirurgia só deve ser feita 
depois que o corpo para de 
crescer, o que, no caso das 
meninas, ocorre em torno 
de dois anos após a primeira 
menstruação. Já para os 
meninos, é por volta dos 15 
anos, idade média em que 
os cirurgiões plásticos come-
çam a operar. Duas exceções 
estão nas orelhas de abano, 
operadas mais cedo, e algu-
mas cirurgias mamárias em 
que o peso da mama pode 
prejudicar o desenvolvimento 
ósseo e psicológico.

As redes sociais utiliza-
das de forma equilibrada 
também estimulam a boa 
qualidade de vida e os cui-
dados com a beleza, o que é 
importante para a saúde e a 
autoestima. É fundamental 
saber os limites e valorizar 
as características individuais, 
ter moderação e entender 
que a diversidade é também 
uma incrível forma de beleza. 
A harmonia de proporções 
pessoais e étnicas sempre 
deve ser respeitada para ga-
rantir uma beleza verdadeira 
e natural.

Em 2013, o Brasil che-
g o u  a o  p r i m e i ro  l u g a r 
no ranking mundial dos paí-
ses que mais fazem cirurgias 
plásticas, garantindo um 
reconhecimento internacio-
nal na área. O país não é 
respeitado somente pelos 
números, mas também pela 
qualidade, segurança e ino-
vação em procedimentos 
cirúrgicos com técnicas e 
abordagens próprias que são 
difundidas para o mundo.

Há cirurgiões (e também 
pacientes) que constroem 
padrões e regras do que 
classificam como belo e, 
tentam aplicar os mesmos 

procedimentos para todas 
as pessoas, visando atingir 
uma meta fixa. Contudo, 
em muitos casos, o resultado 
não condiz com os traços 
que o indivíduo já possui e, 
em vez de ficar mais bonito 
e rejuvenescer, a pessoa fica 
com as feições modificadas 
e estigmatizadas. A cirurgia 
adequada identifica os tra-
ços naturais e trabalha na 
estética e rejuvenescimento, 
mantendo as características 
próprias de cada um. Caso 
contrário, todos ficariam com 
a mesma imagem, aquela 
aparência de “operado”, que 
não tem nada de belo.

Apesar dos próprios de-
sejos, conversar sobre o que 
pode ou não ser feito é mui-
to importante. A cirurgia 
plástica não é uma espécie 
de programa de design e a 
anatomia de cada pessoa 
tem que ser respeitada e 
adequada. É fundamental 
refletir sobre os objetivos 
com a cirurgia, consultar 
um cirurgião credenciado 
pela Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica, esclarecer 
as dúvidas, fazer os exames 
pré-operatórios e identificar 
um hospital qualificado para 
o procedimento.

A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) def ine 
a pessoa saudável como 
aquela em “um estado de 
completo bem-estar físico, 
mental e social e, não so-
mente, ausência de afecções 
e enfermidades”, já dando o 
devido valor às adequações 
de imagem que promovem 
bem-estar e autoestima ele-
vados. Somente quando se 
consegue aliar esses pontos 
é que toda cirurgia plástica 
faz pleno sentido.

Selfie estimula cirurgia plástica entre jovens

câncer de pele é o tipo
mais frequente no Brasil
O câncer de pele é o mais frequente 

no Brasil. Estimativas do Instituto 
Nacional de Câncer (Inca) apontam 

que para o biênio 2018/2019 sejam diag-
nosticados 165.580 novos casos de baso-
celular e espinocelular no país, principais 
tipos da doença.

Esses valores correspondem a um risco 
estimado de 82,53 casos novos a cada 
100 mil homens e 75,84 para cada 100 
mil mulheres, sendo o tipo mais incidente 
em ambos os sexos. O melanoma, outra 
forma da patologia, representa apenas 3% 
das ocorrências, mas é a causa da maioria 
das mortes. 

O último mês do ano é marcado pela 
campanha Dezembro Laranja, iniciada 
pela Sociedade Brasileira de Dermatologia 
(SBD) com o objetivo de conscientizar a po-
pulação acerca da prevenção. O tema deste 
ano é “Se exponha, mas não se queime” 
e informa a população sobre uma série de 
medidas e a importância de se procurar um 
médico especializado para o diagnóstico.

É o que explica a dermatologista 
Teresa Noviello. “Para prevenir o apareci-
mento desse câncer, o importante é evitar 
a exposição solar direta, principalmente 
em horários em que o sol está mais forte 
entre 10h e 14h. Sempre utilizar o protetor 
solar, de preferência 3 vezes ao dia. Ao 
ar livre, aplicar mais vezes. Hoje, temos 
tecidos, camisetas e bonés que tem essa 
proteção e pode agregar”.

Ela aponta que o indicado é ir ao 
dermatologista duas vezes ao ano. “O 
profissional fará o check-up e seria bom se 
as pessoas criassem o hábito de buscar a 
especialidade para tratamentos estéticos e 
afins. Eu mesma já diagnostiquei o câncer 
de pele fazendo um botox”.

na pele

Teresa explica os tipos mais comuns da 
patologia. “O carcinoma basocelular é o 

principal e é mais benigno. Tem menor chan-
ce de metástase para outros órgãos, porém 
tem que ser retirado se não acaba ocorrendo 
o que chamamos de invasão local, que é 
quando cresce localmente. Quanto maior ele 
fica, mais difícil e complexa será a cirurgia”. 

Outro caso é o carcinoma espinoce-
lular. “Normalmente, quando relacio-
nado ao sol, surge de uma lesão prévia 
que pode se transformar neste tipo de 

câncer. Mas também está associado 
a outras causas, como imunidade. O 
tratamento, dependendo do tamanho, 
precisa de uma radioterapia local”. 

O mais grave de todos, segundo a 
especialista, é o melanoma. “Ele está 
ligado a queimaduras solares e precisa 
ser descoberto o quanto antes para que 
haja uma retirada completa da lesão. 
Esse tipo pode dar metástase”.

sinais

A dermatologista elucida que os sinais 
variam de acordo com o câncer. “É im-
portante observar pintas que começam a 
sangrar, manchinhas vermelhas que não 
saem e machucados que não cicatrizam”.

O ideal é observar e fazer o autoexame. 
“Conhecer suas pintas, analisar os sinais e, 
quando houver dúvida, não hesitar em pro-
curar o profissional da área para esclarecer. 
Existem casos superficiais que a cirurgia é 
simples, mas há os mais complexos”.

susto

Em 2015, a fisioterapeuta Daniele 
Pinheiro observou um carocinho rosa no 
canto do olho direito. “Eu achei que fosse 
terçol e não dei muita importância. Pouco 
tempo depois notei que a bolinha tinha se 
estendido para os dois lados e, às vezes, 
ficava com a cor mais escura. Passou um 
tempo e começou a sangrar, marquei uma 
consulta e ela me disse que se tratava de 
um carcinoma basocelular de pálpebra”.

Foi necessária uma pequena cirurgia 
no local. “Tive que fazer a remoção e en-
xerto no local com pele da orelha. Soube 
que esse tipo da doença não corre risco 
de metástase, o que foi um alívio, pois 
quando falam a palavra câncer a gente 
quase morre de susto”.

Contudo, o problema poderia ter sido 
mais grave. “Meu médico disse que po-
deria acometer o globo ocular, tendo que 
retirá-lo também. Mas no procedimento 
ele foi preservado, graças a Deus”, conclui.

Visita frequente ao dermatologista é
importante para descoberta da patologia
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E V E N T O

Abandono de animais é mais
frequente em período de férias

Dezembro e janeiro são 
os meses mais espe-
rados: é período de 
férias escolares e, em 

alguns casos, os pais também 
conseguem uma folguinha no 
emprego. O clima quente é 
bom para ir à praia ou qualquer 
outro destino. Esses descanso é 

planejado e o dinheiro é reser-
vado para que todos os membros 
tenham uma boa estadia, exceto 
um - e não menos importante -, 
o animal de estimação que, às 
vezes, é até abandonado na rua.   

Não há dados sobre o núme-
ro certo de quantos animais são 
abandonados durante o período 
de férias, mas, segundo percep-
ções de protetores, esse índice 
pode ser até 5% a mais do que 

em relação ao resto do ano. E é 
válido ressaltar que, segundo da-
dos da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) de 2016, existem 
mais de 30 milhões de bichos 
vivendo na rua.

A protetora de animais Val 
Consolação afirma que essa 
realidade de abandono não é 
comum apenas no Brasil, ela 
acontece também em países 
desenvolvidos como a França. 
“Não há pesquisas que compro-
vam esse aumento, entretanto 
quem trabalha com resgate 
nota isso claramente. Tentamos 
conscientizar as pessoas sobre 
as demandas de um animal e 
de que, além do abandono ser 
cruel, é crime. Acredito que falta 
mais empenho de todos para 
combater a prática”. 

Val acrescenta que existe um 
movimento por parte das ONGs 
e protetores no qual exige-se a 
assinatura de um contrato para 
adotar um animal e, caso o ado-
tante não o queira mais, pede-se 
para devolver e não abandoná-
-lo. “Todavia, existem algumas 
pessoas que não fazem adoção, 
mas sim descarte de cães e gatos. 
Elas não têm condições de ter 
aqueles animais, passam para 
frente e, quando quem pegou 
não quer mais, não conseguem 
devolver para a origem e acabam 
soltando na rua. Isso vira uma 
bola de neve incontrolável”. 

O presidente do Conselho 
Regional de Medicina Veteriná-

ria do Estado de Minas Gerais 
(CRMV-MG), Bruno Rocha, afirma 
que um animal abandonado 
está sujeito a pegar inúmeras 
doenças, como raiva, leptospiro-
se, leishmaniose, entre outras, 
além de estar exposto também a 
agressões. “Em alguns casos, eles 
se tornam bravos e podem até 
morder as pessoas. Ademais, eles 
podem ser agentes transmissores 
de algumas patologias”. 

Rocha reitera que é necessá-
rio, antes de adquirir um animal, 
seja por meio de adoção ou 
compra, pensar se há condições 
financeiras, espaço e tempo para 
cuidar dele. “Temos que cons-
cientizar as pessoas da posse res-
ponsável. Se alguém quer ter um 
bicho de estimação, precisamos 
falar sobre as responsabilidades 
que terá que se assumir com 
aquele ser”, finaliza.

é crime! 

O abandono de animais é crime! De 
acordo com a advogada da Associação Mi-
neira de Defesa do Ambiente (Amda), Aline 
Cardoso, a prática é legalmente classificada 
como maus-tratos e está descrita na lei 
número 22.231/2016. “A pena pode variar 
de três meses a um ano de prisão, além de 
multa. Mas, apesar de todo esse amparo da 
lei, é muito difícil fazer com que uma pessoa 
que tenha cometido o crime pague por 
ele. Pode-se até presenciar um abandono, 
porém para afirmar quem o fez é necessário 
provas, o que dificulta o processo”. 

Um caso que mobilizou o Brasil, na 
semana passada, foi de uma cadelinha 
espancada por um segurança do Carrefour. 
Segundo relatos, ela teria sido abandonada 
no local e dias depois foi agredida com uma 
barra de ferro. Em nota, o supermercado 
disse que: “O Carrefour reconhece que um 
grave problema ocorreu em sua loja de 
Osasco/SP. A empresa não vai se eximir de 
sua responsabilidade. Estamos tristes com 
a morte desse animal. Somos os maiores 
interessados para que todos os fatos sejam 
esclarecidos. Por isso, aguardamos que 
as autoridades concluam rapidamente as 
investigações. Qualquer que seja a conclu-
são do inquérito, estamos inteiramente 
comprometidos na reparação desse dano”. 

Para denunciar, Aline recomenda-se que 
procure a polícia, por meio do telefone 157 
e, dependendo do caso e da forma como 
aconteceu o abandono, pode-se procurar 
também o Ministério Público para intervir.

conheça as 5 liberdades dos animais

estar livre de fome e sede: Os animais devem ter acesso 
a água e alimento adequados para manter sua saúde e vigor.

estar livre de desconforto: O ambiente em que eles vivem 
deve ser adequado a cada espécie, com condições de abrigo 
e descanso.

estar livre de dor doença e injúria: Os responsáveis pela 
criação devem garantir prevenção, rápido diagnóstico e tra-
tamento apropriado aos animais.

ter liberdade para expressar os comportamentos na-
turais da espécie: Os animais devem ter a liberdade para 
se comportar naturalmente, o que exige espaço suficiente, 
instalações adequadas e a companhia da sua própria espécie.

estar livre de medo e de estresse: Não é só o sofrimento 
físico que precisa ser evitado. Os animais também não devem 
ser submetidos a condições que os levem ao sofrimento mental, 
para que não fiquem assustados ou estressados, por exemplo.

1

2

3

4

5 dezembro Verde:

Dezembro também é o mês 
dedicado à conscientiza-
ção sobre o abandono 
de animais.

cadelinha virou símbolo da luta pela causa animal depois de
ter sido espancada por um segurança do carrefour de osasco (sP)  
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7ª edição do Prêmio CDL/BH 
de Jornalismo Belo Horizonte

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Hori-
zonte (CDL/BH) divulgou os vencedores da 
7ª Edição do Prêmio CDL/BH de Jornalismo 

no último dia 30, em cerimônia realizada no Auto-
móvel Clube, e que contou com 300 pessoas. Com 
o maior número de inscrições da história da pre-
miação, foram 133 inscritos, sendo 132 aptos dentro 
dos critérios do regulamento. A 7ª edição teve um 
crescimento de 10% no número de reportagens e 
de 17% no índice de jornalistas participantes. 

Os trabalhos concorreram nas categorias 
impresso, rádio, televisão e internet, com reporta-
gens referentes aos setores de comércio e serviços 
de Minas Gerais. Esse ano foram três premiados 
em cada uma das quatro categorias. O jornalista 
vencedor em primeiro lugar em cada uma das 
categorias receberá R$ 7 mil em forma de vale 
viagem. O segundo e terceiro lugar premiados 
também, com valores de R$ 4 mil e R$ 2 mil, 
respectivamente.

marcelo de souza e silva, luiz carlos Braga, marco Antônio gaspar, Bruno Falci,
Vilson mayrink, eduardo costa, João Victor renault e José ângelo de melo

Bruno Falci parabenizou
os homenageados

Portal BHAZ

Jornal o tempo Jornal diário do comércio tV Bandeirantes rádio itatiaia

luiz ribeiro e Bruno Falci rádio Band news
leonardo Braga, Armando guimarães,

renan rocha, marcos innecco e luiz carlos Braga

rádio inconfidência
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da redação

Ausência de trocadores nos ônibus
segue gerando polêmica na capital

A falta de cobradores nas linhas de 
ônibus de Belo Horizonte tem se 
tornado cada vez mais frequente. De 

acordo com a Lei 10.526: “Cada veículo deve 
ser operado por um motorista e um agente 
de bordo, à exceção das linhas troncais do 
sistema do BRT, dos que operam em horário 
noturno e nos domingos e feriados, e dos 
serviços especiais caracterizados como exe-
cutivos, turísticos ou mini ônibus”.

Segundo a representante do Movimen-
to Sem Trocador Não Dá, Cléo Olímpio, 
em 2015, se iniciou a primeira retirada de 
trocadores e de lá pra cá, cerca de 4 mil 
profissionais teriam sido demitidos. Ela 
afirma que os órgãos responsáveis não dão 
nenhum retorno. “Eles não falam nada em 
relação a lei que está sendo descumprida, 

nem sobre o que está sendo feito. A BHTrans 
diz que está autuando, mas como uma 
empresa vai pagar esse tanto de multa? 
Muitos coletivos estão rodando sem agente 
de bordo”.

Em nota, a BHTrans explicou que tem 
intensificado a fiscalização para garantir que 
a lei seja cumprida e que está multando as 
empresas que estão circulando sem cobra-
dores. De acordo com a entidade, de janeiro 
a outubro de 2018, foram realizadas 7.973 
autuações às concessionárias por veículos 
rodando apenas com o motorista e sem 
autorização. A multa é de R$ 665,68.

A BHTrans aponta ainda que: “Cabe 
ao Sindicato das Empresas de Transporte 
de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) 
definir quais linhas vão optar, ou não, pela 
presença do trocador. É importante pontuar 
que essa opção deve cumprir as diretrizes da 
referida lei”.

O SetraBH disse também por nota que: 
“A retirada somente é indicada em horários 
legalmente permitidos. E que os agentes de 
bordo demitidos estão sendo convidados a 
se capacitarem para exercer a função de 
motorista. O Programa de Capacitação para 
Empregados do Sistema de Transporte Co-
letivo de Belo Horizonte é uma parceria do 
SetraBH com o Serviço Social do Transporte 
e do Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte (Sest/Senat). O programa 
oferece cursos gratuitos aos profissionais 
que pretendem atuar em novas frentes de 
trabalho e investir em outras oportunida-
des. A programação inclui desde curso de 
assistente administrativo e capacitação em 
informática básica até formação de opera-
dor de máquinas. As empresas do sistema 
também possuem programas internos de 
formação de motoristas, que oferecem aos 
ex-agentes de bordo (cobradores) a opor-
tunidade de se capacitarem para exercer a 
profissão de motorista”.

As duas empresas ressaltam que os usu-
ários estão mais adeptos ao cartão BHBUS e 
que a tendência é que esse número aumen-
te. A BHTrans aponta que 75% dos usuários 
usam esse meio para pagar a passagem, 
enquanto que o SetraBH informou ser 85%, 
frisando que isso aumenta a segurança e 
oferece mais conforto.

dois em um

As principais reclamações por parte dos 
motoristas ouvidos pela nossa reportagem 
são o fato de terem que desempenhar 
muitas tarefas ao mesmo tempo, como 
cobrar a passagem, devolver o troco, abrir 
e fechar as portas, auxiliar os cadeirantes, 
observar os assentos prioritários e o veículo 
como um todo. 

Wanderley Santos, motorista desde 1988, 
é um exemplo. “Nossa profissão é perigosa, 
de muita responsabilidade e transtorno. Eu já 
cheguei ao extremo de não conseguir sorrir 
para o passageiro quando ele me dá bom dia”.

Para ele, o trocador é uma segurança a 
mais. “A gente tem que cuidar de três portas, 
seis espelhos e preocupar com um tanto de coi-
sa. O cobrador fica num ponto estratégico para 
observar as demandas do ônibus, como auxiliar 
que crianças e idosos estejam sentadas”.

O motorista acrescenta que alguns pas-
sageiros ficam nervosos a ponto de querer 
agredi-lo. “Alguns até entendem, veem nosso 
estresse e tentam ter paciência, mas uma hora 
isso acaba. É difícil pra todo mundo”. 

Essa paciência é praticada todos os dias 
pela diarista Letícia Fontes. “Estou pegando 
o ônibus mais cedo para o trabalho porque 
a viagem está mais longa. É visível o cansaço 
no rosto do motorista. Além disso, estou 
sempre andando com o dinheiro trocado”.

Ela já presenciou situações origina-
das pelo estresse. “O motorista foi virar 
em uma rua e acertou o poste com a 
lateral do veículo. Ele não parou, mesmo 
com a gente avisando que havia batido, 
e seguiu viagem. Uma outra vez, rezei a 
viagem toda, porque o condutor estava 
dirigindo tão rápido, que pensei que 
a qualquer momento sofreríamos um 
acidente”.

A lei na prática
Os motoristas recebem 20% sobre a hora 

trabalhada sem o cobrador. Isso faz parte da 
Convenção Coletiva de Trabalho, um acordo 
feito entre o sindicato e as empresas. O advo-
gado Delson Costa explica que, ao tratar sobre 
a dupla função, a empresa empregadora não 
pode exigir do empregado o exercício de função 

diversa daquela para a qual o contratou. “Salvo 
se compatíveis as funções exercidas”, completa.

De acordo com o especialista, “em 
julgamento recente, o Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) decidiu que as atividades são 
distintas, de modo que a acumulação gera 
adicional”.

 O ideal é utilizar o cartão BHBus ou ter o dinheiro da passa-
gem trocado

 Quando estiver chegando seu ponto, vá para perto da porta 
para que seu desembarque seja rápido

 Dê sempre lugar aos idosos e outras pessoas do grupo prefe-
rencial para que a segurança da viagem seja maior

 Se possível, desembarque na porta do meio, pois a visão que 
o motorista tem dela é melhor

como 
ajudar 

o motorista?

No dia 4, representantes do SetraBH, PGM-BH, Tarifa Zero BH, Comissão Regional de 
Transporte de Trânsito 04, Astracurbem, BHTrans, Procon-Mg, Guarda Municipal e 
Nossa BH, compareceram à sede da Promotoria da Justiça de Habitação e Urbanis-

mo para falar sobre o tema. Na ata da reunião, o Ministério Público informou que vai fazer 
fiscalizações de campo para verificar a presença dos trocadores. E ainda que haverá auto de 
infração se verificada a irregularidade, que será encaminhada ao promotor de Justiça com a 
atribuição pertinente, sendo o valor da multa determinado por uma planilha com diversos 
quesitos. Para uma melhor denúncia, o MPMG julga de bom tom que as denúncias sejam 
feitas com o máximo de detalhamento (horário, linha e local).

entidade responsável aponta que 85% dos usuários pagam a passagem
com o cartão, mas, segundo motoristas, isso não é verdade
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Projeto de Lei pretende reduzir
taxas de cartório em Minas Gerais

“no contexto 
de crise

econômica,
a medida
mostra-se
relevante”

Tramita na Assembleia Legis-
lativa do Estado de Minas Gerais, 
Projeto de Lei (PL) 3.637/16, 
de autoria do deputado Dilzon 
Melo (PTB), que pretende re-
duzir as taxas de cartórios para 
o micro e pequeno empresá-
rio. O PL altera a lei 
15.424, de 2004, 
que dispõe sobre 
a fixação, a conta-
gem, a cobrança, o 
pagamento de emo-
lumentos relativos 
aos atos praticados 
pelos serviços nota-
riais e de registro, 
o recolhimento da 
taxa de fiscalização 
judiciária e a com-
pensação dos atos 
sujeitos à gratuidade estabele-
cida em lei federal. Na prática, o 

PL acrescenta o artigo 15-C à Lei 
15.424, conhecida como Lei de 
Emolumentos, com o objetivo de 
reduzir em 50% os emolumentos 
cobrados pelos cartórios relati-
vos à dívida de microempresário 
e empresa de pequeno porte, 

prevendo,  a inda, 
nesses casos, a não 
incidência da taxa 
de fiscalização judi-
ciária, já estabele-
cida em lei federal. 

Em sua justif i -
cativa, Dilzon Melo 
a f i r m a  q u e  t a i s 
e m p re e n d e d o re s 
necessitam de ain-
da mais incentivo 
para tornarem seus 
negócios prósperos 

e fonte de renda para outras 
famílias. “Num contexto de crise 

econômica, a medida pretendida 
mostra-se relevante, uma vez 
que diminui a despesa de cartó-
rio do microempresário, dando 
oportunidade para o mesmo 
regularizar suas situações de 
crédito e afins. Apesar da crise, 
o Sebrae apontou crescimento 
na abertura de novas pequenas 
e médias empresas. Então, estes 
empreendedores colaboram 
para a economia dos seus mu-
nicípios, e do Estado, muitas 
vezes, contribuindo, também, 
para amenizar as taxas de de-
semprego. Portanto, tudo o que 
podermos fazer para desonerá-
-los é válido”, diz. Antes de seguir 
para votação em plenário, no 
entanto, o projeto precisa ser 
analisado e aprovado por outras 
comissões, o que não acontecerá 
neste ano. 

Preços abusivos
O consumidor que frequenta 

constantemente os cartórios em 
Minas precisa estar preparado 
para gastar. Em 2018, os serviços 
prestados por tais estabelecimen-
tos atingiram alta de até 2.000%. 
Algumas dessas taxas tiveram altas 
superiores à inflação de 2017 no 
país. Em alguns casos, como, por 
exemplo, para registrar imóveis, 
o valor passou de R$ 6,29 para 
R$ 123. Na capital, onde valores 
das taxas variam de acordo com 
a região, quem desejar formalizar 
união estável tem que desembol-
sar até R$ 400, antes, o valor era 
em torno de R$ 100. 

A tabela de preços dos cartó-
rios têm vigência até o dia 31 de 
dezembro. Os valores das taxas são 
estabelecidos pela Corregedoria 
Geral de Justiça, que tem respon-

sabilidade de publicar as tabelas 
de emolumentos e, também, da 
taxa de fiscalização judiciária (TFJ), 
assim como eventuais novidades. 
A saber, os cartórios não têm au-
tonomia para estipular diferentes 
valores dos estabelecidos pela Cor-
regedoria, pelo portal da entidade 
é fácil acessar tais informações. 

Para o cidadão comum, que 
precisa, por exemplo, de uma 
procuração simples, as taxas pas-
saram de R$ 25 para R$ 38, em 
média. Para empresários, por 
outro lado, que precisam de outras 
documentações, os valores podem 
ser ainda maiores. De acordo com 
a supervisora do departamento 
jurídico do Sindicato dos Oficiais de 
Registro Civil das Pessoas Naturais 
do Estado de Minas Gerais (Recivil), 
Izabella Resende, os cartórios esta-
vam em defasagem nos preços há 
anos, o que justifica os aumentos.   

Na contramão a tantos aumen-
tos em burocracias, no entanto, es-
ses acréscimos não atrapalharam a 
abertura de novas micro e peque-
nas empresas no Estado. Apesar 
da crise econômica no país, o 
Governo de Minas contribuiu para 
a abertura dessas novas empresas. 
Tais empreendimentos variam nos 
segmentos de comércio, indústria 
e serviços. 

Para a diretora do Registro 
Empresarial da Junta Comercial 
do Estado de Minas Gerais (Ju-
cemg), Lígia Xenes, o ambiente 
de negócios, favorável ou não, 
influencia nas decisões de abrir 
uma empresa e as taxas de cartório 
tem média influência. “É claro que 
o empreendedor de uma pequena 
ou microempresa busca diversas al-
ternativas para não encarecer seu 
negócio, ainda mais nos dois pri-
meiros anos que é de adaptação.

em 2018, os serviços prestados atingiram alta de até 2.000%

deputado dilzon melo defende o projeto em plenário
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Os vereadores de BH manti-
veram o veto do prefeito ao PL 
545/18, que atualizaria a quan-
tia classificada como de pequeno 
valor para pagamento de débitos 
ou obrigações consignados em 
precatório Judiciário. De acordo 
com o projeto vetado, passaria 
a ser considerada como de pe-
queno valor a quantia referente 
a até três vezes o maior benefício 
pago pelo Regime Geral de Pre-
vidência Social (RGPS), o que 
hoje representa um montante 
equivalente a R$ 16.937,40. 

O projeto contrariava a in-
tenção inicial da prefeitura, 
que pretendia considerar como 
de pequeno valor apenas os 
precatórios iguais ou inferiores 
ao maior benefício pago pelo 
RGPS, que hoje está definido em 
R$ 5.645,80. O veto do Executivo 
foi mantido com 30 votos favorá-
veis, oito contrários e nenhuma 
abstenção. 

As votações em plenário 
foram encerradas antes da apre-
ciação de outros itens que com-
punham a Ordem do Dia, como 
a revisão do Plano Plurianual 
de Ação Governamental (PPAG) 
e o projeto que estabelece o 

orçamento para o próximo ano. 
Ambas as proposições passam 
a figurar na pauta de votações. 
Parlamentares também discuti-
ram sobre presença de agentes 
de bordo em ônibus e a respeito 
de educação sexual nas escolas.

Ao justificar o veto ao PL 
545/18, a prefeitura aponta que 
a majoração, por meio de emen-
da parlamentar, do montante 
inicialmente proposto como de 
pequeno valor, impediria sua 
aprovação. De acordo com a 
PBH, a sanção da proposição 
alterada por emenda geraria 
um impacto orçamentário adi-
cional de aproximadamente R$ 
7,4 milhões, causando, segundo 
a prefeitura, “desequilíbrio na 
equação financeira e orçamen-
tária delineada pelo Poder Exe-
cutivo para cumprimento dos 
precatórios judiciais”. O Poder 
Executivo também salienta que 
o aumento não está previsto 
nos orçamentos de 2018 e de 
2019, o que oneraria o erário 
sem a necessária previsão de 
fontes suficientes para suporta-
rem o impacto gerado. Com a 
manutenção do veto, o projeto 
foi arquivado.

deputados apresentam desafio
ferroviário para o próximo governo

As conquistas alcançadas a 
partir da atuação da Comissão Ex-
traordinária Pró-Ferrovias Mineiras, 
da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), bem como os de-
safios para o desenvolvimento da 
malha ferroviária do estado foram 
apresentadas à equipe de transição 
do governador eleito, Romeu Zema 
(Novo), durante reunião da comis-
são na semana passada.

O presidente da comissão, de-
putado João Leite (PSDB), ressaltou 
que o adiamento das renovações 
das concessões impediu que recur-
sos gerados a partir dos contratos 
fossem enviados a outros estados 
e destacou que a principal preocu-
pação do próximo governo deve ser 
manter os recursos em Minas Gerais 
e investi-los na malha ferroviária.

Criada em junho deste ano, 
a comissão tinha como objetivo 
principal discutir o projeto do go-
verno federal que pretendia renovar 
antecipadamente as concessões de 
algumas linhas férreas que passam 
pelo estado. Esses contratos ainda 
têm 10 anos de vigência e, se re-
novados agora, teriam mais três 
décadas adicionais.

Depois dos meses em que a 
comissão funcionou, ficou claro, se-
gundo João Leite e a vice-presidente 
da comissão, deputada Marília 
Campos (PT), que, da forma como 
estava sendo proposta, a renovação 
não seria vantajosa para Minas.

Uma das principais críticas, se-
gundo João Leite, é o fato de que os 
recursos provenientes da renovação 
das linhas mineiras seriam alocados 
em investimentos de infraestrutura 
em outros estados, notadamente 
São Paulo e o Centro-Oeste do país.

A deputada Marília Campos 
também ressaltou esse ponto e 
afirmou que o dinheiro precisa 
ser investido em Minas Gerais de 

forma a servir ao desenvolvimento 
econômico e social. Ela defendeu 
especialmente a construção de um 
ferroanel na região metropolitana 
de Belo Horizonte, de forma a utili-
zar os trilhos que passam em áreas 
urbanas para transporte de passa-
geiros. Adiamento da renovação 
de contratos é uma das conquistas 
da comissão

Os parlamentares ressaltaram 
o trabalho da comissão, realizado 
ao lado de outros órgãos, como 
o Ministério Público (MPMG) e a 
Advocacia Geral do Estado (AGE), 
como importante no adiamento 
das discussões pela Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres (ANTT) 
para a renovação dos contratos. 
Para eles, esse fato já inviabiliza a 
aprovação da proposta no fim do 
atual governo federal, mas será 
importante continuar discutindo 
o assunto na próxima legislatura.

O procurador Cássio Roberto 
dos Santos Andrade concordou 
com os deputados e falou de alguns 
detalhes da proposta de renovação 
que o MPMG tem questionado 
juridicamente. Ele disse que, na 
prática, estaria sendo permitida a 
renovação de contratos que não 
foram cumpridos com a prestação 
de serviços eficientes, conforme 
determinado há 20 anos.

Além disso, ele apontou que os 
R$ 9 bilhões que a concessionária 
ofereceu como contrapartida da 
concessão não são, de fato, inves-
timentos, uma vez que 66% desse 
valor seria destinado à manutenção 
das vias e das máquinas, o que é 
um custo a ser arcado pela empresa 
que não pode ser apontado como 
investimento.

Assim, segundo o procurador, 
há um questionamento em relação 
a esses pontos na pauta do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), feito pelo 

Ministério Público da União, ao 
qual o MP aderiu posteriormente. 
Há também, segundo ele, ações 
civis públicas contra as concessio-
nárias sobre trechos de ferrovias 
abandonados e descumprimento 
de contratos.

De acordo com o deputado 
João Leite, a atuação de deputados 
federais teria impedido que multas 
geradas a partir de ações desse 
tipo fossem transferidas, por meio 
de uma Medida Provisória edita-
da pelo presidente Michel Temer 
(MDB), para um fundo nacional.

Marcela Tropia, representante 
da equipe de transição do gover-
nador eleito, disse que ainda não 
tem um posicionamento oficial do 
governador sobre a questão ferrovi-
ária, mas destacou que a prioridade 
será alcançar o equilíbrio fiscal.

Segundo ela, apenas depois do 
diagnóstico sobre as finanças do esta-
do ficar pronto é que será possível pre-
ver ações mais específicas e avisou: 
«para equilibrar as contas, o governo 
pretende reduzir gastos e renegociar 
as dívidas». Ela disse, ainda, que quer 
conhecer melhor as demandas das 
concessionárias das linhas férreas, 
porque a negociação não pode ser 
feita de forma unilateral.

“Não adianta querermos pro-
mover uma supremacia das ferro-
vias em detrimento das rodovias 
que já temos, precisamos é integrar 
os modais existentes”, relativizou. 
Por fim, afirmou que existem dúvi-
das sobre o assunto e que a equipe 
de transição deve tentar esclarecer 
nas próximas semanas, como a 
existência ou não de um diagnós-
tico das linhas mineiras.

Presidente da comissão, deputado João leite
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Vereadores mantêm veto que altera 
políticas de pagamentos de precatórios
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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

Festival só no tira gosto 2018. Foi em 
grande estilo que o Sindicato de Hotéis Bares 
e restaurantes de Patos de Minas-MG comemo-
rou o sucesso do festival “Só no Tira Gosto”, em 
sua 6ª edição. O tema foi “Milho” e contou 
com a participação de 40 bares e restaurantes.

 
85 Anos do sindHorB. A Diretoria do 

Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares de Belo Horizonte comemorou, em 
grande estilo, 85 anos da entidade no Hotel 
Mercure, no Lourdes. A festa teve uma tradi-

cional feijoada e sorteio de brindes para os 
associados. A confraternização contou com 
a presença dos empresários da hotelaria, 
gastronomia, autoridades e trade turístico. 

evento sem graça e frio. A solenidade 
de entrega dos melhores do Campeonato 
Brasileiro de 2018, que aconteceu semana 
passada no Rio, transmitida ao vivo pela 
Sport TV foi fria e chocou a muitos, pois os 
apresentadores não paravam de fazer graci-
nha e piadinhas sem graça.

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

dAno morAl coletiVo

curso oBrigAtÓrio (últimA turmA do Ano)

Para a terceira turma do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), o dano moral coletivo 
indenizável é configurado so-
mente nas hipóteses em que 
há lesão injusta e intolerável 
de valores fundamentais da 
sociedade, não bastando a 
mera infringência a disposições 

de lei ou contrato. O colegiado, 
a partir desse entendimento, 
deu parcial provimento a um 
recurso da BV financeira para 
excluir da condenação, em 
ação civil coletiva, o valor é de 
R$ 300 mil referentes a danos 
morais coletivos. O Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul 

havia condenado a instituição 
financeira pela cobrança da 
tarifa de emissão de boleto, 
considerada indevida. Entre 
outros termos da condenação, a 
BV financeira teve de arcar com 
danos morais e materiais em 
virtude da cobrança da tarifa.

(Fonte: STF Jus)

O Sindicato de Hotéis, Res-
taurantes, Bares e Similares de 
Belo Horizonte (Sindhorb) e a As-
sociação Mineira de Bares e Res-
taurantes, Hotéis e Lanchonetes 
(Amibar), em parceria com a 

Alimentum Consultoria estará 
realizando mais um curso 
na área de manipulação de 
alimentos, exigido pela Anvisa. 
O curso terá a duração de cinco 
dias, do dia 17 a 21 de dezembro 

2018, das 15h às 19h. Local: Ave-
nida Brasil, 510, 4º andar. Está 
incluído, lanche e certificado de 
conclusão do curso. As inscrições 
poderão ser feitas pelo site do 
sindicato www.sindhorb.org.br.

Prefeitura de itabirito investe em
expansão da escola laura Queiroz

A Prefeitura de Itabirito valoriza e 
investe cada vez mais em educação. 
Desta vez, as ações estão voltadas 
para a expansão da Escola Municipal 
Laura Queiroz. No local, serão insta-
ladas quatro salas de aula modula-
res, com capacidade para receber 
30 alunos cada. Os novos espaços 
contarão com ar condicionado e 
acessibilidade para maior conforto 
de alunos e professores. Além disso, 
vestiários feminino e masculino 
também serão instalados.

Para a secretária de Educação, 
Ana Góis, o objetivo é oferecer 
mais conforto e ampliar a oferta 
de vagas pela escola.  “Com a nova 
instalação, a escola irá atender 
a demanda de alunos, que está 
cada vez mais crescente. Em 2019, 
o novo espaço atenderá, primeira-
mente, aos alunos do Marzagão, 
enquanto a escola da região estiver 
passando por reforma”. 

Outros pontos positivos da 
construção de salas modulares é a 
possibilidade de realocação de um 
espaço para outro, ausência de lixo 
de construção, conforto e segurança, 
paredes que podem ser utilizadas 
como quadros brancos, não mais 
sendo necessário a manutenção 
como reparos e pinturas e tempo 
reduzido de execução de obra. 

comprometimento

Uma das pautas primordiais 
para a Prefeitura de Itabirito é a 
educação. De 2013 até hoje, fo-
ram construídas três escolas, uma 
quadra esportiva para o Centro de 
Educação Municipal de Itabirito 
(Cemi) e atualmente está sendo 
finalizada a obra de cobertura de 
quadra da Escola Municipal Natália 
Donada Melilo.  Pela primeira vez 
na história são realizadas obras 
em prol da educação infantil, que 
sempre funcionou em imóveis 
alugados e inadequados. São elas:

– Criação do Polo Infantil Peter 
Pan (Sesi)

– Construção Cmei Quintas dos 
Inconfidentes em fase de acaba-
mento – 0 a 5 anos

– Construção Cmei bairro Padre 
Adelmo em fase inicial - 0 a 5 anos

– Construção Cmei bairro de 
Lourdes, em andamento para 
ordem de serviço

– Reforma da antiga Escola 
Municipal Manoel Salvador de 
Oliveira - Cmei 0 a 5 anos

Além das obras para educação 
infantil, foram realizadas adequa-
ções no Poliesportivo da Carioca 
para alocar o Cemi. Cinco salas 
modulares foram instaladas e 
mais uma encontra-se em fase de 
construção para possibilitar maior 
conforto e segurança aos alunos.

O ensino superior federal tam-
bém teve seu destaque na adminis-
tração. Foi realizada a federalização 
do antigo Cefet, que se tornou IFMG 
Campus Itabirito, trazendo cursos de 
engenharia para o município, além 
de ensino técnico oferecido. Outras 
conquistas ainda estão por vir, como 
a reforma do Cemi, por exemplo.

salas modulares serão instaladas no local
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natal Bem solidário alegra 
aniversário de Betim

Papai Noel foi recebido em 
Betim, no dia 1º de dezembro, 
com luzes e atrações culturais 
para dar início ao “Natal Bem 
Solidário” e também para alegrar 
as festividades em comemoração 
aos 80 anos da emancipação 
político-administrativa da cidade. 
A Praça Milton Campos e a Casa da 
Cultura Josephina Bento, dois car-
tões postais, estiveram ainda mais 
bonitas com iluminação especial 
de Natal. As luzes foram acesas às 
20h30. Depois, Papai Noel esteve 
na Casa da Cultura para abraçar e 
tirar fotos com as crianças. 

A iluminação natalina, que vai 
decorar o local por todo o mês, é 
um presente da Cemig aos cida-
dãos betinenses, com apoio da 
prefeitura, por meio da Fundação 
Artístico-Cultural de Betim (Funar-
be), e da Empresa de Construções, 
Obras, Serviços, Projetos, Transpor-
tes e Trânsito de Betim (ECOS). 

As festividades tiveram ainda 
apresentações do Balé da Funarbe, 
formado pelos alunos dos Centros 

Populares de Cultura (CPC), e da 
Orquestra Sinfônica de Betim (Nai-
pe de Metais). Apresentações de 
capoeira, pintura ao vivo, escultura 
ao vivo e danças folclóricas pelos 
alunos e professores dos CPC’s tam-
bém foram feitas simultaneamente 
pela Praça Milton Campos. 

O evento marca o início do 
Natal Bem Solidário, projeto da 
Funarbe, que convida todos a 
fazerem doações de brinquedos e 
cobertores, que serão ofertados às 
pessoas em situação de vulnerabi-
lidade social. As doações poderão 

ser entregues na Casa da Cultura 
de segunda a sexta, das 8 às 18h. 

O presidente da Funarbe, Dudu 
Braga, explica que o momento é 
de crise, mas não se pode deixar 
de celebrar duas datas tão impor-
tantes que é o Natal e o aniversário 
de Betim. “Com muita criatividade 
e disposição, buscamos parcerias 
para realizar uma bela festa, sem 
ônus para a cidade. Destaco aqui 
as apresentações culturais, todas 
com artistas pratas da casa, que 
fizeram questão de abrilhantar o 
evento”, finaliza.
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Balé da Funarbe

O presidente da AMM, 1º vice-presidente da CNM e 
prefeito de Moema, Julvan Lacerda (MDB); o prefeito de 
Governador Valadares, André Merlo (PSDB); e o assessor 
jurídico da AMM, Flávio Boson, se reuniram com o ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. 
Eles mostraram ao ministro a crítica situação dos muni-
cípios mineiros com a falta de repasses constitucionais 
e foi solicitado agilidade no despacho da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) nº 45 – da 
qual o ministro é relator – pelo confisco do ICMS dos mu-
nicípios pelo Governo de Minas garantindo, em liminar, 
pagamento e regularidade dos repasses.

Amm em Brasília

téo garzon presidente do Bloco na
contramão e o estilista ronaldo Fraga

o estilista ronaldo Fraga vai desenhar a
camisa do Bloco na contramão, de nova lima.

uma grande novidade para o carnaval 2019
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JornAlistA
sergio51moreira@bol.com.br

sérgio moreirA

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o seu consórcio multibrasileiro

(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 19 A. 
DEUS SEJA LOUVADO. VÁLIDO ATÉ 12/12/2018.

santacruzacabamentos.com.br 
santacruz@santacruzacabamentos.com.br
vendas@santacruzacabamentos.com.br

COZINHA

PISO
VIVENCE
REF.: 150070 50 X 50 A
CÓD.: 309102

13,50M2R$

MASSA CORRIDA 
EUCATEX
PVA PREMIUM 5200 25KG
CÓD.:  310180

52,90UNID.R$

DUCHA ELETRÔNICA 
HYDRA
POLO MAX BLACK
CÓD.:  305695-127V 5500W                                                

305694-220V 7700W

232,90UNID.R$

PORCELANATO 
VIAROSA
CALACATA GOLD
REF.:72015 72 X 72 A
CÓD.: 306650

39,90M2R$

BACIA ACOPLAR  
DECA
FLEX BRANCO
CÓD.:  310225-BACIA                                          

291244-CAIXA

463,90CONJ.R$
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TORNEIRA LAVATÓRIO 
FANI
PRIMA 210 MESA 1195 CR 
BICA ALTA
CÓD.: 300789

189,90UNID.R$

CONSULTE AS BANDEIRAS 
PARTICIPANTES NA LOJA.

Clube sem futebol feminino
 ficará fora da Libertadores

O futebol brasileiro entrou de 
férias depois dos campeonatos 
estaduais, Copa do Brasil, Copa 
do Mundo, Copa Libertadores, 
Campeonato Brasileiro e a Copa 
Sul Americana, além de muitos 
amistosos. Que venha 2019 com 
muitas vitórias e conquistas para 
seu clube do coração. Haja alegrias 
e muita emoção.

O calendário será intenso e 
com muitas competições, como 
as citadas acima que somente sai 
a Copa do Mundo e entra a Copa 
América, que será no Brasil em 
junho. No começo de janeiro, os 
jogadores profissionais retornam 
de suas merecidas férias e come-
çam as competições oficiais. Mas 
um fato chama atenção, todo 
clube que vai participar da Copa 
Libertadores terá que ter equipe 
de futebol feminino.

A partir de 2019, os clubes de 
futebol que não tiverem um time 
feminino disputando competições 
nacionais estarão proibidos de 
disputar a Copa Libertadores. Esta 
é uma das principais exigências 
do regulamento de licenciamento 
de clubes da CBF. A determina-
ção já faz parte do programa de 
licenciamento implantado pela 
Conmebol e Fifa. O licenciamento 
é um conjunto de requisitos que 
deverão ser cumpridos pelos clu-
bes interessados em participar de 
competições oficiais organizadas 
por essas entidades. 

Além do futebol feminino, há 
exigências sobre estrutura (centro 

de treinamento, estádio), profis-
sionalização de dirigentes, gestão 
financeira etc. As punições para 
quem não cumprir vão de multa a 
exclusão de competições - a mais 
dura sanção prevista. 

Além do futebol masculino, 
a partir de 2019, os torcedores 
terão mais emoções para com 
seus times do coração, pois irão 
também aos estádios e ver as belas 
meninas e suas jogadas. Quem 
sabe aparece novas “Martas” pe-
los campos do Brasil, que começou 
a jogar bola em um time amador 
em Belo Horizonte e alcançou voos 
maiores, participando de campe-
onatos mundiais, olimpíadas e 
eleitas por cinco vezes a melhor 
jogadora de futebol do mundo. 

O Brasil tem 208 milhões de 
habitantes, sendo 52% de mulhe-
res. O esporte é fundamental para 
a formação de pessoas e é a paixão 

do povo. Com organização e pro-
fissionalismo, os clubes poderão 
montar excelentes equipes e dar 
oportunidades para profissionais 
técnicos, fisioterapeutas, fisiolo-
gistas, preparadores físicos, massa-
gistas e um staff que é necessário 
para uma equipe de futebol. A Fifa 
vai exigir isso de todos. A dificul-
dade dos clubes será grande em 
montar as equipes femininas, mas 
com 5% dos recursos do futebol 
masculino é possível montar um 
time feminino. As equipes devem 
se organizar e os torcedores tem 
a responsabilidade de fazer com 
o futebol feminino o que fazem 
com o masculino, presenças nos 
estádios e os gritos de incentivo 
as “meninas da bola”.

Feliz Natal e 2019 de muitas 
alegrias conquistas, vitórias e 
gols de sucessos, para você e sua 
família. Até 2019. Grande abraço!

marta é considerada uma das melhores jogadoras do mundo
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minas é campeão do
Brasileiro de natação

O Minas foi dominante no 
Campeonato Brasileiro de Na-
tação/Troféu Maurício Bekenn, 
realizado no Parque Aquático 
do Clube de Natação e Regatas 
Álvares Cabral, em Vitória (ES). 
No dia 1/12, a jovem equipe 
minastenista voltou a marcar 
presença no pódio e faturou o 
título por equipes (Infantil Ge-
ral) da competição, com 1.267 
pontos conquistados. O pódio foi 
completado pelo Clube Esperia, 

com 921 pontos, e pelo Grêmio 
Náutico União, que, com 889 
pontos, faturou o bronze. 

Na categoria infantil 1, o Mi-
nas também ficou em primeiro 
lugar. Já no Infantil 2, os mi-
nastenistas formaram a terceira 
melhor equipe da competição. 
O campeonato valia como sele-
tiva para a formação da seleção 
brasileira Juvenil que disputará o 
Sul-americano da categoria, no 
próximo ano.

A delegação minastenista con-
tou com os nadadores Amanda 
Souza, Ana Gabriela Nogueira, 
Antonio Simão, Artur Becker, Cauã 
Paduani Peixoto, Cecília Ganem, 
Clara Timo, Eduarda de Almeida, 
Eduarda Patto, Gabriela Rubiano, 
Henrique Baltazar, Julia Couto, 
Laura Motoso, Livia Lodi, Lucca 
Habaeb, Luiz Eduardo Reis, Maria 
Rabelo, Mariana João, Paulo Don-
nabella, Pedro Henrique de Almei-
da, Pedro Henrique Miranda, Re-
beca Souza, Theo Moreira, Tiago 
Deluca, Tiago Faleiros, Valentina 
Vallim, Bruna Amorim Soares, 
Victória Lanza, Carolina Gerken, 
Lucas Gomes e Teresa Lopes. Os 
atletas estão acompanhados dos 
técnicos Gustavo Piza, Bruno Be-
ling e Clarisse Vasconcelos.

Os técnicos Bruno Neves, Gus-
tavo Piza, Clarisse Vasconcelos e 
o preparador físico Jarbas de 
C. Filho fazem parte do Projeto 
Formação de Atletas por Meio 
do Investimento em Profissio-
nais do Esporte – nº 64, parceria 
Minas e Comitê Brasileiro de 
Clubes-CBC.
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