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Amigo oculto: brincadeira deve
injetar R$ 5,1 bilhões no Brasil
B

rincadeira
para uns, negócios para
outros. Assim podemos avaliar o amigo
oculto. De acordo
com pesquisa da
CNDL e do SPC Brasil, quem vai participar dessa confraternização deve gastar
um ticket médio de
R$ 59,40, o que resultará na injeção
de R$ 5,1 bilhões na
economia nacional.
Mas a palavra de
ordem, neste ano,
será economizar nos
presentes.

Economia – Página 5

Bernardo Dias

Nely Aquino na Câmara e
Marcelo Souza na CDL/BH

Quase 21% dos mineiros
vivem na linha da miséria
Já pensou em viver apenas com R$ 398 por mês? Pois essa
é a realidade de 20,9% dos moradores de Minas Gerais. Esse
dado corresponde a síntese de uma análise das condições
de trabalho, moradia, rendimento, pobreza e educação da
população brasileira com o objetivo de retratar a questão
social do país a partir de indicadores da PNAD Contínua.

A recomendação da pediatra Maria Albertina Rego
é clara: todo cuidado deve ser levado em consideração
na hora de fazer uma visita aos recém-nascidos. Ela
defende que o visitante não beije o bebê, além de
sugerir que o ideal é a pessoa ir de banho tomado e,
ao chegar ao local, faça a higiene das mãos. Ademais,
a visita deve ser breve.

Geral – Página 9

Saúde & Vida – Página 7

Futebol americano
chega à periferia

PJF comemora 10 anos da Guarda
Municipal e autoriza contratações

Política – Página 3

Nely Aquino comandará a Câmara de BH

O futebol americano já é realidade na periferia de Belo Horizonte. O jogador Adam Araújo, o popular Sargento, coordena
o FA de Favela, no bairro São Paulo. As aulas acontecem em
um campo de terra e tem como objetivo levar a modalidade
aos jovens e adolescentes do local.
Divulgação

A partir de 1º de janeiro, a vereadora Nely
Aquino (PRTB) irá comandar a Presidência da
Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ela chega ao posto com 24 votos válidos, garantindo
o lugar ainda no primeiro turno. Também, na
semana passada, o administrador de empresas e empresário Marcelo de Souza e Silva foi
eleito presidente da CDL/BH, entidade mais
expressiva do segmento comercial do país.

Visitas a recém-nascidos
requer cuidados especiais

Durante cerimônia pelas comemorações dos
10 anos da Guarda Municipal em Juiz de Fora,
o prefeito Antônio Almas (PSDB) declarou que
está em andamento o processo de contratação
de mais 24 novos guardas com a finalidade de
fortalecer a equipe, que já conta, atualmente,
com 93 profissionais.

Esporte – Página 12

Cidades – Página 10

Empresários não vão contratar para este Natal
Uma pesquisa com quase 6 mil empreendedores comprova que 80% deles não fizeram contratações para o Natal.
De acordo com Luander Falcão, analista do Sebrae Minas, a
cautela dos empresários acontece devido a uma expectativa
moderada em relação às vendas.
Economia – Página 4

Marcelo Souza irá presidir a influente CDL/BH
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Daniel Amaro

O

Brasil é um dos países mais desiguais do
mundo, ocupando a
10ª posição no Relatório de
Desenvolvimento Humano
(RDH) da Organização das

Nações Unidas. E isso se manifesta das mais diversas formas, porém a desigualdade
na distribuição de renda é
estarrecedora. Para se ter
uma ideia, os 5% mais ricos
do país recebem, por mês, o
mesmo que os demais 95%
mais pobres juntos. Buscando

Por que existe tanta desigualdade
social no Brasil?
Nós temos uma desigualdade estrutural histórica
que vem de séculos. O país teve quase 400 anos de escravidão, governos voltados à extração, não se investia
em educação, tanto que nossas universidades foram
praticamente as últimas a serem criadas na América
Latina. Isso tudo explica as desigualdades que temos
atualmente e vamos ter por um bom tempo.
Outro aspecto é que depois que o Brasil virou uma
República, foram tomadas decisões que, ao invés de
corrigir, ampliaram ou mantiveram as desigualdades.
Por exemplo, nunca houve uma inserção da população
negra e o país ainda é racista e excludente. Historicamente, não foi possível superar esse problema, pois não
teve uma política pública séria para isso. Nós também
sempre tivemos um sistema tributário muito benevolente com aqueles que são ricos. Todas as leis tributárias,
ao longo do tempo, foram feitas no sentido de manter
privilégios para quem já está no topo.
Até muito pouco tempo, não tínhamos um estado de
bem-estar social, ou seja, todo mundo tinha que se virar
para conseguir educação, saúde, assistência e isso é um
fator de desigualdade muito pesado, pois se o governo não
oferece esses serviços adequadamente para quem é muito
pobre, isso reduz a renda familiar e aumenta o desequilíbrio. A Constituição Federal de 1988 foi o primeiro passo
na história do país no sentido de redução da desigualdade.
Nós só não temos um panorama melhor, hoje em dia,
porque começamos recentemente o processo de inclusão.

O brasileiro tem consciência dessa
disparidade?
Ele sabe que existe uma desigualdade, mas talvez
não consiga calcular o tamanho real. Nós fizemos uma
pesquisa com o Datafolha e concluímos que 9 em cada

entender esse desequilíbrio
social, conversamos com
Rafael Georges, coordenador
de campanhas da Oxfam
Brasil, organização sem fins
lucrativos que faz parte de
um movimento global contra
a pobreza, a desigualdade e
a injustiça.

Divulgação

Desigualdade social ainda é um
problema persistente no Brasil
Rafael Georges é
coordenador de
campanhas da
Oxfam Brasil

10 brasileiros entendem que o país é desigual. Quando
perguntamos o quanto eles imaginam que seria necessário ganhar para fazer parte do topo da pirâmide
dos 10% mais ricos, todos falam uma quantia muito
mais alta do que a real. Eles se surpreendem quando
ficam sabendo que o valor fica ente R$ 3 e R$ 5 mil.

Quem mais sofre com o problema?
A base da pirâmide social no Brasil é a população
negra, em particular a mulher negra. Existem diversos
fatores para esse fato, como a renda, exclusão sistemática histórica, preterição no mercado de trabalho,
sendo o racismo uma das explicações.
Outra razão é o acesso ao estudo. Existem pesquisas de desempenho educacional que identificam
que filhos de pais analfabetos têm mais chances de
continuarem analfabetos. A maioria da população
negra era analfabeta até pouco tempo. Esse é um
processo lento e que deveria ser acelerado.
E tem um problema na forma patriarcal na qual
a sociedade foi montada. Em via de regra, o trabalho
reprodutivo cabe à mulher, ela é quem tem a licença
maternidade e fica em casa cuidado do lar e do bebê.
Isso faz com que a mulher se limite em sua capacidade
de gerar renda. A mistura desses fatores deixa a
sociedade como está. Nós precisamos lutar contra o
que já identificamos como causas das desigualdades
permanentes.

Quais os reflexos da desigualdade?
A desigualdade é inaceitável e indesejável, pois
cria uma sociedade separatista. Ela também é um fator
de fomento da violência. Existem vários estudos que
apontam relações entre pobreza, rápida urbanização,
famílias desestruturadas e violência. E quando a disparidade é muito profunda impede a superação desses
outros problemas que estão por trás da violência.

Nós não podemos lidar com a desigualdade
como se o oposto dela fosse a completa igualdade. O termo correto é a equidade, que é a oferta
de oportunidades iguais para que as pessoas
possam desenvolver suas capacidades da melhor
forma que puderem. E nós estamos bem longe de
conseguir atingir isso.

Existe alguma ação feita em outros
países que pode servir de modelo
para o Brasil?
Existem vários modelos que podemos nos
espelhar para mudar as políticas públicas brasileiras. O primeiro deles é o sistema tributário. A
gente joga todo o peso dos tributos nas costas
dos mais pobres, isso porque a maior parte está
embutida nos produtos e serviços como alimentos,
medicamentos, eletrônicos, transporte e gasolina.
O valor é o mesmo, independente de quem está
consumindo. Com isso, os mais pobres pagam
mais, proporcionalmente em relação a sua renda,
do que os mais ricos.
Olhando para países desenvolvidos e capitalistas,
os que fazem parte da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), tem um peso tributário muito mais voltado em renda e patrimônio. Esse é
o modelo que o Brasil deveria adotar para ser mais justo.

Outro exemplo que podemos seguir é a eficiência
e progressividade na área social. O Brasil tem dinheiro
suficiente em caixa e o que precisa ser feito é melhorar
a gestão, com o aumento da transparência e fazer
chegar primeiro em quem mais precisa.

Qual seria o papel do governo para
melhorar esse quadro?
O governo precisa desempenhar diversos papéis para
vencer essa questão. Um deles é manter um balanço de
contas públicas em uma equação que inclua primeiro as
pessoas mais pobres. As políticas que visam controlar gastos por meio do corte de direitos não dão certo, pois vão
desacelerar o processo histórico de emancipação do país.
Entre outras ações importantes está o de mudar
o sistema tributário no sentido de reduzir a carga de
impostos dos mais pobres, implementar políticas mais
fortes de combate ao racismo, fazer uma revisão na reforma trabalhista e investir nas universidades públicas
para quem realmente precisa, pois hoje em dia estão
ocupadas por quem tem condições de pagar.
A longo prazo, o governo precisa manter políticas
educacionais inclusivas. O país conseguiu reduzir bastante a
quantidade de crianças fora da escola e o próximo passo é
fazê-las completar o ciclo de estudo e melhorar a qualidade
da educação básica. Esse é um dos grandes desafios do
governo, sobretudo na matemática e língua portuguesa.

EDITORIAL

Hyé Ribeiro

Mineração e agronegócio

Faltando 15 dias para assumir o Governo de Minas, o empresário Romeu
Zema (Novo) ainda debate com sua equipe o real e mais eficaz caminho a ser
trilhado na administração do Executivo estadual.
Por certo, não apenas os 75% dos eleitores que nele votaram no segundo
turno como também os milhares de mineiros irão participar de uma corrente
positiva na expectativa de dias melhores.
A gestão do futuro governador deve regularizar o pagamento do salário dos
funcionários públicos em dia, tendo como base decisões emanadas de resultados
mais amplos, uma vez que para solucionar essa questão o desenvolvimento
econômico é imprescindível. Mesmo porque, atualmente, há uma completa
estagnação do setor produtivo, não só par causa dos problemas mineiros, mas,
principalmente, em função da conjuntura nacional.
Muitas são as propostas colocadas à mesa do futuro chefe do Executivo
mineiro. É inquestionável a boa vontade dos empresários no que diz respeito
as ideias que tem como objetivo ampliar os investimentos provocando uma
reação efetiva, o que vai gerar empregos e impostos. Para mais agilidade neste
sentido, eles cobram o fim de algumas barreiras burocráticas. Nesse viés, inclui
ainda o incremento de Parcerias Público-Privadas (PPPs), uma das vertentes
para alavancar recursos financeiros e solucionar problemas originados pela falta
de infraestrutura, especialmente referentes às estradas, aeroportos regionais,
rodovias, etc, que são indispensáveis ao soerguimento mineiro.
Zema há de priorizar ações capazes de incrementar setores como a produção mineral e metalúrgica do Estado, acrescentando-se nessa lista, o setor do
agronegócio, com destaque para a produção de leite, colheita de café, criação
de gado de corte etc, procedentes das lavouras e pastagens dos rincões mineiros.
É sempre bom lembrar a crescente contribuição do agronegócio mineiro para
o desenvolvimento nacional. A produção rural mineira vem contribuindo com
o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, quanto outros ramos,
inclusive a indústria, oscila com margem positiva aquém do esperado ou negativa
nos últimos anos.
Especificamente no setor mineral/metalúrgico são boas as expectativas. O
empresário e presidente do Sindicato da Indústria Mineral de Minas Gerais (Sindiextra), Fernando Coura, afirma que o ideal seria o segmento sair do patamar
dos 3%, passando para 6% do crescimento em relação ao PIB. Atualmente, a
cadeira produtiva já representa 350 mil empregos diretos e indiretos, em média.
E sua esperança na futura administração é enorme.
Para Coura, o próximo dirigente dos mineiros há de reconhecer a importância
do setor para a expansão e a retomada do crescimento econômico. O presidente
arremata sua opinião advertindo que não produzimos apenas minerais nobres,
como é do conhecimento de todos. Atuamos também para atender demandas
para quem necessita de metais não nobres, como brita, areia, cal e cimento.
Fica o recado: apostar no agronegócio e na mineração/metalurgia poderia
ser o pontapé inicial do caminho para se conter a crise econômica mineira.

Publicitário
hyeribeiro@gmail.com

“Meu coração está aos pulos!
Quantas vezes minha esperança será posta à prova?
Por quantas provas terá ela que
passar? Tudo isso que está aí no ar,
malas, cuecas que voam entupidas de
dinheiro, do meu, do nosso dinheiro
que reservamos duramente para educar os meninos mais pobres que nós,
para cuidar gratuitamente da saúde
deles e dos seus pais, esse dinheiro viaja
na bagagem da impunidade e eu não
posso mais.
Quantas vezes, meu amigo, meu
rapaz, minha confiança vai ser posta
à prova?
Quantas vezes minha esperança vai
esperar no cais?
É certo que tempos difíceis existem
para aperfeiçoar o aprendiz, mas
não é certo que a mentira dos maus
brasileiros venha quebrar no nosso
nariz.

Meu coração está no escuro, a luz
é simples, regada ao conselho simples
de meu pai, minha mãe, minha avó
e os justos que os precederam: “Não
roubarás”, “Devolva o lápis do coleguinha”, “Esse apontador não é seu,
minha filha”. Ao invés disso, tanta coisa
nojenta e torpe tenho tido que escutar.
Até habeas corpus preventivo, coisa
da qual nunca tinha visto falar e sobre a
qual minha pobre lógica ainda insiste:
esse é o tipo de benefício que só ao
culpado interessará. Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do
meu povo sofrido, então agora eu vou
sacanear: mais honesta ainda vou ficar.

o meu carnaval, vou confiar mais e
outra vez. Eu, meu irmão, meu filho
e meus amigos, vamos pagar limpo
a quem a gente deve e receber limpo
do nosso freguês. Com o tempo a
gente consegue ser livre, ético e o
escambau”.
Dirão: “É inútil, todo o mundo aqui
é corrupto, desde o primeiro homem
que veio de Portugal”.
Eu direi: Não admito, minha esperança é imortal. Eu repito, ouviram?
Imortal! Sei que não dá para mudar o
começo mas, se a gente quiser, vai dar
para mudar o final!”

Só de sacanagem!
Dirão: “Deixa de ser boba, desde
Cabral que aqui todo mundo rouba”
e vou dizer: “Não importa, será esse

Título: Só de Sacanagem
Autora: Elisa Lucinda dos Campos
Gomes, capixaba, professora, poeta,
atriz, jornalista, LÚCIDA.
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Eleição agita a Câmara de
Vereadores e a CDL/BH

VIGÍLIAS
Desemprego geral

Divulgação

Durante a onda de desemprego que rondou 2018, algumas
situações chamaram atenção. Uma delas foi o boato de que a
atual direção da Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg) teria demitido mais de 600 funcionários no
segundo semestre. Uma loucura!

Eujácio Silva

D

Analistas econômicos de plantão, incluindo o professor do departamento de Economia da UFMG Frederico Jayme, consideram
que no governo Bolsonaro (PSL) muitas políticas sociais serão
minimizadas, inclusive a que fortalece o salário mínimo. Será?

Marcelo Souza é o novo
presidente da CDL da capital

ardo

Dias

Eleição na CDL/BH

Nely Aquino comandará a
Câmara de BH por 2 anos

S

Ao longo dos anos, o deputado do PDT, Alencar da Silveira
tem participado da mesa diretora da Assembleia, mesmo que
em cargos de menor relevância. Agora, quando se discute a formação de chapas para a próxima eleição na Casa, o parlamentar
volta a pleitear continuidade no mesmo espaço. Mas, desta vez,
parece difícil conseguir êxito, dizem alguns jornalistas de plantão.

Jogo político

A semana foi de intensa movimentação,
pois além do pleito
realizado no âmbito da Câmara
Municipal, entre
os empresários
re g i s t ro u - s e a
reunião para a escolha
dos membros da diretoria da
Câmara de Dirigentes Lojistas de
Belo Horizonte (CDL/BH) e coube ao
administrador de empresas e empresário Marcelo de Souza o cargo de presidente
da entidade, com mandato de 3 anos. Por lá,
não houve disputa, uma vez que a eleição
foi de chapa única e tudo aconteceu em um
ambiente tranquilo, segundo apurou nossa
reportagem.
A CDL/BH é considerada a mais significativa entre todas entidades do Brasil e,
segundo o atual presidente, Bruno Falci, o
modelo da capital mineira inspira muitos
dirigentes das coirmãs pelo país afora.

Na opinião do deputado do PT do Paraná Enio Verri, o próximo governo precisa olhar de perto o que vem acontecendo com
as agências reguladoras no Brasil. Na avaliação do parlamentar,
são feitas enormes manobras políticas visando designar nomes
voltados para interesses escusos e isso termina servindo de ponto
de apoio para empresários. Cruz credo, gente!

Política em Sabará
Diante da completa falta de recursos financeiros, especialmente para fazer investimentos nos bairros periféricos da cidade, o
prefeito de Sabará, Wander Borges (PSB), anda sumido do cenário
político. Ex-deputado e ex- secretário de Estado, Borges, de acordo
com amigos próximos, não almeja continuar na vida pública.
Cena única. Ao longo dos anos, esse tem sido o discurso
do atual prefeito. Mas, no fim das contas, sempre aceita o
desafio de concorrer a cargos tanto para o Legislativo como
para o Executivo. É aguardar para conferir...

Política nacional
Segundo fontes de Brasília, atualmente, existem cerca
de 86 parlamentares federais processados ou que têm seus
nomes envolvidos em denúncias. Isso ainda vai render muita
cena para a Polícia Federal, podem apostar.

ouza, que atua nos bastidores da CDL/BH desde 1988, afirma que sua principal
bandeira será se aproximar ainda mais do associado. “Quero que eles percebam que a entidade está gerando valor para o seu empreendimento”, finaliza.

João sem Deus

Representantes da AMM
se reúne com promotores
O terceiro vice-presidente da AMM e prefeito
de Pirajuba, Rui Ramos (PP), representou o presidente da Associação, primeiro vice-presidente da
CNM e prefeito de Moema, Julvan Lacerda (MDB),
na reunião. Ramos conta que, como presidente
da Associação dos Municípios da Microrregião do
Vale do Rio Grande (Amvale), já havia se reunido
com promotores das comarcas dos prefeitos que
compõem a entidade para mostrar os prejuízos
que esses atrasos trazem à população.
O prefeito salienta, ainda, que o Ministério
Público, como órgão fiscalizador, pode cobrar
pela não prestação de algum serviço da administração municipal, que está sem recursos em
caixa até mesmo para os salários dos servidores.
“Por sugestão dos promotores de lá, viemos a
Belo Horizonte conversar com o promotor José
Carlos Fernandes, que é o responsável pelo
Estado todo na questão do patrimônio público.
Viemos em nome da AMM, representando o
presidente Lacerda. Fomos muito bem recebidos. O que nós insistimos muito com eles é a

revogação do Decreto 47296, de 27/11/2017,
que impediu o repasse automático dos impostos, principalmente do ICMS e do IPVA e dá a
chance ao governo de colocar todo o dinheiro
no caixa único do Estado e repassar às prefeituras na hora que quiser. Eles vão estudar o
cancelamento desse decreto e nos ajudar. Saio
daqui muito otimista”, reforça o prefeito.
Participaram da reunião os prefeitos de Pirajuba, Rui Ramos; Ponto dos Volantes, Leandro
Santana (PSDB); Uruana de Minas, Ronaldo Morais (PTB); Nepomuceno, Luiza Menezes (PSD);
Curvelo, Maurílio Guimarães (DEM); Além Paraíba, Miguel Junior (DEM); Uberaba, Paulo Piau
(MDB); os assessores jurídicos da AMM, Thiago
Ferreira e Wederson Adinvíncula; os promotores
Luiz Henrique Borsari (Uberlândia); Paulo Junior
(Passos); Eduardo Machado (Lavras); Nilo Alvim
(Paracatu); o coordenador do CAOPP, promotor
José Carlos Fernandes Junior, o coordenador da
17ª Promotoria de Justiça da Capital, Leonardo
Duque Barbabela.

Conhecido como João de Deus, o espírita goiano que fazia
cirurgia sem cortes, cuidava da vida das pessoas com problemas
neurológicos, agora denunciado por várias mulheres, está no
olho do furacão. Analisando essa situação, o professor e filósofo
Luiz Felipe Pondé arremata: “O assédio em grupos, inclusive
nos religiosos, sempre ocorre e essa é apenas uma constatação
da realidade brasileira e mundial”.

Sucessão de Kalil
Um dos nomes mais badalados da política belo-horizontina
no momento, o vereador Mateus Simões (Novo), coordenador
do grupo de transição do governo Zema (Novo), está em lua
de mel com a população. Concede entrevista, é demandado
por políticos, enfim, vive o estrelato. Aliás, têm pessoas considerando que ele poderia se entusiasmar e querer disputar a
sucessão do atual prefeito da capital, Alexandre Kalil (PHS).
Mas, o prefeito, atualmente, está gozando de imensa popularidade, o que o tornaria um peso a ser enfrentando, com certeza.

Do discurso à pratica
Analisando o discurso do presidente eleito, Jair Bolsonaro
(PSL), no dia da diplomação do TSE, a jornalista Cristiana Lôbo
comentou: “O futuro chefe da nação ressaltou o uso das redes
sociais para contato direto com os eleitores. Foi um discurso político,
resta saber como isso vai funcionar quando chegar ao governo, com
suas complexidades e demandas intensas”, disse a comunicadora.

Patrus presidente
Tido como futuro presidente da Assembleia, o deputado
Agostinho Patrus Filho (PV), até então um parlamentar de
gestos discretos no âmbito da Casa, já não consegue andar
tranquilamente pelos corredores, pois logo vem uma enxurrada
de “amigos” para cumprimentá-lo. Êta povo esperto, gente.

AMM

iretores da Associação Mineira
de Municípios (AMM), prefeitos e
assessores jurídicos da entidade se
reuniram com o coordenador do
Centro de Apoio Operacional das Promotorias
de Justiça de Defesa do Patrimônio Público (CAOPP), promotor José Carlos Fernandes Junior,
o coordenador da 17ª Promotoria de Justiça da
Capital, Leonardo Duque Barbabela, e cinco
promotores de regionais mineiras, quando
solicitaram a revogação do Decreto 47296, de
27/11/2017 para impedir que o Estado de Minas
Gerais, de forma deliberada, obstrua os repasses
automáticos aos municípios.
No encontro, os prefeitos apresentaram a
crítica situação financeira dos municípios em
virtude dos atrasos nos repasses do Estado aos
caixas das prefeituras, com débitos acumulados
em mais de R$ 10,5 bilhões. Parte dessa dívida
é referente a repasses constitucionais – ICMS,
Fundeb e IPVA – que não estão sendo feitos
desde a publicação do decreto.

Abaixo o salário mínimo

Esperto deputado

Bern

Possivelmente antes da virada do ano, os 12
vereadores de Belo Horizonte que fazem oposição ao prefeito Alexandre Kalil (PHS) tenham
minimizado seus discursos. Aliás, essas críticas
foram externadas, inclusive, horas seguintes ao
anúncio do resultado da eleição que consagrou
a vereadora Nely Aquino (PRTB) como presidente da Casa no primeiro turno.
Esse raciocínio pode ser fundamentado no
fato de que o chefe do Executivo municipal só
se envolveu na eleição da Câmara depois de
ter sido demandado por vários vereadores, incluindo seu líder na Casa, Léo
Burguês (PSL), e também o
experiente vereador Preto
(DEM). Ambos atuaram
nos bastidores no sentido de
evitar que os candidatos mais
incisivos contra a administração
de Kalil conquistassem êxito.
Até mesmo o reticente atual presidente da Casa, o tucano Henrique Braga, foi um
dos ratificadores dos nomes da futura mesa
diretora. Segundo ele, são parlamentares de
bom senso e harmonia. Além disso, ele não
se importou com o fato da futura dirigente ser
uma vereadora sem tanta experiência para desempenhar atividades impostas para o posto.
Sabidamente e como propalado está em
jogo a sucessão de 2020, alguns dos candidatos
derrotados entraram na disputa pela direção
da Câmara sabendo da dificuldade de uma
consagração, mas, apesar disso, aproveitariam
para colocar seus nomes em evidência. De olho,
é claro, em suas próprias reeleições, além de
tentarem sinalizar algum tipo de dificuldade na
vida do prefeito Kalil do ponto de vista político.
A sucessão para a Prefeitura de Belo Horizonte
acontecerá daqui exatos 2 anos, mas os bastidores dessa realidade já estão sendo levado a
efeito desde agora.
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Cuidado com ele
Relativo às denúncias envolvendo o deputado federal Onyx
Lorenzoni (DEM), futuro ministro da Casa Civil, eis a opinião da
professora de Direito Internacional da USP Maristela Basso:
“Seria bom o presidente Bolsonaro (PSL) ficar atento. Afinal, a
situação não é nada confortável e pode haver desdobramentos
desagradáveis”, declara.

Militares em excesso
Mesmo torcendo para um mandato de êxito, o cientista
político Ricardo Sennes considera que houve exagero na
convocação de militares para o primeiro escalão do governo
de Bolsonaro (PSL).

Candidata de Kalil
A candidata do prefeito Kalil (PHS) venceu a eleição para
Presidência da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. A
vereadora Nely Aquino (PRTB) vai presidir a Casa a partir
de janeiro de 2019. A parlamentar, que exerce seu primeiro
mandato, teve 24 votos.

Prefeitos apresentaram crítica a situação financeira dos municípios
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Crescimento pífio
O crescimento da indústria nos últimos 12 meses foi pífio.
“Vamos torcer para um cenário diferente, mais proativo em
2019”, sentencia o jornalista especializado em política econômica João Borges. Essa batata está assando no colo do
poderoso presidente da Confederação Nacional da Indústria
(CNI), Robson Andrade.

Política em MOC
Do alto de seus 84 anos, o prefeito de Montes Claros,
Humberto Souto (PPS), não nutre expectativa de disputar a
reeleição. Com isso, a sucessão da capital do Norte de Minas
começa a ser discutida em locais públicos, inclusive no famoso
Café Galo, no Centro da cidade. Por lá, já se fala em nomes
como o deputado federal eleito Marcelo Freitas (PSL) e os
estaduais Arlen Santiago (PTB), Tadeu Martins Leite (MDB)
e Gil Pereira (PP).

Vendas das estatais?
Embora eleito com a maioria dos votos, o futuro governador
Romeu Zema (Novo) já começa a ser vítima da maledicência
dos seus adversários. Eles estão espalhando, especialmente, na
porta do Café Boca de Pito, na Savassi, que Zema viajou para
Londres, recentemente, com a finalidade de acertar a venda
de algumas estatais mineiras. Eu, hein?!

Kalil no Sicepot
Na festa de comemorações pelos 50 anos do Sindicato da
Indústria da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais, o
famoso Sicepot-MG, o prefeito Alexandre Kalil (PHS) chegou
quando já acontecia um jantar, foi recebido pelo presidente
Emir Cadar Filho, sentou-se a uma mesa com amigos e permaneceu por cerca de 2 horas, porém de maneira muito reservada.
Cena única – Mas, apesar de sua discrição, dominou a cena
diante da ausência do atual governador Fernando Pimentel
(PT) e do eleito Romeu Zema (Novo). Coisas da política mineira.

PT bate cabeça
Por enquanto, não há acordo entre os diferentes grupos do
PT na Assembleia. Apesar de serem apenas 10 parlamentares,
a falta de coesão pode levar o grupo a ficar de fora da mesa
diretora da Casa. A não ser que tenham juízo e até o mês de
janeiro voltem atrás em suas posições antagônicas, dizem os
especialistas no assunto.

15 a 22 de dezembro de 2018

Quatro a cada cinco empresários
não irão contratar neste Natal
Esse número representa 80% dos entrevistados

Política internacional
Em Belo Horizonte, o professor de Relações Internacionais
da PUC Júlio César Buére atacou sem piedade: “A sinalização
da política internacional do futuro presidente da República
não é nada animadora. Ele poderá ter problemas sérios nesta
área”, comenta.

EDIÇÃO DO BRASIL

Falta de qualificação

Loraynne Araujo
Ao contrário do que se pensava, o Natal não
será feliz para todos. De acordo com a pesquisa
Expectativas de Vendas e de Contratações para
o Natal 2018, feita pelo Sebrae Minas, na qual
ouvi-se mais de 5,8 mil empreendedores, 80%
dos pequenos empresários do país não pretendem fazer nenhuma contratação temporária.
Ou seja, quatro a cada cinco gestores não irão
mexer no quadro de funcionários.
Em relação aos demais, 9% tem intenção
de contratar de 2 a 3 funcionários, 7% irão abrir
apenas uma vaga e 1,5% disseram que vão contratar de 4 a 6 funcionários. O setor de serviços
será o que menos vai contratar (82%), seguido
pela indústria (80%) e o comércio (79%).
Luander Falcão, analista do Sebrae Minas,
diz que a cautela por parte dos empresários
se deve, principalmente, por uma expectativa
moderada em relação às vendas. De acordo
com o levantamento, 38% dos entrevistados
disseram que as vendas de Natal de 2018
serão iguais as de 2017. Já 30% acreditam
que o período será melhor se comparado ao
ano passado.
“Na percepção da maioria dos empresários,
este ano será pior ou igual ao que passou.
Por isso, eles estão optando por não fazerem
investimentos, afinal querem faturar mais em
2018. Além disso, para se contratar uma pessoa,
mesmo que temporariamente, há o custo da
admissão, treinamento e demissão”.
O analista afirma ainda que estamos em
uma trajetória ascendente para sair da crise
financeira, mas ainda vivemos um período
recessivo. “Há muitas famílias e empresas que
estão endividadas, o que inibe novos gastos e,
consequentemente, investimentos também.
Uma vez que estamos em um momento de
incertezas, podemos considerar a expectativa
de melhora razoável”.

Os empresários que disseram que pretendem contratar no fim de ano estão tendo um
problema: mais da metade (52%) afirmaram que a falta de qualificação é um empecilho para
o preenchimento das vagas temporárias. A maior dificuldade de contratação foi percebida no
setor da indústria (55%), seguida pelo serviço (53%) e comércio (50%). Em Minas Gerais, 55%
dos entrevistados declararam terem tido dificuldades em encontrar mão de obra qualificada.

Uma das lojas que optou por não contratar
temporários neste ano foi a Cia do Terno. O diretor de operações, Bernardo Magalhães, explica
que isso não é algo específico deste Natal, mas
um processo no qual as lojas estão passando durante os últimos 4 anos. “Durante esse tempo,
melhoramos vários quesitos para chegarmos a
isso, como o sistema de distribuição de peças e
a automação de vários processos”.
Magalhães acredita que a não contratação
de temporários é algo positivo até para os
funcionários da loja. “É sempre bom economi-

camente abrir novas vagas de emprego, mas é
essencial mantermos com qualidade as que já
temos. Com o processo de modernização que
fizemos, vamos permitir aos nossos funcionários
ganharem mais no Natal com as comissões
das vendas, sem desrespeitar as normas trabalhistas”.
Ademais, o diretor comemora os resultados de 2018. Ele conta que foi um ótimo
ano para as lojas, com aumento de 10% nas
receitas em relação ao ano passado e o faturamento de R$ 212 milhões.

Prof. Antônio Balbino
CONSULTOR EMPRESARIAL
abbalbino@yahoo.com.br

Adalclever prestigiado
Quem teve a oportunidade de presenciar os bastidores
do grupo de transição do futuro governo estadual notou a
admiração de Romeu Zema (Novo) em relação à maestria do
atual presidente da Assembleia, Adalclever Lopes (MDB) na habilidade de costurar um ambiente favorável ao futuro governo.

Gestão Municipal III – Planejamento Estratégico da
Prefeitura – Controle e Execução de Projetos (Parte 5)
1 – Sinopse – Conforme o artigo anterior,
que retrata a “metodologia” do Planejamento Estratégico da Prefeitura, o presente artigo
visa a unificação das atividades de controle
e execução de projetos, no seu todo, abrangendo as atividades das unidades funcionais
compreendendo: I – Identificação da ideia e
ou oportunidade; II – desenvolvimento da
proposta: III – aprovação e transformação da
mesma em projeto: IV – controle, execução
e entrega do produto final ao prefeito. O
ideal é que o Plano Plurianual (PPA) seja a
materialização do conteúdo do processo do
Planejamento Estratégico. O PPA que está
previsto no art. 165 da Constituição Federal
retrata inicialmente os Objetivos Estratégicos,
que estão diretamente ligados aos propósitos
governamentais e os Macro Objetivos, que
resultam do desdobramento, em primeiro
nível, integrando as grandes linhas das ações
estabelecidas pelo prefeito e sua equipe.
Também é importante a integração com a
Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) que
detalham as condições em termos financeiros
de implementação de medidas que deverão
ser priorizadas no próximo exercício.
2 – Gestão Estratégica da Execução de
Projetos
2.1 – Orientações para os Resultados - Essas orientações visam: I - o estabelecimento
a curto prazo para os primeiros resultados;
II - assegurar os resultados a curto e médio

prazo em áreas prioritários do município
(saúde, educação, meio-ambiente, obras);
III – definir metas setoriais; IV – estimular
os esforços das secretarias para ampliar a
capacidade de produzir resultados.
2.2 – Desenvolver Capacitações – I –
capacitação intensiva e permanente dos
gestores e demais seguidores; II – garantir a
transferência dos conhecimentos e tecnologias para as equipes; III – manter o modelo
de gerenciamento e monitoramento dos
resultados da execução dos projetos; IV – desenvolver sistema informatizado de controle
dos projetos.
2.3 – Desenvolvimento de Projetos – I – o
setor responsável pelo controle do Projetos,
apresenta uma “bateria” para a orientação
de desenvolvimento dos projetos por meio das
seguintes “Planilhas Técnicas”: I – Planilha
“Cadastro de Projetos”; II – Planilha “Obras
e Instalações”; III – Planilha “Projetos (Informações)”; IV – Planilha “Detalhamento do
Projeto”; V – Planilha “Identificação do Projeto”; Planilha “Cronograma de desembolso”.
3 – Desconhecimento do Assunto – Sendo
a “evolução” do processo histórico da burocracia da prefeitura “recente”, o desconhecimento sobre “controle de projetos” torna-se
bem visível! Quando ingressa algum “quadro
comissionado” para a solução dos assuntos
afins, na maioria das vezes, estão inclinados

às ideias equivocadas no campo financeiro,
principalmente, na área de “desenvolvimento
urbano”!
4 – Competência para o Controle de Projetos – O prefeito será o responsável direto
pelo Controle dos Projetos, juntamente com
uma assessoria técnica. Haverá reuniões
quinzenais previamente marcadas, com os
respectivos usuários.
5 – Ferramentas de Controle – O controle
e o acompanhamento de resultados serão
veiculados de forma clara, por meio de sinalizações, à seguir: em andamento - executado
- permanente - alerta,
6 – Projetos Estruturados – Os projetos
serão estruturados com todos os requisitos
e técnicas de uma engenharia moderna
com seus objetivos, detalhamento técnico,
planejamento financeiro, orçamento, planilha de custos, cronograma de atividades,
cronograma de desembolso, participação de
conveniados, emissão de relatórios gerenciais
parciais, relatório gerencial final para o prefeito juntamente com as prestação de contas etc.
7 – Consideração Final – No caso de um
alerta detectado, o prefeito solicitará ao responsável pelo projeto, a elaboração de um
Plano de Ações Imediatas sobre as providências a serem tomadas, com prazos definidos,
para a respectiva solução.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

diretoria@imcont.com.br
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Amigo oculto deve injetar
R$ 5,1 bilhões na economia
Da redação
A brincadeira acontece na festa
em família, na reunião entre amigos e, até mesmo, na confraternização dos colegas de trabalho, mas
para o comércio o amigo oculto
é coisa séria. De acordo com o
estudo da Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil), aproximadamente, R$ 5,1
bilhões serão injetados na economia nacional devido à tradição.
Além do mais, neste ano, o gasto por presente será de R$ 59,49,
sendo que 34% dos brasileiros que
comprarão presentes no Natal
vão participar, em média, de um
ou dois amigos ocultos e cerca de
10% devem entrar em três ou mais
confraternizações, é o que mostra a
pesquisa realizada em 27 capitais.

Onde a brincadeira
mais ocorre:
Familiares
Colegas de
trabalho
Amigos

71%
35%
35%

Em média, preço gasto em presentes é de R$ 59,49
Em contrapartida, para 47%
dos brasileiros, economia na hora
de comprar o presente é a palavra
de ordem. O estudo revela ainda
que 50% vão participar por gostarem da interação, enquanto que
13% só entram no jogo para não
serem considerados antissociais.
Segundo o educador financeiro do SPC Brasil José Vignoli, a
confraternização coletiva resolve
a obrigação de ter de presentear
várias pessoas, já que cada um se
encarrega do seu amigo e, no fim,
ninguém fica sem presente. “No

amigo oculto é mais fácil acertar,
porque as pessoas sugerem o que
querem e o grupo decide um teto
de valor. É preciso focar no preço
estipulado, muita gente pensa que
é pouco, mas, se foi acordado por
todos, não tem porque não seguir.
Além disso, a pessoa precisa ver se
esta quantia está dentro do que ela
pode gastar”.
Vignoli orienta também que a
pessoa deve dosar a quantidade
de amigo oculto que irá participar.
“Tem gente que entra em todos
que é chamado e, no fim, acaba

gastando mais do que pode”. A
fisioterapeuta Priscila Damasceno
caiu nessa tentação ano passado. “Entrei no amigo oculto das
famílias paterna e materna, no
trabalho, em um só de amigas,
na faculdade e na academia. No
fim das contas foram R$ 400 só
na brincadeira. Ainda comprei
presente para meus afilhados e o
Natal ficou bem mais caro”.
Este ano, ela decidiu entrar
apenas nos grupos das famílias e
trabalho. “Ficaria chato eu ignorar
o evento acontecendo onde estou
diariamente, mas sugeri valores
mais baixos e todo mundo topou,
o importante é a confraternização”.

gastando alguma coisa, mas é um
valor muito baixo, eu mesma precisei desembolsar R$ 5, o restante,

tinha em casa. Usei e abusei da
criatividade e estou ansiosa para
ver a reação de quem vai receber”.

Outras possibilidades
Amigo chocolate: consiste na troca de chocolates e guloseimas entre o grupo com um valor estipulado.
Amigo desapego: cada um compra uma lembrança unissex
e, na hora de trocar os itens, uma pessoa pode “roubar” o presente. Se alguém pedi-lo, você é obrigado a ceder e pegar outro.

Divulgação

Pixabay

Brincadeira pode ajudar a controlar as finanças no fim do ano e circular muito dinheiro no país

Sem gastar quase nada
Para quem não quer gastar
quase nada, existe o “Amigo criativo”, que consiste em presentes
feitos pela própria pessoa. Na roda
de amigos da esteticista Graziely
Brigido, a brincadeira será assim.
“Nós pensamos nisso, pois alguns
estão bem apertados. Entretanto,
essa é uma tradição, desde que
saímos do ensino médio”.
O combinado foi cada um
confeccionar o presente do seu
amigo. “Claro que a gente acaba

Sebastião Jacinto

Fiemg apresenta proposta
da indústria mineira a Zema

Flávio Roscoe: “Para a indústria, o problema se refere às
políticas desatualizadas e distorcidas que segmentam mercados”

A

Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais (Fiemg),
por meio do Conselho
de Política Econômica, apresentou ao governador eleito
de Minas Gerais, Romeu Zema
(Novo), o documento “Propostas para o Brasil e Minas Gerais
crescerem” como contribuição
da entidade à nova gestão do
Estado. O documento é dividido em três partes, propostas
estaduais – que compreende
temas como política tributária
e ambiental, micro e pequenas
empresas, infraestrutura, além
de tecnologia e informação;
reformas estruturais (do Estado,
da previdência e tributária) e
medidas fundamentais complementares nas áreas de educação,
emprego e renda, infraestrutura,
ambiente de negócios, sistema
financeiro e equilíbrio fiscal.

Propostas
O presidente do Sistema
Fiemg, Flávio Roscoe, avalia
que uma das principais preocupações do setor industrial é
o tamanho do Estado atual.
Segundo o líder empresarial a
entidade apresentou a série de
propostas como uma tentati-

va de viabilizar a melhora do
ambiente de negócios junto ao
novo governo.
Para Roscoe, a federação
entende que o Estado tem
amarras que podem ser retiradas e que desburocratizariam
Minas Gerais, principalmente
na área ambiental, um dos
principais entraves da retomada
econômica do estado, segundo
o empresário.
Ainda segundo o líder empresarial, o Estado é grande,
oneroso e ineficiente. “Para a
indústria, o problema se refere
às políticas desatualizadas e distorcidas que segmentam mercados; dificultam o acesso das
empresas a fatores e recursos,
além de limitar a competição,”
reiterou.
Já o presidente do Conselho
de Política Econômica da Fiemg, Tadeu Monteiro de Barros,
enfatizou que o equilíbrio fiscal
é o pilar do desenvolvimento.
“Precisamos reorganizar nossa
situação fiscal, além de nos
livrarmos do manicômio tributário que afugenta investimentos e fomenta a estagnação.
Precisamos ter em mente que
é a geração de riqueza que é,
de fato, a mola propulsora de
bem-estar”, disse.

Quem procura o primeiro emprego faz

Curso
Técnico
no Senac.
Leandro Monteiro Silva,
aluno Senac que chegou
com tudo ao mercado.

Quem faz Curso Técnico no Senac pode
conciliá-lo com o Ensino Médio e garantir
uma enorme vantagem no currículo
na hora de procurar um emprego.

Só o Senac tem:
Parcelas fixas que cabem no seu bolso
Desconto para comerciários e seus dependentes e ex-alunos*
Método educacional exclusivo
Possibilidade de encaminhamento profissional pelo Rede de Carreiras
*Consulte condições. Campanha válida para cursos iniciados em 2019.

Conheça também nossos cursos de Graduação e MBA.

Matrículas abertas.
Inscreva-se.
0800 724 4440
cursostecnicossenac.com.br
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DA COCHEIRA
É bom lembrar que o então secretário da Fazenda de Aécio
(PSDB), em Minas, foi Fuad Noman, o mesmo que mantém as
contas da prefeitura de Kalil (PHS) em dia.

OS FILHOS DO BOLSONARO - Nos últimos dias, o povo brasileiro se deparou com problemas criados pelo filho mais velho do
presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). O fato se prende ao Conselho
de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), um órgão da Receita
Federal que identifica movimentações financeiras anormais de
pessoas que não têm lastro para tal. O caso chegou ao Bolsonaro,
já que sua esposa recebeu um cheque de R$ 24 mil do assessor de
Flávio Bolsonaro (PSL), que ainda é deputado estadual do Rio de
Janeiro. O fato me fez lembrar do velho político mineiro governador
Israel Pinheiro da Silva que, no exercício do seu mandato de chefe
do Executivo mineiro, impediu que seu filho Israel Pinheiro Filho disputasse uma vaga para a Câmara Federal. Israelzinho, como sempre
foi chamado, ficou desempregado, pois nem mesmo no governo do
pai ele poderia servir como assessor. Lembro-me também que ainda
governador de Minas, ele fez uma viagem ao Japão com o então
governador indicado, Rondon Pacheco e, naquela oportunidade,
pediu ao futuro governante de Minas que nomeasse Israelzinho
para algum cargo no Estado. Rondon prometeu, mas não cumpriu.
A esposa de Israelzinho, Vera Pinheiro, foi trabalhar no gabinete do
deputado João Ferraz na Assembleia para poder ajudar na casa e
ele, engenheiro formado, teve que fazer “bicos” para sobreviver. O
filho do ex-governador só ganhou um cargo na administração de
Luiz Verano, quando foi nomeado secretário de Obras e presidente
da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap).

Sérgio Moro em conversa com Alexandre de Moraes, que
também foi ministro da Justiça, ficou sabendo que dificilmente
a Polícia Federal informa onde vai. O ministro acorda pela
manhã e descobre como todos onde a PF foi e quem prendeu.
O caso de Flávio Bolsonaro pode atrapalhar a posse de
Jair Bolsonaro (PSL) em Brasília. O PT já está preparando
manifestações.
Falando em PT, o partido já fez escala para Lula não ficar
sozinho no Natal e Ano Novo nas dependências da PF do Paraná. Militantes farão plantão na porta da cadeia.

MAIS UMA VEZ AÉCIO NEVES – No dia 11 acordamos com a
informação de que a Polícia Federal estava novamente investigando
Aécio Neves (PSDB) e, mais uma vez, era alguma coisa relacionada
a Friboi, onde políticos de vários partidos foram buscar dinheiro para
suas campanhas. Interessante é que vem e vai eleição, eles não
emendam: o dinheiro sempre é originado das empresas. Aécio foi
um bom governador de Minas, manteve em dia o pagamento do
funcionalismo e realizou muita coisa. Mas o seu comprometimento
com o ilegal o colocou a nível de outros políticos que usaram a
mesma coisa.

A NI V E RS A RI A NT E S
Domingo, dia 16 de dezembro
Ananias Neves Ferreira
Coronel Jonas Cruz
Madalena Viana - Curvelo

Segunda-feira, 17
Jornalista Oswaldo Diniz - Rádio Itatiaia
Jornalista Cecília Ribeiro
Ludmila Marques Capanema

Terça-feira, 18
Larissa Lucas - Contagem
Médico Ilânio Starling
Rafael Vaz de Melo

Quarta-feira, 19
Ministro João Camilo Pena
Izabel Ferreira - Rádio Itatiaia
Dr. José Ernesto - Brumadinho

Quinta-feira, 20
Orlando José – Rádio Itatiaia
Jornalista Helen Araújo - Rádio Itatiaia
Dorinha do Amaral

Sexta-feira, 21
Valéria Lucas Bambirra - esposa de Luizinho Castro e Silva
Ludmar Valente Diniz
Otacílio Borges

Sábado, 22
Jornalista Antônio Silveira Soares
Ana Flávia Jordane
Jose Maria Cançado

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

Sesc abre inscrições para
cursos na área de cultura
São aulas gratuitas de dança, música erudita e canto coral
Aprender a dançar, cantar ou tocar um instrumento
musical faz parte do imaginário de grande parte de
crianças e adolescentes. Para
quem quer dar os primeiros
passos em uma carreira artística na dança ou na música,
o Sesc em Minas traz uma
ótima oportunidade neste
mês de dezembro. Estão
abertas as inscrições para as
próximas turmas da Orquestra de Câmara Sesc, Coral
Jovem Sesc e para o Núcleo
de Formação em Dança, em
Belo Horizonte. Ao todo são
80 vagas, sendo 10 para Orquestra, 10 para o Coral e 60
para o Núcleo de Formação
em Dança. As inscrições são
gratuitas.

Inscrições
Para participar da Orquestra de Câmara Sesc, o aluno deve ter idade
entre 10 e 14 anos completos até o início do curso. Para o Coral Jovem Sesc,
de 15 a 18 anos completos e ser estudante regularmente matriculado na
rede de ensino pública e/ou particular. As inscrições devem ser feitas, no
Sesc Palladium (Av. Augusto de Lima, 420, Centro), neste mês, até o dia
21. Em janeiro, os interessados têm do dia 2 ao dia 31 para se inscreverem.
As inscrições para o Núcleo de Formação em Dança vão até o dia 21 deste
mês e de 22 a 25 de janeiro. Os interessados devem ter idade entre 7 e 12
anos completos e serem estudantes regularmente matriculados na rede de
ensino pública e/ou particular. As inscrições devem ser feitas no Sesc Cenário
(Rua Viana do Castelo, 679, São Francisco).
Nos três projetos, as vagas são, preferencialmente, para dependente de
trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, com renda familiar
mensal bruta de até três salários mínimos. Os cursos são gratuitos e os alunos
inscritos receberão lanche e vale-transporte para participarem das aulas.
Informações sobre as inscrições podem ser obtidas no 3214-5362 (Orquestra de Câmara e Coral Jovem Sesc) e no 3439-8987 ou 3439-8988 (Núcleo
de Formação em Dança).
www.sescmg.com.br e conheça mais sobre os três projetos.

Sesc

Este colunista
com o apresentador do Viação Cipó, Otávio di Toledo,
em comemoração dos 15 anos
do programa
na TV Alterosa

Valdez Maranhão

15 anos

MORTE DE EDUARDO CAMPOS - Só agora chegou a Brasília
o processo da queda do avião que matou o candidato do PSB à
Presidência da República, Eduardo Campos, e mais seis pessoas
que o acompanhavam. O acidente foi na campanha de 2014. A
justiça de São Paulo já condenou o partido e os donos da aeronave
a pagar indenização à moradora do imóvel atingido. A sentença
determinou a indenização de 10 salários mínimos por danos morais
e prejuízo material ainda será calculado. Os condenados recorreram
ao Supremo Tribunal de Justiça.

Inscrições abertas para o
processo seletivo 2019
Núcleo de Formação em Dança
Orquestra de Câmara Sesc
Coral Jovem Sesc

Projetos gratuitos
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Visitas a recém-nascidos devem ser
curtas e seguirem normas de higiene
Na dúvida, pergunte e respeite a vontade dos pais

Pxhere

Pais pela primeira vez, a
apresentadora Sabrina Sato e
seu marido Duda Nagle compartilham vários momentos da filha
Zoe desde seu nascimento. Num
desses cliques postados nas redes
sociais, seguidores notaram que
o casal criou uma lista com 10
recomendações para quem fosse
visitar a menina na maternidade.
As exigências iam de colocar
protetores de sapato a não beijar
a bebê e nem sua mãozinha. Na
internet, muitos fãs criticaram o
casal por acharem que havia uma

preocupação exagerada. Mas,
segundo a especialista em pediatria e membro da Sociedade
Brasileira de Pediatria (SBP) Maria Albertina Rego, nos primeiros
dias de vida, esses cuidados são
essenciais e recomendados pelos
próprios pediatras.
“É preciso entender que o
recém-nascido tem um risco
muito maior do que crianças
mais velhas e, principalmente,
adultos de pegar alguma doença”, explica Maria. Para evitar o
adoecimento dos pequenos, todo
cuidado é pouco. “As pessoas
falam no rosto da criança e nós
lançamos perdigotos que alcan-

çam até um metro de distância.
Enquanto você está falando sobre
com quem ela parece ou não,
está jogando saliva. O que é um
risco muito grande porque essa
criança está sendo colonizada
pelas bactérias maternas e paternas”, completa.
Segundo a pediatra, os principais cuidados para visitar um
recém-nascido devem começar
antes mesmo de chegar na casa.
“Quem vem de fora, às vezes,
vem com roupas de um dia
inteiro de trabalho. O ideal é
que vá de banho tomado e com
roupas limpas. Outra dificuldade
é a higiene das mãos. A primeira
coisa a ser feita, por todos que
chegam, é lavá-las. Mesmo que
a pessoa não a pegue durante a
visita, ela pode colocar a mão, o
que pode dar início a uma colonização bacteriana”, alerta. Além
disso, pessoas com qualquer
doença, seja resfriado, diarreia,
furúnculos ou lesões na pele (exceto crônicas), não devem visitar
recém-nascidos.
Para a especialista, na dúvida
do que fazer ou não, pergunte e
respeite a vontade dos pais, já
que eles foram orientados pelo
pediatra. “Tem casal que gosta
muito de receber visita. Tudo depende da comunicação. Mas, no
geral, as mães gostam de visitas

Danny Braz
Engenheiro civil
welton@informamidia.com.br

Horta caseira: o impacto da
alimentação natural na saúde

N

os últimos anos, temos enfrentado diversos problemas de
saúde ligados aos maus
hábitos alimentares. A obesidade, alta taxa de colesterol,
riscos de problemas cardíacos, diabetes, entre outras,
são doenças comuns ligadas
ao estilo de vida que levamos. Porém, em um contexto
de sociedade, essas doenças
são apenas sintomas de que
algo está errado com nosso
grupo social. Não à toa,
passamos a prestar mais
atenção e a buscar meios de
combatê-las. Apesar disso,
uma ação na raiz do problema se faz necessária para
curar o problema social - e
não apenas seus sintomas.
Uma série de comportamentos destrutivos despertam o mau hábito alimentar,
que precisa ser combatido
exatamente pelo que é: um
hábito. A melhor maneira de
se fazer isso é construindo
um novo comportamento
que te permita trocar relações negativas por positivas.
Assim, a saída para se livrar
da má alimentação é justamente criando uma cultura
de boa alimentação, baseada em seu impacto positivo
na qualidade de vida.
Viveremos mais graças
aos avanços tecnológicos,
mas precisamos viver bem.
Com isso em mente, muitas
pessoas tem passado a buscar uma alimentação saudável por meio de alimentos

mais naturais, e não apenas
isso, criado novas relações
com a comida através da
mais simples prática milenar
da humanidade: o plantio.
Obviamente, ter uma
alimentação saudável traz
muitas vantagens. É possível
eliminar toxinas do corpo,
fortalecer o sistema imunológico, perder peso, ganhar
vitalidade e até combater
males psíquicos, como a
depressão. Isso tudo se baseando no simples equilíbrio
do organismo, que vem sofrendo muito com o abuso
alimentar das junk food,
por exemplo. Além disso, a
prática relaxante do plantio,
cuidado e colheita alimentam um hobbie saudável e
prazeroso.
Só parar de comer “besteira” não é o bastante e,
muitas vezes, comprar alimentos orgânicos é caro e
pouco recompensador, pois
isso não ajuda a ressignificar
a relação com a comida. A
cultura do cultivo próprio
de alimentos acaba sendo
uma saída mais completa,
interessante e revigorante.
Em uma horta caseira, agrotóxicos, conservantes, dentre
outras coisas, são evitadas
e ao menos uma parte da
alimentação consegue ser o
mais natural possível.
Os minutos ou horas passados cuidando da terra,
aliviam o estresse do dia a
dia, estimulam a sensação
de recompensa ao colher e

comer o que você mesmo
plantou - e ainda proporciona bem-estar. Realizar um
trabalho de jardinagem de
plantio é envolvente para
toda a família. Felizmente,
hoje já é possível ter uma
pequena horta caseira em
casa, sem ocupar muito
espaço, captando água da
chuva, irrigando automaticamente, como se faria com
qualquer jardim e mantendo
grande parte do trabalho
automatizado.
A tecnologia liberta as
pessoas da parte pesada
e complexa do trabalho,
porém sem precisar que o
processo seja industrial, em
escala agrária. Uma horta
caseira ainda pode ser um
prazer tranquilo e agradável.
Muitas pessoas têm jardins
em suas casas e apartamentos, e por que não dedicar
uma parte desses espaços
ao plantio de algo saudável
que contribuirá para a alimentação de toda a família?
Os benefícios são inúmeros.
O incentivo a essa cultura
de cultivo próprio, que já é
uma realidade, tem potencial de impactar cada vez
mais na qualidade de vida
das pessoas. Claro, não é
possível se livrar do supermercado ainda e nem de
outros cuidados com a saúde, mas é um passo muito
grande, positivo e autônomo
em direção a mudar relações
com a comida para comer
melhor e viver melhor.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

rápidas, de pessoas que a apoiam
e que estão envolvidas naquela
situação nova. Fora essas pessoas, seria melhor aguardar um
tempo até visitá-la”, orienta.

O que dizem as mães
Na experiência da auxiliar
contábil Eleuza dos Santos, mãe
de um menino que nasceu prematuro e que não pôde receber
visitas até o seu terceiro mês, a
maior dificuldade foi a falta de
bom senso. “Meu bebê era prematuro e tinha parentes que queriam vir todos os dias e, mesmo
falando que a pediatra restringiu
visitas, eles não percebiam que
estava falando deles. Queriam
pegar ele dormindo no carrinho
ou vinham muito tarde da noite,
até 21h”, conta.
O jeito foi organizar uma
agenda para o bebê. “Fui comunicando que as visitas estavam
liberadas nos grupos de Whatsapp por semana para evitar que
o bebê ficasse muito cansado.
Sempre de adultos, porque as
crianças têm muitas bactérias e
não foram liberadas a princípio”.
Mãe de primeira viagem, a
enfermeira Magda Chaves e sua
filha receberam visitas ainda na
maternidade. “Não só pessoas íntimas, mas colegas de trabalho e
amigos em geral. A maternidade

ficou cheia, o que foi um pouco
cansativo”, lembra.
Para ela, o ideal é que as
visitas liguem antes para avisar e
não tragam odores fortes. “Deve
ser rápido e com a higiene reforçada. Não usar perfume forte e
quem é fumante não deve fumar
logo antes de chegar na casa.
Não pedir para mãe acordar o
bebê também, pois custamos a
fazê-lo dormir”.
Receber um parente doente
foi uma das situações que ela
vivenciou. “Não ficar beijando
o bebê, de jeito nenhum. Nos
primeiros dias de vida, recebemos um parente gripado.
O pediatra tinha falado que,
de forma alguma, isso deveria

acontecer porque ela poderia
pegar a gripe e até bronquiolite.
E o que aconteceu? Ela adoeceu.
Sofri muito porque ela ficou bem
ruinzinha”, conta. Não tirar fotos
se a mãe não permitir e segurar
os palpites também são dicas
que a enfermeira dá. “A mãe está
insegura, são tantas coisas novas.
Fica muito desconfortável”, diz.

Uma das
exigências
seria colocar
protetores
de sapato

Divulgação

Leíse Costa

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

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

• Férias
• Feriados

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515
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Fashion law: saiba a importância das
marcas da moda se atentarem às leis

N

os anos 90, na cidade
de Paris, nascia uma das
principais marcas do mundo da moda, a Christian
Louboutin. Famosos pelos
saltos agulha muito altos, os sapatos da
grife têm um detalhe que os diferencia:
o solado vermelho. O próprio estilista
da marca, que leva seu nome, já disse
que os modelos ganharam identidade
própria quando ele, por curiosidade,
pintou a sola com o esmalte vermelho
de uma funcionária.
O sucesso se expandiu por todo o
mundo e outras marcas começaram a
produzir sapatos com o solado vermelho,
mas Louboutin entrou na justiça pedindo
a exclusividade do modelo que ele registrou em 2010 e, mais especificamente,
para sapatos de salto alto em 2013.
A marca enfrentou, nos últimos anos,
várias ações em diversos países como
França e Estados Unidos. Perdeu para a
empresa espanhola Zara, na França, porque a justiça considerou que a cor reivindicada não contava como referência para
identificar o calçado “com precisão”. Já
o tribunal de Paris lhe deu razão ante
a marca Kesslord, que foi condenada a
pagar 7.500 euros à grife. Contra a Yves
Saint Laurent, em um tribunal federal
de recursos dos EUA, o estilista francês
também saiu vitorioso.
O caso é o mais clássico relacionado
ao fashion law, também conhecido como
direito da moda, área jurídica que atende às demandas e problemas do setor.
A coordenadora de Direito da Moda da
OAB/MG, design e professora Barbara
Vanoni explica sobre o segmento. “É

tudo relacionado às leis que auxiliam os
estilistas em suas criações, design, cópia,
problemas trabalhistas e que envolvam
trabalho escravo na indústria, questões
contratuais do mercado, combate à informalidade do setor, além de trazer
mais segurança e respaldo aos
profissionais do ramo”.
Ela acrescenta que o fashion
law também atua na nova era
digital. “Tudo o que tange
ao direito da imagem,
trabalho entre influenciadores digitais e marcas, divulgação de
produtos, direito do
consumidor, questões ambientais e
tributárias, dentre
outros assuntos
que sejam relacionados ao aspecto
legal da moda”.
Barbara adiciona que a moda
está presente em
qualquer contexto social, desse
modo, os problemas existentes na
indústria existem
há muito tempo.
“Porém, conforme o mercado
vai mudando e o
comportamento

da sociedade também, novas áreas vão
sendo visadas para complementar umas
às outras, com intuito de profissionalização, formalização e segurança”.

A forma de consumir também
muda. “O consumidor e empresário de
hoje está vivendo a era da geração Y
e Z, onde é necessário transparência,
verdade, qualidade e credibilidade da
marca. Sendo assim, o fashion law
ganha visibilidade para dar o devido
contexto das tendências de mercado”.
O segmento é recente, mas
está ganhando força no Brasil e
no mundo. “Ainda são muitas
marcas e empresas que desconhecem o direito da moda,
bem como os próprios profissionais da área jurídica.
O termo ainda gera uma
série de dúvidas e, até
mesmo, preconceitos
para aqueles que
não sabem sobre
o assunto e não
e nte n d e m s u a
importância”.

Divulgação

Da redação

A advogada explica que o tema
vem sendo difundido por meio de
seminários, cursos e debates, além
das redes sociais. “No Brasil, o termo
tem se popularizado, mais precisamente desde 2012, com a criação das
comissões, principalmente de direito
da moda, que já existe em São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte e em
várias localidades do país. Contudo,
ainda é necessário profissionais que
entendam, de fato, o mercado da moda
para conseguir ser um bom advogado
e fashion lawyer”.

A moda e a lei
Barbara explica que as marcas
sempre devem estar atentas às leis e
que isso não diz respeito só ao mercado. “Elas precisam seguir a legislação
trabalhista, registrar seu nome e logo
para ter segurança e respaldo, porque
está relacionado a questões de branding
(gestão da marca). Se não faz isso, está
completamente vulnerável a sofrer cópia
e, eventualmente, ter dor de cabeça”.
Ela elucida que há casos diários e que
alguns vão além da área jurídica. “No
mercado da moda existem uma série de
questões históricas e artísticas que temos
que saber analisar. O profissional que vai
trabalhar nessa área, precisa entender
os conceitos que envolvem a criação,
porque do contrário, não vai conseguir
orientar seu cliente”.
É preciso ter uma noção ampla de
arte, criação e design. “Não é necessário
ser graduado em moda, mas é importante ter um estudo sólido na área porque
o mercado já inventou de tudo, então é
preciso diferenciar o que é uma identidade, um DNA e uma marca forte”, conclui.
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20,9% dos mineiros vivem na
linha da pobreza, divulga IBGE
Em 2017, essas famílias tinham R$ 398 para passar o mês

A

Síntese de Indicadores
Sociais (SIS), divulgada
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), revelou que em Minas Gerais, 20,9%
da população está na linha da pobreza. A síntese é uma análise das
condições de trabalho e moradia,
rendimento, pobreza e educação
da população brasileira com o objetivo de retratar a realidade social
do país a partir de indicadores da
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua (PNAD
Contínua).
Como no Brasil não há uma
linha de pobreza oficial, para
medir os níveis de miséria, o IBGE
utilizou como parâmetro a medida
calculada pelo Banco Mundial para
países como os da América Latina,
que determina o valor de US$ 5,5
por dia para a subsistência como
na linha da pobreza. Esse valor
equivale a R$ 406 por mês, o que
incluía, em 2017, 26,5% da população brasileira. Em Minas Gerais,
esse total, no mesmo período,
era ainda menor: R$ 398 é o que
quase 21% das famílias mineiras
tinham para conseguir sobreviver
durante um mês.
De acordo com a demógrafa
Luciene Longo, da Supervisão de

Disseminação de Informações
(SDI) do IBGE, Minas Gerais têm
mantido o nível de miséria nos últimos 2 anos. “Enquanto no Brasil
o percentual de pobreza e extrema
pobreza aumentou, aqui isso não
aconteceu. No corte US$ 5,5, em
2017, foi de 20,9%, em 2016 era
20,8%. Considerando o coeficiente
de variação da pesquisa, está estável”, comenta.
Segundo o IBGE, um dos indicadores mais relevantes para se
analisar as condições de vida da
população é a distribuição dos
rendimentos. Em 2017, mais da
metade das pessoas recebiam até
1 salário mínimo de rendimento
domiciliar per capita tanto no Brasil
(58,9%) quanto em Minas Gerais
(57,2%), enquanto a proporção
de pessoas que recebiam mais de
5 salários mínimos era de apenas
4,0% no país e 3,3% no estado.

Distribuição de
renda desigual
Para entender melhor essa
questão, alguns índices são calculados. Em 2017, o índice de Gini
(instrumento para medir o grau
de concentração de renda em determinado grupo) no Brasil era de
0,549 e em Minas Gerais 0,506,
quanto mais próximo de 1, pior
é a distribuição da renda. Outra

medida de desigualdade é o Índice
de Palma, que no mesmo ano era
de 3,51 para o Brasil e 2,89 para
Minas. “Significa que os 10% dos
mineiros mais ricos recebem 2,89
vezes o que os 40% mais pobres
recebem. Quanto mais próximo este
índice está de zero, menor é o nível
de desigualdade”, explica Luciene.
Em relação ao Brasil, Minas
é um dos estados com menores
índices de desigualdade. Para se
ter uma ideia, o nível de desigualdade no Distrito Federal superou as
outras 26 unidades da federação e
marcou 5,57.

Agência IBGE

Leíse Costa

Acesso à educação
é o mais grave
Como a pobreza é um fenômeno multidimensional, também
deve se analisar indicadores não
monetários, como a falta de acesso
à educação, à proteção social, à
moradia adequada, aos serviços
de saneamento básico e à comunicação (internet).
No Brasil, 63,2% das pessoas
residiam em domicílios com pelo
menos uma dessas restrições, em
Minas Gerais esse percentual era
de 51,9%. Enquanto a maior proporção de brasileiros tem restrição de
acesso aos serviços de saneamento
básico (37,6%), em Minas a principal restrição é a educação (30,4%).

Os mineiros de 25 anos ou
mais têm nível de instrução mais
baixo que a média nacional.
Quase metade da população
brasileira (49,4%) nessa faixa
etária tinha o ensino fundamental completo em 2017, enquanto
o percentual de pessoas com
ensino superior alcançou 15,7%.
Entre os mineiros, há uma proporção maior de pessoas, com
no máximo, ensino fundamental
completo (54,4%) e um percentual menor com ensino superior
completo (13,7%). “Na questão

Mais som, mais imagem, mais emoção. Mais tudo pra você!

do acesso educacional, a dificuldade é muito mais grave e séria
em Minas do que em relação à
média do país”, ressalta Luciene.

O que fazer?
Para erradicar a pobreza, o
estudo apontou que seria necessário investir R$ 10,2 bilhões por
mês na economia, ou garantir
R$ 187 por mês a mais, em média, na renda de cada pessoa nessa situação. A análise demonstra
que não só a incidência da po-

breza aumentou, mas também a
intensidade, já que em 2016 esse
valor era de R$ 183 a mais.
O analista da Síntese de Indicadores Sociais do IBGE, Leonardo
Athias, indica que, além de políticas públicas do governo, a melhora
nas condições do mercado de
trabalho é um dos caminhos que
podem contribuir para a redução
da pobreza: “ter oportunidades,
reduzir a desocupação e aumentar
a formalização. Obviamente, tem
uma série de efeitos que permitem
as pessoas saírem dessa situação”.

Luiz Henrique Moreira Temponi
Advogado
www.goncalvestemponi.com.br

Pode ou não pode animais em condomínios?

VERIFIQUE A CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA.

Inicialmente, devemos destacar
que grande parte das convenções de
condomínio e regimentos internos,
é de edifícios construídos há vários
anos e que, em regra, sobrepões o
que ordena a legislação, e o que ali
prescrever é a regra basilar para a
convivência condominial. Todavia, até
os dias atuais tais documentos não
sofreram qualquer alteração para
acompanhar o que indica a legislação
e o entendimento do poder judiciário,
por consequências esses instrumentos
prescrevem normas de convivência que
não comportam o avanço social e o
convívio pacífico do homem com os
demais animais.
Neste contexto, deve-se observar
que a relação entres os moradores de
um condomínio é de grande complexidade, ainda mais com a carga de
estresse que os moradores adquirem
no dia a dia e acabam trazendo isso
para convívio da coletividade condominial. Uma consequência desse estresse
são as diversas brigas que acontecem,
diariamente, nos condomínios, muitas
das vezes por pequenos ruídos do apartamento ao lado, um latido isolado no
período noturno ou por não gostar de
animais.
Com isso, devemos destacar os
cuidados que devemos tomar para

evitar conflitos desnecessários em
relação os animais que residem e
tem o convívio em condomínio o seu
habitat natural.
Assim, destaco que ter animais nos
imóveis são direitos de propriedades,
previstos no art. 1.228 do CC/02 Art.
1.228: “O proprietário tem a faculdade
de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem
quer que injustamente a possua ou
detenha”, e que deve sobrepor as
restrições administrativas impostas
pelos condomínios. Neste sentido,
verificamos o erro mais comum, para
pessoas que não têm conhecimento
técnico especializado em direito condominial, é observar o que prescreve
na convenção de condomínio que,
na grande maioria das vezes, prescreve que é proibido permanência de
animais nos apartamentos, todavia,
com o avanço comportamental do ser
humano para com os animas e estes
últimos cada vez mais se tornando
ente familiar, o poder judiciário foi
sensível ao interpretar a legislação, de
forma a pacificar o entendimento, no
sentido de ser permitido animais em
apartamentos.
O referido entendimento do poder
judiciário, apesar de permitir os animais em apartamento, verificou quer

deve ser cumprido alguns requisitos
para tanto. Quais sejam: segurança,
sossego e salubridade, com previsão no
artigo 1.336 do CC/02 Art. 1.336. “São
deveres do condômino: (...) IV - dar às
suas partes a mesma destinação que
tem a edificação, e não as utilizar de
maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou
aos bons costumes” e artigo 10 da lei
4.591/64, Art. 10. “É defeso a qualquer
condômino: (...) III - destinar a unidade
a utilização diversa de finalidade do
prédio, ou usá-la de forma nociva ou
perigosa ao sossego, à salubridade e à
segurança dos demais condôminos; IVembaraçar o uso das partes comuns”.
Com isso, podemos concluir que é
permitido ao proprietário ou possuidor
de imóvel em condomínio edilício
ter animais, independentemente do
que prescreve a convenção de condomínios e do porte do animal e a
referida quantidade destes, desde
que não comprometam a segurança
dos moradores, bem como a saúde e
salubridade de qualquer condômino,
funcionários e qualquer visitante que
ali esteja. Verificando tais informações
pode-se minimizar possível conflitos e
demandas judiciais inviáveis e tornar o
convívio dos animais nos condomínios
mais agradável.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

SOMENTE NOS CINEMAS

• Poltronas com movimento. • Você controla a intensidade.
• Som 7x mais potente. • Tela 40% maior.

Confira no BH Shopping.
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Montagem da tradicional cena de Natal completou 12 anos
Daniel Amaro
Nesta época do ano, quem passar
pelo Parque Municipal de Belo Horizonte
já pode conferir o presépio sustentável,
representando o momento do nascimento do menino Jesus. A responsável pelo
projeto é a ajudante de serviços operacionais do espaço Joana Aparecida Teixeira.
Usando a criatividade para confecção
das peças, a funcionária utiliza materiais
que encontra dentro do próprio parque
como folhas de palmeiras, bananeiras,
sementes, flores e frutos secos. A cena de
Natal pode ser vista de terça a domingo,
das 6h às 18h, até 6 de janeiro de 2019.
A tradição já se mantém há 12 anos.
Ao todo, o presépio possui oito personagens (José, Maria, menino Jesus, os três
Reis Magos, um pastor e um anjo). Além
disso, outros elementos também constroem a cena, como uma estrela guia, uma
ovelha com dois filhotes, uma vaca, um
burro e um galo. E mesmo que a estrutura

das figuras seja a mesma de anos anteriores, a cada ano os personagens bíblicos
ganham nova vida com roupas exuberantes e também com toques artísticos que
variam conforme a criatividade de Joana.
O talento da artista vem da infância.
“Minha mãe e avó tinham o costume de
montar o presépio todo ano. Na época,
nos brincávamos de fazer boizinhos e
vaquinhas com argila. Os meus bichinhos sempre eram os mais bonitos e
perfeitos. Depois de casada continuei
montando o presépio, mas dessa vez
com peças compradas”, conta.
Ela diz que sempre gostou de fazer
artesanato. No parque confeccionou
um pequeno presépio para ficar em sua
sala. “O diretor ficou encantado com
a beleza das peças e sugeriu que eu
fizesse um de tamanho grande. E assim
começou essa linda tradição que já dura
anos. Todos os materiais para criação
são recolhidos no parque mesmo. Os
únicos elementos químicos são a cola e
o verniz para acabamento”.

Normalmente, a temática do presépio segue o tema oficial da Campanha
da Fraternidade. Em 2018 é “Fraternidade e Superação da Violência” e o
lema “Vós sois todos irmãos”. Joana
adaptou o lema e trouxe para sua
criação o mote “Somos todos irmãos
em Cristo”, relacionando essa mensagem bíblica à necessidade de uma
sociedade mais fraterna, igualitária
e com menos violência. “Representei
a Maria com a pele negra e com o
filho branco no colo. A ideia é passar
uma mensagem de que somos todos
irmãos, independentemente da cor,
raça ou posição social”, diz.
A funcionária do parque diz que
ver o presépio montado é uma sensação muito boa. “É uma vibração
inexplicável. Quando vemos as pessoas
elogiando e fazendo fotos, as crianças
apaixonadas pelos personagens e
perguntando aos seus pais onde está
o menino Jesus. Tudo é muito gratificante”, encerra.

No dia 12, o auditório
do Museu, foi palco da cerimônia de comemoração
dos 10 anos da Guarda
Municipal (GM) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).
O evento contou também
com homenagem às entidades e parceiros que
colaboram no processo de
consolidação e trabalho
da GM. Além disso, foi
realizada a troca simbólica
das passadeiras, marcando
a progressão de carreira
que toda a tropa teve em
novembro deste ano, passando de “Guarda Um”
para “Dois”.
Durante o evento, o prefeito Antônio Almas(PSDB)
anunciou que está em
andamento o processo
para contratação de 24
novos guardas municipais.
A previsão é de que iniciem
suas atividades em 2019,
fortalecendo a equipe de
93 profissionais que já
atua no município.
Para a comandante da
GM, Emilce de Castro, a instituição foi marcada com
muitas lutas e conquistas

ao longo desses anos e ainda há muito para avançar.
Ela ressaltou que “a publicação do Estatuto Federal
das Guardas Municipais
contribuiu para o avanço
da atuação da corporação
e vem ajudando a garantir
a proteção sistêmica da
população, por meio do
patrulhamento preventivo
e dos trabalhos sociais
desenvolvidos em parceria
com diversos órgãos, promovendo a integração com
a comunidade”.
À frente da Secretaria
de Segurança Urbana e
Cidadania (Sesuc) desde
o final de novembro deste
ano, o secretário José Sóter
de Figueirôa Neto destacou
o reconhecimento que a
população de Juiz de Fora
oferece à instituição e os
“desafios que deverão ser
vencidos, como agregar
segurança à cidadania,
com realização de fóruns e
ações colaborativas, voltadas especialmente para os
jovens, que, muitas vezes,
envolvem-se em situações
de criminalidade”.

Outro desafio é a instalação do Sistema Único de
Segurança Pública (Susp)
em Juiz de Fora, instituído
por meio da Lei nº 13.675,
de 11 de junho de 2018,
que tem, entre suas finalidades, padronizar informações, estatísticas e
procedimentos, visando a
integração das forças de
segurança.

“Amigos
da Guarda”
O título foi oferecido aos
seguintes homenageados:
- 4ª Brigada de Infantaria
Leve Montanha;
- 4ª Região de
Polícia Militar;
- 3º Comando de
Bombeiros Militar;
- 4º Departamento
de Polícia Civil;
- Câmara Municipal
de Juiz de Fora;
Carlos Mendonça

Suziane Fonseca

Presépio sustentável é destaque Guarda Municipal celebra
no Parque Municipal em BH 10 anos de atuação em JF

- Departamento da Polícia
Federal em Juiz de Fora;
- Polícia Rodoviária Federal;
- Diretoria Regional do
Centro de Remanejamento
do Sistema Prisional
(Ceresp);
- Secretaria de
Administração e Recursos
Humanos da PJF.

Antônio Almas anunciou que está em andamento o processo
para contratação de 24 novos guardas municipais

belo
.
e
t
n
o
z
hori
e
d
a
d
i
c
.
e
d
a
d
r
de ve

ênCIa
CeNTRO de RefeR
Sa
da PeSSoa ido

Ra
U
t
I
e
F
e
r
P
a
,
l
a
Na ÁRea SOCI ONTe eStÁ
de BeLO HORIZ MUiTo PaRa CUidar
trabalHaNdo hor daS PeSSoaS.
Cada VeZ MeL
p o r aN O .
S
e
õ
Iç
e
F
e
r
e
d
milHõeS
alimentação
m
e
c
MaiS de doIS
re
fe
o
s
re
s Popula
utricionistas,
n
r
o
p
Os Restaurante
o
it
fe
io
com cardáp
de qualidade,
síveis.
a preços aces
S S oa id o Sa .
e
P
a
d
Ia
C
n
ê
R
fe
ove atividades
m
ro
p
C e NT RO d e R e
e
u
q
I,
P
R
lizando o C
ração social.
Estamos revita
te
in
e
e
d
ú
a
s
,
nção
de lazer, preve
ê n C Ia S O C Ia l .
T
IS
S
S
a
e
d
Ia
efeRênC
os em áreas
d
a
z
li
C e NT RO S d e R
a
c
lo
,
S
A
ito nos CR
il
Investimos mu
atender 177 m
ra
a
p
l,
ia
c
o
s
ade
de vulnerabilid
no.
famílias por a

pbh.gov.br

C I D A D E S

EDIÇÃO DO BRASIL
15 a 22 de dezembro de 2018

11

Fabriciano recebe 12 médicos QUEM SABE, SABE
do Programa Mais Médicos PAU LO C E SA R P E D R O SA
85 anos do Sindhorb-BH
PMCF

Advogado & Jornalista

Os 85 anos do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte (Sindhorb-BH)
foram comemorados em grande estilo no último dia 08 de dezembro. Durante a festa foi servida uma
saborosa feijoada, no Restaurante Sargas, localizado no Hotel Mercure Lourdes, ao som de boa música
e com a presença de muitos convidados ilustres.

Profissionais iniciaram os atendimentos no dia 10
A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de
Governança da Saúde, apresentou
os médicos que preencherão as vagas dos profissionais cubanos. No
total, são 12 médicos da Equipe de
Saúde da Família (ESF) que farão
atendimentos nas unidades do
Caladão, Floresta, Santa Cruz, JK,
Recanto Verde, Santa Terezinha e
Amaro Lanari.
Para o secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau,
Fabriciano sai na frente com a
contratação desses médicos. “Somos umas das poucas cidades
brasileiras que, depois da saída
dos cubanos, conseguiu preencher
as vagas rapidamente. Nosso time
está completo e pronto para atender a população”, afirmou.

Os profissionais iniciaram os
atendimentos na segunda, 10,
e a previsão é assistir todos os
pacientes que aguardam nas filas
de espera. Ffoi realizada ainda
uma reunião de alinhamento com
gerentes e supervisores da Atenção
Básica e Especializada, para orientar e definir o fluxo de atendimento
nas unidades.
O prefeito Dr. Marcos Vinicius
(PSDB) informou no rompimento
do contrato por Cuba que tinha
esperança na recomposição das
vagas rapidamente devido à grande oferta profissional na região.
Agora, o prefeito se disse satisfeito
com a chegada dos profissionais.
“Nossa cidade não ficou sem médicos nem um dia e, pra nós, isso
é que importa”, afirmou.

Com o anúncio do fim da parceria de Cuba com o Mais Médicos,
cerca de 16.150 profissionais deixaram o Brasil no final de novembro.
O rompimento do convênio, que
já durava desde 2013, preocupou
os municípios, que dependiam do
serviço dos profissionais.
Para o Médico e Referência
Técnica da Atenção Básica, Dr.
Caio Nêdes, a contratação desses
profissionais irá valorizar os médicos brasileiros e os da região.
“Estamos dando oportunidade
para os nossos e, ao mesmo
tempo, iremos continuar humanizando o tratamento com os
nossos munícipes. Tivemos uma
perda enorme, mas tudo já está
regularizado para voltarmos ao
normal”, concluiu.

No dia 11, o Servas vai promoveu
mais uma edição do Almoço de
Natal dos Idosos para mais de 150
velhinhos acolhidos nas Instituições
de Longa Permanência para Idosos
(ILPIs) de Belo Horizonte. O almoço
teve cardápio especial assinado
por nove chefs renomados e foi no
Nicolau Bar da Esquina, no bairro
Floresta.
Como no ano passado, todos
os envolvidos no almoço, incluindo
os chefs, são voluntários. Desta
vez, um grupo de 40 colaboradores
trabalharam para levar um pouco
de contentamento e alegria aos
idosos. “Foi mais um dia de festa, um
presente para eles. O almoço do ano
passado foi um sucesso porque os co-

laboradores acreditaram no trabalho
do Servas e isso só comprova que a
gente consegue atingir a nossa missão de dar mais tranquilidade para
a vida desses idosos. Estou muito feliz
de poder concretizar esse momento
mais uma vez”, afirma Carolina Pimentel, presidente do Servas.
Além do cardápio especial,
houve também à visita do Papai Noel
para alegrar e trazer à tona a criança
que tem dentro de cada um de nós.

Divulgação

Servas promove almoço de
Natal para idosos em BH

Carolina Pimentel,
presidente do Servas

Chefs: Leonardo Paixão (Nicolau Bar da Esquina), Flávio Trombino,
(Restaurante Xapuri), Gabriel Trillo (Restaurante Omilia), Américo
Piacenza (Cantina Piacenza), Júlia Martins (Espaço Júlia Martins),
Henrique Gilberto (Cozinha Tupis), Djalma Victor (Restaurante Osso),
Flávio Silva (Restaurante Taste-Vin) e José Siebra (Osteria Mattiazzi).

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

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

Rua Esmeralda, 592 - Bairro Prado - Telefax: (31) 3372-2700
E-mail: ab@encadernacoes.com.br
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Projeto leva futebol americano
para adolescentes carentes
FA de Favela acontece em um campo de terra do bairro São Paulo de BH
Loraynne Araujo

Adam Araujo

Conhecido por ser um esporte de
elite, principalmente no Brasil - seja
pelos equipamentos necessários
para a prática serem caros ou pelo
fato do acesso aos jogos ser apenas
para quem tem assinatura de canais
da televisão fechada -, o futebol americano não é mais coisa de rico. Pelo
menos essa é a ideia do FA de Favela.
Desenvolvido pelo jogador do
América Locomotiva, Adam Araújo
(conhecido como Sargento), o projeto acontece no bairro São Paulo,
região Nordeste de Belo Horizonte,
em um campo de terra. Ele conta
que a ideia de levar o futebol
americano para os adolescentes do
local estava no papel desde 2015.

Atualmente, o projeto acontece no Campo do Popular (Praça
Associação Atlética Popular), das
10h a 12h todos os sábados e
atende meninos de 12 a 18 anos,
mas a ideia para o ano que vem
é abrir espaço para as meninas.
“Tem 4 meses que o projeto começou e já estamos atendendo 12
jovens. Queremos aumentar esse
número”.
Para treinar com o Adam é
simples, basta comparecer no
horário marcado aos sábados.
Apesar de ter pouco tempo, o FA
de Favela já é conhecido nacionalmente, tanto que a NFL Brasil
fez matéria sobre o projeto e a iniciativa rendeu para o idealizador
ingressos para ver o Super Bowl,
em Atlanta.

“Eu queria que os jovens da
periferia tivessem acesso a esporte
que, para eles, não é fácil. Além disso, pensando no futuro, não existe
ninguém com mais garra, ambição
e forte do que o favelado, pois
eles estão sempre contornando as
adversidades. E nada melhor do
que essas características para um
jogador dessa modalidade”.
Morador do bairro, Araújo
conta que o nome é um trocadilho, pois junta o ‘FA’ de futebol
americano e as iniciais de favela.
“Apresentando a filosofia desse
esporte, que requer muita disciplina e dedicação, pode ser uma
forma de mudar o pensamento
desse jovem. O esporte mudou a
minha vida e quero que o mesmo
aconteça com eles”.

Mudança de vida
O auxiliar administrativo Bruno Domingues
conta que conheceu o futebol americano por meio
do atual presidente do
Galo Futebol Americano,
Wesley Oliveira. “Ele me
conheceu na igreja onde
éramos membros e disse
que eu tinha porte para o
esporte. Comecei a jogar
no extinto BH Eagles, mas
não fiquei muito tempo.

56ª edição do Troféu Guará premia
melhores do futebol de Minas Gerais
sua primeira temporada, Ricardo
Oliveira faturou dois Guarás: atacante da seleção e o artilheiro da
temporada com 22 gols.
O América ficou com o Guará
de campeão Mineiro Feminino.
Já o Guarani de Divinópolis também faturou por ter conquistado
o Módulo II do Estadual. Por
fim, o Coimbra levou o Guará
pelo título da Segunda Divisão
do Mineiro.
O Guará Especial foi concedido
à Associação Mineira dos Cronistas Esportivos (AMCE) pelos 80
anos completados em 2018. Os
vencedores foram escolhidos por
representantes de 30 veículos de
comunicação de Minas, entre emissoras de rádio e televisão, jornais
impressos, revistas e portais de
internet. Cada órgão de imprensa
teve direito a um voto, assim com
a Itatiaia. A entrega do Troféu será
feita em um evento especial no
mês de fevereiro.

sias, do América. Curiosamente,
o voto que ficou faltando para o
jogador do Coelho empatar com
o atleta celeste foi para outro
defensor americano: Matheus
Ferraz.
O goleiro Fábio receberá o
Troféu Guará BMG pela oitava vez
na carreira. Outros atletas celestes
premiados na Seleção Guará são:
Egídio, Henrique e Thiago Neves.
Itair Machado, vice-presidente
do Cruzeiro, foi eleito o dirigente do
ano com 19 votos. Será o terceiro
Troféu Guará de Itair, que já tinha
sido premiado outras duas vezes
quando comandava o Ipatinga.
Pelo hexa da Copa do Brasil,
o Cruzeiro foi condecorado com o
Troféu Guará BMG. O clube celeste
também foi premiado por ter
erguido as taças do Campeonato
Mineiro e do Estadual Sub-20.
Representando o Atlético, o
lateral-direito Emerson foi eleito
o jogador revelação de 2018. Em
Rádio Itatiaia

Os melhores da temporada
de 2018 no futebol mineiro
foram escolhidos pela imprensa
mineira na 56ª edição do Troféu
Guará BMG. A Seleção Guará foi
dominada pelo Cruzeiro, que
emplacou sete jogadores. O Atlético completou a formação com
quatro atletas. Já o América, que
foi rebaixado para a Série B do
Brasileirão, não teve representante na lista dos 11 melhores desta
temporada.
Destaque para os troféus
conquistados por Mano Menezes,
eleito por unanimidade o técnico
do ano, além de Dedé e Arrascaeta, da Raposa, que também
tiveram todos os 30 votos dos
veículos de comunicação em Minas para as posições de zagueiro
e meia, respectivamente.
A disputa para formar a zaga
ao lado de Dedé foi bastante acirrada. Léo, do Cruzeiro, foi eleito
com 15 votos, um a mais que Mes-

Seleção
Goleiro: Fábio (Cruzeiro) – 29
votos - Lateral-direito: Emerson (Atlético) – 23 votos - Zagueiros: Léo (Cruzeiro) – 15
votos - Dedé (Cruzeiro) – 30
votos (unanimidade), Lateral-esquerdo: Egídio (Cruzeiro) –
25 votos - Volantes: Henrique
(Cruzeiro) – 24 votos - Adilson
(Atlético) – 12 votos
Meias: Thiago Neves
(Cruzeiro) – 24 votos - Cazares (Atlético) – 15 votosArrascaeta (Cruzeiro) – 30 votos (unanimidade) - Atacante:
Ricardo Oliveira (Atlético) – 25
votos

Depois fui para o BH Football, escola de futebol
americano do treinador
principal do América Locomotiva, o Xandão, e
joguei nas categorias de
base até o começo do FA
de Favela”.
No projeto do Adam,
ele viu uma oportunidade
para começar a sua carreira como quarterback,
o jogador que comanda

todo o ataque da equipe.
Apesar de ser um esporte
coletivo, a principal estrela
dos times são os quarterbacks. “Isso mudou muito
a minha vida. Perdi quase
20 quilos e me tornei responsável, ainda mais agora jogando nessa posição.
Amadureci bastante, saí
da vida sedentária e comecei a gostar de liderar e
jogar em equipe”, finaliza.

Wanderley Paiva
Desembargador do TJMG e bacharel em
Comunicação Social – ws-paiva@hotmail.com

Copa Itatiaia: a festa do futebol amador
O mês de dezembro é marcado
pelo término das atividades esportivas, principalmente do futebol
profissional. Começam as especulações sobre quais jogadores permanecem nas equipes para a próxima
temporada e aqueles que serão
negociados. Nesta época, mesmo
com a ausência dos grandes jogos
do Campeonato Brasileiro, uma
boa dica para os amantes do futebol
é acompanhar a grande festa do
futebol amador em nossa capital.
Estamos falando da Copa
Itatiaia, a maior competição de
futebol amador do Brasil. Criada
em 1961 pelo patrono da emissora,
o saudoso jornalista e radialista Januário Laurindo Carneiro, o torneio
chega à sua edição de número
58, contando com 32 equipes
participantes, sendo 16 delas da
capital e as outras 16 da região
metropolitana de Belo Horizonte.
Importante destacar que o
futebol amador em BH caminha
junto com a história da própria
capital mineira. Muito antes do
surgimento dos estádios Independência e Mineirão, a bola já rolava
em campos improvisados nos

vários bairros da cidade. Nos fins
de semana, o campo de futebol se
tornou o espaço de lazer, diversão
e confraternização. E o que era
diversão se tornou profissão para
muita gente boa de bola que ocupou lugar de destaque nos grandes clubes do Brasil e do mundo.
Sabedora da importância do
futebol amador, principalmente
para as comunidades da periferia,
a Copa Itatiaia já se tornou uma
tradição para os belo-horizontinos,
que fazem do torneio uma grande
festa. Para isso, a Rádio Itatiaia,
comandada pelo ilustre jornalista
das Gerais, Emanuel Carneiro,
coloca à disposição dos torcedores,
jogadores e ouvintes, seu time de
craques do rádio, sob a batuta da
competente diretora de Esportes,
Ursula Nogueira, com cobertura
diária de tudo o que acontece antes, durante e depois das partidas.
Além de proporcionar aos atletas de finais de semana momentos
de rara felicidade e reconhecimento na mídia, a Copa Itatiaia
já revelou diversos profissionais
entre os quais alguns craques de
bola como Paulo Isidoro, Toninho

Cerezo e Bruno Henrique (destaque do Santos Futebol Clube na
temporada 2018), além de grandes árbitros como Márcio Rezende
de Freitas, mundialista na Copa de
1998 e Ricardo Marques Ribeiro,
atualmente, o árbitro em atividade
com mais anos figurando no seleto
quadro de juízes da Fifa que representam a arbitragem brasileira.
Belo Horizonte tem hoje cerca
de 200 campos de futebol amador.
Essas praças de esporte, mais do
que parte da história e da cultura
esportiva de nossa cidade, são
instrumentos indispensáveis no
processo de inclusão social, principalmente nas regiões mais carentes.
O futebol, sem sobra de dúvidas é
um dos principais caminhos para
a formação saudável das crianças
e dos jovens na construção da
cidadania. Por isso, para aqueles
que gostam da modalidade, seja
profissional ou amador, fica o convite
para desfrutarmos deste importante
evento esportivo que começa no dia
09 dezembro e vai até 13 de janeiro
de 2019, com a grande finalíssima
da competição realizada no Estádio
Independência. Vale a pena conferir!
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