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s mineiros se sentem orgulhosos pelo histórico de nossos ilustres políticos,
a exemplo de Juscelino Kubitschek, Benedito Valadares, Pedro Aleixo,
José Maria Alkmin, Bias Fortes, família Andradas, Aureliano Chaves,
Tancredo Neves, etc. Agora é a hora e a vez do partido Novo, que conseguiu
eleger Romeu Zema para liderar o Estado. Após um período de grande
recessão local, o araxaense chegou com um discurso de mudança
e conquistou o apoio dos eleitores. Nesta edição há um perfil do
empresário, de 54 anos, que tentará sanar as dívidas e promete
colocar o pagamento dos servidores em dia. Além disso, há
também a trajetória profissional dos nomes escalados para
ajudar Zema nessa missão.
POLÍTICA – PáginaS 3 E 4

Educação privada vai ser
ainda mais cara em 2019

Como ser feliz no próximo ano?
A ordem é não se importar com julgamentos alheios, pelo contrário, dar asas a
liberdade, pois esse é o caminho certo para a felicidade. Essa é uma das recomendações do psicólogo Frederico Curi, que ainda acrescenta: ser positivo é uma habilidade
que todos nós podemos aprender.
Opinião – Página 2

Prefeitura de
Ubá comemora
resultados positivos

C
Arquivo Pessoal

Divulgação

A classe média mineira tem motivo para se assustar com as mensalidades dos
colégios particulares de Belo Horizonte. Para o próximo ano, segundo pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro, o valor mensal pago pelos pais pode variar entre
R$ 517 a R$ 2.422, uma diferença de 317%.

Economia – Página 5

Checklist de férias deve incluir vacinação
Depois de um ano de trabalho, nada melhor do que as merecidas férias de fim
de ano. Porém, muitas pessoas se esquecem de um item básico: atualizar o cartão
de vacina. Ele precisa estar sempre em dia para que o descanso não dê lugar à dor
de cabeça.

Prefeito Edson Teixeira e o vice-prefeito Vinícius Samôr

Saúde & Vida – Página 7

omo medida de austeridade,
o vice-prefeito
de Ubá, Vinícius
Samôr (PSL), assumiu as secretarias de Governo e
a de Cultura, Esporte e Turismo.
O ato do prefeito
Edson Teixeira
(PHS) resultou
em economia
para o município
e, devido a essa
e outras ações,
a crise financeira
passa longe da
prefeitura local.

Política – Página 3

••••••••••••••••••••••••Articulistas da semana••••••••••••••••••••••••
Mário Ribeiro

Página

2

MÁRCIO MOL

Página

3

Pamela Sobrinho

Página

6

Ênio Ribeiro Reis

Página

7

EMANUEL CARNEIRO

Página

12

O P I N I Ã O

2

EDIÇÃO DO BRASIL
22 a 29 de dezembro de 2018

FIM
FIM DE
DE ANO
ANO

O que você fez pela sua felicidade?
Da redação

O

fim do ano chegou. Neste
momento, você consegue
pensar rápido em coisas

ruins que te aconteceram? E boas?
Certamente as lembranças desagradáveis vieram mais fácil à
mente. Já as felizes, precisaram
de um esforço maior. Isso acontece
porque damos mais atenção ao

que não nos agradou. Algo que
não deu certo em nossa vida gera
um sentimento de culpa e pode
nos tirar a felicidade.
A chegada de um novo ano
passa a ser para muitos um de

recomeço, uma nova chance para
recuperar a felicidade que ficou
perdida em meio às dificuldades
da vida. Mas será que essa busca depende somente de nós? O
Edição do Brasil conversou com o

Divulgação/internet

A busca da felicidade, de fato,
depende de nós?

psicólogo e especialista em gestão
de pessoas, Frederico Curi, que
explicou um pouco mais sobre os
obstáculos que colocamos e como
podemos aproveitar o novo ciclo
para sermos felizes.

Enquanto não soubermos nossas motivações, termos noção de quem somos e aceitar
nossos defeitos, não saberemos o que é felicidade. Afinal, ela depende de nós, vem de dentro.
É uma questão de liberdade, a gente passa a
não se importar com julgamentos alheios. Mas,
sendo genuínos com nossa essência humana,
automaticamente as pessoas terão uma boa
harmonia conosco, vão querer interagir com
quem somos. Quanto mais existe troca afetiva de
forma verdadeira, mais seremos independentes
e satisfeitos com a própria vida. Deixamos de ser
refém dos rótulos que as pessoas colocam em
nós com base nas nossas ações.

As pessoas costumam colocar obstáculos em sua felicidade?
Sim, porque são condicionadas pela sociedade a sempre olhar
o lado negativo, por
meio de competições
materiais e disputa de
ego. A gente nunca
acha que o que temos é satisfatório. As
dificuldades se tornam
obstáculos ao invés de
aprendizado. Muitas
vezes a pessoa coloca
a própria felicidade em
jogo sem saber o porquê de estar triste. É uma
realidade distorcida, não acreditamos que temos
méritos o suficiente de acordo com a grama do
vizinho. E, diante disso, começamos a cometer
vários erros, o medo passa a ser estrutural e
reclamamos o tempo todo. O ato de reclamar
cria empecilhos para a felicidade. A gente veio
ao mundo para viver desafios, senão a vida não
teria sentido. Cabe a nós, nos conscientizarmos
para retirar essas barreiras do caminho.

A gente
nunca
acha que
o temos é
satisfatório

O início de um novo ano pode
ser uma porta para a renovação?
Como isso pode ser feito?
O começo de um novo ano ou de uma
nova fase da vida de alguém, independentemente de como for a mudança pode
ser uma renovação porque é quando se
inicia uma reflexão das coisas que fizemos
e tivemos méritos. A partir daí, decidimos
quais comportamentos, iniciativas e práticas
teremos em nossa vida diante disso. Além
de refletir sobre o que é preciso deixar para
trás. A mudança deve ser vista da seguinte
forma: o que preciso retirar e colocar? O ideal
é fazer um resgate de acontecimentos, mas,
principalmente, assumir o que deu errado
e que somos humanos. A partir disso, rever
as ações que nos levou ao erro, ao que nos
tirou da curva e pôr em prática quais responsabilidades eu preciso ter para que essa nova
fase seja melhor.

Como ser mais positivo em 2019?
Por que ficamos tão reflexivos no
fim do ano?
Devido ao significado que essa temporada tem. O fim do ano é um momento
de confraternizar, mas chegamos em um
consenso cultural de que é tempo de encontro e troca afetiva. E é nessa hora que
acontece uma prestação de contas, que
a gente quer mostrar para o outro que
temos algo a oferecer. Começamos a refletir se estamos sendo sinceros conosco.
O ser humano tem uma necessidade
de proteger o próprio ego. Daí se inicia
um julgamento, até inconsciente, de
como a gente se encontra diante da sociedade, o que conquistamos e no que
falhamos. Começamos a querer entender no que erramos e no que podemos

mudar. A partir disso, a gente consegue
conceitualizar a felicidade: este ano fui
ou não feliz?

Ser positivo é uma habilidade que
todos nós podemos aprender. Vendo o melhor de cada situação, encontrando uma
motivação que nos faça seguir. Criando
metas, inspirações, hobbies e comemorando pequenas vitórias. A gente precisa
apoiar as pessoas e buscar apoio. Temos
que entender que cada dia que chega é
uma nova possibilidade para se ter uma pequena renovação. O ano novo dá uma ideia
muito mais clara disso, mas o dia a dia deve
ser celebrado. E esquecer o sentimento de
culpa, pois ele bloqueia nossa vida e isso
não gera mudança nenhuma. Então, por
mais ou menos extrovertidos que sejamos,
nós podemos adquirir a habilidade de ser
positivo diante dessas pequenas relações
e vitórias cotidianas. O simples fato de termos saúde, capacidade de conhecer gente
e de vivenciarmos mudanças já auxilia.

durante o ano. Fomos responsáveis por
tudo de errado que aconteceu?
Além disso, é importante pensar a
origem da nossa culpa. É um sentimento
que nos mantém presos ao passado, na
infância, a gente sempre é ensinado a
sentir vergonha ao cometer erros e isso
vem trazendo uma carga, pois as falhas
passam a ser motivos de chacota. Mas
errar é normal. É preciso sempre buscar
fazer o que estiver em nosso alcance para
acertar, mas se não acontece, o importante
foi a tentativa. O ideal é trocar a culpa por
responsabilidade, pois ela traz emoções
positivas. Ela nos ajuda a entender que
fazemos parte de um processo, mas não
arcamos com o destino do planeta e das
pessoas.

Para muitos, 2018 foi difícil. Como
não se culpar pelas coisas que
deram errado?
2018 foi um ano conturbado em muitas
camadas da sociedade. Desde questões políticas e econômicas até éticas. As relações
humanas foram se perdendo com a banalização da família e do respeito ao próximo.
A verdade é que sempre que alguma coisa
parece não dar certo, nós temos que pensar o quanto somos merecedores do que
deu certo. Temos que prestar atenção nos
comportamentos e iniciativas que tivemos

EDITORIAL

Mário Ribeiro

À espera de Romeu Zema

Deus e o Brasil

Q

uanto mais cresce o desenvolvimento
de recursos para favorecer empresas e
humanos, parece haver, em contraste,
uma volta ao primitivismo de eras longínquas
do antigo homem neandertal.
Somos privilegiados por tantos recursos
criados pela tecnologia em contraste com
os tempos modernos e absurdos cometidos
no dia a dia. Coisas de egos confusos que se
acham capazes de tudo, principalmente de
produzir atos incompatíveis com a realidade e
a racionalidade.
O exemplo mais recente tem sido proporcionado por um tal João de Deus, visto
como ser capaz de produzir milagres nunca
imaginados em troca do que apura em suas
“consultas”.

João de Deus ultrapassou fronteiras e
recebe clientes do mundo todo que desejam
um toque mágico dele para se livrarem de
problemas vividos por todos nós.
Seu espaço vive repleto e vai faturando
com a “fé” de adeptos o que inclui, segundo
a imprensa, assédios nada santos a clientes.
Até que chegou um momento em que João
de Deus foi chamado à responsabilidade por
organismos estatais desconfiados de seu poder
divino de tudo resolver em troca de alguns
trocados.
O que impressiona é a credibilidade que
obteve como se, de fato, João de Deus fosse
um ser acima de todos com capacidade para
reverter incômodos, no trabalho ou na saúde
de quem o procura. E aí vem a pergunta:

- O que tem isto a ver com a política?
Significa que temos muitos Joões de Deus
espalhados em currais eleitorais a fazer promessas vãs para alcançar vitórias políticas ou
benefícios pecuniários. Trata-se de um carma
que vem desde Cabral e que, certamente, vai
durar por saecula saeculorum. Muitos Lulas e
Dilmas ainda vão aparecer à nossa frente com
discursos mentirosos para enganar o povo.
Pior é que nem tendo ainda sentado na
cadeira presidencial, a turma do presidente
eleito Jair Bolsonaro (PSL) – seus filhos inclusos
– têm-se revelados não tão santos como vistos
antes das eleições.
O jeito é apelar para Deus, principalmente
diante das ameaças de João de Deus.
Amém!!
Divulgação

A fé do brasileiro é que, a partir de janeiro, o Brasil realmente comece a ser
passado a limpo. A palavra esperança nunca foi tão colocada em voga como agora.
A começar pelo retorno do emprego para mais de 12 milhões de pessoas que estão
fora do mercado de trabalho, a expectativa de se reverter efetivamente a onda de
corrupção que assola o país e a perspectiva na futura administração do presidente
Jair Bolsonaro (PSL), tendo como princípio a retomada do crescimento para estancar
a crise economia, a maior causa desta situação caótica.
Sabidamente o governo não tem uma varinha de condão capaz de solucionar todas as demandas a tempo e hora, de maneira espetacular e em um curto
espaço, mas a ele caberá coordenar uma política nacional visando incentivar o
desenvolvimento, aumentando a renda das pessoas, gerando mais oportunidades
de empregos, estabelecendo-se um novo marco no qual a cidadania brasileira passe
a ser mais valorizada e reconhecida, fazendo do Brasil uma nação respeitada nos
demais continentes.
Claro que as questões são intensas, começando pela imperativa obrigatoriedade da melhoria do ensino público básico, minimização da falta de segurança,
perpassando pela necessidade de investimento em infraestrutura, diminuição da
burocracia e arrefecimento da crise fiscal do governo. Dando prioridades a esses
pontos, fica mais fácil vislumbrar um crescimento gradual.
Credibilidade popular não falta ao novo chefe da nação. E, nossa gente,
inclusive os eleitores que nele não votaram, certamente, torcem para que haja o
princípio de uma nova era de prosperidade.
Ao mencionar a credibilidade, fica impossível não relembrar a vitória do empresário Romeu Zema (Novo), com pouco mais de 71% dos votos validos no último
pleito. Com base nessa avaliação pode-se desenhar o esboço da caminhada proativa
da nova administração a ser instalada no Palácio da Liberdade. As notícias relativas
aos bastidores do governo, do ponto de vista de desajuste financeiro, são realmente
sombrias. Contudo, neste limiar do novo comando em Minas, há de prevalecer, por
certo, o tirocínio de empresário de sucesso para dar cabo às principais pendências e
desafios do dia a dia. No entanto, há de se conclamar as forças mineiras, especialmente os deputados da Assembleia Legislativa, o Judiciário, o Ministério Público e
o Tribunal de Contas a estarem unidos nesta fase tão singular para o nosso Estado.
Não é justo permanecer de pires nas mãos, à espera de esmolas de Brasília
para solucionar problemas estaduais. Pelo contrário, é chegada a hora de retomarmos o nosso protagonismo de um Estado síntese do Brasil, dono de características
importantes, de expoentes da política nacional, além de sermos o segundo colégio
eleitoral do país, destacando-se também no conjunto da economia nacional,
respeitado internacionalmente por seu potencial como indutor do agronegócio e
líder na mineração, entre outras tantas qualidades.
Roga-se aos mineiros um quinhão de paciência para o início da era Romeu
Zema no Palácio da Liberdade. O chefe do Executivo precisará desta dádiva para
poder recolocar a situação da máquina estatal em condições de atender de maneira
mais digna a população.

Jornalista
mario.ribeiro@aol.com
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UM NOVO LÍDER NO ESTADO

Luis Ivo

Depois de uma eleição histórica,
Romeu Zema (Novo) foi eleito o governador de Minas Gerais. Durante o
período eleitoral, o então candidato
tinha poucas intenções de voto - algumas pesquisas realizadas antes do pleito
apontavam o araxaense com menos de
dois dígitos - mas, após declarar apoio a
Jair Bolsonaro (PSL), no último debate
televisionado, ganhou força com o povo
mineiro.

Outro fato que fez da vitória de
Zema memorável foi ter derrotado
dois ex-governadores do Estado, o
senador Antonio Anastasia (PSDB) e
Fernando Pimentel (PT), que tentaram se reeleger. Além disso, o novo
comandante do executivo estadual
ganhou com uma boa margem de
distância, ele ficou com 71,8% dos
votos válidos, enquanto o tucano
obteve 28,20%.

Os desafios de Zema
Além da vontade de mudança,
um dos principais fatores que impulsionou a vitória de Zema foi seu
prestígio como empresário e a busca
dos mineiros por sanar as contas do
Estado, que já prejudicam tanto os
servidores quanto inúmeras cidades
do interior.
Segundo relatório divulgado pela
equipe de transição do governador
eleito, coordenado por Mateus Simões,
vereador licenciado do Novo, o maior
problema seria o gasto com o pessoal.
O diagnóstico fez uma análise das
finanças de Minas Gerais, dos gastos
com a folha de pessoal e execução
de políticas públicas.
O estudo apontou o crescimento de 36,9% nas despesas com pessoal, entre
2014 e 2017, sendo que,
no mesmo período, a arrecadação cresceu apenas 23,3%. Ademais,
os gastos com inativos
também aumentaram
de 39%, em 2014,
para 41%, em 2017.

Outro dado levantado pela equipe
é o acúmulo de R$ 7,5 bilhões em
restos a pagar de anos anteriores,
sendo que novembro já haviam sido
empenhados R$ 82,3 bilhões de
despesas, dos quais somente foram
pagos R$ 71,2 bi, o que representa um
débito em aberto de R$ 11,5 bi. Além
desses valores, somam-se ainda a falta
de repasses para a Educação junto a
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb),
de R$ 2,1 bilhões.
Por isso, estima-se que o governo
feche o ano com débitos superiores a
R$ 20 bilhões. E, caso o 13° não seja
pago, esses valores podem chegar a
R$ 25 bilhões.

Uma peça-chave chamada Paulo Brant

Governador

O rito da posse

Romeu Zema é natural de Araxá,
cidade do Triângulo Mineiro, tem 54
anos e é pai de dois filhos. Formou-se
em Administração de Empresas pela
Fundação Getulio Vargas. Em 1991,
assumiu o controle das Lojas Zema e
foi responsável pelo salto que levou a
rede varejista de quatro unidades em
Minas Gerais para 430 lojas nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás,
Mato Grosso do Sul, Bahia e Espírito
Santo. Atualmente, Zema é membro
do Conselho do Grupo Zema, composto por empresas que operam nos
ramos de varejo de eletrodomésticos
e móveis, distribuição de combustível,
concessionárias de veículos, serviços
financeiros e autopeças. Durante a
campanha, ele afirmou empregar 5
mil funcionários diretos e aproximadamente 1.500 indiretos.

No dia 1º de janeiro de 2019, a partir
das 9h, a Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) dará posse ao governador
Romeu Zema e ao seu vice, Paulo Brant.
Eles chegarão à ALMG pelo Hall das
Bandeiras, passarão por um corredor
formado pelos Dragões da Inconfidência,
grupamento de honra da Polícia Militar do
Estado e serão recebidos por uma comitiva
de deputados.
Juntos, passarão por prefeitos,
vice-prefeitos e presidentes de câmaras
municipais e se encaminharão até o Plenário, onde Zema e Brant serão saudados
pela cúpula de aço de cadetes do Corpo de
Bombeiros de Minas Gerais. Em seguida,
haverá a execução do Hino Nacional.
Durante a cerimônia, o governador
eleito e seu vice entregarão suas decla-

Divulgação

Leíse Costa e
Loraynne Araujo

Prefeitura de Ubá afasta crise
com austeridade e inovação
Vinícius Samôr é o
único vice-prefeito, em
Minas, que assume duas
secretarias municipais
para economizar
recursos públicos

Ao lado do prefeito Edson Teixeira
Filho (PHS), o jovem vice-prefeito, de 30
anos, vem inovando na Prefeitura de
Ubá, na Zona da Mata Mineira. Após a
posse, em 1º de janeiro de 2017, Vinícius

assumiu os cargos de secretário de Governo e secretário de Cultura, Esportes
e Turismo. A medida é responsável por
gerar uma economia de mais de R$ 1
milhão em prol de melhorias na cidade.

Além disso, abriu mão de receber 13º
salário e férias remuneradas. Vinícius
Samôr (PSL) também dispensou mais
de 80% dos gastos com diárias em
viagens pela prefeitura.

Sarah Torres / ALMG

Prefeito Edson é
destaque no Estado
pela gestão responsável,
realização de obras e
equilíbrio econômico
Em meio à grave crise financeira
enfrentada pelos municípios mineiros,
a cidade de Ubá se destaca pela gestão
eficiente. A receita para o sucesso não é
segredo: várias medidas para redução
de gastos, melhoria das receitas próprias
e o uso da inovação e criatividade foram
implementadas desde janeiro de 2017 pelo
prefeito e pelo vice. Para se ter ideia, Ubá
saiu na frente quitando integralmente o 13º
dos servidores e está com as contas em dia.
Além disso, enquanto obras paralisadas são vistas por todo o Estado, Ubá possui
mais de 10 obras de grande e médio porte
em andamento. Sobre os mais de R$ 30
milhões devidos pelo Governo do Estado
ao município, a administração já tomou
as medidas judiciais cabíveis em busca de
receber o recurso devido.

Prefeito Edson Teixeira e seu vice Vinícius Samôr

Márcio Mol
Administrador de empresas e empresário

A

Minas e o turismo

s notícias de déficits nas prefeituras,
estados e no país tem deixado atônitos os cidadãos e, principalmente,
os novos governantes que assumirão nos
próximos dias. Minas Gerais não é exceção.
Acreditamos que a maior expectativa e
esperança está aqui em função do “Novo”.
Realmente daremos partida com um governador novo na política, na idade, com bom
curriculum e ideias inovadoras. Enche-nos
de esperança. Com Minas plural, síntese do
país, gostaríamos de abordar o tema turismo.
Como natural de Araxá, o novo governador, conhece a fase pujante de nossas
estâncias hidrominerais, em contrapartida
o abandono nos dias de hoje. Ninguém
desconhece a importância econômica, a
geração de empregos, a evolução cultural
que a atividade turística propicia, só que nas

últimas décadas não tivemos a atenção e
sensibilidade dos governos e muito menos
lideranças empresariais que pudessem impulsionar o seu desenvolvimento.
Enquanto o prazo de financiamento do
BNDES, no Nordeste, era de 30 anos, até a
Copa do Mundo no Brasil, em Minas era de
apenas 5 anos. Temos tudo para transformar
Minas no principal destino turístico do país. A
posição geográfica privilegiada, relativamente perto de São Paulo, Rio, Brasília, Vitória e
Goiânia. As inúmeras atrações como Serra
do Cipó, Ouro Preto, Congonhas, Sabará, Diamantina, a encantadora Tiradentes (modelo
a ser seguido), Inhotim, BH e seus encantos,
estâncias hidrominerais, grutas e parques.
A maravilha da Serra da Piedade e o
Caraça, perto de Belo Horizonte, estão na
estaca zero no desenvolvimento do turismo

religioso. Apesar das inúmeras atrações,
culinária privilegiada e do mineiro acolher
muito bem, nunca houve foco para o desenvolvimento da atividade turística. Precisamos lembrar que até 2030, daqui a apenas
11 anos, a China deve superar a França em
destino turístico, e os chineses, os maiores
viajantes do planeta. Não são poucos os
países que priorizam o turismo, enquanto no
Brasil... Que a volta dos cassinos, medidas
do lado municipal, estadual, federal e que
o turismo possam ser os principais fatores
do desenvolvimento econômico dos novos
tempos que realmente entramos a partir
de 2019.
Esperamos que o novo ministro do Turismo, o mineiro Álvaro Antônio, possa até
o final do mandato, triplicar o número de
visitantes em nosso país.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Paulo Eduardo Rocha Brant é
engenheiro civil pela Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG),
economista formado pela Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais (PUC/MG). Possui
pós-graduação em Economia
e especialização em Estratégia
Empresarial. Ele foi professor e
pesquisador do Departamento de
Ciência da Computação da UFMG
de 1976 a 1979; do Departamento
de Economia da Faculdade de
Ciências Econômicas da UFMG
(1980 – 1994) e da Faculdade
de Ciências Econômicas da PUC/

rações de bens ao presidente da ALMG,
deputado Adalclever Lopes (MDB), que
conduzirá a solenidade. Depois será
firmado o compromisso constitucional,
com leitura do termo de posse, assinado
por ambos. O deputado Adalclever Lopes
os declarará empossados. Eles também
receberão exemplares das Constituições
Federal e Estadual.
Neste momento, ocorrerá a transmissão do cargo de governador, antes realizada no Palácio da Liberdade, a principal
novidade da programação da solenidade
de posse, que terá ainda discursos do novo
governador e do presidente da ALMG.
Conheça o Novo
Fundado em 12 de fevereiro de 2011
por 181 pessoas sem carreira política e de

MG (1980 – 1994). Atuou como
diretor-presidente da Celulose
Nipo-Brasileira S/A (Cenibra), foi
secretário de Estado de Cultura
de Minas Gerais, diretor-superintendente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e
chefe de Gabinete do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior. Além disso,
atuou também como superintendente-executivo de Relações
Institucionais da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) de dezembro/2016 a
maio/2018.

diferentes estados do Brasil, o Novo tem
como principal bandeira o liberalismo
econômico e, durante as duas campanhas políticas nas quais participou, se
destacou por não utilizar dinheiro oriundo
do fundo partidário para financiar os seus
candidatos.
Em sua estreia, nas eleições de 2016,
elegeu quatro vereadores, em São Paulo,
Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte. Para as eleições de 2018, tiveram
409 candidatos em 18 estados e no Distrito
Federal, sendo que elegeram 11 deputados
estaduais, 1 distrital e 8 federais no primeiro
turno. Na candidatura à presidência, João
Amoêdo ficou com quase 3% dos votos
válidos, atrás de Geraldo Alckmin (PSDB) e
à frente de Marina Silva (Rede) e Henrique
Meirelles (MDB).

VIGÍLIAS

Batendo no Aécio

Acaba de ser lançado um livro sobre a trajetória do senador
mineiro Aécio Neves (PSDB), de autoria do sociólogo e cientista
político Rudá Ricci. Como esperado, o escritor coloca a vida do
político lá embaixo. Para ele, o tucano é um parlamentar de
muitas habilidades no cenário nacional, mas está longe de
ser um autêntico líder, como foi o seu avô, Tancredo Neves.

Anastasia com Zema
Bastou aparecer fotos do governador eleito Romeu Zema
(Novo) sendo capitaneado pelo senador Anastasia (PSDB), em
Brasília, para os tucanos de Minas se aguçarem. Alguns deles
andam espalhando que podem ocupar cargos no segundo
escalão. Coitados deles, sô!

Falta educação
Prestigiado professor universitário, palestrante e historiador, Leandro Karnal disse que, atualmente, ninguém mais
quer ser professor por ser uma classe sem apoio e salários
dignos. Para ele, o governo federal precisa criar um plano
nacional para garantir uma política pública, de longo prazo,
para resolver esse descaso.

Quem manda em Brasília
Diversos jornalistas de Brasília concordam sobre este assunto. Para eles, no governo Bolsonaro (PSL), os ministros mais
poderosos serão, pela ordem, Paulo Guedes, da Economia e
Sérgio Moro, da Justiça. O chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni
fica em terceiro lugar. Pelo menos por enquanto.

Previsão catastrófica
Com experiência de vários anos como parlamentar federal, o petista Reginaldo Lopes declarou, recentemente, que
pelo andar dos acontecimentos atuais, no segundo semestre,
vários estados entrarão em colapso. Provavelmente, Minas
Gerais também.

Viana e a dívida
Indagado sobre quais seriam suas primeiras providências
ao assumir a cadeira de senador, no início do próximo ano, o
jornalista Carlos Viana (PHS) não titubeou: “Vou tentar ajudar
a resolver a questão da dívida de Minas com a União. É um
assunto muito sério, que exigirá esforços de todos os políticos
mineiros”, vaticinou o futuro parlamentar.

Clésio sai da moita
Em um raro aparecimento em público, após longo período
hibernando, o empresário e presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Clésio Andrade, surgiu na tela da
TV e bateu pesado na Justiça do Trabalho. Para ele, trata-se de
uma instituição que deveria ser extinta. Pegou pesado.

Mulheres abusadas
“Muitas mulheres que foram ao encontro do médium João
de Deus, na busca de uma cura física e espiritual, agora estão
se sentindo enganadas. Por isso, a revolta e denúncia de muitas
delas contra o homem que se dizia ‘de Deus’. Agora, recolhido
na polícia, terá de responder pelos crimes cometidos. É um caso
típico de abuso de poder”, avalia o professor e consultor político
Gaudêncio Torquato, em declaração à TV Cultura.

P O L Í T I C A
Reforma da Previdência
Embora seja futuro ministro da Economia, Paulo Guedes
terá a tarefa de comandar a Reforma da Previdência, um dos
gargalos no rombo orçamentário do governo brasileiro. Foi o
que apurou a jornalista global Cristiana Lôbo. Será?

Frases de Brasília
Diante do crescimento da bancada feminina no Congresso
Nacional, já existem parlamentares querendo mudar a expressão Câmara dos Deputados, pois a Casa é dos deputados e
deputadas. Isso ainda vai dar xabú, ora se vai...

Venezuelanos problemáticos
Cotidianamente, a imprensa brasiliense enumera os diversos problemas que a administração de Bolsonaro (PSL) irá
enfrentar. Agora, mais um entra no radar: a enorme quantidade de venezuelanos que, a cada dia, chegam a Roraima. Na
avaliação dos especialistas, se não houver um entendimento
para estancar a migração, o Estado pode se tornar um verdadeiro barril de pólvora. Cruz credo, gente!

Kalil x Malab
Um fato chamou atenção durante uma das solenidades de
comemoração dos 121 anos de BH. Em um evento coordenado
pelo presidente da Belotur, Aluizer Malab, o prefeito Alexandre
Kalil (PHS) ficou mais de um minuto enaltecendo as boas ações
de Malab, considerado, segundo as suas próprias palavras, um
competente administrador.
Cena única. As boas referências do prefeito a respeito de
seu auxiliar foram aplaudidas, especialmente, pelo fato de Kalil
não ter costume de tecer elogios.

Educação sem apoio
Na qualidade de diretor do Instituto de Estudos Avançados
da USP, o professor Paulo Saldiva recomenda aos futuros
governantes a necessidade de se ter mais clareza nas políticas
educacionais. Para o mestre, esse seria um dos caminhos para
evitar a violência que, atualmente, toma conta das comunidades brasileiras.

Briga de gigantes
Se for necessário, o deputado mineiro Fábio Ramalho
(MDB) irá bater de frente com seu amigo, o atual presidente
da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM).
Em tempo: Está em curso a temporada de pedidos de votos
para a eleição da futura mesa diretora da Casa e o parlamentar de Minas já está percorrendo todo o Brasil desde o mês
passado para angariar votos. Vai ser uma briga de gigantes,
podem apostar.

Sem palácios
Em uma de tantas falas produzidas no período que comandou a transição do governo Zema, o vereador de BH Mateus
Simões (Novo) confirmou que o futuro chefe do Executivo irá
abrir mão de residir no Palácio das Mangabeiras. Então tá!

Cura para o câncer
De acordo com o oncologista mineiro André Murad, em
breve, muitos tipos de cânceres que, atualmente, atormentam
a vida de pessoas no mundo inteiro, irão desaparecer. Tomara,
não é mesmo doutor?!

Prestígio do petista
Independente de fazer parte da mesa ou não, o deputado,
Virgílio Guimarães (PT) será uma figura influente na Assembleia Legislativa pelo seu histórico e por ser muito respeitado
nos bastidores da Casa. Essa é a avaliação feita nos corredores
da Assembleia.

Esquadrão de Zema entra em campo
O governador eleito anunciou os nomes de seu secretariado. Confira a lista dos escolhidos
Leíse Costa e
Loraynne Araujo

Saúde
O médico Wagner Eduardo Ferreira, nascido em
Belo Horizonte, assume a Secretaria de Saúde. Ferreira
é formado pela Faculdade Ciências Médicas de Minas
Gerais e biólogo pela UFMG. Tem especialização em

Impacto Social
A economista Elizabeth Jucá ficará a frente da
Secretaria de Impacto Social. Radicada em Juiz de

Fazenda
O mineiro de Uberaba Gustavo Barbosa foi
o escolhido para liderar a Secretaria da Fazenda.

Planejamento
Otto Levy Reis, natural de Belo Horizonte,
sentará na principal cadeira da Secretaria de

Mobilidade
Com 38 anos, Marco Aurélio de Barcelos Silva é o
responsável por assumir a Secretaria de Infraestrutura e
Mobilidade. Barcelos é bacharel em Direito pela UFMG.
Tem especialização em Direito Público pela PUC/Minas

Segurança Pública
Mineiro de Montes Claros, o general Mario Araujo
tem formação de oficial de Infantaria e bacharelado em
Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas
Negras. Possui curso de aperfeiçoamento em Infanta-

Clínica Médica na Santa Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte e mestrado em Infectologia pela USP. É
professor assistente de Clínica Médica da Faculdade
Ciências Médicas de Minas Gerais desde 1993 e é
o atual presidente da Fundação Educacional Lucas
Machado, entidade mantenedora do Hospital Universitário Ciências Médicas e da Faculdade Ciências

Médicas. Ele também foi consultor
da OMS para a América Latina
de DST/AIDS, vice-presidente
da Fhemig, além de ter sido
presidente do MG Transplantes
e ter trabalhado por 17 anos no
Hospital João XXIII.

Fora, na Zona da Mata, Beth é servidora pública
efetiva do município mineiro e já ocupou cargos
de controladora-geral do município e foi secretária
de Planejamento e Gestão e de Saúde. É master
em Liderança e Gestão Pública, especialista em

Finanças pela UFJF, onde também se graduou em Ciências
Econômicas. Além disso, ela
é professora da Faculdade
Vianna Júnior.

Graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado
em Gestão Executiva de Fundos de Pensão, ele
traz experiência como ex-secretário de Finanças e
Planejamento do Estado do Rio de Janeiro, entre
julho de 2016 e fevereiro deste ano. Ele também

foi gerente nacional de Previdência Pública e Privada e
gerente de relacionamento
Institucional da Caixa Econômica Federal

Planejamento. Ele é graduado em Engenharia
Metalúrgica pela UFMG. Já atuou como vice-presidente da Gente e Gestão e vice-presidente
Comercial e de Marketing e, mais recentemente,
diretor de operações da Magnesita Refratários. No

currículo, afirma ter diversos
cursos no Brasil, Estados
Unidos e Japão em recursos
humanos e gestão.

e em Finanças pelo IBMEC Business School. É mestre
em Direito Administrativo e em Direito pela Universidade de Londres. Barcelos também é doutorando em Direito do Estado e professor do curso de Pós-Graduação
em Direito Administrativo e da Graduação em Direito do
Instituto de Direito Público de Brasília, onde também
coordena a Pós-Graduação em Concessões e Parcerias
com a Administração Pública. Atualmente, exerce o

cargo de Secretário de Articulação
para Investimentos e Parcerias
na Secretaria do Programa de
Parcerias de Investimentos da
Presidência da República. Ele
também exerceu os cargos de
assessor de ministro do STJ entre
2009 a 2011

ria, mestrado e doutorado em Ciências Militares e curso
de Comando e Estado-Maior. Também tem curso de
Política, Estratégia e Alta Administração pela Escola de
Alto Comando e Estado-Maior do Exército. No âmbito
profissional, o general foi o Comandante da 4ª Região
Militar em Belo Horizonte (MG) e chefe do Estado-Maior
da regional militar mineira entre 2006 e 2007.

Em nível internacional, o general atuou junto à Embaixada
do Brasil no Uruguai e foi
observador militar na Missão
de Verificação de Paz da Organização das Nações Unidas
(ONU), em Angola.

Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Mineira de Capitólio, no Sul de Minas, Ana Maria
Soares Valentini é produtora rural e engenheira florestal, se formou pela Universidade Federal de Viçosa
em 1984. Tem especializações em Administração Rural
também pela Federal de Viçosa e em Gestão Ambiental

de Projetos Agrícolas pela Universidade Federal de Lavras. Atualmente, preside a Associação dos Produtores
Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas e produz grãos
em uma propriedade rural em Bonfinópolis de Minas,
na região Noroeste do Estado. Participa, desde 1987, do

Programa de Desenvolvimento
do Cerrado (Prodecer), que
contou com o apoio do governo
japonês para ampliar as áreas
agricultáveis de soja no Brasil.

Secretaria de Governo
Mineiro de Bicas, na Zona da Mata, Custódio Antonio
de Mattos é formado em Direito pela UERJ. Tem mestrados
em Administração Pública, pela Escola Brasileira de Administração Pública da FGV, e em Ciências Sociais pela Univer-

sidade de Birmingham, Inglaterra. Possui especialização em
Gestão Empresarial Avançada, pela INSEAD, na França. Já foi
diretor do BDMG, secretário de Desenvolvimento Social em
Minas e de Desenvolvimento Econômico na capital mineira.

Na esfera política já foi prefeito de
Juiz de Fora, na Zona da Mata,
por duas vezes; deputado estadual
e congressista por três mandatos.

Meio Ambiente

graduado em Direito, professor universitário, especialista em Educação Ambiental, mestre em Direito
Público pela Universidade Católica de Porto. Atuou
como diretor de prevenção e combate à corrupção
pela Controladoria-Geral do Estado, e exerceu cargos
e funções no Sistema Estadual de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos, no Instituto
Mineiro de Gestão das Águas,
na Fundação Estadual do Meio
Ambiente e na Secretária de
Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.

UERJ e mestre em Estudos de Desenvolvimento
pela University of London. É servidora concursada do estado do Rio de Janeiro na carreira
de especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental. Há 8 anos exerce funções es-

tratégicas na Secretaria de
Educação fluminense, sendo
atualmente subsecretária de
Infraestrutura e Tecnologia.

Mineiro de Lavras, no Campo das Vertentes,
Germano Luiz Gomes Vieira é servidor público efetivo,

Educação
Julia Sant’Anna é doutora em Ciência Política
pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos pela

Desenvolvimento Econômico
Nascido na capital mineira, Manoel Vitor
de Mendonça Filho é engenheiro formado pela
UFMG, tem MBA em Gestão Empresarial pela
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FGV e especializações em Gestão Avançada pela
Fundação Dom Cabral. Foi membro dos conselhos
estratégicos da Fiemg, do Instituto Aço Brasil, do

Instituto Brasileiro de Mineração e do Instituto Minas
pela Paz.

Fotógrafo Profissional

ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
FOTO - JORNALISMO
CONGRESSOS - EVENTOS SOCIAIS

TELEFONES:
3450-0980 / 99603-4396

Ouvidoria
Ouvidoria-Geral do Estado será assumida
pela advogada Simone Deoud Siqueira. Ela é

mineira de Barbacena e formou-se em Direito
pela UFMG. A advogada tem 30 anos de experiência em Direito Civil, Empresarial, contratos
e obrigações e societário. Em seu currículo,
afirma ter atuado como profissional liberal e

em empresas nos ramos
de engenharia e infraestrutura. Atualmente é
consultora jurídica.

Advocacia-Geral do Estado
Instituto Mineiro de Contabilidade

Mineiro de Belo Horizonte, Sérgio Pessoa é
graduado em Direito pela PUC/MG e mestre em
Direito Administrativo pela UFMG. Servidor público
efetivo, é procurador do Estado de Minas Gerais

tendo exercido os cargos de procurador-chefe da
Consultoria Jurídica e advogado-geral adjunto.
Na docência, foi professor substituto de Direito
Administrativo da Faculdade de Direito da UFMG

e professor da Escola de
Contas e Capacitação Prof.
Pedro Aleixo, do Tribunal de
Contas de Minas Gerais.

JULES RENÊ GOMES
diretoria@imcont.com.br

(31) 2520-3344
(31) 9 9944-6884
Rua Santa Quitéria, 551 • Carlos Prates
CEP 30710-460 • Belo Horizonte • MG

Fotos: Divulgação
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Controladoria-Geral do Estado
Criado em Belo Horizonte e radicado em Brasília
após aprovação em concurso público na ControladoriaGeral da União, Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda
é doutorando em Administração pela UnB, mestre em

Contabilidade, pós-graduado em Finanças pelo IBMEC
e graduado em Ciências Econômicas pela UFMG.
Atualmente ele está cedido ao Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,

exercendo o cargo de chefe da Assessoria Especial
do Controle Interno.

Carlaile Rodrigues
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Mensalidades de escolas particulares na
capital devem variar até 317% em 2019
Nas instituições consultadas, reajuste para o próximo ano variou de 4 a 14%
As 10 escolas mais caras de Belo Horizonte em 2019

Leíse Costa

F

Pxhere

oi-se o tempo em que a diferença do
custo de uma graduação disparava em
relação ao ensino fundamental e médio da rede privada. Em 2019, os preços
das mensalidades das escolas particulares de
Belo Horizonte devem superar, até mesmo, o
valor de uma mensalidade do curso de Direito
em faculdades privadas da capital. Em pesquisa
divulgada no site Mercado Mineiro, envolvendo
52 escolas particulares, as mensalidades do 1º
ao 3º ano do ensino fundamental podem ser
encontrada desde R$ 517,00 a R$ 2.158,00, uma
variação de 317%.
No 3º ano do ensino médio, período voltado intensamente para o Enem, a mensalidade
mais barata é encontrada por R$ 1.059, em
uma escola da região Oeste, enquanto a mais
cara custa R$ 2.422, na região Centro-Sul. Para
o responsável pela pesquisa de preços Feliciano
Abreu, as mensalidades são influenciadas pela
tradição, infraestrutura e localização. “Colégios
com níveis de aprovação muito grande no Enem
superam valores de mensalidades de faculdades, mesmo assim, os pais tendem a não trocar
os filhos de escola por causa do exame, além
dos amigos que eles fazem no local”, avalia.

Escola

Ensino fundamental

Ensino médio

Colégio Bernoulli

Até R$ 1.692

De R$ 2.094 a R$ 2.422

Colégio Magnum

R$ 1.565,00

De R$ 1.723,00 a R$ 2.114,00

Colégio Loyola

De R$ 1.640,00 a R$ 1.781,00

De R$ 1.928,00 a R$ 2.207,00

Coleguium

De R$ 1.436,00 a R$ 1.602,00

De R$ 1.660,74 a R$ 2.168,06

Colégio Pitágoras

De R$ 2.158,00 a R$ 1.531,73

De R$ 1.754,00 a R$ 1.996,00

Colégio Santo Antônio

De R$ 1.435,35 a R$ 1.441,08

De R$ 1.933,24 a R$ 2.063,01

Colégio Santo Agostinho

De R$ 1.443,00 a R$ 1.481,00

De R$ 1.730,00 a R$ 2.088,00

Colégio Santa Dorotéia

De R$ 1.295,84 a R$ 1.397,43

De R$ 1.907,68 a R$ 2.182,10

Colégio Marista Dom Silvério

De R$ 1.529,00 a R$ 1.636,00

De R$ 1.845,00 a R$ 2.056,00

Colégio Batista Mineiro

De R$ 1.190,00 a R$ 1.308,00

De R$ 1.488,00 a R$ 1.686,00

Colégio Edna Roriz

De R$ 1.956,02 a R$ 2.023,27

De R$ 2.200,00 a R$ 2.294,25

Nas escolas consultadas, entre as mais
caras da capital, os reajustes para o próximo
ano variaram entre 4,15% a 14,4%. Pela Lei
9.870/99, não existe um teto de reajuste escolar. Uma vez que não podem reajustar o valor
durante o ano letivo, elas precisam calcular
quanto será necessário para cobrir as despesas
do próximo ano. Entram no cálculo, por exemplo, os salários dos professores, as contas de luz,
água, o aluguel, entre outros gastos.
Para a contadora Renata Viana, 39, o
acréscimo já é esperado em todo início de
ano letivo. No entanto, o percentual de 14,4%
na mensalidade para o 4º ano do ensino
fundamental do filho, estimado para 2019, foi
uma surpresa. “Não acho justo porque não vi
melhoria em nada. Pelo contrário, eles adotaram uma metodologia agora que os livros são
comprados online e por um único fornecedor.
Não há como fazer uma pesquisa de mercado”,
relata. Para o próximo ano, além da matrícula

e mensalidade, a contadora vai desembolsar
R$ 978,00 para a compra de 5 livros.
Segundo a advogada e especialista em
direito do consumidor Kárem Tamponi, os novos
valores, juntamente com os documentos que
justifiquem o aumento, devem ser fixados em
locais visíveis e de fácil acesso na escola 45 dias
antes do prazo final para a realização da matrícula. Na prática, a exposição dessa planilha
detalhando os custos pode não ocorrer, mas
é um direito dos pais que se sentirem lesados
solicitá-las à direção.
“Isso não é algo que as escolas fazem
automaticamente, mas, se solicitado, elas
são obrigadas por lei a cumprir. A partir
do documento, pode-se avaliar se é um
aumento abusivo ou não”, explica a advogada. Renata, por exemplo, nunca viu
algo parecido exposto na unidade. “Pode
até acontecer, mas não chamam a nossa
atenção para isso”, conta.

Outra família que sentiu o aumento das
mensalidades é a de Alessandra Calijorne, 47.
Com três filhos na segunda escola mais cara
de Belo Horizonte, a educadora física calcula
investir, por mês, cerca de R$ 7 mil na educação
dos filhos, incluindo o ensino, aulas particulares
e inglês. Pelo fato de ter três filhos matriculados,
Alessandra até tenta um desconto. “Mas é
muito difícil, às vezes é de 2%, 3%”.
No caso dela, o reajuste é comunicado
por e-mail. “Justo não acho que seja. Penso
que deveria ter uma norma, um teto porque
todo ano os gastos aumentam, inclusive com
material escolar. Mas é aquilo, o Enem, hoje
em dia, é para quem está em uma escola
mais forte”, diz.
O Sindicato das Escolas Particulares de
Minas Gerais (SINEP-MG) não realiza pesquisas
para fixar média de reajuste anual. Segundo
a instituição, as realidades escolares são bastante variadas, por isso, é contra generalização

de índices. “Já que estes podem criar um clima
de apreensão que podem não se relacionar
com a veracidade dos fatos”, afirma em nota.

O que os pais podem fazer?
Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor (Idec), o fato de não existir um
valor máximo para o reajuste da mensalidade
não impede de contestar o aumento. Caso o
consumidor se depare com um acréscimo,
além da justificativa detalhada de tal reajuste,
o Idec aconselha que os responsáveis tentem
uma resolução amigável. Se preferirem,
podem procurar entidades de defesa do
consumidor, como o Procon. Caso todas as
possibilidades de diálogo tenham se esgotado,
é possível entrar com ação no Juizado Especial
Cível (JEC). “Uma saída adotada por muitos
consumidores é reunir um grupo de pais para
contestar o aumento na Justiça”, acrescenta.

E C O N O M I A
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Como preparar o bolso para
as despesas do começo de ano?
No primeiro mês do ano começam a ser entregues os carnês do
Imposto Sobre a Propriedade Predial
e Territorial Urbana (IPTU) de 2019,
tributo cobrado pela prefeitura aos
proprietários de imóveis comercial ou
residencial. O valor sofrerá reajustes
para o próximo ano, mas como o aumento é calculado pelo Índice Nacio-

nal de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E), a Prefeitura de Belo
Horizonte (PBH) ainda não divulgou o
acréscimo porque entrará no cálculo o
valor do índice de dezembro de 2018.
A expectativa é de que o encargo deva
subir cerca de 4%.
De acordo com decreto publicado no Diário Oficial do Município, o
contribuinte que pagar pelo menos
duas parcelas do IPTU de 2019 até o
Divulgação

O início de 2019 é marcado por
uma série de impostos a pagar,
como as conhecidas siglas IPTU e
IPVA. E para começar o ano com o
pé direito sem prejudicar a saúde
financeira um bom planejamento
é fundamental, ainda mais em um
momento de economia instável.

IPTU

dia 20 de janeiro terá 5% de desconto
no valor. O vencimento da primeira
parcela ou para pagamento integral,
sem desconto, será no dia 15 de
fevereiro. As demais vencerão no dia
15 de cada mês. Embutido no IPTU,
também estão a Taxa de Coleta de
Resíduos Sólidos Urbanos (TCR) e
a Contribuição para o Custeio dos
Serviços de Iluminação Pública (CCIP).

IPVA
Entre dezembro e janeiro
também começa a ser pago o

2ª PARCELA

3ª PARCELA

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

1e2

14

14

14

3e4

15

15

15

5e6

16

18

18

7e8

17

19

19

9e0

18

20

20

De acordo com o economista
André Furiatti, o contribuinte que
não se prepara durante o ano
pode ficar em uma situação difícil.
“Essas despesas são inevitáveis,
mas muita gente não guarda
dinheiro. O 13º salário poderia ser

usado para quitar essas contas,
porém gastam com supérfluos
nas festas de Natal e Réveillon”,
destaca.
Ele ressalta que o ideal é pagar
os tributos à vista para aproveitar
os descontos oferecidos e ficar

Pamela Sobrinho

dificultou o cumprimento da regra de ouro – se endividar num montante que supere o investimento - e com
isso criar um crime de responsabilidade fiscal. A grande
questão é quem cria o orçamento de 2019 é o atual
governo, e como a estimativa de endividamento público
tende a aumentar e o crescimento da receita se limita
ao crescimento do PIB 2018 o próximo governo estaria
com uma bomba nas mãos, sem dinheiro para custear
a máquina pública.
A reforma trabalhista que sucateou as relações de
trabalho entre patrão e empregado e não se mostrou
eficiente para aumentar o volume de contratações e
movimentar o mercado de
trabalho, haja vista que a taxa
de desemprego não apresentou
quedas consideráveis como
foram prometidas.
Tivemos agravos sociais,
voltamos ao Mapa da Fome,
conforme dados da ONU, é a primeira vez desde 2010 que não
avançamos no Indice de Desenvolvimento Humano (IDH), estamos estagnados desde 2014 em
0,754 (quanto mais próximo de
1 melhor o indicador).
A gestão Dilma e Temer,
alinhada a um Congresso Nacional irresponsável, comprometido unicamente com seus
interesses pessoais ao invés dos interesses do povo que
os elegeu, permitiu que a população brasileira, uma população que recebe em média R$ 1.268 conforme dados
do IBGE de 2017 enfrentasse a maior recessão econômica
para que eles pudessem fazer seus jogos de poder.
Fechamos então, o último balanço do governo vigente com a triste percepção que o governo trabalhou para
as minorias detentoras do poder neste país.

“As taxas de
inflação caíram,
mas cabe ressaltar
que uma taxa
muito baixa
significa uma
economia parada,
estagnada”

Abaixo apresentamos um quadro com os números do Governo Dilma/Temer:
Fonte: IBGE

O

Internet

Anos atípicos na história
moderna da política brasileira
Temer assume prometendo retomar o crescimento econômico, fazer reformas estruturais,
diminuir o desemprego e fazer o país voltar a crescer
de maneira sustentável, infelizmente o presidente
não conseguiu atingir seus objetivos, e vou explicar
o porquê.
O PIB voltou a crescer, em 2017 - 1,0% e em 2018 –
projeção de 1,30%, porém o resultado positivo de 2017
advém de um “empurrãozinho” da agropecuária com
uma supersafra recorde e um crescimento de 13% no
ano que não se repetiu em 2018, o valor projetado para
2018 está ligado a ociosidade do mercado, durante quase
4 anos as pessoas, empresas
deixaram de consumir, qualquer
movimentação, mínima que
seja gera um impacto grande,
haja vista que as bases de comparação são baixas.
As taxas de inflação caíram,
mas cabe ressaltar que uma
taxa muito baixa significa uma
economia parada, estagnada,
outro sinal que infelizmente não
retomamos um crescimento
sustentável.
A taxa de desemprego saltou de 8,5% em 2015 para
12,4% em 2018, com quedas
muito pequenas entre 2017/2018 já o crescimento do
salário mínimo passou de 8,84% em 2015 para 1,81%
em 2018. A indústria, a maior demandante de mão
de obra qualificada e consequentemente paga salários
mais altos, teve queda na sua produção física, de 2,6%
em 2017 para 1,8% em 2018.
O que aconteceu no governo Temer foram reformas
que podem gerar sérios problemas futuros, como a
PEC do Teto, isso porque ao congelar os investimentos

Governo Temer / Dilma em números
Indicadores sociais e econômicos
Ano

PIB

2015
2016
2017
2018*

-3,71
-2,99
1
1,3

Produção Fisica
Industrial
-8,3
-6,4
2,6
1,8

INPC

Salário Minimo

11,28
6,58
2,07
3,29

788
880
937
954

%Crescimento do Taxa de
Salário Minimo** Desemprego
8,84
8,5
11,68
11,5
6,48
13,7
1,81
12,4

IDH
0,754
0,754

Elaboração: Própria / * dados do ano em exercício / *em relação ao ano anterior

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

livre dessas despesas anuais. “É
preciso colocar todos os gastos na
ponta do lápis e ver como está sua
situação financeira. Se não tiver
recursos suficientes, está na hora
de começar a enxugar gastos”,
finaliza.

PESQUISA MOSTRA
O EMPRESÁRIO
MAIS OTIMISTA

Economista e Conselheira do Corecon-MG

s últimos 4 anos foram atípicos na história
moderna da política brasileira. No início do
ano de 2015 instaurou-se uma crise política
sem precedentes. As brigas partidárias barraram todos os projetos na Câmara dos Deputados e
no Senado Federal, ficou claro a ingovernabilidade
da presidente Dilma (PT), o racha com seu vice foi o
apogeu de consolidação da crise.
O economista Luiz Alberto Machado, havia citado
no final de 2015, quando houve a consolidação da
crise, que em 2016 entraríamos em uma depressão
econômica “andando para trás e como uma inflação
alta”. A instabilidade política logo nos primeiros
meses e as incertezas fizeram com que o Brasil passasse o ano estagnado, e por consequência em uma
depressão econômica.
O resultado depressão foi o impeachment de
Dilma Rousseff e as promessas de Michel Temer
(MDB), agora presidente da República de “colocar
ordem na casa”, fazer as reformas necessárias e tirar
o Brasil da crise.
Em 2017, após 2 anos consecutivos de quedas
intensas na economia brasileira e uma dolorosa
depressão econômica, estamos oficialmente fora da
crise. O IBGE divulgou o resultado do PIB, que apresentou um tímido crescimento de 1%, a “retomada
de crescimento mais lenta da história” de acordo com
a economista e professora da USP Laura Carvalho,
mas suficiente para acalmar os ânimos do mercado
financeiro. E em 2018 caminhamos para mais um
resultado pífio de 1,30% conforme projeção do FMI.
Cabe ressaltar que, conforme mencionado por
Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro/Ibre,
da FGV, “Se o PIB crescer em média 2% ao ano (hipótese até otimista, considerado o nosso desempenho
recente), o PIB per capita só voltará ao patamar
de 2013 em 2024. Nesse sentido, é uma década
perdida. E será mais de uma década perdida se não
conseguirmos avançar nas reformas do Estado, para
torná-lo solvente e eficiente”.
Vamos então analisar as gestões Dilma e Temer:
Dilma em seu um ano e meio de mandato não consegui apresentar nenhuma proposta tendo em vista
a crise política que o Congresso Nacional se encontrava. Algumas medidas para conter os problemas
das crises cíclicas econômicas não foram tomadas em
tempo hábil, diante disso, as medidas emergenciais
não passaram. Entretanto podemos apontar erros
de gestão e demora na tomada de decisão, que
poderiam ter amenizado a crise econômica, mas
não a política.

Quem pagou em dia nos
últimos 2 anos contará com o
benefício chamado “Programa
Bom Pagador”, com um desconto de 3%, automaticamente.
A dedução de 3% para quem
preferir quitar à vista também
continua valendo. Quem paga
mais de R$ 150 de IPVA pode
parcelar o imposto em até três
vezes. A consulta do valor e a
emissão da guia de arrecadação
pode ser feita com o número do
Renavam, por meio do site www.
fazenda.mg.gov.br.

COTA ÚNICA / 1ª PARCELA

FINAL DA PLACA

Tributos terão reajuste a
partir de janeiro de 2019

Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA). O
valor do tributo é calculado de
acordo com o tipo de veículo
e a alíquota é definida sobre o
valor venal do carro, conforme
a Tabela Fipe. Para o próximo
ano, o IPVA terá redução média
de 3,17%, no entanto, a Taxa de
Renovação do Licenciamento
Anual de Veículo (TRLAV) vai subir 10,5%, passando de R$ 92,66
para R$ 102,41. O prazo máximo
para o pagamento desse imposto é 1º de abril.

O Índice de Confiança do
Empresário Industrial (Icei) registrou aumento de 0,4 ponto
em novembro (63,3 pontos) em
comparação com dezembro (63,7
pontos). Segundo a pesquisa divulgada no dia 18, pela Federação
das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg), o índice atingiu o
maior nível em 8 anos e meio e
é superior a sua média histórica.
A confiança dos empresários é
baseada na expectativa de que os
novos governantes conseguirão
implementar uma agenda econômica que favoreça uma retomada
mais consistente da atividade, o
que requer, entre outras medidas,
reformas como a previdenciária e
a tributária.
Além de ter atingido o maior
nível, o índice foi muito superior à sua média histórica (51,8
pontos). O Icei nacional marcou
63,8 pontos em dezembro, aumento de 0,6 ponto em relação
a novembro (63,2 pontos), e foi
o mais elevado desde junho de
2010 (66,0 pontos).
O Icei é resultado da ponderação dos índices de condições
atuais e de expectativas, que
variam de 0 a 100 pontos. Valores
inferiores a 50 pontos indicam
percepção de situação atual pior
e expectativa negativa para os
próximos 6 meses, respectivamente.
O índice de expectativas dos
empresários para os próximos 6
meses foi responsável pela melhora do Icei, com crescimento
de 0,9 ponto entre novembro
(69,1 pontos) e dezembro (70,0
pontos).
O indicador apontou otimismo dos empresários de indústrias
de todos os portes, impulsionado
pelo fim da imprevisibilidade política, passadas as eleições.

Fonte: Divulgação/SEF

Daniel Amaro
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Vacinação em dia previne sustos na hora de viajar
A farmacêutica adiciona que há
uma preocupação acerca da doença.
“É uma patologia perigosa e que pode
levar a óbito muito rápido. A exigência
é, inclusive, feita pela Organização
Mundial da Saúde”.
O certificado é emitido pela Anvisa.
“Algumas clínicas particulares são credenciadas e podem emitir o documento.
Quem se imuniza nos postos de saúde
deve procurar a central do viajante, que
tem unidade em Confins e na Rua Paraíba. O ideal é agendar com um mês de
antecedência, pois a demanda é alta e
corre o risco de a pessoa não conseguir
o certificado a tempo”.

Entretanto, a vacina só imuniza
após 10 dias da aplicação. “Sendo
assim, o certificado só passa a valer 10
dias depois que a pessoa for vacinada”.

Alerta importante
Manuella frisa a importância de
estar sempre com o cartão de vacinação em dia. “Imagine você de férias,
chega no lugar e tem algum imprevisto
e não está com a imunização necessária. Às vezes, você não fala a língua
nativa, não tem plano de saúde ou
seguro de vida. O melhor é prevenir e
a vacinação faz isso”.

Ela revela que nessa época do
ano, a febre amarela pode voltar a
se manifestar. “Ainda não se sabe
se o Aedes Aegypti circula com a
febre amarela urbana, mas como
agora chove muito, a proliferação
de mosquito é maior e a incidência
da doença também. É necessário ter
90% de cobertura viral”.
De agora em diante, o cuidado
deve ser maior. “De dezembro a maio
é um período que, quem não tem
certeza se tomou a vacina ou não tem
registro, deve ir ao posto de saúde
ou rede privada se imunizar de novo.
Ninguém deve ficar na dúvida”.

C A L E N D Á R I O VA C I N A L S B I m 2 0 1 8 / 2 0 1 9

Do nascimento à terceira idade.
DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE
VACINAS

Ao
1
nascer mês

BCG ID

2
3
4
5
6
7
8
9
12
15
18
24
4
meses meses meses meses meses meses meses meses meses meses meses meses anos

1 Dose

Hepatite B

5
anos

6
anos

9
anos

IDOSO

11 a 19 anos

20 a 59 anos

A partir de 60 anos

CLÍNICAS
PRIVADAS

NOS CRIEs*

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM, monovalente

SIM, monovalente
e pentavalente

NÃO

SIM, DTPa e dTpa

SIM, DTPa

SIM

SIM, até 19 anos

CONTRAINDICADA

Quatro doses DTPa ou DTPw iniciando aos 2 meses de idade
Quatro doses iniciando aos 2 meses de idade

Duas ou três doses, iniciando aos 3 meses de idade

REFORÇO

Meningocócica B

Três doses iniciando aos 3 meses de idade

REFORÇO

Poliomielite oral
(vírus vivos
atenuados)

SIM, DTPw e dT
dTpa para
gestantes
SIM, três
primeiras doses
SIM, três
primeiras doses
SIM, VPC10,
menores de 5 anos

Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos
(ou, na impossibilidade de dTpa, fazer dT)
Vacinar pessoas em situações especiais de risco

Cinco doses iniciando aos 2 meses de idade
Três ou quatro doses iniciando aos 2 meses de idade – VPC10 ou VPC13

Meningocócicas
conjugadas

Vacinar pessoas em situações especiais de risco
VPC10 ou VPC13 - Vacinar os
não vacinados anteriormente

VPC13: vacinar pessoas em situações especiais de risco
REFORÇO aos 11 anos.
Para os não vacinados
anteriormente: duas doses,
com intervalo de 5 anos

REFORÇO

Para os não vacinados anteriormente: duas doses

VPC13: uma dose

Duas doses a partir
dos 12 meses

Vacinar os não vacinados anteriormente

Varicela (catapora)

Duas doses a partir
dos 12 meses

Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente

Hepatite A

Duas doses a partir
dos 12 meses

SIM, menC

Vacinar pessoas em situações
especiais de risco

NÃO

SIM

NÃO

Vacinar os não vacinados anteriormente

SIM

NÃO

NÃO

SIM, menores de 5 anos
e maiores de 60 anos

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

Vacinar pessoas em
situações especiais de risco

SIM,
até 49 anos

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

Vacinar pessoas em
situações especiais de risco

SIM, uma dose
para menores de 5 anos

SIM

SIM

SIM, duas doses.
Meninas (9 a 14 anos)
e meninos (11 a 14 anos)

SIM

SIM

Duas doses com intervalo
de cinco anos

NÃO

SIM

SIM

Uma dose

NÃO

SIM

NÃO

Vacinar os não vacinados
Vacinar os
Duas doses
anteriormente.
não vacinados
para meninas Para menores de 15 anos: anteriormente, a
e meninos duas doses. De 15 anos em critério médico
diante: três doses.
(três doses)

HPV
Pneumocócica
23 valente

Vacinar pessoas em situações especiais de risco
De 50 a 59 anos:
a critério médico
Recomendada para pessoas soropositivas para dengue,
de 9 a 45 anos: três doses: 0 – 6 – 12 meses

Herpes zóster
Dengue

CONTRAINDICADA
Ao
1
nascer mês

2
3
4
5
6
7
8
9
12
15
18
24
4
meses meses meses meses meses meses meses meses meses meses meses meses anos

5
anos

DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE

6
anos

9
anos

10
anos

SIM, VPC10

SIM

VACINAÇÃO ANUAL

Tríplice viral
(sarampo, caxumba
e rubéola)

SIM

SIM

SIM, menC para menores
de 5 anos e adolescentes
de 11 a 14 anos

EM REGIÕES COM RECOMENDAÇÃO DE VACINAÇÃO (DE ACORDO COM CLASSIFICAÇÃO DO MS) – Dose única a partir dos 9 meses de idade.
A recomendação de uma segunda dose, especialmente para os vacinados antes de 2 anos de idade, não é consensual,
mas deve ser considerada pela possibilidade de falha vacinal.

Febre amarela

SIM

Vacinar pessoas em situações
especiais de risco

CAMPANHAS NACIONAIS
DE VACINAÇÃO

Influenza (gripe)

VACINAS

GRATUITAS NA REDE PÚBLICA

Vacinar pessoas contactantes de hanseníase

Reforço com
DTPa, DTPw
ou dTpa
Vacinar os não
vacinados anteriormente

Algumas vacinas já podem ser tomadas sem agulha. Trata-se de um aparelho
chamado pharmajet. Ele entra
na pele por pressão em um
jato fino. Não é isento de dor,
porém para as pessoas que
tem medo de agulha pode ser
uma boa opção.

DISPONIBILIDADE DAS VACINAS

Vacinar os não vacinados anteriormente

Duas ou três doses. Iniciar vacinação antes
das 15 semanas de vida

Rotavírus

ADULTO

10
anos

Vacinar os não vacinados anteriormente
Três ou quatro doses a partir do nascimento

Tríplice bacteriana
(DTPw, DTPa ou
dTpa)
Haemophilus
influenzae tipo b
Poliomielite (vírus
inativados)
Pneumocócicas
conjugadas

ADOLESCENTE

Você sabia?

SBIm

E

scolher o destino, comprar
passagens, reservar o hotel, arrumar as malas e, enfim, curtir.
Essa é a rotina de vários brasileiros
no fim do ano, período em que boa
parte da população sai de férias. Mas,
um item não pode ficar de fora dessa
lista: a imunização. O cartão de vacinas
precisa estar sempre atualizado para
que o descanso não dê lugar à dor
de cabeça.
Dados recentes do Conselho Europeu de Assessoria em Saúde de
Viagem apontam que 40% das pessoas que vão visitar outros lugares
procuram orientação médica somente
momentos antes do embarque no
avião ou de pegar a estrada. O estudo
mostra que 20% dos viajantes marcam
consultas médicas quando faltam
menos de 14 dias para a viagem, e
menos de 10% possuem a vacinação
atualizada.
Mas, a farmacêutica Manuella
Duarte explica que é muito comum as
pessoas não se atentarem a isso. “No
Brasil, nós temos uma baixa cobertura
vacinal de doenças que ainda circulam,
a exemplo, a febre amarela e sarampo,
que teve alguns casos importados da
Venezuela a pouco tempo”.
Ela esclarece que algumas vacinas são recomendadas, pois ajudam
a manter certas doenças em baixa
escala no país. “E ainda afasta a
probabilidade de surto que é controlado pela vacinação, por exemplo,
patologias como a hepatite B que
é transmitida por meio de relação
sexual e secreções. Outra é a vacina
de hepatite A para quem vai para o
litoral, pois é uma doença que passa
por meio da água, então quem vai
para o mar e piscina pode aproveitar o benefício. Além disso, para os
idosos que vão viajar para lugares
frios, a vacina contra pneumonia é
indicada”
Manuella acrescenta que no
Brasil a imunização infantil é boa,
mas entre os adolescentes e adultos,

não. “Cada faixa etária tem sua
recomendação. As vacinas possuem
calendário específico para cada idade
(tabela)”, explica.
Contudo, a única vacina obrigatória é a de febre amarela. “O certificado internacional de vacinação é
exclusivo para ela. Hoje, a doença
circula em alguns países, porém, por
aqui, a patologia em sua forma silvestre já tinha sido erradicada. Mas
estamos vendo casos chegando à
cidade. Para entrar no Brasil, não é
necessário a certificação, mas países
como a África e Venezuela exigem o
documento”.

Magic RM 180919

Da redação

CONTRAINDICADA

NÃO

SIM

NÃO

11 a 19 anos

20 a 59 anos

A partir de 60 anos

GRATUITAS NA REDE PÚBLICA

CLÍNICAS
PRIVADAS

NOS CRIEs*

ADOLESCENTE

ADULTO

IDOSO

DISPONIBILIDADE DAS VACINAS

19/09/2018 • * Consultar manual do CRIE em www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/-01VACINA/manual_procedimentos_2014.pdf
Para pacientes com determinadas doenças crônicas e sob orientação médica, consultar os Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais.
Orientações, esquemas de doses e comentários devem ser consultados nos Calendários de vacinação SBIm 2018/2019 e nos Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais.

Vacinar
não vacinados

Situações
especiais

Contraindicada

Ênio Ribeiro Reis

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

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

Rotina

• Férias
• Feriados

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

Presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia
aline@zoomcomunicacao.com.br

Dores incapacitantes
Não é a toa que a dor na
coluna é considerada uma
verdadeira vilã na vida dos
brasileiros. A nossa estrutura
óssea ainda está em fase de
adaptação à postura bípede.
Existe uma famosa frase: Dor
na coluna, você tem, você teve
ou um dia terá. É a mais pura
afirmação. De acordo com
uma pesquisa recente, realizada pela Pfizer em parceria com
o Ibope, o problema é descrito
como uma das mais fortes, a
que mais incomoda e uma das
mais graves para a saúde.
A Organização Mundial
da Saúde (OMS) estima que
essa seja uma queixa comum
para 80% da população mundial. As consequências de tais
desconfortos são significativas. Depressão, ansiedade e
irritabilidade já estão entre os
transtornos mentais associados
à enfermidade, conforme revela um estudo da Universidade
Anglia Ruskin, no Reino Unido.
Além de minar o bem-estar das
pessoas, as dores lombares são
a principal causa de afastamento de trabalhadores no Brasil
por mais de 15 dias, segundo
o ranking de auxílios-doença
concedidos pelo INSS.
Alguns mitos ainda estão
relacionados às dores na coluna. Acredita-se, por exemplo,
que o problema é causado por
algo estar “fora do lugar”. Raramente, os exames de imagem
revelam evidências de discos,
ossos ou articulações desalinhados, sendo a cirurgia um
processo poucas vezes utilizado.
É que a maioria das pessoas
consegue gerenciar a enfermidade, mudando alguns hábitos,
como sentar-se corretamente
e evitar longos períodos com a
cabeça abaixada, movimento

comum na era digital. Muitos
também acreditam que as
dores impedem a realização
de exercícios físicos. Entretanto,
a prática, com intensidade e
frequência adequadas, diminui
a tensão muscular, regula o humor e fortalece o sistema muscular e imunológico, processos
fundamentais no tratamento.           
As dores crônicas na coluna
podem indicar a presença de
infecções, tumores, traumas
súbitos ou de repetição, contusões, luxações, fraturas, inflamações, além de erros posturais. É importante identificar as
diferentes variáveis contribuintes em cada indivíduo, para
garantir qualidade de vida e
redução dos desconfortos. As
regiões cervical e lombar são
os segmentos mais móveis
e, por isso, áreas em que os
incômodos se manifestam
com maior frequência. É importante atentar-se aos fatores
de risco. O sedentarismo, que
nos últimos anos está entre
os vilões de muitas doenças, é
um deles. O tabagismo e a má
alimentação também estão na
lista dos fatores agravantes.  
A hérnia de disco é uma
das complicações mais comuns
no conjunto das patologias
que afetam a coluna. Entre
duas vértebras vizinhas existe
o disco intervertebral, que funciona como um amortecedor,
de modo a diminuir o impacto
e a sobrecarga de uma vértebra sobre a outra. O problema
acontece exatamente quando
essa estrutura se desloca,
comprimindo os nervos e diminuindo a sensibilidade da
área. É uma patologia mais
comum em idosos, mas pode
vir à tona quando ocorre uma
sobrecarga de peso.

De modo geral, falamos
de distúrbio que resultam em
uma limitação de atividades
profissionais e cotidianas, aumentam a demanda de serviços de saúde, elevam os custos
socioeconômicos e sobrecarregam significativamente o
sistema previdenciário. Recentemente, a espanhola Advance
Medical divulgou dados de um
estudo realizado no Brasil com
180 mil usuários de planos de
saúde. A pesquisa considerou
exames, medicamentos, fisioterapia, internações, bem
como procedimentos mais
complexos, a exemplo de cirurgias e intervenções quimioterápicas. Os recursos destinados
ao tratamento de dores na
coluna superam os custos
investidos em doenças como
câncer, Alzheimer e doenças
cardíacas. A Pesquisa Nacional
de Saúde, publicada no fim de
2014, revelou que cerca de 27
milhões de brasileiros sofrem
de enfermidades de dor nas
costas, o que corresponde a
18,5% da população adulta.
Ainda há um longo caminho no enfrentamento desses
distúrbios e são necessárias,
entre outras ações, campanhas de divulgação, pois muitos indivíduos desconhecem
os sintomas, sem contar a
dificuldade de acesso aos serviços médicos e aos exames
diagnósticos. Muitos desses
exames são de alto custo,
como a tomografia, ressonância e eletroneuromiografia.
Muitas vezes esses exames
impactam em custos proibitivos e desnecessários. Mais
de 80% dos casos se resolve
com um bom exame clínico e
um simples RX de coluna em
incidências especiais.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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Governo de Minas

Email: acir.antao@ig.com.br

BOA MEDIDA - O Conselho Nacional de Justiça veio em boa hora regulamentar o auxílio
moradia para o pessoal da magistratura. O juiz que sai do seu domicílio, para exercer seu
cargo em outra cidade, deve ter direito ao benefício já que tem que se mudar com a família
para onde foi transferido.
KALIL E AS EMPRESAS DE ÔNIBUS - Mais uma vez o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS) promete enfrentar as empresas de ônibus. O problema é a nova tarifa das
passagens do transporte coletivo da capital. Kalil, que prometeu já há quase 2 anos abrir a
caixa-preta da BHTrans, ainda não revelou nenhuma anormalidade entre as empresas de
ônibus e a companhia responsável pelo transporte e trânsito. Ano passado, o prefeito se
recusou a aumentar o preço da tarifa e ninguém sabe o que vai acontecer agora.
FACULDADE DE SABARÁ - O curso de direito da Faculdade de Sabará acaba de ser indicado pelo MEC com o conceito 5. Essa vem coroar os esforços feitos pelo professor Mário
Guerra, reitor da instituição, que enfrentou todos os desafios para fazer da Faculdade de
Sabará uma das melhores do Brasil.

Deputado Bosco (Avante), governador Zema (Novo) e o desembargador Nelson Missias durante a diplomação no Palácio das Artes

DA COCHEIRA

Ministro Marcelo Álvaro Antônio,
empresária Érica Drumond e José Maurício

Orestes Frá Batista
Paulo Roberto Menicucci
Meteorologista e professor Ruibran dos Reis

Ex-deputada Cecília Ferramenta
Jornalista Milton Naves - Rádio Itatiaia
Ela Regina

Quinta-feira, 27

Duas mortes sentidas no meio artístico nacional. Em Belo Horizonte, a
morte do nosso Raimundo José dos Reis, o Bolão, do Clube do Choro. Sua
morte foi muito sentida no meio musical da capital. Outra morte que marcou
foi de Isolda Bourdor, conhecida como a compositora do rei, já que pertencia
a ela e ao irmão Milton Carlos, algumas canções de sucesso de Roberto Carlos.
Ela faleceu aos 61 anos.

Jornalista Milton Colem
Silas Storque
Márcio Duarte

Sexta-feira, 28
Arquivo Pessoal

Antes tarde do que nunca. O mineiro Pedro Aleixo passa a integrar a galeria de
ex-presidente da República. Os seus familiares foram ao ato solene recentemente.
Na foto, Pedro Aleixo Neto, Pedro Tunes Aleixo, Maurício Aleixo e Luisa Tunes Aleixo

Segunda-feira, 24

Quarta-feira, 26

A cada dia vai se complicando a vida do médium João de Deus de Abadiânia, Goiás. Além dos relatos das mulheres abusadas sexualmente, ele agora
é citado como vendedor de falsas pedras preciosas. Além disso, também faz
parte do processo que aponta manipulação de remédios em um laboratório
clandestino, onde seus clientes eram obrigados a comprar suas medicações.

Presidente Pedro Aleixo

Ari do Nascimento
Barbara Aragão
Flávio Carneiro Dias

Jornalista Edilene Lopes - Rádio Itatiaia
Custódio do Nascimento Pereira
José Nascimento Vieira

Falando nas melhores universidades, é bom lembrar que das 2.066 do
país, apenas 3 mineiras participam do ranking das 35 melhores. A UFMG em
Belo Horizonte, Universidade Federal de Viçosa e a UFLA em Lavras.

Mais de 100 convidados
prestigiaram o evento de fim de
ano promovido pela Associação
Brasileira de Agências de Viagens
de Minas Gerais (ABAV-MG) em
parceria com o Skal. Os presidentes José Maurício e Marcos Prota
foram os anfitriões. O jantar teve
seu ponto alto quando o ministro
do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio chegou.

Domingo, 23 de dezembro

Terça-feira, 25

Aniversariante
Desembargador
Doorgal Andrada
comemorou mais
um ano de vida
no último dia 20

Divulgação

Valdez Maranhão

Festa da ABAV

A NI V E RS A RI A NT E S

Jornalista Vera Godoy
Silézio Mendonça
Delegado e Poeta João Wilson

Sábado, 29
José Albano de Morais Quintão
Carolina Mol
Agostinho Carlos da Silva
Luiz Gherardi Marinho - Edição do Brasil

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

Sesc abre inscrições para bolsas
integrais dos ‘Cursos de Arte e Cultura’
São 274 vagas para unidades de BH e do interior de Minas
Invista no seu lado artista! Interessados em Música poderão se inscrever
no processo seletivo para
as bolsas integrais dos
Cursos de Arte e Cultura
do Sesc em Minas até o
dia 19 de janeiro. São 274
vagas para as modalidades de violão, canto, canto
coral, musicalização, teclado, violino, percussão
e flauta, distribuídas em
unidades de BH e em todo
o estado: Governador
Valadares, Montes Claros,
Juiz de Fora, Poços de Caldas, Uberaba, Uberlândia
e Venda Nova.
Esses cursos serão
oferecidos a crianças a
partir de 5 anos, jovens
e adultos, de acordo com
cada modalidade e por
unidade. A opções de
curso, por unidade, cidade e faixa etária, podem
ser conferidas através do
site: www.sescmg.com.br/
cursos. As aulas iniciarão
em 4 de fevereiro de 2019.
Podem concorrer à
bolsa integral, prioritaria-

mente, trabalhadores do
comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes que possuam
renda familiar mensal
bruta de até três salários
mínimos. Caso haja bolsas
disponíveis após a realização do processo seletivo
para o público prioritário,
essas vagas serão destinadas ao público em geral.
Para concorrer à bolsa,
o candidato deve apresentar, no ato da inscrição, o
Questionário Socioeconômico, a Autodeclaração de
Renda Familiar e o cartão
do cliente Sesc válido, caso
possua. Na ausência desse
documento, apresentar a
Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada.
O cronograma completo
do processo seletivo também pode ser consultado
no site do Sesc.

Mais Possibilidades
De 2 de janeiro a 4
de fevereiro de 2019, o
Sesc em Minas abre as

inscrições para os Cursos de Artes e Cultura
em todo o estado. São
formações em dança,
artes visuais, música e
artes cênicas. Com o
cartão do cliente Sesc, o
trabalhador do comércio
de bens, serviços e turismo e seus dependentes
possuem diversas vantagens, como a prioridade
na inscrição e acesso a
preços diferenciados.
São mais de 2 mil
vagas distribuídas nas
seguintes unidades de
Belo Horizonte, Região
Metropolitana e do interior do estado: Almenara, Araxá, Bom
Despacho, Carlos Prates (BH), Cenário (BH),
Contagem, Governador
Valadares, Januária, Juiz
de Fora, Montes Claros,
Muriaé, Paracatu, Patos
de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Santa Quitéria (BH), Sete
Lagoas, Teófilo Otoni,
Uberaba, Uberlândia e
Venda Nova (BH).

G E R A L

EDIÇÃO DO BRASIL
22 a 29 de dezembro de 2018

9

Homens acima de 30 anos têm
cuidado mais da aparência
Loraynne Araujo

característico de alguma classe social,
na realidade ele pouco oscilou ficando
em 47% para classe A, 45% para classe
B e 44% na classe C.
Em relação ao uso de cosméticos
para o corpo, os resultados são mais
reveladores. Além de artigos básicos
como desodorante spray (69%), hidratante corporal (39%) e sabonete
antisséptico (38%), outros artigos
destacam-se por ter tradição feminina, como sabonete líquido para
o corpo (28%), sabonete esfoliante
(22%), hidratante específico para os
tipos de pele (18%) e até cremes para
depilação (11%).

Reprodução/Internet

“Se eu me olhar no espelho e
ver que não estou com uma boa
aparência, acho que entraria em
depressão”. Para muitas pessoas,
essa fala poderia ser de uma mulher, afinal, historicamente, são
elas quem se preocupam mais
com a imagem. Mas os tempos
são outros e os homens também
querem ficar bonitos, por isso,
estão indo atrás de tratamentos para darem uma “tapa” na
estética.

Segundo uma pesquisa realizada
em 2018 pela Associação Brasileira de
Clínicas e SPAs (ABC SPAs), o público
masculino já representa 30% dos
pacientes das clínicas de estética. Já
outro estudo feito pela Minds&Hearts,
com 414 homens entre 16 e 59 anos,
aponta que eles estão abertos a se
comunicar e consumir produtos de beleza. 45% afirmam que buscam informações sobre novidades, atualidades
e lançamentos, já 30% se posicionam
como vanguardistas, dizendo preferir
criar coisas originais e pouco comuns
a seguir modismos. E engana-se quem
acha que esse comportamento é

A dermatologista Monalisy
Rodrigues conta que os homens
que usam esses serviços com mais
intensidade têm entre 30 e 50 anos.
“Não existe idade para se preocupar
com a aparência, mas os homens
mais maduros estão procurando
cada vez mais procedimentos como
tratamento para a calvície, aplicação de preenchedores, lasers e
até mesmo aplicação de botox. Em
resumo, esses pacientes querem ter
uma expressão jovial”.
Ela reafirma que o perfil desses homens são os solteiros e
recém-divorciados atrás de resultados imediatos e sem preocupação
do quanto vão gastar. “É claro
que cada pessoa reage de uma
forma diferente aos procedimentos estéticos, mas, no geral, esses
serviços dermatológicos apresentam resultados rápidos e muito
satisfatórios”.
No caso do botox, substância
que paralisa as rugas e suaviza as
linhas de expressão, por exemplo,
o resultado é notado poucos dias
depois e a aplicação de ácido hialurônico é observada logo após o
procedimento.
O dentista Paulo Bastos, autor
da frase inicial da matéria, de 32
anos, conta que o cuidado com a
aparência para ele também é uma
questão importante para o seu emprego. “Trabalho com harmonização

Reprodução/TV

Botox, preenchedores e tratamentos contra a calvície são os procedimentos mais procurados

Dermatologista Monalisy Rodrigues
facial, por isso tenho que estar sempre bem, pois o meu corpo é como
uma propaganda. Os meus clientes
vão me procurar para melhorar a
aparência, então imagina se eu não
cuidasse da minha imagem?”.
Ele conta que os cuidados sempre fizeram parte da sua vida. “Tive
muito contato com o meio da
moda. Aprendi a gostar e não abro
mão de me sentir bem. Inclusive,

Reportagem da Cemig
com a segurança
no Carnaval ganha
Prêmio da Abracopel
DESAFIOS PARA MINAS GERAIS
Em todo início de ano as esperanças se renovam. Planos são elaborados, projetam se mudanças de
atitudes e comportamentos planejando atingir os objetivos propostos. Entidades como o SINDEAC
têm metas específicas permanentes como a luta em defesa dos interesses dos trabalhadores que
representam; a manutenção dos direitos e benefícios arduamente conquistados e o desejo de ampliálos por acreditar que uma melhor qualidade de vida é, também, um meio de implantar a Justiça social.
Quando um ano começa com a posse de um governo recém- eleito, qualquer que seja ele e em
qualquer esfera da federação, expectativas e esperanças são sempre grandes. Como entidade
representante de trabalhadores o SINDEAC sabe que tem um papel fundamental na construção de
uma sociedade mais igualitária, qual seja, o de atuar em sintonia com os anseios dos trabalhadores.
Os trabalhadores querem, principalmente, emprego, renda, saúde, educação e segurança, sem
desdenhar de outras demandas urgentes . Para atender a estas necessidades é preciso que seja
implantada uma política desenvolvimentista que privilegie a criação de empregos, bem como o
investimento em educação e saúde.
Aos atrativos econômicos óbvios e tradicionais como a mineração, indústria e a agricultura é preciso
agregar e expandir outras fronteiras para o crescimento. O turismo, só para citar um exemplo, é um
segmento que, com o apoio governamental, tem a capacidade de gerar, no curto prazo, uma
infinidade de oportunidades. Minas é um estado moderno, progressista, com extensa malha
rodoviária, paisagens magníficas, cidades históricas, culinária reconhecida mundialmente e que
continua com o seu imenso potencial turístico pouco e mal explorado
O SINDEAC, com sua participação ativa nos movimentos sociais e como porta-voz de milhares de
trabalhadores espera que o caminho do desenvolvimento com justiça social seja a escolha do novo
governo, porque isto é o que Minas merece e o que o povo precisa.

PAULO ROBERTO DA SILVA
Presidente
SINDEAC – O SINDICATO QUE É A CARA DO TRABALHADOR

Para conscientizar os foliões e a população em geral dos riscos de acidentes
durante o Carnaval, a assessoria de
imprensa e a área de engenharia da segurança da Cemig propuseram demonstrações para os veículos de comunicação
do que acontece quando um adereço ou
artefato carnavalesco entra em contato
com a rede elétrica.
A partir dessa proposta, o Canal
Mundo da Elétrica, no Youtube, realizou
a reportagem “Carnaval: Perigos da
Eletricidade”, com a participação do
engenheiro de segurança do trabalho
Demetrio Aguiar, da Cemig, que conquistou o Prêmio Abracopel de Jornalismo na
categoria Internet Áudio-Vídeo. O prêmio
foi entregue no Auditório da Enel, em
São Paulo.
A matéria mostra com exemplos
práticos, que reproduzem em ambiente
interno as condições reais de uma linha
energizada, o que acontece quando serpentinas metálicas, balões metalizados
e outros objetos quando entram em
contato com a rede. A reportagem surgiu
a partir de uma série de iniciativas de

quando era mais novo, já ganhei
até um prêmio de mister”.
Atualmente, os cuidados com a
aparência vão de tratamentos para o
cabelo e barba até visitas frequentes
ao endocrinologista e nutrólogo.
“Faço selagem com frequência, vou
toda semana no barbeiro e a cada
4 meses faço aplicações de botox,
além disso, estou sempre atento às
tendências”, finaliza.

comunicação da Cemig, desenvolvidas
na época do Carnaval, período em que
o número de objetos arremessados na
rede aumenta muito e em que os meios
de comunicação dão mais destaque para
a alegria característica da festa do que
para os riscos envolvidos.
A Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade
(Abracopel) nasceu de uma ideia gerada
pela preocupação de profissionais do setor com os inúmeros acidentes que ocorrem devido à pouca importância que se
dá aos perigos da eletricidade. Assim, em
2 de fevereiro de 2005 esses profissionais
se reuniram e fundaram a Abracopel,
uma entidade sem nenhuma ligação
com qualquer organização do setor e
com a isenção necessária para torná-la
confiável e merecedora da credibilidade
daqueles que conhecem o problema e
sabem da importância da prevenção e
conscientização da população brasileira
no sentido de evitá-lo.
Por sua vez, o Canal Mundo da
Elétrica tem cerca de 600 mil usuários
inscritos no Youtube e o seu foco são
produzir vídeos didáticos sobre eletricidade, aulas e práticas elaboradas por
professores e técnicos profissionais na
área de eletrotécnica e eletrônica. Essa
foi a 12ª edição do Prémio Abracopel
de Jornalismo. Nesse período, foram
mais de 1.700 matérias inscritas em 10
categorias.
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CCBB tem programação especial
para público infantil nas férias
Loraynne Araujo

Equipe CCBB Educativo

Não é apenas durante o
período escolar que as crianças aprendem coisas novas,
as férias também podem ser
recheadas de novos saberes
e diversão. É com essa intenção que o Centro Cultural
Banco do Brasil (CCBB) desenvolveu o Programa CCBB
Educativo - Arte & Educação,
no qual desenvolve ações
que estimulam experiência,
criação, investigação e reflexão por meio de processos
pedagógicos, artísticos e
curatoriais.
O programa se estrutura
em quatro eixos: transbordar, outros saberes, processos
compartilhados e acessibilidade e inclusão. O primeiro desenvolve projetos que
estabelecem relações entre
a arte, educação e o patrimô-

nio, com o interesse na promoção de intercâmbios entre
os educadores do CCBB e os
integrantes da comunidade
escolar - alunos, professores,
pais, funcionários e gestores.
Já o escopo outros saberes
é voltado para encontros,
reflexões e construções coletivas, a interculturalidade e a
experiência com as múltiplas
formas de criar e se apropriar das práticas artísticas
e culturais.
Os processos compartilhados abordam aspectos
da concepção, montagem,
expografia e refletem sobre
as especificidades da exposição presente. E, por fim,
acessibilidade e inclusão são
princípios que perpassam por
toda programação apresentada, pois acredita-se que a
partilha só pode acontecer
em um ambiente propício à
pesquisa, criação e fomento

de ações voltadas à garantia
da democratização e do acesso à cultura para os diversos
públicos.
F ra n c i sc a Ca p o ra e l i ,
coordenadora-geral do projeto, conta que ele está no
CCBB desde abril de 2018
e tem como principal objetivo levar as pessoas que
não frequentariam o local
para conhecer melhor a
arte. “Temos programação
durante todo o ano e para
todos os públicos, desde
cursos para quem entende
mais do assunto até oficinas
para completar a formação
de professores. Além disso,
também há programação
voltada para as crianças e
suas famílias”.
Ela reafirma o compromisso do CCBB com a inclusão.
“Há uma grande variedade
na programação, justamente
para abranger todos, inclusive
aqueles que possuem alguma
deficiência”.
Quem quiser participar
de alguma atividade no local, basta chegar no horário marcado e vagas estão
sujeitas à quantidade de
interessados e são definidas
por ordem de chegada. Para
visitas especiais, deve haver
agendamento por meio do
agendamentobh@ccbbeducativo.com e para os cursos
também é necessário uma
inscrição prévia, cujo formulários sempre estarão no site
www.ccbbeducativo.com/

Veja a programação de férias:
SEGUNDAS:
Abrindo o jogo
Horário: 10h às 12h e 14h às 16h
Quebre a cabeça experimentando jogos de mesa, tabuleiro e outras
diversões compartilhadas.
Contação de história
Horário: 17h
Histórias fantásticas e fantasiosas por contadores locais com
Gustavo Gaivota (4/01), Pierre André
(11/01), Beatriz Myrrha (18/01) e
Anna Lirah (25/01).
QUARTAS
Mão na terra
Horário: 10h às 12h e 14h às 16h
Compostagem, troca de mudas,
jardinagem, plantio, bomba de
sementes e outras práticas verdes.
QUINTAS
Re-versos
Horário: 19h
Saraus poéticos com grupos
convidados de Belo Horizonte: Nosso
Sarau, Bim Oyoko (3/01), Café com
Poesia, Biblioteca Pública Estadual
– Setor de Braile (10/01), Slam das
Manas (17/01), Academia Transliterária (31/01).
SEXTAS
Impressos impressionantes
Horário: 10h às 12h e 14h às 16h
Gravuras, carimbos, stencil e
outras experimentações impressas.

SÁBADOS
Dia de desenho
Horário: 10h às 12h e 14h às 16h
Sábado é dia de desenho! De
apontar o lápis, de destampar a canetinha, de rabiscar o papel, pintar
o cenário, fazer retrato e bordar o
retalho! Sábado é dia de desenho!

Grupo Pé de Sonho
Múltiplo Ancestral
Data: 26/01 – 12h
Weber Lopes e Geovanne Sassá,
membros do Grupo Pé de Sonho,
brindam o público com brincadeiras,
jogos musicais e muita música. Comemorando a infância de cada um,
todos poderão cantar as canções
de maior sucesso do grupo, num
encontro lúdico, leve e divertido.
No repertório: Cadê Clarisse?, Lá
vai Chapeuzinho, Que Bicho Será?,
Bruxa de Verruga, entre outras.

No meio dia
Horário: 12h
Música, circo e teatro para alimentar o espírito com Trampulim
(5/01), Maria Cutia (19/01), Weber
Lopes e Geovanne Sassá (26/01).

O evento é mais uma edição do
Múltiplo Ancestral, uma plataforma
de trocas entre o público, as mestras
e mestres ligados a diferentes saberes e práticas culturais, articulando
a memória, o afeto e o patrimônio.

DOMINGOS
Brincadeiras no pátio
Horário: 10h às 12h e 14h às 16h
Caça ao tesouro, objetos voadores, trava-línguas e outras diversões
para brincar juntos.

Corpo e Gênero nas HQs
Minicurso com Samanta Coan
Data: 30/01, 19h | +14 anos
Abordaremos os processos criativos de artistas que exploram subjetividades e identidades para novas representações de sujeitos nos quadrinhos.
O minicurso será conduzido por
Samanta Coan, designer gráfico,
doutoranda em Ciência da Informação
(UFMG) e mestre em Design (UEMG).
Cofundadora do coletivo Lady’s Comics
(2010-2018), primeiro site dedicado a
mulheres e quadrinhos no Brasil.

Lugar de criação em libras
Horário: 16h
Uma programação especial com
ações acessíveis a todos, promovendo
a cultura surda. Visa a ocupação, a
convivência, a criação e o diálogo com
a arte, para as crianças e suas famílias.

Com a chegada do verão
e do período chuvoso, aumenta o número de escorpiões no ambiente urbano.
Apesar de importantes para
o ecossistema, a picada do
animal pode trazer risco à
saúde das pessoas.
Para evitar acidentes,
a Vigilância em Saúde Ambiental de Itabirito realiza
uma série de ações durante o ano para controlar a

e eficiência na gestão, aprimorará
os processos, gerando impactos positivos na arrecadação e redução das
despesas”. Ele destaca ainda que “o
programa contribuirá para o aumento da arrecadação sem elevar a carga
tributária, e isso é benéfico para a
população”. Os recursos para este
programa têm destinação exclusiva.
O PNAFM orienta e apoia os
municípios que buscam ampliar o
aprimoramento de sua gestão, por
meio de recursos originários do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Neste processo,
a Caixa desempenha o papel de
agente financeiro. A declaração de
interesse para captação, realizada
pela PJF, ocorreu por meio de ofício,
em janeiro de 2015.

proliferação do animal. Só
em 2018, o departamento
realizou 21 mutirões de
limpeza em 28 bairros, em
parceria com o setor de
Limpeza Urbana, evitando o
acúmulo de lixo e entulhos.
Além disso, foram realizadas mais de 300 visitas
preventivas para o controle
de animais de importância
em saúde, incluindo o escorpião.

No entanto, algumas espécies se reproduzem sem a
necessidade do macho, o que
permite que uma fêmea tenha
de 20 a 25 filhotes por vez,
facilitando infestações. Esse é
o caso do escorpião-amarelo,
da espécie Tityus serrulatus,
encontrado em nossa cidade
e em quase todo o Brasil.
Dessa forma, a colaboração da
população é essencial para a
prevenção de acidentes.

Veja o que diz o biólogo e coordenador técnico da
Vigilância em Saúde Ambiental, Leonardo de Freitas

PMJF

à capacitação de técnicos e gestores
municipais, dentre outros investimentos.
De acordo com o secretário,
“um dos resultados esperados é a
utilização de imagens aerofotogramétricas (mapeamento por meio
de fotografias aéreas) como apoio
para lançamentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que
poderá ampliar a base cadastral das
edificações em 8%, em até 12 meses,
após a conclusão do projeto. Com
isso, é possível que haja um aumento
de 8% da arrecadação do imposto e
redução em 15% da inadimplência
associada ao IPTU, em até 3 anos
após a conclusão do projeto”.
Lúcio acrescenta que “esse projeto contribuirá para o maior controle

ATIVIDADES EXTRAS:

Prefeitura de Itabirito orienta população
para evitar acidentes com escorpiões

Juiz de Fora apresenta contrato para
ampliar eficiência administrativa
A Prefeitura de Juiz de Fora
(PJF), por meio da Secretaria de
Planejamento e Gestão (Seplag),
apresentou, no dia 18, em entrevista
coletiva à imprensa, no gabinete
do prefeito Antônio Almas (PSDB),
o contrato do Programa Nacional
de Apoio à Gestão Administrativa
e Fiscal dos Municípios Brasileiros
(PNAFM), firmado com apoio da
Caixa Econômica Federal (CEF).
O contrato, apresentado pelo
titular da Seplag, Lúcio Sá Fortes,
tem o objetivo de garantir mais
eficiência e eficácia na gestão fiscal da PJF. Cerca de R$ 20 milhões
serão destinados à aquisição de
sistemas integrados de gestão e
georreferenciamento; à infraestrutura e tecnologia da informação; e

Contação de história
Horário: 17h
Histórias fantásticas e fantasiosas
por contadores locais com Gustavo
Gaivota (7/01), Pierre André (14/01),
Beatriz Myrrha (21/01) e Anna Lirah
(28/01).

-A aplicação de venenos é ineficaz para o extermínio de escorpiões. Esses animais
possuem um sistema respiratório capaz de fazer com que fiquem paralisados por
muito tempo, podendo viver escondidos sem se mover e sem se alimentar. Após
esse período, eles saem do seu habitat natural e podem procurar proteção dentro
das casas, armários e outros locais, sem sofrer a ação do veneno
-Escorpiões se alimentam basicamente de baratas. Por isso, não acumule lixo,
restos de comida, entulho ou material de construção no quintal. Use luvas de couro
ao manipular esses materiais
-Os lagartos conhecidos como calangos se alimentam de escorpiões. Dessa
forma, são grandes aliados nesta luta.
-Tampe os ralos, buracos, tomadas não utilizadas, rachaduras, bem como frestas
em baixo da porta de sua residência
-Deixe berços e camas afastados da parede. Não deixe cobertas e lençóis caídos
em contato com o chão
-Tenha cuidado com casinha de bonecas, caixas de brinquedos, tocas, barracas e
piscinas de bolinhas onde só a criança entra. Faça inspeções antes de sua utilização
-Mantenha seu quintal sem mato e com a grama aparada;
-Cuidado com toalhas encostadas na parede e pano de chão úmido
-Ensine seus filhos sobre a importância de manter distância dos escorpiões. -O animal tem preferência por locais frescos e úmidos (restos de entulho, montes de folhas,
madeiras velhas, etc.). Dentro das residências, eles têm preferência por roupas limpas,
cesto de roupas sujas e calçados fechados. Cheque sempre antes de calçar qualquer
sapato e ensine seus filhos a fazer o mesmo procedimento. O escorpião também gosta
de móveis de madeira e canos de esgoto. Tenha cuidado com os bebês curiosos que
engatinham e mexem em qualquer coisa. Revise diariamente a cama e berço
-Escorpiões não atacam. As picadas acontecem quando a pessoa encosta ou
pisa nele
-Jamais passe álcool ou outro produto no local da picada. Apenas lave com água
e sabão e procure imediatamente um serviço de urgência, como a UPA 24 horas;
-A picada do escorpião é bastante dolorida e não causa inchaço ou qualquer
alteração visual. Se a criança apresentar muita dor e você não tiver visto o que a
picou, leve-a para a UPA 24 horas imediatamente. Se identificou o animal, leve
também o escorpião em um vasilhame seguro. É sempre importante informar ao
profissional de saúde as características do animal, como tipo, cor, tamanho, etc.
Mais informações, entre em contato com a Vigilância
em Saúde Ambiental pelo telefone (31) 3561-4033
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Prefeito entrega iluminação em
LED no Centro de Fabriciano

QUEM SABE, SABE

Samba Hotéis passa a operar unidade
em Betim. Para complementar sua oferta
em Minas Gerais, a rede Samba Hotéis passou
a operar uma unidade em Betim. O hotel
passará, em breve, por reformas para se adequar aos padrões da rede. Entre as mudanças
está prevista uma nova sinalização para a
área interna e externa. O hotel conta com
56 apartamentos, duas salas para eventos,
que comportam até 160 pessoas, Scotch Bar,
estacionamento, restaurante próprio, piscina
e jacuzzi na área externa, sauna a vapor, salão
de jogos e sala de ginástica. Segundo Fred
Carvalho, CMO do Samba, o empreendimento
está próximo às grandes empresas da cidade
e possui logística adequada para executivos
em trânsito, sem deixar de lado a completa
estrutura de lazer.

Eficiência
Além de mais econômico para os cofres
públicos, o novo sistema de iluminação poupa também o meio ambiente. “A adoção
de tecnologia é livre de metais pesados e
gera menos resíduos sólidos” completa o
engenheiro elétrico e consultor do Fabri
Nova Luz, Matheus Lage. Não por acaso,
a entrega do lote 1 dos serviços foi feita,
concomitantemente, à premiação das escolas destaques do Programa Cidadãos do
Futuro – Eixo Energia e Água, desenvolvido
em parceria com a Fundação Geraldo Perlingeiro (FGPA) de Abreu ao longo de 2018
junto às escolas municipais.

No eixo Energia e Água, alunos e
escolas da rede municipal foram incentivados a desenvolver a economia na conta de energia elétrica nas instituições e
também em casa. A presidente da FGPA,
Elizete Marinho Serra Negra, destaca a
importância da reeducação ambiental,
tendo como protagonistas as crianças.
“Esta parceria visa dar o suporte a
população, emprestar o conhecimento
acadêmico e transformar tudo isso em
ações práticas. É importante para reeducação”, explica.
O ponto alto da solenidade foi o coral
mais de 250 vozes dos alunos da Educação
Infantil, 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA)
para celebrar o “Natal da Feliz Cidade”. O
espetáculo contou a história de crianças
que buscam o verdadeiro significado do
Natal. Além do coral, o evento contou
com a participação da orquestra da cidade
e da banda Nossa Senhora Auxiliadora,
encenação da peça teatral “Unidos Pelo
Natal”, apresentações de dança e do
Batuque do Cocais.

CONFRATERNIZAÇÃO ABAV

Valdez Maranhão

No terminal de passageiros, os
usuários contam com uma série de
estabelecimentos - entre lanchonetes,
cachaçaria, locadoras, táxis, além de
serviços de caixas eletrônicos, estacionamento e lava-jato localizado na área
externa. O aeroporto também conta
com áreas acessíveis, como rampas para
acesso ao saguão de embarque, calçadas
do estacionamento e piso podotátil na
área interna do terminal de passageiros,
conforme norma da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT).

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

FESTA DO ROSÁRIO DO SERRO

Márcia Clementino Nunes, Chico Brant e Dona Lucinha

Este colunista com o ministro Marcelo Álvaro Antônio

Infraero

trabalhos, conduzidos pela empresa Transvias Construções e Terraplanagem, têm
previsão de conclusão para maio de 2019.
Com capacidade de receber até 800
mil passageiros por ano, o terminal tem
registrado pouco mais de 280 mil usuários e
conta com área total de quase 2 milhões de
m², sendo que o terminal de passageiros tem
733 m². Atualmente, o Mário Ribeiro opera
diariamente das 6h à 1h, conta com cinco voos
diários, com conexões, das companhias Azul
Linhas Aéreas Brasileiras e Gol Linhas Aéreas,
que interliga Montes Claros a Confins (MG).

A qualidade do café. Não teria local e data
melhores para dar brilho a premiação da ABIC
2018 que aconteceu na sala Brasília, no Palácio
do Itamaraty, um dos cartões-postais da capital
do país, no Dia Internacional do Café, em 1º de
outubro. A cerimônia teve a participação de
embaixadores dos principais países compradores
de café, além de autoridades do governo federal
e representantes da cafeicultura brasileira. Esta
edição dos melhores cafés do Brasil teve como
grande destaque a empresa Café Três Corações,
que levou seis premiações para casa, do programa da qualidade do café (PQC, da ABIC). “Para
nós, que trabalhamos diariamente com o objetivo
de trazer os melhores produtos para o consumidor, é importante termos o reconhecimento do
programa de qualidade da ABIC”, afirmou Gilberto
Nogueira, executivo do Café Três Corações.

Em grande estilo, a ABAV realizou a sua tradicional festa de confraternização de fim de ano,
realizada no restaurante Pondicherry, no hotel
Dayrell. Estiveram presentes várias associações,
sindicatos, agentes de viagem e todo trade turístico,
com destaque para a presença do futuro ministro de
Estado do Turismo, deputado federal Marcelo Álvaro
Antônio, que impressionou a todos pela educação,
gentileza e conhecimento da área. Vários jornalistas
de turismo prestigiaram o evento. O anfitrião da
noite foi o presidente da ABAV-MG, José Mauricio
de Miranda Gomes.

Aeroporto de Montes Claros completa
38 anos com novas opções de voos
O Aeroporto de Montes Claros/Mário
Ribeiro completou 38 anos de operação
sob a administração da Infraero e traz
uma novidade para o próximo período de
férias: voos diretos para Vitória (ES) e Porto
Seguro (BA), ambos com duas frequências
semanais. O voo rumo à capital do Espírito
Santo começa a ser operado no dia 28 de
dezembro, às sextas-feiras e aos domingos.
Já o voo para Porto Seguro começa a ser
operado no dia 27 de dezembro, com saídas
às quintas-feiras e aos domingos.
O superintendente do aeroporto, Michael Nolêto Crestani, ressalta que o terminal é
o único da região Norte de Minas Gerais com
voos comerciais, sendo fundamental para o
deslocamento de passageiros, já que o local
abriga universidades e o polo industrial do
estado, atraindo executivos, empresários,
professores e universitários.
O gestor ressalta ainda que no momento a Infraero está realizando obras de
recapeamento na pista de pouso e decolagem, bem como a adequação no pátio de
aeronaves do terminal mineiro. “Trata-se
do maior investimento realizado pela empresa nos últimos 15 anos no Aeroporto de
Montes Claros. Com o fim dos trabalhos, os
passageiros que utilizam o terminal contarão com ainda mais segurança”, disse. Com
investimento de mais de R$ 6,3 milhões, os

CANAL ABERTO

Nova iluminação foi entregue durante a 2ª Cantata de Natal
2018, conforme legislação e com amplo
conhecimento da Câmara de Vereadores.
Até 2020, a previsão é trocar até 70%
dos conjuntos de lâmpadas atuais dos
quase 10,7 mil pontos de iluminação da
cidade. Antes de serem liberados, os lotes
de serviços são submetidos à aprovação
técnica por parte da Companhia Energética
de Minas Gerais (Cemig).

Advogado & Jornalista

PAU LO C E SA R P E D R O SA

PMCF

As principais ruas e praças do Centro
de Coronel Fabriciano já contam com iluminação em LED, proporcionando maior
eficiência energética, luminosidade e
segurança para a região que concentra o
comércio da cidade.
O prefeito Dr. Marcos Vinicius (PSDB)
entregou a nova iluminação durante a 2ª
Cantata de Natal das Escolas Municipais
e solenidade de premiação das escolas e
alunos destaques do programa “Formando
Cidadãos do Futuro”, na Praça da Estação.
Com investimento de R$ 850 mil, 425
pontos de iluminação receberam as novas
luminárias em substituição às antigas
lâmpadas de vapor de sódio e mercúrio.
“Começamos pelo Centro da cidade
por serem pontos com maior consumo e,
consequentemente, gasto na conta de luz do
município. A priorização também visa tornar a
nossa principal área comercial mais chamativa
e segura, durante o período de Natal, atraindo
clientes e fomentando a nossa economia”,
explicou o prefeito. Neste primeiro lote de
serviços foram contempladas 15 ruas, duas
avenidas e três praças do Setor 1.
“É importante destacar que estamos
entregando mais segurança e eficiência
na iluminação, mas também inaugurando
uma ‘cidade mais inteligente’. Parte destas
luminárias é equipada com um sistema,
que num futuro breve, pode receber sinal
de WI-FI e câmeras de segura. A nossa
administração respeita o dinheiro do nosso
contribuinte e tudo vem sendo pensando
para trazer benefícios a curto e médio prazo
para a população”, completa o prefeito.
Lançado em outubro, o Programa
Integrado de Eficiência Energética (PIEEF)
– Fabri Nova Luz contempla ainda serviços
de manutenção, extensão e melhorias na
iluminação pública. Até 2020, a previsão de
investimentos é de R$ 16 milhões, incluindo
compra de equipamentos, mão de obra e
serviços. Os trabalhos são executados pela
Selt Engenharia, licitada pela prefeitura em
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No dia 8 de dezembro teve festa no Restaurante
Dona Lucinha. Vindos diretamente do Serro, dançantes da Festa do Rosário embalaram e dançaram
ritmos dos tambores, reco-recos, atabaques e
sanfonas. O acontecimento foi para comemorar o
lançamento do livro Festa do Rosário do Serro, de
autoria da historiadora Márcia Clementino Nunes,
também chefe executiva do Restaurante Dona
Lucinha. Além das danças, o grupo Tambolelê
e a declamação de cordéis de Paulinho Ferreira
animaram à noite.
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STILETTO: CONHEÇA A DANÇA DO SALTO ALTO
Quem pode praticar
Pierrôt indica que a dança seja
praticada a partir dos 15 anos. “Existem movimentos mais sexys que
as pessoas mais novas podem não
entender ou se sentirem desconfortáveis ao fazer, mas dessa idade em
diante não há limites. Aliás, homens
que se sentirem bem e confiantes
também serão bem-vindos”.
E quem não é muito fã de
salto alto pode fazer as primeiras
aulas de tênis. “Eu tenho uma
aluna que comprou o salto para
as aulas. A gente faz aquecimento, alongamento e ensinamos a
andar da forma certa para não se
machucar”.
A aula, claro, é uma boa prática
para quem deseja sair do sedentarismo. “A gente mexe bastante
o corpo e ainda sai arrasando no
salto. Pesquisas indicam que o
aluno perde até 500 kcal por aula.
Fora isso, ainda se diverte, melhora
sua autoestima e qualidade de
vida”, conclui.

Modalidade ficou mundialmente conhecida após o clipe Single Ladies da cantora Beyoncé

Escolas em BH
Dance Gallery
Rua Irmão Gonçalves Xavier, 82
São Pedro
(31) 3656-7717

Feedback fitness
Av. Carandaí, 41
Funcionários
(31) 3227-1771

Studio De Dança It
R. Alumínio, 22
Serra
(31) 3327.3503

Divulgação

Madonna, Britney Spears e
Anitta são adeptas da dança stiletto, mas quem popularizou a modalidade foi Beyoncé após o clipe
Single Ladies, lançado em 2009.
A dança é diferenciada por
ser em cima do salto alto que,
segundo o professor Pablo Pierrôt,
geralmente, são bem finos, por isso
esse nome. “Nessa performance, a
pessoa aprende a ter uma atitude
que reflete diariamente em sua
autoestima”.
A modalidade é uma mistura
de ritmos. “Jazz, funk, street dance
e femme style. Ela teve início por
volta dos anos 80, na Broadway,
com os musicais e as divas pops
na época. Madonna mesmo foi
uma que, por apoiar a comunidade
LGBTQI+, sempre colocou homens
de salto no palco e nos clipes”.
O professor dá uma dica para
quem deseja começar: sinta-se
confortável. “Muitas pessoas se

sentem intimidadas nas primeiras
aulas por causa do carão, atitude
e movimentos. Mas o segredo
é relaxar e não se cobrar tanto.
Existem muitos professores bons
espalhados por aí que vão fazer a
pessoa chegar onde quer e despertar a diva que há em cada uma”.
A modalidade fez muito bem
para a autoestima da arquiteta Jéssica Chamma. Ela pratica dança de
salão há 10 anos, mas há 5 decidiu
se arriscar no stiletto. “Ela trabalha
a expressão e nos ajuda a entender
que podemos fazer as coisas. Isso é
empoderador, principalmente para
a mulher, porque acaba trazendo a
ideia do feminino devido ao salto,
além do equilíbrio e consciência
corporal”.
Para além disso, Jéssica faz
parte de um grupo de meninas plus
size. “A força que que essa dança
nos dá é enorme. Todo mundo
acha que gordo não se exercita e
não podemos fazer certas coisas.
A gente mostra que conseguimos
fazer o que quisermos”.

Reprodução/Internet

Da redação

Há 50 anos, Atlético vestia verde e
amarelo para representar o Brasil

o seu consórcio multibrasileiro

A curiosa expulsão de Yustrich,
técnico conhecido por ter o estilo
‘linha-dura’, não desanimou os
jogadores alvinegros. Logo aos 9’
da etapa complementar, o atacante
Ronaldo - campeão brasileiro em
1971 com a camisa do Atlético - virou
o jogo e garantiu o triunfo por 3 a 2.

56º Guará
O retrato das eleições mostra um
ano muito melhor do Cruzeiro
Divulgação

O clima de tristeza dos 37.592
pagantes que acompanharam o jogo
no Gigante da Pampulha, entretanto,
não durou muito. Aos 32’ ainda da
etapa inicial, o ponta-direita Vaguinho
diminuiu a desvantagem. Já nos acréscimos, o meio-campista Amauri Horta
igualou o marcador. Mas, antes de
seguirmos a história do jogo, vamos a
um detalhe da ficha técnica da partida:
“Anormalidades: aos 46’ do primeiro tempo, o técnico Yustrich invadiu o gramado para abraçar Amauri,
e quando o juiz (o uruguaio Ramón
Barreto) foi expulsá-lo recebeu uma
peitada. Por isso, foi expulso até do
túnel no segundo tempo.

Presidente da Rede Itatiaia de Rádio
diretoria@itatiaia.com.br

Brasil (Atlético)
Mussula; Vander, Grapete,
Normandes (Djalma Dias) e Décio
Teixeira; Vanderlei Paiva e Amauri
Horta; Ronaldo, Vaguinho, Lola e
Tião (Caldeira). Técnico: Yustrich.
Fonte EM
Estado de Minas

Ao longo dos 110 anos de fundação do Atlético, as cores alvinegras
acompanharam o time em muitos
jogos, excursões e títulos pelo Brasil
e pelo mundo. Mas, numa ocasião
mais do que especial, o Galo deixou
de ser preto e branco e vestiu o
simbólico verde-amarelo da seleção
brasileira. Há exatos 50 anos, em
19 de dezembro de 1968, a equipe
mineira, comandada pelo histórico
técnico Yustrich, usou as cores do
escrete canarinho na vitória de virada
sobre a antiga Iugoslávia por 3 a
2, no Mineirão, numa das partidas
mais emblemáticas do clube.
Em território brasileiro para
amistosos, a seleção europeia
vivia grande momento após o
vice-campeonato da Eurocopa
em junho. A base daquela equipe
que perdera para a anfitriã Itália
em Roma, entretanto, havia sido
bastante modificada pelo técnico
Rajko Mitic para a viagem às terras
tupiniquins.
Mesmo assim, o tradicional
time dos Bálcãs saiu na frente no
Mineirão. Em apenas 9 minutos,
os visitantes fizeram 2 a 0. Os gols
foram marcados por Musemic, aos
6’, e Nenad Bjekovic, aos 9’.

Emanuel Carneiro

Pelo 56º ano consecutivo,
a imprensa mineira apontou
os melhores da temporada no
futebol de Minas. Não houve
surpresas, nem grandes disputas
a não ser pelo companheiro de
zaga do Dedé que acabou ficando com o Léo. Messias perdeu
por um voto (15x14).
O retrato das eleições mostra
um ano muito melhor do Cruzeiro sobre o eterno adversário,
o Galo.
Arrascaeta, com justiça, ganhou como Craque do Ano, mas
Dedé e Fábio, seus companheiros
de equipe, também estavam cotados. Dedé, Arrascaeta e Mano
Menezes foram unanimidades obtendo todos os 30 votos da noite.

Gol continua valendo muito e
isso pesou na escolha de Ricardo
Oliveira que leva o troféu de
Artilheiro e veste a camisa 9 da
seleção Guará.
Pelo Troféu Guará passou
mais de meio século de história
do futebol em Minas com jogadores épicos, grandes dirigentes,
conquistas e um time de paraninfos do mais alto respeito. A
lisura da promoção está preservada e que assim permaneça.
A dinâmica do futebol pede
reconhecimento, revelações,
títulos e muita paixão. Isto
temos de sobra em Minas. É
importante destacar o Guará
Especial concedido aos 80 anos
Associação Mineira de Cronistas

Esportivos (AMCE) pelos bons
serviços prestados ao esporte.
Hoje há um bloqueio geral
na cobertura esportiva. Tudo
está fechado, proibido, escondendo fatos, valores e coisas ridículas como negar à imprensa a
lista de jogadores relacionados.
A escalação só minutos antes
das partidas, nos vestiários e
entrevistas apenas com jogadores escolhidos convenientemente pelos “donos” do clube.
A torcida acaba ficando mal
informada e a regra é deixar
repórteres esperando do lado
de fora dos CTS como se fossem
espiões ou inimigos.
Isso é uma censura branca,
desnecessária.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

