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Futuro: reFormAs
PreocuPAm 40% dA
PoPulAção brAsileirA

7 meses após greve,
gasolina ainda está
R$ 0,09 mais cara

Em maio do ano passado, o Brasil parou 
devido a greve dos caminhoneiros. O protes-
to foi contra o preço do óleo diesel. Na épo-
ca, o valor do litro da gasolina na capital era 
de R$ 4,383. Contudo, uma pesquisa feita 
pelo Mercado Mineiro aponta que, apesar 
da redução de 1,84% - cerca de R$ 0,08 - a 
gasolina ainda está R$ 0,09 mais cara que 
antes da manifestação.

economiA – PáGinA 5

Com a desfilia-
ção do prefeito de 
Contagem, Alex de 
Freitas, do PSDB, 
agora o chefe do 
Executivo de Juiz 
de Fora, Antônio 
Almas (foto), é o 
único representan-
te de um grande 
município do par-
tido. Assim como 
ele, o secretário de 
Governo Custódio 
Mattos também é 
tucano e pode ser 
que de lá surja uma 
reestruturação do 
partido que está 
enfraquecido com 
a diminuição da 
bancada estadual 
e federal.

Calor intenso gera 
quadro de estresse

O calor chegou, parou e estacionou em Belo 
Horizonte, tanto que nos últimos dias foram re-
gistrados 37ºC com sensação térmica de 40°C. 
As altas temperaturas podem trazer consequên-
cias físicas e mentais, como desidratação e até 
mesmo um quadro de estresse. Veja as dicas de 
Hamilton Junqueira, professor da pós-graduação 
em endocrinologia da Faculdade IPEMED.

os riscos das
crianças que se

tornam youtubers 
A facilidade de acesso das crianças à 

tecnologia fez crescer uma onda de “you-

tubers mirins”. Alguns fazem sucesso e 

têm milhares de seguidores. Eles dão dicas 

de livros, jogos, brinquedos e etc. Mas, o 

assunto tem sido colocado em pauta, uma 

vez que os limites da exposição infantil 

vêm sendo questionados.

A bola vai rolar nos gramados do país com 
o início dos campeonatos estaduais. Durante o 
período de recesso, Atlético e Cruzeiro passaram 
por algumas mudanças, como a saída do ídolo 
celeste Arrascaeta e a volta do capitão do time 
alvinegro que conquistou a Libertadores, Réver.  
Mas, será que os times mineiros vão se destacar na 
temporada 2019?

PAis GAstAm 30% A mAis com meninAs

JF É terrA de tucAnos

PolíticA – PáGinA 3

economiA – PáGinA 4
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sAúde e vidA – PáGinA 7

oPinião – PáGinA 2

Aguenta coração!

esPorte – PáGinA 12

temporada de 
futebol vai começar
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O medo de perder 
direitos traba-
lhistas e previ-
denciários é a 

principal preocupação de 
40% dos brasileiros dian-
te do novo governo. Os 
dados são da CNDL e SPC 
Brasil. O edição perguntou 
a especialistas das áreas 
quais os benefícios estão 
na mira das reformas. Para 
eles, os mais vulneráveis 
são o 13º, a idade mínima 
para se aposentar e o 
sistema de capitalização 
defendido pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes.
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E D I T O R I A L
venda das estatais 

A economia mineira pode ficar ainda mais debilitada caso ocorra às privatizações 
pré-anunciadas pelo governador do Estado Romeu Zema (Novo). Para justificar esse argumento, 
muitos deputados de ideologia oposta ao chefe do Executivo rememoram o histórico da volúpia 
por lucros, patrocinados por empresários que, uma vez donos de empresas estatais, começam 
a pensar em obter vantagens, independente das questões sociais. Para eles, especialmente os 
petistas mineiros, privatizar empresas como Cemig e Copasa, sem haver uma clara regulamenta-
ção do setor, a nível nacional, é o mesmo que entregar o preço das tarifas para servir de ludíbrio 
nas mãos dos acionistas interessados em aumentar seus rendimentos. 

Assim, quando fevereiro chegar e os novos parlamentares mineiros assumirem os seus 
respectivos mandatos na Assembleia Legislativa, o embate entre Executivo e Legislativo tende a 
ser acirrado, chegando a resultados imprevisíveis. O titular do Palácio da Liberdade propala o seu 
intento relativo às privatizações como um dos compromissos assumidos na época da campanha e 
também reafirma o seu discurso perante a equipe econômica do governo federal, cuja finalidade 
é processar o início dos entendimentos para renegociar a dívida do Estado, abrindo caminho 
para minimizar a crise financeira por qual passa o governo mineiro.

Circulam nos corredores da Cidade Administrativa, informações que dão conta de uma 
tese do governador Zema, indicando que há uma brecha jurídica que possibilitaria a venda de 
algumas empresas do governo, especialmente ligadas à Cemig, sem necessidade de acionar o 
Legislativo, ou seja, sem autorização da Assembleia. O questionamento dos especialistas é saber 
se isso procede e, caso fosse possível, se essa medida atenderia às exigências do Poder Central. 
A vida administrativa do Executivo estadual poderia ficar mais leve, já que evitaria ter de pagar 
a dívida com a União por 3 anos, além de renegociar o estoque em patamares mais condizentes 
e com as taxas de juros módicos.  

No entanto, neste limiar de governo, um assunto parece ter sido deixado de lado: as 
obrigações de Brasília para com Minas no que diz respeito às devoluções pela desoneração de 
impostos e a renúncia fiscal forçada pelo governo central que prometeu recompensar os valores 
que não foram arrecadados por conta das exportações. São os ditames da denominada Lei 
Kandir. Vale dizer que existe uma dívida da União para com o Estado e que é motivo de contro-
vérsia nas barras dos tribunais e nos meandros do Congresso Nacional, embora o certo fosse o 
seu cumprimento pleno, fazendo retornar aos cofres da tesouraria da Secretaria da Fazenda de 
Minas o que lhe é devido.

  A decisão de Zema com a finalidade de encontrar uma saída definitiva para a crise é 
louvável. É notório que a falta de dinheiro para quitar salários de servidores, repasse de valores 
aos municípios e cumprir compromissos junto aos fornecedores tem comprometido a estrutura 
do governo, especialmente no que se refere à saúde, educação e segurança. Nesta situação 
anômala, um ditado se faz real: “Em casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão”. 

Tudo isso aconteceu nesta primeira quinzena de janeiro, portanto, nos primeiros dias do atual 
governo, quando os parlamentares eleitos sequer tomaram assento em suas cadeiras. A postura 
do governador facilitou a movimentação dos futuros e atuais deputados que se colocam contra 
essa tese palaciana de vender a Cemig, tida como a joia da coroa dos mineiros. 

Diante do quadro de agora, seria muito difícil o Palácio da Liberdade emplacar autorização 
para dispor das ações da nossa quase centenária Cemig. Surgiram muitas alegações, a mais 
popular é a de que para o fato se tornar concreto, além da aprovação de dois terço na Assembleia, 
uma mensagem do Executivo neste sentido, teria antes de passar por uma consulta à população 
para, só então, ser encaminhada ao plenário para votação. 

O embate ideológico entre o representante do Partido Novo e sua tese de Estado mínimo 
poderá alimentar os interessados na manutenção dos defensores da maior presença estatal na 
vida de nosso povo. Um duelo de gigante que deve se acalorar ainda mais, principalmente por 
ser um tema de interesse coletivo.

D iariamente a grande imprensa 
e seus eruditos articulistas 
questionam e cobram ações 
do governo Bolsonaro, objetos 

de promessas de campanha, como se o 
atual governo já estivesse no posto há 
longos meses ou atingido o primeiro 
ano de governabilidade.

Importante frisar que Bolsonaro 
(PSL) assumiu o governo no dia 1º de 
janeiro, portanto há exatos 20 dias, 
que, para um mandato governamen-
tal, é muito pouco para uma avaliação 
metódica e honesta, quer em resultados 
econômicos, políticos e sociais, como 
querem os grandes jornais e redes de 
comunicação do Brasil.

Ainda que não se queira alinhar re-
sultados obtidos pelo novo governo, não 
se pode desconhecer alguns avanços ou 
até mesmo conquistas expressivas nos 
diversos campos de atuação governa-
mental neste pequeno período.

Primeiramente, anunciadas mudan-
ças profundas na distribuição de verbas 
publicitárias para jornais, revistas e 
televisões, não significando o corte puro 
e simples a ensejar denúncia de inter-
vencionismo ou boicote, mas de aprovar 
as verbas de acordo com a importância 
da mídia na condução da informação à 
sociedade. No mesmo diapasão, anun-

ciado o fim dos patrocínios de bancos 
estatais para times de futebol, bem 
como o fim de patrocínio governamental 
para manifestações populares do MST, 
do MSTT e de ONGs, nos mais diversos 
campos.

Ao lado disso, baixadas auditorias 
junto ao Programa Bolsa Família, com 
identificação de pagamentos indevidos 
da ordem de R$ 1,3 bilhão, para pessoas 
que não se enquadravam no perfil dos 
beneficiados, com o que houve desis-
tência recorde do programa após a 
auditoria.

Anunciada também completa in-
vestigação nos programas de financia-
mento do BNDES, como forma de dar a 
conhecer os financiamentos feitos pelo 
Banco nos últimos 14 anos. Implemen-
tação do programa de devolução de 
R$ 100 bilhões do Banco ao Tesouro 
Nacional, pelo término dos programas 
de financiamento existentes. Anunciado 
o fim de 7 impostos federais e uma audi-
toria, via TCU, nas contas de contribuição 
ao Sistema 5 S (Sesi, Senai, Sesc, Senac, 
Senat).

Com tais medidas anunciadas, a Bol-
sa de Valores atingiu o maior patamar 
de valorização dos últimos anos (91.330 
pontos na BOVESPA), o dólar atingiu o 
menor valor desde cinco anos (R$ 3,63). 

A gasolina vem tendo o preço redu-
zido deixando de pressionar os preços 
de produtos, com o que a inflação se 
mantém abaixo da meta do Banco Cen-
tral, ou seja, devidamente controlada. 

No mercado internacional, Brasil 
abre as portas para EUA, União Euro-
peia e Israel, em detrimento de Cuba e 
Venezuela. Ao mesmo tempo, Brasil fica 
fora do pacto de imigração da ONU, pelo 
menos momentaneamente. 

No plano interno, tropas federais 
são deslocadas para o Ceará (em que 
pese ser um Estado governado pelo PT) 
e, em face disso, a AGU assume a defesa 
jurídica das tropas enquanto deslocadas. 
Ao mesmo tempo, prestes a entrar em 
vigor a “lei do abate”, contra marginais 
portando fuzil e anunciado o decreto 
para posse de arma para o cidadão 
brasileiro de bons antecedentes

As Divisões de Engenharia do Exér-
cito, não atuando no combate ao crime 
organizado, seguem deslocadas no Sul 
do país, assumindo a total reforma e 
construção da BR-116, obra paralisada 
há exatamente 18 anos. Culmina esta 
semana, finalmente, com a prisão e 
extradição, do terrorista Cesare Bat-
tisti, condenado por homicídio doloso 
e condenado a prisão perpétua, pela 
Justiça italiana.

os 20 dias do Governo bolsonaro

Febre de youtubers mirins gera
debate sobre limite da exposição

A s crianças estão cada vez mais 
em contato com a tecnologia 
e parecem nascer sabendo 
manusear computadores, 

celulares e gravar vídeos. Nesse cenário, 
a nova geração não tem se contentado 
em ser apenas espectador, mas também 
querem produzir seus próprios conteúdos 
e compartilhar na internet. Os chamados 
“youtubers mirins”, fazem grande sucesso 
com seus canais sobre os mais diversos 
assuntos como viagens, culinária, livros, 
joguinhos, brinquedos e novelas infantis. 
Alguns possuem milhares de visualiza-
ções e seguidores e até faturam com os 
vídeos publicados.

E essa explosão dos “youtubers mi-
rins”, apesar de não ser uma novidade en-
tre o público infantil, desperta a atenção 
de especialistas, afinal, o mundo virtual 
tem seus riscos. Sobre este assunto, o 
edição do brasil conversou com a psico-
pedagoga Elisabeth Monteiro.

como podemos analisar o fenômeno 
dos youtubers mirins?

É aquela necessidade de buscar ser uma 
celebridade que está acontecendo cada vez mais 
cedo. E com a tecnologia disponível, as crianças de 
hoje também têm desenvolvido habilidades diferentes 
das de antigamente. Existem aquelas comunicativas, 
desenvoltas e inteligentes, que demonstram interesse 
específico pela comunicação desde pequenos, mas 
são poucos os casos. São mais ou menos uns 500 
“youtubers mirins” no Brasil, mas só cerca de um terço 
tem realmente o dom da comunicação.

Normalmente, a maioria tem uma grande in-
fluência dos pais que projetam seu desejo de vida 
não realizado em seus filhos. Há casos em que os 
responsáveis têm medo de frustrarem os pequenos 
e permitem que eles criem seus canais. 

o que os pais ou responsáveis devem 
ficar de olho? como eles devem su-
pervisionar?

A atividade das crianças na internet deve ser 
sempre monitorada. É um mundo muito perigoso, 
ainda mais com essa exposição toda. Elas não têm 
maturidade para lidar com críticas e cyberbullying. 

Eles devem supervisionar o tema do vídeo, fazer 
pesquisa e estar atualizados o tempo todo. Precisam 
monitorar os comentários recebidos e orientar o filho 
quanto a responder ou não essas mensagens, pois 
existem os haters que ficam provocando proposital-
mente. Hoje em dia, os youtubers adultos sofrem 
com esse problema e chegam a ficar em depressão, 
imagina como os pequenos não devem se sentir.

Qual seria o limite de utilização?

A criança tem que estar em contato com a 
natureza, animais, brincar com amigos, ter contato 
físico e não virtual. Também não pode de forma 
alguma deixar de fazer outras tarefas, nem afetar 
o rendimento escolar. Para aqueles meninos e me-
ninas que já tem o dom, se dedicar a esta atividade 
de uma a duas horas por dia, desde a pesquisa, 
gravação, postagem e respostas aos comentários 
é suficiente. Os pais devem estar à disposição para 
fazer toda a supervisão e auxiliar. Para as demais, 
o conteúdo deve ser compartilhado apenas em seu 
circulo de amizades e na família.

como lidar com as frustrações, críticas 
e comentários negativos? 

Críticas e comentários negativos é o que mais 
vemos na internet hoje em dia. O melhor modo de 
lidar com isso é não se expondo. No entanto, mes-
mo que a criança não responda as críticas, o que é 
o recomendável, elas leem e entendem como uma 
desaprovação ou uma rejeição e até mesmo uma 
incapacidade. As frustrações serão inevitáveis. Se os 
pais não querem que o filho corra o risco é melhor 
não estar no YouTube.

A fama, elogios, milhares de comen-
tários e visualizações podem ser pro-
blema?

O limite entre o que é comum e o patológico 
é muito tênue. Com o ego no alto, a criança pode 
correr o risco de desenvolver um transtorno de 
personalidade narcisista. O grande problema é 
que o sucesso tem seu tempo de duração. Em 
alguns casos, a fama pode acabar e levar a pessoa 
a desenvolver uma depressão.

como a criança deve lidar com dinheiro?

É uma questão da educação financeira. Separar 
uma quantia que será dedicada à família e uma 
porcentagem que será usada para investimento. 
É preciso ter uma planilha dos gastos, incluindo 
lazer e necessidades básicas. A criança precisa 
aprender a poupar e pode ser uma oportunidade 
de ela aprender a lidar com o dinheiro. Mas existe 
uma questão importante: se o trabalho infantil é 
proibido, como esse “youtubers mirins” podem 
receber para fazer vídeos? Tudo é relativamente 
novo e precisa passar por uma discussão.

A exposição à internet pode influenciar 
no consumismo?

Antigamente as crianças criavam seus brinque-
dos e suas brincadeiras. Com essa influência da 
mídia, ela perde seu papel de criador e adquire o 
papel doentio de consumidor. Hoje em dia, meninos 
e meninas só usam marcas famosas, brinquedos 
e eletrônicos de última geração. Esses padrões de 
consumo são estimulados desde a infância e eu não 
vejo nada de saudável nisso.

Psicopedagoga elisabeth monteiro
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eujácio silva

O deputado estadual reeleito Arlen 
Santiago (PTB) começou o ano lutando 
pelos direitos dos funcionários públicos 
que utilizam o Instituto de Previdência 
dos Servidores do Estado de Minas Ge-
rais (Ipsemg). Nesta primeira quinzena 
de janeiro foi encaminhado ofício à 
Secretaria de Estado de Fazenda, com 
destino ao secretário Gustavo de Olivei-
ra Barbosa, solicitando a possibilidade 
de retirar o Ipsemg da relação das 
instituições que integram o caixa único 
do Estado, possibilitando que o instituto 
tenha uma conta bancária específica.

A dívida do Estado com os hos-
pitais que atendem pelo Ipsemg 
chega a quase R$ 1 bilhão, em ser-
viços prestados e não pagos, tendo 
em vista a utilização dos recursos 
financeiros do instituto para outras 
finalidades.

“Estamos prestes a viver um co-
lapso em Minas Gerais com a falta 
de repasse dos recursos e com o 
aumento da dívida, tendo em vista 
o não funcionamento dos hospitais, 
gastos exorbitantes, serviços caros, 
corredores lotados, suspensão de 

atendimento, dificuldade para agen-
damento de consultas e exames, 
entre outros inúmeros problemas”, 
afirmou o deputado.

Em novembro de 2014, o Go-
verno do Estado publicou no Diário 
Oficial um decreto que suprime 
da lei a obrigatoriedade de cada 
entidade ou órgão público ter uma 
conta bancária específica. “Precisa-
mos mudar o cenário e retornar ao 
modelo anterior, com caixa separa-
do, e com o Estado honrando seus 
compromissos”, encerrou Arlen.

custódio mattos cresce na
estrutura do governo zema

Pausadamente, mas com fir-
meza de decisão, o secretário de 
Governo de Minas, Custódio Mat-
tos, vai conquistando a confiança 
do governador Romeu Zema 
(Novo).  Experiente, ex-prefeito 
de Juiz de Fora, ex-deputado 
federal e ex-secretário de Estado 
na administração de Aécio Neves 
(PSDB), Mattos, segundo fontes 
palacianas, tem sido um elo im-
portante junto aos políticos em 
geral. “Inclusive, aumentando a 
cada segundo o volume de de-
mandas em sua mesa, algumas 

pleiteando medidas urgentes 
e que não podem ser deixadas 
para o dia seguinte”, comenta 
a fonte.

A presença do ex-parlamentar 
tucano no governo Zema certa-
mente faz parte de uma aliança 
entabulada pelo governador 
mineiro. Tanto que nos bastido-
res, há 15 dias, já se falava no 
nome do deputado do PSDB Luiz 
Humberto Carneiro para líder 
do Governo, um cargo da maior 
importância para garantir o 
relacionamento entre Executivo 
e Legislativo. Nos corredores da 
Assembleia, o nome de Humberto 
é respeitado, afinal se trata de um 
político de diálogo e com longa 
experiência na Casa.

Diante desse quadro, o grupo 
antigo que dominou o Governo do 
Estado, entre eles, o ex-governador 
Alberto Pinto Coelho e, o então 
poderoso secretário de Governo 
na época, Danilo de Castro, teriam 
todos os motivos para ajudar em 
uma caminhada mais tranquila 
dos temas de interesse do Executi-
vo perante ao Legislativo. Também 
consta nos bastidores o nome 
do ex-presidente do Legislativo 
estadual Dinis Pinheiro, sondado 
para ser o titular da Secretaria do 
Governo. Ele estaria auxiliando 
na conciliação visando atenuar 
os ânimos entre os políticos ex-

perientes e os novos, que aliás, 
prometem movimentar o plenário 
da Assembleia.

Problema no Psdb

Entretanto, nem tudo é ma-
ravilha no que diz respeito ao 
PSDB. Por exemplo, o seu cacique 
maior, o agora deputado Aécio 
Neves, depois da eleição, sim-
plesmente desapareceu. Agora, 
veio a confirmação da desfiliação 
do prefeito de Contagem, Alex 
de Freitas. Aliás, ele era a joia da 
coroa. O único prefeito de cidade 
grande eleito no último pleito e, à 
época, filiado na sigla dos tucanos. 
O ex-poderoso partido em Minas 
está em uma situação cada vez 
mais incerta. Um de seus líderes 
emblemáticos, o ex-prefeito de 
Valadares deputado por várias 
legislaturas Bonifácio Mourão foi 
uma baixa que trouxe um enorme 
prejuízo. Em Minas Gerais, nesta 
safra de eleitos em 2016, coube 
ao tucanato comandar a maioria 
de prefeituras de pequeno porte: 
os grotões.

Até mesmo a liderança do seu 
presidente estadual, o deputado 
federal Domingos Sávio está tendo 
dificuldades. Ele foi reeleito para 
mais um mandato, porém, viu seu 
grupo político minguar de manei-
ra espetacular em todo o Oeste 

Mineiro, inclusive em Divinópolis, 
sua terra natal, onde já foi prefeito 
na década de 90. 

Para além dos fatos aqui rela-
tados, é sempre bom rememorar 
que o atual prefeito de Juiz de 
Fora, no comando do município 
desde o ano passado, pertence 
também aos tucanos. Habilidoso, 
o chefe do Executivo, Antônio Al-
mas, diante desta presença de seu 
colega de partido, Custódio Mattos 
no governo estadual e, também, 
por conta de sua liderança re-
gional, pode ser a esperança no 
sentido de que nossa “Manchester 
Mineira” seja a salvação do parti-
do em Minas.

custódio mattos facilita o
diálogo com os deputados

Antônio Almas é o único
prefeito de peso do Psdb
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Posse de deputados da ALMG deve
ser acompanhada por 1,7 mil pessoas

Cerca de 1.700 pessoas devem acompanhar 
a posse dos deputados eleitos para a 19ª Legis-
latura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), em solenidade no dia 1º de fevereiro de 
2019. A Reunião Preparatória terá início às 14h, 
no Plenário, e será acompanhada por prefeitos, 
presidentes de câmaras municipais, deputados 
federais, autoridades do Estado, convidados e 
familiares dos parlamentares. Logo após, será 
eleita a Mesa da Assembleia para o primeiro 
biênio.

A cerimônia de posse começa às 13h30, 
com a entrada solene dos deputados, por um 
corredor formado pelos Dragões da Inconfidên-
cia, grupamento de honra da Polícia Militar de 
Minas Gerais (PMMG), no Espaço Democrático 
José Aparecido de Oliveira (Hall das Bandeiras), 
ao som da banda do Centro de Atividades Mu-
sicais da corporação.

Na porta do Salão Nobre, os parlamentares 
serão recepcionados por prefeitos e presidentes 
de câmaras e receberão os cumprimentos de 
representantes dos outros Poderes (Executivo 
e Judiciário).

Os deputados seguirão, então, para o Ple-
nário para prestar o juramento e consolidar a 
posse no mandato. A reunião será presidida 
pelo deputado mais idoso, Hely Tarqüínio (PV), 
de 78 anos, que foi eleito para seu sétimo man-
dato. Antes, será executado o Hino Nacional.

Depois dos juramentos, será declarada a 
instalação da 19ª Legislatura (2019/2023) e 
de sua 1ª Sessão Legislativa Ordinária (primeiro 
ano de trabalho). Nesse momento, será feita a 
leitura da mensagem do governador Romeu 
Zema, seguida de uma apresentação musical.

eleição da mesa 
Após a posse, terá início a eleição da Mesa 

da Assembleia. São designados os escrutina-
dores e anunciadas as chapas ou candidaturas 
avulsas registradas.

Primeiro, os deputados vão escolher o novo 
presidente e, depois, os representantes para 
os demais cargos – três vice-presidentes e três 
secretários. A posse é feita imediatamente após 
a apuração, e o novo presidente faz um discurso 
para encerramento desta primeira reunião da 
nova legislatura.

Acesso 
 O acesso à ALMG será livre, excetuando-se 

as áreas restritas aos convidados (Plenário, Ga-
lerias e Espaço Democrático), onde serão apre-
sentados cartões de identificação, que serão 
trocados por pulseiras. Os demais convidados 
ou cidadãos interessados em comparecer à pos-
se poderão circular livremente pela Assembleia 
e ser recebidos nos gabinetes parlamentares.

A reunião será transmitida ao vivo pela TV 
Assembleia, pelo Portal da Assembleia e pela 
página no Facebook.

Programação

12h: Fim do prazo de registro para 
candidaturas na eleição da Mesa da 
Assembleia

13h: Recepção dos deputados no 
Salão Nobre

13h30: Deputados vão para o 
Espaço Democrático José Aparecido 
de Oliveira, onde ocorre encontro dos 
Três Poderes e a saudação dos prefeitos

14h: Abertura da Reunião Prepara-
tória, com entrada de cadetes militares 
e execução do Hino Nacional

15h30: Intervalo para organização 
da eleição da Mesa

16h: Eleição da Mesa da Assembleiareunião será presidida pelo deputado mais
idoso, Hely tarqüínio (Pv), de 78 anos

W
ill

ia
n 

D
ia

s

Parlamentar cobra posicionamento
do Estado em relação ao Ipsemg

comunicação de zema
Antes mesmo de desejar boas vindas ao novo secretário de 

Comunicação do Governo mineiro, o jornalista André cabral 
dos santos, que se apresenta como André cabral Waxman 
já tem sobre sua mesa uma pesada pauta liderada pela presi-
dente do Sindicato dos Jornalistas, Alessandra mello. Ela está 
enfurecida com informações procedentes dos bastidores do 
governo, indicando que inúmeros jornalistas seriam demitidos 
da área de Comunicação Social do Estado. 

cena um – Também faz parte desse pacote de preocupação 
da presidente outra notícia indicando que haveria uma tendên-
cia do novo governo no sentido de fechar a Radio Inconfidência 
e transferir a TV Minas para a iniciativa privada.  

cena dois. Na verdade, esses dois episódios, se levados a 
efeito, redundaria, consequentemente, em dispensa de muitos 
funcionários. 

comentário final. Esse é apenas um entre tantos desafios 
que estão sobre a mesa de André cabral. 

cantora irreverente
Em entrevista a uma TV mineira, recentemente, a com-

positora e cantora Fernanda takai, de certa forma, criticou 
a mídia por concentrar a divulgação das músicas que fazem 
sucesso apenas dentro de um “estilo de momento”, deixando 
de fora, ou com pouco espaço, projetos relacionados a outros 
estilos musicais.

cena única. Por certo, a badalada takai não quis colocar o 
dedo na ferida, pois na realidade, atualmente, as grandes TVs 
e o próprio rádio preferem embalar o sertanejo universitário 
e o funk.

minas X Portugal
“Quem vê a riqueza de Portugal, não imagina que no sé-

culo 18 aquele país era completamente dependente do ouro 
extraído em Minas e enviado para lá. Tanto é verdade que, 
quando a extração no Estado começou a diminuir, os portu-
gueses entraram em decadência”. Esse texto faz parte de um 
livro sobre a nova história da extração de ouro e a presença dos 
escravos em Minas, especialmente em Ouro Preto, do professor 
e escritor roberto martins.

brant influente
Acostumado a grandes números, mesmo porque já admi-

nistrou grandes empresas pelo Brasil afora, o vice-governador 
Paulo brant (Novo) tem sido de grande valia ao governador 
e colega de partido romeu zema, especialmente na hora de 
analisar os detalhes da combalida economia mineira. 

Jornalistas sem espaço
Pela primeira vez nos últimos anos a sala de imprensa da 

Assembleia Legislativa, tido como o mais democrático espaço 
do gênero em Minas, vai ficar fechada durante todo o mês de 
janeiro, período de recesso dos parlamentares.

Prestígio dos militares
“O prestígio das Forças Armadas está no topo. Tanto é que 

quando se abre uma vaga em qualquer uma das unidades, 
seja no Exército, Marinha ou Aeronáutica, são formadas longas 
filas de interessados. É o sinal de que a moral dos militares 
foi recuperada depois de um distanciamento deles com a 
sociedade em geral”. Observação do conselheiro do Tribunal 
de Contas de São Paulo, dimas ramalho, em conversa com 
jornalistas da TV cultura.  

Funai, ontem e hoje
Diante do debate nacional sobre qual seria o tamanho ideal 

para administrar a Fundação Nacional dos Índios, a Funai, o 
médico e presidente do Instituto de Estudos Avançados da USP, 
Paulo saldiva argumentou: “Bem, não adianta que no passa-
do era isso ou aquilo. Resta saber como vai atuar o governo do 
Brasil em relação a esse tema hoje, que é centenário”. 

coitado do presidente
Jornalistas da crônica política de Brasília consideram que 

o presidente Jair bolsonaro (PSL) vai precisar intensificar seus 
contatos com os parlamentares de diferentes partidos, quando 
o Congresso começar a funcionar oficialmente, a partir da pri-
meira semana de fevereiro. Isso com a finalidade de garantir 
apoio para as primeiras mudanças. O embate será pesado, 
pois as classes dos parlamentares analisam que eles foram 
menosprezados na hora da nomeação dos ministros e cargos 
de primeiro escalão e pode haver uma certa má vontade. 
Opinião do jornalista e comentarista Gerson camarotti.   

debates conflitantes
Com experiência de quem conhece países e cidades em 

todos os continentes, o filósofo luiz Felipe Pondé comenta: “O 
Governo Federal está inseguro em relação a diversos temas e 
isso não é bom. Deveria haver um planejamento mais global 
para evitar falar uma coisa e desmentir no dia seguinte”, 
sentencia o mestre.

sucessão em moc
Em Montes Claros, no Norte de Minas, nenhum secretário 

ou amigo pessoal do prefeito Humberto souto (PPS) deve 
tratar de assuntos relacionados à política, especialmente 
no que se refere à sua sucessão. Foi aí que seus adversários 
políticos ficaram atentos. Será que o octogenário souto ainda 
teria possibilidade de concorrer a mais um pleito eleitoral? 
Indagação que, possivelmente, só será conhecida no próximo 
ano. Coisas da política mineira.

https://www.almg.gov.br/acompanhe/tv_assembleia/index.html
https://www.almg.gov.br/acompanhe/tv_assembleia/index.html
https://www.almg.gov.br/home/index.html
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Psicanal í t ico

Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG

“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

enGenHeiro, Presidente dA FederAção  de cvb-mG, Presidente do conselHo do
instituto sustentAr e vice-Presidente dA FederAminAs – roberto@clan.com.br

da redação

otimismo ansioso

Embora exista uma grande expectati-
va do mercado quanto ao governo de 
Jair Bolsonaro (PSL), especialmente 
no que diz respeito às políticas 

econômica e fiscal (tanto que os principais 
indicadores estão estáveis e até com variações 
positivas, ao mesmo tempo grandes empre-
sas já anunciam investimentos), ainda pairam 
dúvidas quanto às medidas que serão adota-
das em seu mandato e à sua real eficácia.

Embora eu torça para que tudo dê certo, 
acredito que toda a percepção positiva ma-
nifestada pelos brasileiros só se sustentará 
diante de três grandes condicionantes: a 
primeira é o fim das “trombadas” entre ocu-
pantes de ministérios, de cargos de segundo 
escalão e até mesmo dentro do gabinete 
presidencial. Declarações desencontradas têm 
sido frequentes e implicam em sucessivos des-
mentidos constrangedores, inclusive algumas 
falas do próprio chefe do Executivo. É um sinal 
de que os integrantes da linha de frente do 
governo, que formam um grupo bastante he-
terogêneo, ainda não conseguiram se alinhar. 
Nada que um pouco de disciplina não resolva.

A segunda é criar canais desimpedidos 
nas relações entre o governo e o novo 
Congresso que toma posse em 1º de feve-
reiro, uma questão à qual o presidente não 
parece dar muita atenção e, diga-se, com 

certa razão: mais da metade dos deputados 
eleitos em 2018 são “caras novas” e, entre 
os senadores, a renovação foi de 85%, um 
índice elevado mesmo considerando que 
entre os que chegam há vários oriundos de 
legislaturas anteriores e outros tantos vindos 
da Câmara Federal. Também não é nada que 
competência política não resolva.

A terceira condicionante, que dependerá 
fortemente da abertura destes canais e, prin-
cipalmente, de muita articulação política, é a 
mais complicada: a aprovação da reforma da 
Previdência Social. Embora a base de apoio ao 
governo Bolsonaro tenda a se sedimentar, cer-
tamente haverá um custo. O grande desafio 
será o de não abrir mão dos princípios éticos 
enunciados durante a campanha presidencial 
e ratificados depois da eleição.

Há grande ansiedade, tanto no governo, 
no Congresso e especialmente na população 
quanto à reforma previdenciária, coluna 
vertebral do plano de retomada do desen-
volvimento enunciado pelo ministro Paulo 
Guedes. As mudanças que propõe têm como 
base a substituição do regime atual por um 
modelo de capitalização, em que cada tra-
balhador faz a própria poupança, depositada 
em uma conta individual. Ele próprio prevê, 
no entanto, muitas dificuldades para sua 
aprovação, que demandará muita articula-

ção com o novo Congresso Nacional. Mas, 
convenhamos, ela é fundamental: o déficit 
apurado ao final de 2018 foi de inacreditá-
veis 268 bilhões de reais.

No entanto (e o próprio Guedes admite 
isto), apenas a reforma previdenciária não 
será suficiente para que o país volte a crescer 
além dos acanhados 1,3% de 2018. Será fun-
damental, além de mexer com a Previdência 
Social, dar uma guinada nas atribuições 
do Estado, que hoje cumpre, quase sempre 
com maus resultados, papeis que cabem 
aos  empresários. Além disso, é fundamental 
simplificar o sistema tributário, um verdadeiro 
labirinto, controlar os gastos públicos e pro-
mover uma abertura gradual da economia.

Mas além da ansiedade há otimismo. As 
intenções manifestas significam, sem dúvida, 
uma forte guinada na direção do liberalismo, 
uma receita que já desengessou muitas eco-
nomias pelo mundo a fora. Mas será preciso 
não confundir, como aparentemente alguns 
setores governamentais e corporativos vêm 
fazendo, ideologia econômica com ideologia 
política. Em diversos países onde isto já foi 
feito (e onde ainda se faz) isto não funcio-
nou. Vamos torcer para que tudo dê certo 
nos primeiros 100 dias de governo. Depois 
desse prazo, até aliados começam a perder 
a paciência.

Pais de meninas gastam 30%
a mais do que os de meninos

A nutricionista Priscilla Damasceno é mãe 
de um casal. Recentemente, ela e toda a 
sua família foi convidada para um casa-

mento e, por isso, decidiram sair para comprar 
roupas novas. Para João Victor, seu primogênito 
de 12 anos, ela comprou uma camisa social, que 
custou R$ 49,99, uma calça jeans no valor de 
R$ 39,90 e um sapatênis por R$ 85,00. Para sua 
menina, Alice, de 9 anos, ela comprou um vestido 
no preço de R$ 159,80 e um sapato de R$ 44,99. 

No total, Priscilla gastou R$ 174,89 com João 
e R$ 204,79 com Alice. O que chama a atenção é, 
mesmo tendo comprado uma peça a menos para 
a filha, ela pagou uma diferença de R$ 30 na com-
pra. “E não parou por aí, levei ela no salão para 
fazer um penteado e custou R$ 50,00, isso porque 
também arrumei o cabelo e fiz a maquiagem, en-
tão conseguimos um valor mais em conta”, conta.

A nutricionista acrescenta que gastar mais 
com Alice é bastante comum. “Tudo para me-
nina é mais caro. No Natal ela descobriu que o 
João ganharia um carrinho de controle remoto 
e ela quis um na cor rosa, que é a preferida dela. 
O do João custou R$ 94,90 e o dela, R$ 114,90”.

A diferença na rotina de gastos entre os 
gêneros é bastante comum. Prova disso é que 
uma pesquisa da Associação Brasileira de Edu-
cadores Financeiros (Abefin) mostra que os pais 
de meninas gastam 30% a mais do que com 
os meninos. Para o presidente da instituição 
Reinaldo Domingos, são vários os motivos, 
mas, o principal é o fato do mercado ter mais 
oferta para as mulheres. “O sexo feminino é 
muito mais visado e a motivação para consumir 
começa mais cedo para elas”, explica.

Ele adiciona que é ofertado muito mais deta-
lhes para as meninas. “Brincos, pulseiras, anéis, 
colares, enfeite de cabelo, maquiagem colorida, 
por exemplo. Tudo isso é posto no cotidiano de-
las e, querendo ou não, fazem os pais gastarem 
mais. Além disso, as meninas têm mais opções de 
roupas e peças de brinquedo. Enquanto para um 
menino, um conjunto de camiseta e short está 
bom, as meninas são ensinadas a querer bolsa, 
maquiagem e muitas outras coisas”.

Além do incentivo ao consumo, os produtos 
voltados para o público feminino são compro-
vadamente mais caros, é o que os especialistas 
chamam de “taxa rosa”. Uma pesquisa feita pela 
ESPM mostra que a discrepância começa na 1ª 
infância, quando a roupa feminina é cerca de 23% 
mais cara. Durante a vida, elas pagam até 12,3% a 
mais em produtos de diversos segmentos.

O Abefin criou uma série de dicas para 
ajudar os pais a educarem financeiramente 
os filhos. A primeira é ensinar o ato de doar, 
incentivando-os a passarem para frente roupas 
e brinquedos que não usam mais. Isso vai au-
xiliar com que sejam adultos menos egoístas 
e sensíveis a necessidade de outras pessoas. 
A mesada também é uma boa pedida, pois a 
criança passa a refletir sobre hábitos de consu-
mo mais saudáveis.

Incentivar o sonho das crianças também 
é importante. O ideal é que eles listem pelo 
menos três a serem realizados em curto prazo (1 
mês), um em médio prazo (6 meses) e outro em 
longo prazo (1 ano). Assim, eles terão motivos 
para poupar e vão aprender que dessa forma é 
possível conquistar mais coisas.

A criança também precisa aprender a dife-
renciar desejo de necessidade, sendo assim, os 
pais devem ajudá-la em suas escolhas. É interes-
sante que ela possa reconhecer que o dinheiro 
é algo difícil de ser alcançado e, portanto, deve 
ser valorizado e utilizado de forma consciente.

Por fim, os pais devem dar exemplo. Segun-
do o Abefin, as crianças vão aprender a agir 
vendo as atitudes dos pais. Portanto, é preciso 
que eles se esforcem para lidar com as finanças 
de forma consciente e sustentável, criando 
planejamentos que priorizem a realização dos 
sonhos dos integrantes da família.

educação financeira 

Mas, sendo menino ou menina, os pais pre-
cisam aprender a educar financeiramente seus 
filhos. “Isso auxilia a serem adultos capazes de 
administrar recursos. No caso das meninas, que 
sofrem esse estímulo grande ao consumo de coi-
sas supérfluas, isso pode fazer com que ela seja 
vítima do consumismo e até mesmo endividar 
a família”, afirma Domingos.

A era da influência

As redes sociais também passam a ser 
um grande portal de influência para as crian-
ças. “Essas mídias trouxeram uma democra-
tização, todo mundo tem a possibilidade de 
enxergar promoções e antes não era assim. 
As crianças mais humildes, por exemplo, não 
tinham acesso. Hoje, tanto um, como outro, 
têm as mesmas oportunidades de acesso”.

segundo especialista, as mulheres são
motivadas a consumir cada vez mais cedo
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interferência entre os poderes
Em Brasília, os senadores e deputados se irritam com campa-

nhas comandadas pelos representantes do Ministério Público por 
meio das redes sociais, opinando no sentido de quem deve ou 
não ser eleito para comandar o Congresso, Senado e Câmara Fe-
deral. Para alguns políticos, isso é interferência entre os poderes.

Kalil popular
As últimas pesquisas indicam que o prefeito de Belo Horizonte, 

Alexandre Kalil (PHS), está com uma superaprovação junto à popu-
lação da capital. Isso leva a outro raciocínio: se a reeleição dele fosse 
hoje, possivelmente, não haveria sequer candidato para derrotá-lo.  

Prestígio de moro
A primeira viagem oficial do presidente bolsonaro (PSL) 

ao exterior, para a Davos, na Suíça, terminou provocando uma 
certa curiosidade em relação a presença do ministro da Justiça, 
sérgio moro, na comitiva presidencial, embora ele não seja da 
área econômica do governo federal. Foi aí que entrou a opinião 
do jornalista, merval Pereira: “moro será o fiel da balança e o 
equilíbrio do presidente entre os ministros civis e militares que, 
aliás, não são poucos nesta atual gestão”, avalia o comunicador.

zema e os parlamentares
Em Brasília, comenta-se que o presidente da República 

quer buscar o apoio dos governadores no sentido de garantir 
adesão de suas respectivas bancadas de deputados federais no 
momento da votação das reformas mais extremas. E, no caso 
de Minas, a assessoria do governador romeu zema (Novo) 
terá de correr atrás para fazer com que o chefe do Executivo 
mineiro tenha a possibilidade de buscar essa ajuda a cada 
vez que for demandado por Brasília. Vai ser um jogo pesado, 
podem apostar. Afinal, as nomeações dos secretários foram 
todas de ordem técnica. Não há dinheiro para esses políticos 
nos cofres do Estado. Então, o tema pode exigir mais jogo de 
cintura do governador para haver resultado prático nessas 
demandas que se avizinham. 

Presidente vai e vem
Numa democracia, todos falam o que pensam sem censura. 

Esse é o caso do historiador Jaime Pinsky. Para ele, já está 
passando da hora do presidente Jair bolsonaro (PSL) evitar 
essa coisa de fazer declarações, algumas delas de maneira 
estabanada e depois se ver obrigado a desmentir as manifes-
tações publicadas no dia anterior.

cena única – Por certo a observação do historiador paulis-
tano será atendida. Como se sabe, o presidente nomeou um 
general para ser porta-voz do governo, muito possivelmente, 
para evitar o vai e vem de informações truncadas.  

sucessão na Amm
A Associação Mineira de Municípios nunca conseguiu 

tanta visibilidade como agora, quando a atual administração 
resolveu defender os direitos dos municípios com toda garra. 
A sucessão do grupo atual se dará pelo meio do ano, mas lá 
no Vale do Aço, já tem prefeito querendo disputar o lugar do 
presidente Julvan lacerda. Vê se pode, gente...

Adeus a eloy lanna, 
amigo e fotógrafo

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

O edição do brasil presta homenagem aos 
familiares e amigos do fotógrafo Eloy Lanna, 82 
anos. Nesta última quinta-feira, 17, a triste no-
tícia de seu falecimento pegou esta redação de 
surpresa. Seu corpo foi velado na sexta-feira, 18.

descanse em paz!
eujácio silva, editor-chefe do edição do brasil,

eloy lanna e neilton sávio, fotógrafo do edição
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loraynne Araujoleíse costa

Gasolina está r$ 0,09 mais cara do
que antes da greve dos caminhoneiros

Abastecer com o etanol continua sendo mais viável

Sete meses após a greve 
dos caminhoneiros, que 
bloquearam estradas de 
todos os Estados em pro-

testos contra o preço do diesel 
e que tiveram apoio em massa 
da população na esperança de 
que o valor do litro da gasolina 
também fosse reduzido, as tarifas 
nas bombas encareceram. Um 
levantamento do site Mercado 
Mineiro aponta que o custo médio 
da gasolina em Belo Horizonte e 
região metropolitana, na segunda 
semana de janeiro deste ano, foi 
de R$ 4,476. Em comparação com 
a tarifa do dia 08 de dezembro de 
2018, no qual o valor era de R$ 
4.558, o preço caiu -1,84% ou R$ 
0,08 por litro. Foram consultados 
130 postos em Belo Horizonte e 
região metropolitana.

Porém, o levantamento de pre-
ços da Agência Nacional de Petróleo, 

Gás Natural e Combustíveis (ANP) 
mostra que em maio de 2018, antes 
da paralisação dos caminhoneiros, o 
custo médio do litro da gasolina em 
BH era de R$ 4,383, o que resulta 
no total de R$ 0,09 a menos que 
o preço atual. Na cidade de Betim, 
a tarifa média do litro da gasolina, 
atualmente, é de R$ 4.44. Em maio, 
pagava-se, em média, R$ 4,331 por 
litro, menos R$ 0,11. 

A pesquisa de valores atuais do 
Mercado Mineiro também mostrou 
que o menor preço médio da gaso-
lina é encontrado na região Leste 
de BH, onde o valor é de R$ 4.37 e o 
maior custo médio está na Zona Sul, 
onde o valor é de R$ 4.60. 

Em nota, o Sindicato do Co-
mércio Varejista de Derivados de 
Petróleo no Estado de Minas Gerais 
(Minaspetro), entidade que re-
presenta cerca de 4 mil postos de 
combustíveis do Estado, disse que 
“não existe tabelamento no setor, 
portanto o mercado de combustíveis 
é livre. Cada empresário define seu 

preço de venda, que varia de acordo 
com inúmeros fatores, tais como 
estratégias comerciais, localização, 
concorrência, entre outros”. 

Para Alexandre Miserani, analista 
econômico e professor de economia, 
além do preço caro resultante de 
questões de logísticas, distribuição e 
impostos, a gasolina no Brasil é mais 
cara porque há quem se disponha 
a pagar mais. “Durante a greve dos 
caminhoneiros, algumas pessoas 
chegaram a pagar R$ 10 em um litro. 
Estou falando do cidadão comum, 
não daquele que precisa do combus-
tível para transportar algo com o qual 
tira seu sustento, por exemplo”.

opções do consumidor

O etanol continua sendo o 
mais viável para o bolso do consu-
midor. O menor preço do combus-
tível encontrado entre os postos 
pesquisados foi de R$ 2,775, e 
o maior de R$ 3.599, com uma 
variação de 29,69%. 

Na comparação com o dia 08 
de dezembro foi apontado que 
o preço médio do etanol caiu 
-0,85%, sendo que o valor médio 
era de R$ 2,945 e passou a ser 
de R$ 2,920. A menor tarifa do 
etanol é encontrada na região 
do Barreiro, onde o combustível é 
vendido por cerca de R$ 2.85, e a 
maior é registrada em Venda Nova 
a R$ 3,199. Na cidade de Betim, o 
preço médio do litro do etanol é 
de R$ 2,916. Em Contagem, é de 
R$ 2,866. 

Em resposta, o Sindicato da 
Indústria de Fabricação do Álcool 
do Estado de Minas Gerais (Siamig) 
declarou que o álcool tem se man-
tido competitivo em Minas Gerais 
para o consumidor, em janeiro, 
com uma relação de preço frente 
a gasolina de 64,9%. 

A conta geralmente usada 
para saber qual combustível é 
mais vantajoso leva em consi-
deração que o etanol tem em 
média 70% do poder calorí-

fico da gasolina. Por isso, para 
escolher, o consumidor deve 
multiplicar o preço da gasolina 
por 0,7. O resultado é o preço 
máximo que o etanol vale a 
pena.

No Brasil, não existem órgãos 
ou tabelas que regulam preços 
de combustíveis, portanto, para 
Miserani, o consumidor precisa 
se conscientizar. “Se adotásse-
mos estratégias como carona 
compartilhada, o dia sem 
carro, bicicletas, pa-
tinetes elétricos ou 

simplesmente comprássemos 
menos ou deixássemos de con-
sumir bens de consumo com pre-
ços abusivos, pressionaríamos o 
mercado a abaixar os preços. É 
assim para tudo na vida, quando 
a gente entra no sacolão e uma 
verdura está muito cara, nós pro-
curamos outras alternativas e 
deixamos de consumir aquela”, 
exemplifica.
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no brasil, não existem órgãos
ou tabelas que regulam
preços de combustíveis

Você a um like de tudo
o que acontece em Minas

Siga o

Edição do Brasil

no Instagram

www.edicaodobrasil.com.br
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Email: acir.antao@ig.com.br

D A   C O C H E I R A

coronel Giovanne Gomes da silva, novo comandante
da PmmG, e o jornalista sérgio moreira
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um FAntAsmA rondA o Governo bolsonAro - Este fantas-
ma tem nome e sobrenome: Fabrício Queiroz, o militar da PM do 
Rio, que foi ao longo dos últimos anos, assessor de Flávio Bolsonaro 
(PSL), eleito senador pelo Estado do Rio de Janeiro. Um relatório 
do Coaf apontou uma movimentação atípica de R$ 1,2 milhão em 
sua conta ano passado. Ele foi convocado algumas vezes para depor 
no Ministério Público do Rio e não compareceu e internou-se no 
Hospital Albert Einstein em São Paulo, o mais caro do país, onde 
iniciou um tratamento de câncer. Ele não sabe quando vai retornar 
ao Rio. Flávio Bolsonaro também tem se recusado a prestar qualquer 
depoimento ao Ministério sobre o mesmo assunto, que vem sendo 
tratado dentro do governo e há uma grande preocupação com o 
que possa acontecer, pois, embora não esteja ligado ao presidente 
Jair Bolsonaro (PSL) diretamente, tem um cheque de R$ 24 mil 
destinado à primeira-dama Michelle Bolsonaro por Queiroz.

cArne bovinA rende us$ 6 bilHÕes -  Esse é o número apura-
do sobre nossas exportações de carne em 2018.  Foram mais de 1,6 
milhão toneladas de carne, segundo dados da Associação Brasileira 
das Indústrias Exportadoras de Carne. O setor está comemorando 
um aumento de 10%, com o maior volume exportado da história do 
Brasil. Aqui, em Minas, a Supremo Carnes, com quatro plantas no 
Estado, está exportando 30% de sua produção. Hoje, a Supremo é 
a maior produtora de Angus, a carne especial de churrasco.

conGresso vAi se AssustAr - É essa a expectativa dos depu-
tados e senadores com a reforma da Previdência que será proposta 
pela equipe econômica do presidente Bolsonaro, liderada por Paulo 
Guedes. Há dentro do governo um enfrentamento com os militares 
que podem até manter a sua Previdência, mas esse negócio de filho 
receber via Previdência Social, salário do militar que faleceu, deve 
acabar. Muitas mulheres que hoje são beneficiadas com o salário 
de seus pais militares, já vão poder casar.

Preocupado, Bolsonaro está exigindo de cada Ministério 
um plano de trabalho para os primeiros 100 dias de governo.

o prefeito Alexandre Kalil (PHS) está comemorando os bons 
números de sua administração. É bom lembrar que o administra-
dor das finanças da prefeitura é Fuad Noman, que também foi o 
secretário da Fazenda de Aécio Neves (PSDB) e que conseguiu o 
déficit zero, além de pagar o funcionalismo no dia 05 de cada mês.

mesmo com o país em crise, a indústria automobilística 
teve 14% de aumento nas vendas de veículos novos no Brasil. 

na semana passada, a Revista ISTOÉ trouxe uma ampla 
reportagem sobre a famosa Rosemary Noronha, secretária da 
Presidência em São Paulo e na prática a namorada de Lula 
(PT). A irmã de Rose está contando tudo. 

interessante. Desde que foi eleito Papa, o Cardeal Bergólio, 
antes Arcebispo de Buenos Aires, não voltou à sua terra. Já veio 
ao Brasil e outros países da América do Sul, menos a Argentina.

domingo, dia 20 de janeiro 

Lomelino de Andrade Couto
William Sebastião Penido do Vale 
Luiza Claudia Menezes 

segunda-feira, 21

Jornalista Flávio Doyle
Drª Flávia Cristina, Juíza do Trabalho
Waldemar de Castro – Moeda

terça-feira, 22

Radialista Haroldo Ameno 
Wagner França - Baldim
Padre José Nogueira Reis - Pedro Leopoldo
Ex-prefeito – Marcio Lacerda 

Quarta-feira, 23

Radialista Enock Passos 
Jornalista Joana Dias 
Hélio Valeriano

Quinta-feira, 24 

Médico e ex- deputado Silvio Mitre
Jornalista Sonia Zuim
Bruno Moura Cançado

sexta-feira, 25

Cantor e Compositor Lecy Strada
Wiliam Chefer
Miriam Brasil 

sábado, 26 

Publicitário Márcio Brasil 
Deputado Patrus Ananias 
Publicitário Márcio Brasil 
Antônio Silva

A 22ª Mostra de Cinema de 
Tiradentes, que teve seu início 
nessa no dia 18/01), e vai até o 
dia 26/01, reserva um espaço 
especial para diversas manifesta-
ções artísticas no cenário histórico 
e cinematográfico de Tiraden-
tes, promovendo o diálogo do 
cinema com as outras artes. O 
evento, que abre o calendário 
audiovisual brasileiro, oferece ao 
público uma programação cultu-
ral intensa e gratuita, composta 
por exposições, cortejos, teatro 
de rua, performances, interven-
ções e apresentações musicais, 
transformando Tiradentes numa 
verdadeira capital multicultural 
durante os 9 dias de realização.

Desenvolvida por meio de 
parceria cultural com o Sesc em 
Minas, a curadoria artística está 
alinhada com a temática “Cor-
pos Adiante”, proposta para esta 
edição da Mostra. Como resulta-
do, os artistas, grupos e bandas 

dialogam com esse tema nas 
apresentações diárias no Sesc 
Cine-Lounge e no Largo das Fôrras, 
praça principal da cidade, que re-
ceberá um cinema especialmente 
montado para a ocasião. 

De acordo com a gerente 
geral de Cultura do Sesc, Eliane 
Parreiras, promover o encontro 
e oferecer um ambiente que 
permita reconhecimento é parte 
importante da missão do Sesc 
em Minas. “É a partir do sensível 
que a cultura nos permite expe-
rimentar, acreditar que podemos 
ir sempre além. Temos em nossa 
essência o compromisso com a 
promoção de bem-estar social 
e qualidade de vida dos traba-
lhadores do comércio de bens, 
serviços e turismo, de seus fami-
liares e das comunidades onde 
atuamos”, destaca. 

No Sesc Cine-Lounge, o pú-
blico poderá conferir a apresen-
tações diárias com DJ/VJ’s, em 

horários variados. Durante toda 
a Mostra de Cinema de Tira-
dentes, sempre das 19h às 0h, o 
Sesc Cine-Lounge também será 
espaço para videoarte. A Mostra 
Corpo a Corpo, com curadoria e 
produção da artista, pesquisa-
dora e produtora Thembi Rosa, 
traz uma seleção de videodan-
ças e filmes curtos. Na tela, a 
efetividade do corpo; os corpos 
como potência; as imagens de 
corpos instituindo lugares de 
falas, ações; as múltiplas relações 
corpo a corpo; as interações 
entre corpos e ambientes. Será 
apresentado também Memória 
Silenciosa, de André Semenza 
e Fernanda Lippi. O filme é um 
desdobramento do espetáculo 
Outro em si, coreografado por 
Fernanda Lippi para a Cia. Sesc 
de Dança em 2017. 

A programação completa 
está disponível em www.mostra-
tiradentes.com.br.

sesc repete parceria cultural com
a mostra de cinema de tiradentes

Atrações são gratuitas e destacam artistas independentes e autorais

banda ramalho

Se
sc

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

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

calor pode fazer mal
para o corpo e a mente

Aposte evite

água refrigerante

melancia, morango, melão e outras frutas que 
contenham bastante água

Pimenta

saladas com tomate, pepino, rabanete e alface Alimentos fritos e gordurosos

Peixes enlatados

Atenção: mesmo na geladeira, os alimentos 
tendem a estragar mais rápido no período quen-
te, o ideal é comprar em menor quantidade e 
consumir em tempo hábil

Sintomas como desidratação e estresse são comuns na alta temperatura

A banda Jammil e Uma Noites canta 
que no verão é “tempo bom de ser fe-
liz”, mas, segundo estudos da American 
Physiological Society, não é bem assim. É 
que a alta temperatura faz subir o nível de 
cortisol, conhecido como o hormônio do 
estresse, em nosso corpo.

Contudo, o professor da pós-graduação 
em endocrinologia da Faculdade IPEMED, 
Hamilton Junqueira, explica que o cortisol 
não é ruim. “Muito pelo contrário, quando 
estamos sob estresse, precisamos de uma 
resposta endócrino-metabólica e é ele quem 
dá esse retorno”.

Ele aponta que é um hormônio do bem. 
“Ele vai subir no calor, mas no frio excessivo 
também. Isso ocorre porque a oscilação de 

temperatura causa alterações no nosso cor-
po que requerem uma resposta hormonal. 
Não é patológico, mas sim metabólico que 
ocorre em várias situações do dia, como uma 
doença, acidente e etc”.

Enquanto o cortisol cuida da resposta 
do corpo, a mente também precisa ser 
trabalhada para suportar o calor sem entrar 
em um quadro de estresse que, segundo a 
psicóloga e especialista em Terapia Cognitivo 
Comportamental, Ellen Senra, é comum. Ela 
explica que, no geral, as pessoas ficam mais 
irritadas no calor. “A tendência é ficarmos 
mais desconfortáveis, uma vez que suamos 
muito e estamos mais cansados”.

Ellen acrescenta que uma mente can-
sada pode prejudicar o corpo. “A irritabili-
dade pode desencadear picos de ansieda-
de, perda de sono, dores musculares, falta 
ou excesso de apetite, queda de cabelo e 
unhas fracas. Além disso, os pensamentos 
podem ficar acelerados e isso faz com que 
a gente não foque nas tarefas cotidianas”.

O ideal, segundo a especialista, é procu-
rar um escape. “A meditação ou ioga pode 
ajudar, um banho relaxante no final do dia 
também. A pessoa pode buscar alguma ativi-
dade que acalme e que ela julgue prazerosa 
para ter esse momento de cuidar da mente. 

Praticar exercícios físicos também pode ser 
uma opção, tudo que a direcione para um 
caminho oposto ao do estresse é bem-vindo”.

Alerta
O endocrinologista chama a atenção 

ao fato de a alta temperatura ser prejudi-
cial de inúmeras formas. “O calor excessivo 
desidrata nosso corpo, abaixa a pressão, 

traz uma sensação de mal-estar e pode 
até matar. Tudo que é demais, é perigoso”.

É necessário tomar alguns cuidados 
com a exposição solar. “Se hidratar e 
alimentar bem, evitar alimentos quentes 
e dar preferência a comidas mais leves. 
Além disso, pratos que contém muito car-
boidratos devem ser cortados assim como 
o excesso alimentício”.

Use protetor
solar pelo menos

não se
esqueça:

3 vezes
ao dia!Hidratação é de suma importância para a saúde
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Médico dá dicas de como proteger
bebês e crianças da radiação solar

Quem tem filho sabe que dias de 
sol são um convite para a diversão, 
na praia, piscina, parques e praças. 
Ainda mais nesta época do ano! 
Com tantas atividades ao ar livre, 
é preciso redobrar a atenção com a 
pele das crianças. Além de evitar as 
queimaduras causadas pelos raios 
ultravioletas, o protetor solar tam-
bém previne problemas de saúde no 
futuro, que podem ser sérios. 

Estudo recente publicado no 
Jornal da Associação Médica Ameri-
cana de Dermatologia mostrou que 
o uso de fotoprotetor na infância 
pode reduzir em 40% o risco de 
melanoma - tipo mais perigoso de 
câncer de pele - antes dos 40 anos. 
O dermatologista e especialista em 
câncer de pele, José Jabur da Cunha, 
da Altacasa Clínica Médica, dá dicas 
importantes para os pais deixarem a 
criançada se divertir, com segurança. 

- não use protetor solar em bebês 
abaixo de 6 meses

A Sociedade Brasileira de Der-
matologia e a Sociedade Brasileira 
de Pediatria recomendam que os 
pais não usem protetor solar em 
crianças de até 6 meses. Sendo 
assim, não exponha o bebê dire-
tamente no sol ou use métodos de 
barreira, como chapéus e roupas 
com fator de proteção ultravioleta 
(FPU), nos momentos do dia em 
que não há como evitar os raios 
solares. 

- uso de chapéus é fundamental
Para crianças acima de 6 me-

ses, o uso de chapéus, roupas e 
guarda-sol é fundamental. Lembre-
-se também que, em períodos de 
radiação muito intensa deve-se 
evitar a exposição solar, principal-
mente entre 10h e 15h. A “regra 
da sombra” é interessante: se a 
sombra do seu corpo no chão for 
menor que a sua altura, a criança 
não deve ficar exposta ao sol.

  
- Atenção ao rótulo do protetor 
solar

Escolha um protetor com no 
mínimo FPS 30 e que seja resisten-
te à água para não sair com tanta 
facilidade após uma ducha ou uma 
rápida entrada no mar ou piscina. 
Mas se a criança ficar mais de meia 
hora na água, passe o produto no-
vamente assim que ela sair. 

 
- reaplique o protetor a cada 3h

Não esqueça que para manter 
a proteção da pele, é preciso rea-
plicar o protetor a cada 3h. Além 
disso, use um produto que proteja 
tanto dos raios UVB (que causam 
vermelhidão e atingem a camada 
superficial da pele) quanto dos 
raios UVA (que penetram na cama-
da mais profunda), pois ambos são 
perigosos. Preste atenção neste 
detalhe também na hora da com-
pra. São os protetores chamados 
de “amplo espectro”. 

 

- dia nublado também queima
As nuvens não bloqueiam 

totalmente os raios solares. Por 
isso, é imprescindível que você 
também tome medidas fotopro-
tetoras em dias nublados. Use 
roupas e chapéus nas crianças, 
que tenham fator de proteção 
ultravioleta (FPU), e lembre-se 
do protetor solar também nos 
dias em que o sol não dá o ar 
da graça.

 
- espalhe o protetor de maneira 
uniforme e por todo o corpo da 
criança

É raro quem aplica o protetor 
solar da maneira certa. Para 
garantir uma correta proteção, é 
preciso passar, em todo o corpo, 
duas  camadas  na  pr imei ra 
aplicação do dia. E depois, nas 
próximas aplicações, é bom 
comprovar que todas as áreas 
estão cobertas e protegidas.

 
- roupas e acessórios com FPu

Se a ideia é ficar na praia ou 
piscina por muito tempo, o ideal 
é usar peças com FPU – camisas, 
bermudas, chapéus e bonés, que 
garantem uma fotoproteção 
mais estável e duradoura. Pense 
em cobrir a pele com tecidos 
leves e que protejam do sol e 
utilizar o filtro solar nas áreas 
que ficarem descobertas. Não 
é necessário aplicar o filtro na 
pele que está protegida por estes 
tecidos. 

 
- estimular o hábito entre as 
crianças

Sempre que estiver tomando 
as medidas fotoprotetoras, fale 
com a criança sobre a importância 
de se proteger do sol para a pele 
não arder, para evitar queimadu-
ras. Aos poucos, ela mesma vai 
aprender, sem que você precise 
brigar. Fotoproteção é um conjunto 
de medidas para os pais e os filhos 
poderem curtir um verão saudável. 
Neste verão, pratique a exposição 
solar consciente.

José Jabur da cunha, da Altacasa clínica médica
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leíse costa

O Centro para Qualificação da Gestão Pública (CQGP), da 
AMM, promove em fevereiro deste ano, mais seis cursos para 
capacitação de gestores, servidores públicos e vereadores. No ano 
passado, o CQGP ofereceu cerca de 60 cursos de qualificação para 
1.700 pessoas, nas diferentes áreas de atuação da gestão pública.

Criado pela Associação Mineira de Municípios (AMM), o 
CQGP tem como objetivo auxiliar na formação e no desen-
volvimento dos profissionais que atuam nas diversas áreas de 
competência da administração municipal.

A inovação na forma de oferecer os cursos é uma das con-
quistas do CQGP, que oferece capacitações sobre os principais 
temas da administração pública, em turmas de, no máximo, 60 
alunos, com duração de dois dias. Informações: (31) 2125-2411.

40% dos brasileiros temem perder
direitos trabalhistas e previdenciários

especialistas confirmam que benefícios estão na mira das reformas

Pesquisa realizada pela Con-
federação Nacional dos Di-
rigentes Lojistas e Serviço 

de Proteção ao Crédito (CNDL/SPC 
Brasil) com 702 entrevistados, de 
todas as classes sociais, em todas 
as regiões brasileiras revela que, 
apesar da maior parte dos brasilei-
ros estar otimista quanto ao novo 
governo, além do receio de que a 
situação econômica continue ruim, 
os principais medos da população 
são o fim dos direitos trabalhistas e 
previdenciários (39,9%, aumentan-
do para 49,6% entre os homens e 
42,6% na Classe C/D/E).  

A pedido do edição do brasil, 
especialistas das áreas de direito tra-
balhista e previdenciário apontaram 
os principais direitos que podem ser 
afetados com as mudanças. 

trabalho

Segundo o professor de Direito 
do Trabalho da PUC Minas e advo-
gado trabalhista Antônio Fabrício, 
após pouco mais de um ano em 
vigor das alterações da reforma 
Trabalhista, levantamentos mos-
tram que o número de postos não 
aumentaram. “Também vemos 
que as novas modalidades de con-
tratação precarizaram as relações 
fazendo com que, a exemplo do 

trabalho intermitente, benefícios 
fossem diminuídos”, avalia.

Para o advogado trabalhista, 
apesar de não estar previsto em 
cláusula pétrea, o núcleo de direitos 
sociais de uma Constituição tem 
força de imutabilidade, porém é 
possível que o próprio governo ou 
alguém da base apresente uma 
Proposta de Emenda Constitucio-
nal (PEC) para se alterar direitos 
trabalhistas de mais de 5 décadas. 
“Nessa mira, os mais vulneráveis 
são a jornada de 8h e o 13º salário”, 
afirma. 

Aposentadoria

No âmbito da Previdência, o ad-
vogado e mestre em Direito Público 
Anderson Avelino destaca como 

pontos mais importantes: idade mí-
nima, impossibilidade de acumular 
aposentadorias, alteração na forma 
de calcular e o sistema de capitali-
zação defendido pelo ministro da 
Economia Paulo Guedes. 

Está em discussão no Congresso 
Nacional a PEC nº 287-A, com uma 
série de alterações na Previdência 
do INSS e no Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores Públicos, 
o único sistema previdenciário que 
ficaria de fora é o dos militares tan-
to das Forças Armadas (Marinha, 
Exército e Aeronáutica), quanto os 
dos Estados (policiais e bombeiros).

“As mudanças trazem prejuízos 
enormes à população. Os mais 
importantes são a não possibilida-
de de acumulação de pensão por 
morte e de aposentadoria acima 

de dois salários mínimos. Então, 
mesmo quem já é aposentado 
pode ser afetado pela reforma. 
O que é um absurdo”, ressalta 
Avelino. 

Outro ponto polêmico é a insti-
tuição de nova uma idade mínima 
por ‘ajuste automático’. “Segundo 
o texto da PEC 287-A, toda vez que 
houver um aumento na expecta-
tiva de vida do brasileiro, a idade 
mínima para se aposentar vai subir. 
Hoje, em média, a cada 4 anos o 
brasileiro vive um ano a mais. A 
projeção é de que daqui a 40 anos, 
o brasileiro viva 10 anos a mais, 
levando a idade mínima de 65 para 
75 anos. Isso é absurdo porque 
prejudica primeiro a população 
mais pobre que não tem acesso 
a remédios e planos de saúde”, 

explica. “Fora isso, temos Estados 
no Brasil como o Maranhão e o 
Piauí em que a expectativa de vida 
é de 65 anos, ou seja, eles vão apo-
sentar e logo em seguida morrer”. 

O texto também modifica a 
forma de calcular os benefícios 
previdenciários, que deixaria de 
ser a média de 80% dos maiores 
salários de contribuição. O novo 
texto altera para todo o período 
contributivo. “O problema é que, 
em regra, as pessoas recebem 
menos no início da carreira. Ao 
pegar a média de todo o período 
contributivo vai diminuir o valor 
dos benefícios previdenciários”. 
Para receber o benefício pleno, o 
brasileiro precisa contribuir por 40 
anos ininterruptos. 

É o fim do inss?

Para o futuro, a solução de-
fendida pelo ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes é o sistema 
de capitalização, basicamente 
uma poupança que o próprio 
trabalhador faz para assegurar a 
sua aposentadoria. “As indústrias 
e os empregadores não pagariam 
a sua parte, fazendo com que o 
valor dos benefícios previdenciá-
rios caia porque é uma espécie de 
poupança e no final da vida con-
tributiva de cada um, caso o valor 
arrecadado seja menor que um 
salário mínimo, é isso que ele vai 
receber”. Como exemplo, o advo-
gado cita o caso do Chile, em que 
a capitalização foi implantada há 
30 anos. “Hoje grande parte da 
população chilena recebe menos 
que um salário mínimo”.

Segundo o ministro da Casa 
Civil,  Onyx Lorenzoni, o pre-
sidente Bolsonaro (PSL) deve 
aproveitar a viagem ao Fórum 
Econômico Mundial, em Davos, 
na Suíça, para discutir o tema 
e poder bater o martelo sobre o 
texto na volta. O Fórum Econô-
mico acontecerá entre os dias 22 
e 25 janeiro. Questionado pela 
imprensa sobre mais detalhes 
da reforma e a possibilidade 
de militares e políticos também 
serem afetados, o ministro disse 
não poder falar.
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e-sociAl PArA PeQuenos neGÓcios

A Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH) informa aos seus associa-
dos, que no dia 10 de janeiro 
teve início a primeira fase de 
implantação do Sistema de 
Escrituração Fiscal Digital das 
Obrigações Fiscais Previdenci-
árias e Trabalhistas (e-Social) 
para pequenos negócios op-
tantes do Simples Nacional. 
Após a prorrogação do prazo 
de adesão ao sistema de envio 
de informações fiscais, previ-
denciárias e trabalhistas dos 
empregadores, o cadastro do 
empregador deverá ser feito até 
10 de abril de 2018.

O e-Social substituirá o 
preenchimento e a entrega 
de formulários e declarações, 
eliminando a redundância nas 
informações prestadas por 
pessoas físicas e jurídicas. O 
objetivo é reduzir a burocracia 
e aprimorar a qualidade das 
informações das relações de 
trabalho, previdenciárias e 
tributárias, justifica o analista 
do Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas de Minas 
Gerais (Sebrae Minas) Haroldo 
Santos.

A segunda fase começa no 
dia 10 de abril e termina em 
julho, quando as empresas 
deverão enviar informações 
sobre seus funcionários, como 
admissões, afastamentos e de-
missões. Ao final desse prazo, a 
folha de pagamento dos empre-
gados será obrigatoriamente 
gerada pelo novo sistema.

De outubro em diante, a 
Guia de Informações à Previ-
dência Social (Gp) será subs-
tituída definitivamente pelo 
sistema eletrônico, possibili-
tando o cruzamento de dados 
dos empregadores com os do 
governo. Nesta etapa, também 
serão substituídas as guias de 
Recolhimento do FGTS (GRF) e 
a de Recolhimento Rescisório 
do FGTS (GRRF). A última fase 
do e-Social será em julho de 
2020, quando as empresas 
deverão enviar as informações 
sobre a segurança e saúde dos 
funcionários.

Para os empreendimentos 
que não aderirem ao novo siste-
ma, serão aplicadas as mesmas 
penalidades a que estão sujei-
tas hoje pelo descumprimento 
de suas obrigações.

mudanças 

MEI – Os microempreen-
dedores individuais devem 
ficar atentos às mudanças nas 
ocupações permitidas, a partir 
de janeiro, para esta categoria 
empresarial. Em dezembro, 
o Comitê Gestor do Simples 
Nacional determinou a exclu-
são de 28 atividades do MEI e 
autorizou a inclusão de quatro 
novas ocupações. As mudanças 
começaram a valer no dia 1º 
de janeiro de 2019. O MEI que 
atue em alguma das ocupações 
excluídas da categoria terá que 
solicitar seu desenquadramen-
to, no Portal do Simples Nacio-
nal, ou dar baixa na empresa 
caso não pretenda mais atuar 
na área. Se a intenção do MEI 
for mudar de ramo, será preciso 

acessar seu registro no Portal 
do Empreendedor e incluir as 
ocupações que pretende exercer 
a partir de então.

Entre as ocupações que não 
são mais permitidas ao MEI 
estão: dedetizador indepen-
dente, fabricante de produtos 
de limpeza independente, co-
merciante de fogos de artifício 
independente, operador de 
marketing direto independente 
e outros. Já proprietário de 
bar e congêneres indepen-
dente e comerciante de peças 
e acessórios para motocicletas 
e motonetas independente 
foram suprimidas, mas des-
membradas e incluídas com 
nova redação.

Outra mudança realizada 
pelo Comitê Gestor do Simples 
Nacional em relação ao MEI 
foi em relação à tributação 
da ocupação de viveirista 
independente, que passou a 
ter recolhimento de Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Prestação de Serviços 
(ICMS).

D
iv

ul
ga

çã
o

centro para Qualificação da
Gestão Pública da Amm volta

em fevereiro com os cursos

5 e 6 fevereiro - Pregão – Formação de pregoeiros

7 e 8 fevereiro - Compras Diretas – Dispensa, 
Inexigibilidade e Credenciamento, Implantação e 
Operacionalização

11 e 12 fevereiro - Elaboração de Planos de Mobili-
dade Urbana e a Gestão do Trânsito Local

14 e15 fevereiro - Siconv – Gestão de convênios – 
parta teórica e prática

18 e 19 fevereiro - Instrumentos de Planejamento: 
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Or-
çamentária Anual

21 e 22 fevereiro - Controle Interno, prestação de 
contas, do Fundo Municipal de Saúde

12 e 13 março - Parcelamento do solo urbano – 
teoria e prática

cursos:
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Tornar os modelos convencio-
nais de produção industrial mais 
eficientes, com a ajuda das tecno-
logias digitais, é o objetivo do Pro-
grama Indústria Mais Avançada, 
que começa a ser implementado 
pelo Sebrae Minas, a partir de 
fevereiro. Até 2020, a iniciativa vai 
beneficiar cerca de 200 indústrias 
de micro e pequeno porte do esta-
do com soluções tecnológicas que 
vão permitir otimizar processos, 
reduzir o desperdício e melhorar a 
produtividade do segmento.

O Programa Indústria + Avan-
çada faz parte do Programa Brasil 
+ Produtivo, desenvolvido pelo 
Ministério da Indústria e Comércio 
(MDIC). Por meio de um convênio 
com este ministério, o Sebrae 
Minas vai destinar R$ 2,8 milhões 
para atendimento a até 221 peque-
nas indústrias dos segmentos de 
alimentos e bebidas, metal mecâ-
nico, confecção e calçados e móveis 
em Minas Gerais. O investimento 
em cada empresa será de R$ 12,8 
mil, sendo 70% do valor subsidiado 
pelo Sebrae Minas.

Ao longo de três meses, esses 
pequenos negócios vão receber 
120 horas de consultorias e treina-
mentos, promovidos pelo Senai-

-MG, que é a entidade executora 
e desenvolvedora do programa 
Indústria + Avançada. Com a ca-
pacitação, o empresário poderá 
acompanhar o desempenho de 
seu parque industrial, por meio 
de tecnologias que vão permitir a 
coleta e análise automatizada de 
dados estratégicos para a tomada 
de decisões sobre a produção.

Estudo da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) mostra que, 
para 66% das indústrias brasileiras, 
o custo de implantação é a princi-
pal barreira interna à adoção de 
tecnologias digitais. “O Sebrae está 
investindo para que as pequenas 
indústrias tenham acesso facilitado 
às tecnologias digitais e possam se 
inserir no contexto da 4ª Revolução 
Industrial. Essas tecnologias vão 
possibilitar que elas se tornem 
mais conectadas, dinâmicas e 
competitivas, sintonizadas ao mo-
vimento da Indústria 4.0”, explica 
Márcia Valéria Machado, gerente 
de Indústria do Sebrae Minas.

inteligência de dados

A tecnologia de inteligência 
de dados, que será destinada pelo 
Sebrae às pequenas indústrias 

mineiras por meio do Programa 
Indústria + Avançada, representa 
uma importante inovação para a 
maioria das empresas do segmen-
to. Ela é composta de um disposi-
tivo de IoT  (hardware - Internet 
das Coisas) que será acoplado nas 
máquinas industriais. Com ele, as 
empresas poderão monitorar o 
desempenho das máquinas e equi-
pamentos para que seja possível 
utilizar esses dados para a melho-
ria do seu processo produtivo. 

Esse dispositivo de IoT embar-
cado no equipamento será conec-
tado a uma plataforma de gestão 
de dados (software), que vai per-
mitir a análise da performance de 
máquinas e equipamentos, moni-
torando intermitências, períodos 
de pico e ociosidade. “O objetivo 
é coletar, entender e utilizar esses 
dados e informações das máqui-
nas para um monitoramento em 
tempo real dos parâmetros de 
processo, permitindo um maior 
controle, melhoria contínua, redu-
ção de desperdícios e um aumento 
da produtividade das empresas”, 
afirma Ricardo Aloysio, gerente 
de tecnologia e educação para a 
Indústria do Senai-MG.

OS FILMES VÃO MEXER
AINDA MAIS COM VOCÊ.

Confira no 
BH Shopping.

• Poltronas com movimento.
• Você controla a intensidade.
• Muito mais emoção!
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Presos trabalham na restauração
da futura casa do Patrimônio

O imóvel conhecido por Pré-
dio Verde, situado na Praça da 
Liberdade, esquina com a Rua 
Gonçalves Dias, em BH, passa por 
um trabalho de restauração com a 
contribuição da mão de obra de 20 
presos, entre homens e mulheres, 
que cumprem pena no Casa do 
Albergado Presidente João Pes-
soa e no Complexo Penitenciário 
Feminino Estevão Pinto, ambos 
localizados na Capital.

Depois de concluídas as obras 
de pintura, revisão da infraestru-
tura elétrica, recuperação do piso, 
retorno das estruturas originais, 
adequação às normas do Corpo de 
Bombeiros e a adequação do Ateliê 
de Restauro, o prédio vai se tornar 
a Casa do Patrimônio Cultural de 
Minas Gerais. 

Antes dos trabalhos no Prédio 
Verde, os detentos atuaram na 
pintura das fachadas de outros 
integrantes do Circuito Liberdade: o 
Museu Mineiro e o Arquivo Público 

Mineiro, na Avenida João Pinheiro. 
Para essa atividade, eles participa-
ram de um curso de capacitação 
profissional de 90h, ministrado 
pela equipe da Diretoria de Pro-
moção do Iepha-MG, visando à 
Educação Profissional e Tecnoló-
gica. Eles aprenderam técnicas 
de restauração, de preservação 
de fachada, técnicas de pintura e 
noções de segurança do trabalho.

Conhecer os prédios e o acervo 
do Circuito Liberdade também 
fez parte do programa do curso. 
“Passei a entender a importância 
do nosso patrimônio histórico e 
cultural. Jamais teria visitado tudo 
isso se não tivesse feito a capaci-
tação”, conta Ademir Fernandes 
Vieira, 48 anos. 

As mulheres também marcam 
presença nos trabalhos de pintura, 
já vislumbrando o retorno ao circui-
to acompanhadas dos parentes. É o 
caso da Luiza Aparecida Sobrinho, 
45 anos, mãe de três filhos e avó de 

um neto. “Vou ter a maior alegria 
de voltar aqui (Prédio Verde) com 
minha família, para mostrar o que 
eu fiz. Tenho certeza que essa ex-
periência de trabalho e o curso vão 
me ajudar a conseguir emprego, 
quando terminar de cumprir minha 
pena”, afirma Luiza.

diversidade
O diretor de Trabalho e Pro-

dução da Seap, Felipe Oliveira 
Simões, explica que a força de 
trabalho desses presos está inse-
rida em uma ação mais ampla, 
denominada Projeto Manutenir 
que consiste na oferta de equipes 
multidisciplinares compostas por 
detentos com experiência nas 
áreas de atuação como pedreiros, 
bombeiros hidráulicos, eletricistas 
e pintores, com o objetivo de 
realizar serviços para órgãos do 
executivo.

Atualmente, há frentes de tra-
balho com mão de obra prisional 

na Policia Militar, Policia Civil, Se-
plag, Intendência da Cidade Ad-
ministrativa, Hospital Eduardo de 
Menezes e Hospital da Baleia. “As 
sinergias dentro do próprio Estado 
devem ser uma constante. O binô-
mio de criatividade e inovação é 
crucial para superarmos a escassez 
de recursos. Para os presos, além 
da remição de pena, a presença 
no projeto representa capacitação 
profissional e a possibilidade de 
reinserção social”, destaca Felipe 
Simões.

casa do Patrimônio
O prédio da futura Casa do 

Patrimônio Cultural de Minas Ge-
rais tem arquitetura eclética e faz 
parte do projeto original da Nova 
Capital do Estado. São cerca de 
9 mil m² distribuídos em quatro 
pavimentos, com entrada principal 
pela Praça da Liberdade e entrada 
secundária voltada para a Rua Ser-
gipe. Ele foi construído para abrigar 
a antiga Secretaria de Estado de 
Viação e Obras Públicas e, nele, 
funcionou a sede do Iepha-MG, 
além de outros órgãos públicos. 
Trata-se do último edifício desti-
nado, originalmente, às secretarias 
de Estado a ser restaurado.

“A gente costuma ver apenas o 
presente, mas aprendi a valorizar 
o passado e ao mesmo tempo 
pensar no futuro. As aulas e o 
convívio com a história, a arte e 
a arquitetura mexeram comigo”, 
conta Alef Patrick Pinto da Silva, 
25 anos, um dos mais jovens do 
grupo de presos em atividade nos 
trabalhos do Prédio Verde.

As verbas para a restauração 
do prédio são oriundas do Fundo 
Estadual de Defesa de Direitos 
Difusos (Fundif), programa criado 
para promover a reparação de da-
nos causados ao meio ambiente, 
a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e pai-
sagístico. O recurso destinado à 
intervenção é da ordem de R$ 1,5 
milhão.

A Casa do Patrimônio terá 
galerias para exposições, ateliê-
-vitrine de restauração de acervos 
documentais e tridimensionais 
protegidos e, ainda, núcleo de 
técnicas construtivas tradicionais. 
O prédio também prevê espaço 

de assessoria aos municípios, 
reuniões dos conselhos de cultura 
e patrimônio cultural do Estado, 
reuniões dos comitês de gestão 
do Circuito Liberdade e comitês 
das comunidades envolvidas 
na salvaguarda do patrimônio 
imaterial.

A ação de restauração integra 
uma parceria do Governo do Esta-
do, por meio do Iepha-MG e da Se-
cretaria de Administração Prisional 
(Seap), com a Coral – por meio do 
programa Tudo de Cor -, a Casa 
& Tinta, o Sindicato da Indústria 
da Construção Pesada do Estado 
de Minas Gerais (Sicepot-MG) e o 
Grupo Orguel.

detentos participaram de um curso de capacitação profissional
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Sebrae Minas lança
“Programa Indústria Avançada”
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http://www.bombeiros.mg.gov.br/
http://www.bombeiros.mg.gov.br/
http://www.circuitoliberdade.mg.gov.br/
http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
http://www.policiacivil.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
http://www.seap.mg.gov.br/
http://www.seap.mg.gov.br/
http://www.seap.mg.gov.br/
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JF é primeira cidade do interior a
implantar tornozeleira eletrônica

No lugar de grades, a tornozeleira 
eletrônica. O equipamento chegou ao 
interior do Estado por meio do investimen-
to do Governo de Minas na aquisição de 
mais aparelhos que são uma alternativa 
às penas restritivas de liberdade. Juiz de 
Fora, na Zona da Mata, é a primeira cida-
de do interior a implantar a tornozeleira 
eletrônica, um dispositivo utilizado para 
o monitoramento de sentenciados e que 
funciona como um GPS, que emite um 
sinal de controle para a central de mo-
nitoração, localizada em Belo Horizonte, 
onde servidores do Estado acompanham 
o deslocamento de cada sentenciado 
monitorado. 

No dia 16, a primeira tornozeleira foi 
colocada no preso Rafael Oliveira, que 
cumpre pena na Casa do Albergado José 
de Alencar Rogedo. A decisão foi expedida 
pelo juiz da Vara de Execuções Criminais 
de Juiz de Fora, Evaldo Elias Penna Gava-
zza, grande incentivador deste recurso.

Agora, a custódia do preso fica sob 
responsabilidade da Unidade Gestora 
de Monitoração Eletrônica (UGME), 
da Secretaria de Estado de Administração 
Prisional. A implantação da tornozeleira 
foi colocada no preso em Juiz de Fora e 
todo o processo acompanhado em tempo 
real pela UGME.

Inicialmente, estão disponíveis 300 
unidades do equipamento para a região 
da Zona da Mata, que tem o polo de 
monitoração instalado dentro da Casa do 
Albergado. Contudo, o diretor da UGME, 
Giovani Belloni, esclarece que o Estado 
tem, por meio de contrato, a possibili-
dade de alcançar até 5 mil monitorados 
em toda Minas Gerais. “Os polos estão 
recebendo cerca de 300 tornozeleiras, 
mas este número não é fechado. Depende 
da demanda de cada região”, esclarece 
Belloni.

Atualmente, 1.539 pessoas são mo-
nitoradas em Belo Horizonte e região 
metropolitana. Com a expansão para o 

interior (Juiz de Fora) e a breve inaugu-
ração dos polos de Uberlândia, Montes 
Claros, Governador Valadares, Alfenas 
e Itajubá o número de monitorados au-
mentará consideravelmente, de acordo 
com a previsão contratual celebrada com 
a empresa Spacecom.

Vale ressaltar que o polo pode aten-
der às várias cidades da região, não 
ficando restritas a aplicação da monito-
ração apenas às unidades prisionais da 
cidade polo. No caso da Zona da Mata, 
a implantação começará por Juiz de Fora 
e depois se estenderá para as cidades 
circunvizinhas que solicitarem, por meio 
de decisão judicial, o recurso. O custo de 
uma tornozeleira eletrônica é de R$ 5,50 
por dia, ou seja, R$ 165 por mês, para 
cada monitorado.

Funcionamento
O equipamento instalado no preso é 

semelhante a um relógio de pulso e pesa 
cerca de 160 gramas. Depois de instala-

do, a UGME admite o preso no sistema 
de monitoração eletrônica e, a partir 
desta etapa, o interno não pertence 
mais à unidade prisional e sim à unidade 
gestora. A UGME fica responsável pela 
monitoração, pelas tratativas sobre as 
ocorrências geradas e pela interlocução 
com o Poder Judiciário e com o próprio 
monitorado.

Agressores e vítimas
As primeiras tornozeleiras eletrônicas 

para monitoramento de presos começa-
ram a ser implantadas em Minas Gerais no 
dia 17 de dezembro de 2012. Atualmente, 
1.539 indivíduos são monitorados e, deste 
total, há 229 agressores enquadrados 
pela Lei Maria da Penha.

Além dos agressores, há 173 vítimas 
também monitoradas. Neste caso, as mu-
lheres recebem um aparelho que emite 
sinal luminoso e sonoro caso o agressor 
ultrapasse o perímetro de distância esti-
pulado pelo juiz.

o dispositivo foi colocado no preso rafael oliveira

D
iv

ul
ga

çã
o/

Se
ap

Operação Viagem Segura
reduz furtos e roubos em BH
A Operação Viagem Segura completa 

2 anos e os números confirmam a redução 
de furtos e roubos a passageiros de ônibus 
na capital. Foram mais de 35 mil embar-
ques de agentes da Guarda Municipal, o 
que aumentou a segurança das pessoas 
que vivem ou apenas transitam por Belo 
Horizonte.

A metodologia da Operação Viagem 
Segura consiste no embarque de guardas 
municipais, a partir das 18h até o final 
da noite, em coletivos que circulam por 
avenidas que apresentavam maior índice 
de ocorrências de roubos praticados contra 
passageiros.

Inicialmente, os embarques ocorriam 
em ônibus que trafegam pelas avenidas 
Antônio Carlos e Nossa Senhora do Carmo. 
A Operação foi ampliada, em seguida, 
para as avenidas Cristiano Machado, Raja 
Gabaglia, Pedro I, Vilarinho, Padre Pedro 
Pinto, Santos Dumont e Paraná.

Hoje as viagens dos corredores da 
Antônio Carlos e Nossa Senhora do Carmo 
voltaram a ser priorizadas, sendo as de-
mais avenidas atendidas pelos agentes por 
meio do patrulhamento feito em viaturas. 

números

O balanço de 2018 registrou 17.865 
embarques de agentes da Guarda Mu-
nicipal em ônibus municipais e outras 
1.455 em coletivos metropolitanos. Esses 
embarques, por sua vez, resultaram em 
4.755 pessoas suspeitas abordadas, 75 
veículos de passeio interceptados para ave-
riguações e 44 pessoas presas. Os guardas 
municipais apreenderam quatro veículos e 
25 celulares furtados. 

No ano de 2017, foram realizados 
15.434 embarques de guardas municipais 
em ônibus municipais, outros 1.240 em 
ônibus metropolitanos e na abordagem 
a 631 veículos diversos. As averiguações 
feitas em 7.056 pessoas suspeitas resulta-
ram na prisão de 59 infratores. Já o saldo 

de apreensões do período somou duas 
armas de fogo, 13 réplicas de arma de 
fogo e 40 armas brancas (facas). A lista 
incluiu ainda 51 pedras de crack, 17 porções 
de maconha, um pino de cocaína, um 
veículo clonado e três veículos roubados 
ou furtados.

estação segura

A Viagem Segura ganhou novo fôle-
go, a partir de março de 2018, com sua 
expansão para as estações de integração 
do Move, dando origem à etapa chamada 
de Estação Segura. As pioneiras foram as 
estações São Gabriel e Pampulha, com 
duas unidades de monitoramento da or-
dem pública em que os guardas atuam na 
organização do espaço, evitam a ação de 
vendedores clandestinos, agem de forma 
preventiva para evitar a prática de roubos 
e furtos contra usuários do transporte 
público e conseguem inibir a evasão de 
passageiros sem pagar passagem. A nova 
modalidade de policiamento já foi im-
plantada também na Estação Diamante.
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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

brumadinho libera
1ª regularização fundiária

O ano de 2019 ficará marcado na vida 
de moradores do loteamento Fazenda 
Santa Cruz, localizado em Conceição de 
Itaguá. O fato histórico é a 1ª regularização 
fundiária liberada pela prefeitura, apro-
vada por meio dos Decretos Municipais 
22 e 167/2018 devidamente registrados 
no Cartório de Registro de Imóveis de 
Brumadinho.

A regularização é um projeto antigo 
que teve início em 2012 na primeira 
gestão do prefeito Avimar Barcelos, com 
apoio do vice Leônidas Maciel - na época 
presidente da Câmara Municipal, e dos ve-
readores Zezé do picolé, Fernando Japão, 
Professor Adriano Brasil e Xodó, além da 
diretora da Câmara na época, a vereadora 
Alessandra de Oliveira. Apesar do apoio da 
Secretaria de Meio Ambiente e da Procu-
radoria, o trabalho se desenvolveu pouco 
na gestão seguinte, mas não parou.

A atual gestão assumiu novamente 
as rédeas do projeto, e por meio do 
trabalho da secretária de Planejamento, 
Vânia Estevão e do profissionalismo de sua 
equipe, apoiados pelo Secretário de Obras 
Alcimar Barcelos e aliados ao Cartório de 
Registro de Imóveis puderam legitimar os 
moradores da Fazenda Santa Cruz.

Agora, aos legitimados resta 
aguardar o evento que será marcado 
pela prefeitura, onde todos receberão 
oficialmente os títulos (registros) dos 
respectivos imóveis.

inovação
Durante a Reunião Ordinária 

realizada na Câmara Municipal em 
outubro passado, Vânia esclareceu 
dúvidas sobre a Regular ização 
Fundiária no município. Um serviço 
inédito e aguardado por muitas 

pessoas que ainda não tem o docu-
mento dos imóveis, os quais foram 
adquiridos de boa-fé, porém não 
possui o título de propriedade. 
O procedimento visa à garantia 
jurídica da posse, melhor, tem em 
vista à titularidade dos ocupantes 
de imóveis irregulares por meio do 
registro imobiliário.

O Executivo está trabalhando 
em conjunto com o Legislativo para 
agilizar os processos de regulariza-
ção fundiária no município. O tra-
balho inovador que é desenvolvido 
pela Secretaria de Planejamento 
conta ainda com a parceria da Pri-
meira Promotoria de Justiça e do 
Cartório de Registro de Imóveis do 
município e vai beneficiar diversas 
famílias que aguardam pela regu-
larização de seus imóveis há anos.

De acordo com a secretária de 
planejamento, um trabalho realiza-
do pela Fundação Israel Pinheiro em 
2010 levantou 109 áreas irregulares, 
mas atualmente o município já con-
ta com 120. O trabalho é burocrático 
e realizado em diversas etapas 
iniciando com o requerimento do 
legitimado, englobando levanta-
mento planialtimétrico, cadastro 
dos ocupantes, até a expedição 
final da certidão de regularização 
fundiária e entrega dos títulos de 
legitimação.

Para a secretária, este trabalho 
será um dos maiores legados para 
o município de Brumadinho por 
meio da atual gestão que em breve 
contemplará outras regiões.

executivo está trabalhando em conjunto com o legislativo para
agilizar os processos de regularização fundiária no município
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Carnaval de mãos dadas
com a cultura marianense

Quem estava aguardando a pro-
gramação do Carnaval Mariana 2019 
poderá, enfim, matar a curiosidade. 
Mais uma vez toda a atenção desta 
festa será voltada para a valorização 
e incentivo da cultura local. Assim 
como no ano passado, a decoração 
será realizada pela Associação de 
Artesanato e Produtores Caseiros, do 
distrito de Monsenhor Horta e retratará 
a alegria do samba, que é o tema deste 
Carnaval.

Os temas são contagiantes e 
desenham com primor as atrações es-
colhidas. Os bonecos produzidos pelas 
mãos dos artistas estarão por toda a 

cidade. O Jardim, a Avenida Getúlio 
Vargas - que será palco dos desfiles das 
escolas de samba - e a Praça dos Fer-
roviários, ficarão cobertos de magia.

Da sua abertura, no dia 28 de fe-
vereiro, até o dia 5 de março, serão 72 
apresentações, dentre cortejos, shows, 
desfiles de escolas de samba, blocos, 
bailes, além de uma programação 
especial voltada para as crianças. 
Assim como a participação dos arte-
sãos de Monsenhor Horta, os dias de 
folia terão 90% de suas apresentações 
realizadas por artistas marianenses.

“Essa é um tipo de lembrança 
que, com certeza, quero que tenham 

da nossa administração”, orgulha-se o 
prefeito Duarte Júnior (PPS), ressaltan-
do as escolhas de artistas, totalmente 
voltada para o fomento da cultura 
e valorização local. “Temos que ter 
a sensibilidade e voltar o olhar para 
nós mesmos quando pensamos em 
realizar os eventos em nossa cidade. 
Não há dúvidas de que conseguimos 
ao longo desses anos trazer o resgate 
de uma folia familiar, atrativa, saudável 
e calorosa ao mesmo tempo. Isso é o 
que desejamos para a cidade, para 
os nossos moradores e, claro, para os 
artistas”, afirma.

Para revelar um pouco do primeiro 
dia de folia, junto à tradicional Feira 
Noturna, a Secretaria de Cultura e Tu-
rismo levará a Banda Malá e Cia. Com 
essa ação, o Pré-Carnaval promete 
animar todos os presentes, que além 
de ficarem com o gostinho de quero 
mais, poderão apreciar todos os produ-
tos oferecidos semanalmente na feira, 
marca já consolidada nas noites de 
quinta-feira da Praça dos Ferroviários.
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Prodetur+turismo ultrapassa 
os r$ 5 bilhões em projetos

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro 
Antônio, entregou no dia 17, ao prefeito 
de Muriaé (MG), Ioannis Konstantinos 
Grammatikopoulos, o Selo Oficial +Tu-
rismo para o projeto de infraestrutura 
turística do município. O documento 
garante prioridade na análise e tramita-
ção da proposta de financiamento junto 
ao BNDES. 

A obra, orçada em R$ 14 milhões, 
prevê complementos de pavimentação 
na estrada de acesso do distrito de Itamuri 
ao distrito de Belisário, na serra de Muriaé. 
O Prodetur + Turismo, lançado há menos 
de um ano pelo MTur, já recebeu um total 
de 126 propostas, que somam mais de 
R$ 5 bilhões para obras de infraestrutura 
turística, saneamento, montagem de 
observatórios de turismo, divulgação de 
destinos e produtos, entre outras.

“O interesse de estados, municípios 
e da iniciativa privada pelo Prodetur 
mostra o tamanho do potencial que 
ainda temos para desenvolver no turis-
mo brasileiro. Esses recursos são fun-
damentais para melhorarmos o nosso 
posicionamento num mercado cada vez 
mais disputado”, comentou o ministro do 
Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. 

O Prodetur + Turismo é uma linha 
de crédito com condições especiais, 
criada sob demanda para o Ministério 
do Turismo. Até o momento, os recursos 
disponíveis são do BNDES (R$ 5 bilhões) e 
do Banco de Desenvolvimento da América 
Latina - CAF (US$ 1 bilhão).

Para o prefeito Grammatikopoulos, 
“esse tipo de ação vai exatamente na 
linha do compromisso de campanha do 
presidente Jair Bolsonaro, quando ele 

falava em ‘mais Brasil, menos Brasília’. 
Nós dos municípios estamos longe da 
capital e precisamos de ajuda para acessar 
os recursos do governo federal”. O gestor 
público estava acompanhado de comitiva 
técnica e do vereador Carlos Antônio.

A obra do município de Muriaé 
contemplada com o selo +Turismo pre-
vê a pavimentação de 14 quilômetros 
com trechos de inclinação acentuada 
que, por não ter asfalto, dificulta a pas-
sagem de automóveis, ônibus turísticos 
e escolares. 

O local possui, além do Pico do Itaju-
ru, atrativos turísticos como cachoeiras, 
mirante, roteiros que abrangem fazen-
das, piscicultura, apicultura e atrativos 
de turismo de base comunitária, que 
proporcionam aos turistas a vivência da 
rotina das comunidades da área rural.

Prefeito de muriaé, ioannis Konstantinos Grammatikopoulos, e o ministro marcelo álvaro Antônio
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da redação

Presidente dA AssociAção mineirA de cronistAs
esPortivos (Amce) – amce@amce.org.br

luiz cArlos Gomes

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o seu consórcio multibrasileiro

Política e futebol, dois as-
suntos que nunca saem de 
moda. Em qualquer lugar, 
a qualquer hora, com sol, 

chuva ou frio, tem sempre alguém 
falando, bem ou mal dos políticos 
e dos futebolistas. Como o espaço 
aqui não é um terreno fértil para 
cultivar assuntos políticos, mesmo 
porque o jornal tem gente muito 
mais gabaritada na matéria, vamos 
falar de futebol. O tema é bem 
mais ameno, ainda que de vez em 
quando o papo esquente, engrosse 
e entorne. Mas vamos lá. 

Estamos no início de tempora-
da. O calendário como sempre está 
recheado de atividades regionais, 
nacionais e internacionais. Este ano 
vamos ter uma competição famosa, 
a Copa América, oportunidade 
especial para matar saudades da 
nossa seleção, torcendo para que 
a gloriosa amarelinha possa se 
redimir dos últimos fracassos. 

A maratona começa com o 
Campeonato Mineiro. Uma compe-
tição antiga, tradicional e polêmica. 
A turma da velha guarda defende 
este evento com unhas e dentes. 
Falam da importância da manu-
tenção da rivalidade interna, da 
lembrança dos grandes craques do 
passado e dos belos e românticos 
embates das décadas de 30, 40, 
50, 60,70, um pouco mais, um 
pouco menos.  

A nova geração torce o nariz. 
Não dão a devida importância ao 
regional.  Pregam sua extinção 
ou uma mudança radical no seu 
formato. Natural que seja assim, 
a moçada vive na era dos avanços 
tecnológicos, da globalização, 

acreditando que só existe futebol 
nas maiores cidades do mundo, nas 
competições envolvendo clubes va-
liosos, midiáticos, com seus elencos 
milionários. 

A maioria não sabe que a rea-
lidade do futebol é bem diferente. 
Clubes grandes e ricos são poucos. 
Jogadores milionários menos ainda. 
Dos 20 times da série A, nem a me-
tade tem orçamento forte e seguro. 
Poucos têm a oportunidade de dis-
putar uma Libertadores. Na verdade 
quem movimenta o futebol no país 
inteiro, em sua grande maioria, são 
os times médios ou pequenos que 
disputam os campeonatos regio-
nais, as fases iniciais da Copa do 
Brasil e as séries B, C, D do nacional. 

Estes clubes sobrevivem com 
orçamentos minguados e o esforço 
heroico de seus dirigentes, apoiado-
res e torcedores.

Entretanto empregam cente-
nas de profissionais entre joga-
dores, preparadores, pessoal da 
área médica, administrativa, etc. 
Oferecem boa contribuição para 
movimentação da economia dos 
municípios com despesas de hotéis, 
alimentação, transporte das dele-
gações e até mesmo de torcedores. 

Existe ainda uma mobilização 
indireta e importante. Várias em-
presas de comunicação do interior 
tem sua fonte de renda baseada 
nas coberturas dos times locais, 
garantindo emprego e renda para 
centenas de profissionais. Isso sem 
falar nos fornecedores de vários 
produtos e serviços.

Cabe ainda aos times do inte-
rior a missão de abrir suas portas 
para novos atletas e treinadores, 

revelando talentos para os times 
maiores, não na quantidade e 
qualidade ideal, mas não deixa de 
ser um celeiro importante. 

Portanto, analisando com o 
devido cuidado, colocando a paixão 
de lado, deixando de ser torcedor 
de telinha, só acompanhando as 
belas decisões nacionais ou inter-
nacionais, dá para sentir na pele 
a importância dos campeonatos 
regionais. 

Evidente que o formato pode 
e deve ser melhorado. Precisa dar 
espaço para mais times ser bem 
regionalizado, ampliar o calendá-
rio, buscar novos patrocinadores 
e apoiadores e até mesmo deixar 
os times grandes, envolvidos em 
outras disputas, participando so-
mente da etapa final, ou quem 
sabe, jogando com atletas mais 
novos. As opções são muitas. Me-
rece estudo mais aprofundado 
pelos especialistas. O que não 
pode é ficar desmerecendo um 
campeonato regional pelo simples 
fato de ser do contra. Os times do 
interior merecem respeito e apoio. 
Precisam ser ajudados a encontrar 
um meio de sobrevivência digno. 
Uma formula para que tenham no 
mínimo um calendário anual bem 
organizado. 

Ao mesmo tempo é preciso 
preservar os times grandes, que 
investem altas cifras e precisam dar 
retorno para seus patrocinadores, 
apoiadores e torcedores.  

A solução é um milagre difícil e 
complicado. Mas quem sabe com 
fé, boa vontade, inteligência e com-
petência é possível transformar esta 
abobora numa bela carruagem.

o que esperar do Atlético mineiro e do
cruzeiro para a temporada de 2019?

Os amantes do futebol podem 
respirar aliviados: a bola vai voltar 
a rolar. O retorno dos campeona-
tos estaduais marca o início da 
temporada 2019 e os times foram, 
de certa forma, renovados para as 
competições. Enquanto no Cruzei-
ro, o ídolo Arrascaeta se desligou 
do time de maneira polêmica, no 
Atlético Mineiro, Réver, retornou 
fazendo a torcida alvinegra se 
recordar da conquista da Libertado-
res, em 2013. Com os times prontos 
para entrar em campo, o que será 
que podemos esperar da Raposa e 
do Galo para este ano?

Ao analisar o Atlético, o co-
ordenador de esportes da Rádio 
Super Leandro Cabido acredita 
que as lesões de alguns jogadores 
prejudicaram o time na temporada 
passada. “Isso trouxe problemas 
em rodar e recompor a equipe. 
Hoje, os clubes escolhem os cam-
peonatos que vão competir, o Galo 
optou por jogar com o time júnior 
na Copa Sul-Americana e acabou 
sendo eliminado quando poderia 
ter avançado na competição. Além 
disso, foi eliminado pela Chape-
coense nos pênaltis na Copa do 
Brasil”.

No Brasileirão, o time também 
deixou a desejar. “Até a Copa do 
Mundo, o Atlético era o segun-
do colocado e o cenário mudou 
logo após. O ano de 2018 foi de 
muita instabilidade para o time 
alvinegro”.

Em 2019, segundo Cabido, o 
time vem mais equilibrado. “Di-
ferente do ano passado, fizeram 
contratações que agradaram mais. 
Nós sempre batemos na tecla so-
bre o sistema defensivo do Galo, 
que é frágil. Em compensação, 
o time apresentava um ataque 
que marcava muitos gols, mas 
esse desequilíbrio levou a derrota 
algumas vezes”.

As contratações foram favo-
ráveis. “Igor Rabello é um bom 
nome, é jovem e pode agregar 
muito. O Réver que foi o capitão 
do time na Libertadores, além de 
alguns volantes que podem ajudar 
em uma defensiva melhor, equili-
brando o time para o técnico Levi 
Cupi nesta temporada”.

Ele lembra que o ano começa 
quente para o Galo. “O Campe-
onato Mineiro já começou e a 
Libertadores é logo em fevereiro, 
os jogos decisivos do Atlético estão 
para começar. Contudo, o time não 
é favorito a nada, vai correr por 
fora, mas é o que esperávamos de 
um time que está se recuperando 
financeiramente”.

Já o Cruzeiro, na percepção 
de Cabido, tem um time mais 
vantajoso. “Foi bicampeão da 
Copa do Brasil ganhando os jogos 
que precisava. Isso é bom, mas 
o celeste não tem um elenco tão 
grande e isso faz com que não 
consiga ir bem no Campeonato 
Brasileiro”.

A atuação da Raposa deve ser 
semelhante a do ano passado. 
“Focar na Copa do Brasil e Liber-
tadores, pois são campeonatos 
que disputará de igual para igual. 
É difícil falar do Campeonato Bra-
sileiro, porque é uma competição 
baseada no elenco, quem varia, 
tem mais vantagem. O Cruzeiro 
tem um time reserva bom, mas 
não a ponto de chegar a vencer 
equipes como a do Palmeiras e 
Flamengo que têm, praticamente, 
dois times”.

A saída de Arrascaeta não terá 
tanto impacto. “O time já está 
acostumado a jogar sem ele, isso 
já aconteceu antes. A equipe está 
forte, boa e tem a cara e o jeito 
do treinador, Mano Menezes. Ele 
pensa mais na defesa do que no 
ataque e é por isso que consegue 
ganhar. Isso facilita para um traba-
lho consistente”.

O Cruzeiro, na opinião do co-
ordenador de esportes, vai dar tra-
balho, contudo, está um patamar 
abaixo do ano passado. 

torcida
A gestora de qualidade Lucia-

na Honorato é louca pelo Galo 
e acompanhou as contratações. 
“Ainda não estou 100% convenci-
da, visto que estamos em várias 
competições, acho que falta 
um nome de peso. Contudo, 
gostei dos que chegaram para 
agregar”.

No ano passado, a atuação 
do clube não agradou. “Assisti a 
todos os jogos, mas não rendeu. 
O elenco não foi bom, fiquei um 
pouco decepcionada”.

Mesmo assim, ela está positiva 
neste ano. “Espero que o time 
vença o Campeonato Mineiro e a 
Libertadores ou Copa do Brasil. O 
grito de campeão está preso na 
garganta, moro ao lado do Inde-
pendência e já estou com saudades 
de ouvir a torcida”.

Já o gerente de atendimento 
Humberto Rodrigues acredita 
no potencial das contratações. 
“Réver tem respaldo da torcida 

e deve formar zaga com o Igor 
Rabelo, que teve bom destaque 
no ano passado. O jovem Guga 
também teve  boa atuação, 
porém disputar a Libertadores 
em um time grande será um 
desafio. O meia Vinícius tem 
técnica, o atacante Papagaio, 
que era do Palmeiras, tem um 
futuro promissor. Maicon Bolt, 
que passou 8 anos na Rússia 
e depois Turquia, é visto como 
um atacante veloz e agudo. 
Acredito que a equipe formada 
será boa”.

A expectativa para a tem-
porada está grande. “Imagino 
que ficaremos entre os 6 para a 
disputa ao título do Brasileiro. 
Para mim, temos grandes chan-
ces de levar a Copa do Brasil ou 
Libertadores”.

Já o funcionár io públ ico 
Hebert Gomes terminou 2018 
mais que satisfeito com o Cru-
zeiro. “A atuação foi muito boa, 
tanto que ganhamos o Mineiro 
e a Copa do Brasil”.

Para ele, as contratações es-
tão dentro do esperado. “A base 
do time foi mantida, de peso, só 
tivemos a saída do Arrascaeta, 
mas se lembrarmos bem, ele 
ficou de fora de vários jogos. O 
time está forte e a contratação 
do Rodriguinho acrescentou muito 
ao time”.

Ele espera, para 2019, come-
morar mais títulos. “Manter a 
tradição e levantar vários troféus. 
Acho que o foco é a Copa do Brasil, 
que dá mais grana e a Libertadores 
que traz mais prestígio”.

Já para a mestranda Natália 
Neme, apesar da classificação em 
8° do Brasileiro, o Cruzeiro fez 2018 
valer a pena. “Ser hexa na Copa 
do Brasil e único time bicampeão 
é uma sensação única”.

Inicialmente, ela não queria 
que Arrascaeta saísse, mas ficou 
decepcionada com a polêmica de 
sua transferência ao Flamengo. 
“Ele pisou na bola e desrespeitou 
totalmente o Cruzeiro, por isso, 
acabei gostando dele não ter 
renovado”.

Para este ano, sonha com a 
Libertadores e o Mundial. “Quando 
o Cruzeiro ganhou a última Liberta-
dores, eu tinha 5 anos, quero muito 
vivenciar isso, já está na hora de 
levar essa taça”.

O edição do bra-
sil deseja a todos os 
torcedores um bom 
Campeonato Mineiro. 
Que as disputas sejam 
sadias e a cordialidade 
prevaleça. E que, inde-
pendentemente dos 
resultados, a paz ven-
ça. #PazNosEstádios

Campeonato Mineiro
é lançado no Mineirão

No dia 16, foi lançado oficial-
mente o Campeonato Mineiro de 
2019, em cerimônia realizada no 
Mineirão e organizada pela Fede-
ração Mineira de Futebol (FMF). O 
evento contou com a presença de 
dirigentes dos clubes participantes 
e de alguns jogadores. Os técnicos 
de Atlético e Cruzeiro, Levir Culpi e 
Mano Menezes, também estiveram 
presentes e se confraternizaram 
durante a festa.

Levir e Mano deram declara-
ções mostrando o clima de cordia-
lidade entre os comandantes. O 
técnico do Galo até brincou com 
o rival ao desejar ao colega ‘todo 
o azar do mundo’ na competi-
ção, arrancando risos dos demais 
participantes. Entre os jogadores 
presentes estavam Leonardo Silva, 
do Atlético, Henrique e Leo, do 
Cruzeiro, e Marcelo Toscano, do 
América.

A Federação Mineira de Fu-
tebol, por meio do presidente 
Adriano Aro, apresentou a taça 
que será entregue ao futuro cam-
peão estadual. Entre os dirigentes, 
participaram Lásaro Cândido da 

Cunha, vice-presidente do Atlético, 
e Benecy Queiroz, supervisor admi-
nistrativo, e Marcelo Djian, diretor 
de futebol do Cruzeiro. O América 
foi representado por Luiz Kriwat, 
gerente de futebol, Anderson Raci-
lan e Dower Araújo, integrantes do 
Conselho de Administração.

Forma de disputa
O Campeonato deste ano terá 

o mesmo formato do Estadual de 
2018. Após 11 rodadas da fase clas-
sificatória, os oito primeiros, entre 
os 12 concorrentes, classificam-se 

às quartas de final, que serão dis-
putadas em jogo único. Os donos 
das melhores campanhas têm a 
vantagem de jogar em casa. Em 
caso de empate, a vaga será de-
finida nos pênaltis. As duas piores 
equipes ao final da fase classifica-
tória são rebaixadas.

O estadual de 2019 começou 
no dia 19, com o jogo do atual 
campeão Cruzeiro visitando o 
Guarani, no Farião, em Divinópolis. 
A finalíssima está marcada para 21 
de abril. Ao todo, são 16 datas da 
competição. Fonte: Superesportes.
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