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Quatro nomes de ouro
do governo Romeu Zema
O vice-governador, Paulo Brant (Novo); o presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho 

Patrus Filho (PV); o líder do Governo, Luiz Humberto Carneiro (PSDB); e o secretário de Esta-
do, Custódio Mattos, são os principais nomes que podem contribuir de maneira direta com 
a administração do governo Zema (Novo). O governador teve seu primeiro mês recheado 
de problemas, como o enfretamento com os funcionários públicos, a pressão dos prefeitos 
por recebimentos de repasses atrasados e o rompimento da barragem em Brumadinho.

Mais lama e
novas vítimas

Parece notícia velha, mas não é. Nova-
mente, uma barragem que armazenava 
rejeitos de mineração se rompeu em Minas 
Gerais, porém, dessa vez, em Brumadinho. 
O número de vítimas fatais já passa de 100 e 
ainda não há data para concluir o processo 
de busca pelos corpos. Conversamos com 
Letícia Oliveira, coordenadora do Movimen-
to dos Atingidos por Barragens no Estado, 
para tentar entender como estão as vítimas 
da barragem de Fundão, que se rompeu há 
3 anos, em Mariana, e fazer uma projeção 
do que os atingidos em Brumadinho po-
dem enfrentar futuramente.

79% das pessoas utilizam remédios 
sem prescrição médica

oPinião – PáGinA 2

sAúde & VidA – PáGinA 7

inAdimPlênciA AtinGe mAis 

de 62 mi de brAsileiros

Mesmo após anos de dificuldade financeira, o brasileiro ainda não aprendeu a lidar de maneira 
mais consciente com o seu dinheiro. De acordo com pesquisa feita pelo SPC Brasil/ CNDL, 62,6 
milhões de pessoas começam 2019 com o CPF restrito para contratar crédito ou fazer compras 
parceladas. Esse número representa 41% da população adulta e um avanço de 4,41% na quantidade 

de consumidores com contas em atraso na comparação com 2017. Marcela Kawauti, economista-chefe do SPC 
Brasil, diz que o ano deve ser melhor em relação à economia, porém não se pode confiar nesse sentimento 
para não cair em armadilhas. “Quando temos uma época de abundância, as pessoas acabam se sentindo 
mais ricas, perdem o cuidado com as finanças e é nesse momento que se endividam”.

itatiaia premia os melhores
do futebol de minas gerais

Economia – Página 5
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Faltam leitores e bibliotecas no Brasil

Economistas projetam situação financeira da
Vale após queda de barragem Política – Página 3

Em reunião realizada na sede da 
Granbel, em Belo Horizonte, os pre-
feitos das cidades da região metro-
politana discutiram com o presidente 
do Tribunal de Contas, Cláudio Terrão, 
sobre a dívida de R$ 1,1 bilhão do Es-
tado com os municípios. Segundo o 
presidente da entidade e prefeito de 
Nova Lima, Vitor Penido (DEM) (foto), 
só neste ano deveriam ser repassados 
R$ 400 milhões.

Estado deve mais de R$ 1 bilhão
aos municípios metropolitanos

Já tradicional no calendário futebo-
lístico do Estado, a Rádio Itatiaia rea-
lizou a 56ª edição do Troféu Guará. A 
solenidade tem como objetivo premiar 
os destaques dentro das quatros linhas 
e, neste ano, contou com a presença de 
várias autoridades estaduais, como o 
prefeito de Belo Horizonte, Alexandre 
Kalil (PHS).

O que muita gente já sabe foi comprovado: 79% dos brasileiros admitem tomar 
remédios sem recomendação médica. Para o pesquisador Ismael Rosa, a facilidade 
de acesso pelo smartphone faz com que as pessoas pulem etapas. “Elas vão direto 
para a internet fazer o autodiagnóstico ao invés de procurar um médico. Também se-
guem dicas das redes sociais ou de amigos e parentes, sem saber se estão corretas”. D
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E D I T O R I A L

Após 3 anos, minas está
de novo debaixo da lama

O rompimento da barragem da Vale 
em Brumadinho chocou o Brasil e 
o mundo, seja pela quantidade de 
vítimas fatais ou pelo pouco tempo 

de diferença em relação ao que aconteceu em 
Bento Rodrigues, distrito de Mariana, onde há 3 
anos uma outra barragem também se rompeu. Na 
ocasião, 19 pessoas morreram e mais de 500 mil mineiros 
foram atingidos pela lama de rejeitos. 

Para saber como está a vida de quem sofreu com esse acidente e tentar fazer 
uma projeção do que os atingidos de Brumadinho podem passar futuramente, o 
Edição do brasil conversou com Letícia Oliveira (foto), coordenadora do Movimento 
dos Atingidos por Barragens em Minas Gerais.

como está a vida das pessoas 
atualmente, principalmente as 
que dependiam financeiramen-
te do rio? 

A vida dos ribeirinhos mudou muito, 
a começar pela questão alimentar, pois 
eles não podem mais comer o peixe dos 
locais atingidos. O outro desafio é o 
trabalho, afinal, alguns eram pescadores 
e, agora, não tem mais como viverem 
dessa atividade. Isso gerou perda de 
renda e, em alguns casos, afetou até o 
psicológico. 

A saúde dos moradores do entorno 
também está comprometida. Há pessoas 
que ainda estão tomando a água do rio, 
ou até mesmo a tratada, que estão com 
sintomas incomuns, como dor de cabeça, 
na barriga, manchas na pele, problemas 
respiratórios, etc. 

Além disso, existe a questão do 
relacionamento que as famílias tinham 
com o rio, como do próprio lazer. Há uma 
grande incerteza de como será o futuro 
e sempre surgem perguntas como, ‘será 
que vai ser possível pescar de novo? 
Meu neto vai aprender a nadar ou pes-
car comigo? Vou conseguir recuperar a 
minha renda?’      

como a samarco está lidando 
com os problemas enfrentados 
pelos atingidos? 

Em relação à saúde, a Samarco não se 
responsabiliza. Para ela, o problema não 
diz respeito à lama e as pessoas não estão 
sentindo o que elas relatam, além de negar 
a contaminação dos rejeitos e na água e, por 
isso, não faz ações. 

No momento, os atingidos estão 
recebendo um cartão com um valor emer-
gencial de um salário mínimo para cada 
família, mais 20% para cada dependente e 
R$ 450,00 de cesta básica.       

 

como calculou-se o valor das 
indenizações? 

O valor que cada família recebe foi 
decisão entre a empresa e o Estado e eles 
levaram isso para os atingidos como algo já 
dado, sem a participação deles. Acreditamos 
que poderia ser maior, mas não precisaria, 
necessariamente, ser igual a renda anterior, 
porque é uma verba para se manter até reto-
marem a situação anterior ou as condições 
de renda, trabalho ou moradia. 

A outra parte da reparação financeira 
vem por meio das indenizações, da qual 

a empresa ainda não concluiu o processo. 
Algumas famílias já receberam, mas outras 
não concordaram com o valor e ainda estão 
esperando uma negociação melhor. 

Para se ter uma ideia, a Samarco está 
oferecendo para os pescadores artesanais que 
não tem a carteirinha R$ 12 mil e aqueles que 
tem a carteirinha R$ 40 mil a R$ 60 mil. Já para 
os produtores rurais que tiveram terras invadi-
das pela lama em Barra Longa, por exemplo, 
ofereceram R$ 28 mil para um terreno plano, 
bom para plantio e próximo ao rio.    

e o meio ambiente, existem pro-
jetos para tentar recuperá-lo? 

Existem algumas ações que a empresa 
está fazendo, mas, no nosso ponto de vista, 
ainda com poucos resultados. A primeira foi 
fazer diques (represa ou açude com a finalida-
de de manter determinadas porções de terra 
secas por meio do represamento de águas 
corrente) onde a barragem se rompeu para 
conter a lama, mas o rio ainda continua sujo; 
e a outra foi colocar pedras nas beiras do rio, 
porém isso mais atrapalha do que ajuda, afinal 
as margens ficam mais escorregadias, o que 
prejudica até os animais que vão beber água. 

Até o momento, eles não retiraram a 
lama, porque, segundo a empresa, é pior 
tirá-la do que deixar lá. Em Barra Longa, eles 
tiram os rejeitos do centro da cidade e leva-
ram para os bairros periféricos. Além disso, 
há também um movimento de reflorestar 
as margens do rio, mas a Samarco não está 
comprando os terrenos dos proprietários.  

Em relação ao rompimento da 
barragem da Vale em brumadi-
nho, o que as famílias atingidas 
podem esperar da empresa, 
tendo em vista o que aconteceu 
em mariana?

Da empresa, elas não podem esperar pra-
ticamente nada, porque em 3 anos a Vale (que 
é uma das proprietárias da Samarco) não faz o 
que deveria em Mariana e no Rio Doce. Agora, 
as pessoas de Brumadinho devem se reunir e 

buscar os seus direitos. Se isso acontecer, elas 
podem conseguir uma reparação digna, agora 
se esperarem a movimentação da empresa 
pode ser que nada seja feito. 

Qual rompimento de barragem 
foi mais impactante? 

Em Brumadinho perdeu-se várias vidas 
humanas e isso causa um impacto muito 
maior na sociedade. A questão ambiental 
também será grande, mas parece que será 
um pouco menor do que o de Mariana. No 
momento, estamos monitorando para ver 
se a lama vai conseguir chegar ou não no 
Rio São Francisco.

A Fundação Renova, institui-
ção que representa a Samarco 
para as comunidades atingidas, 
por meio de nota, informou que 
as ações na área da saúde em 
Mariana e Barra Longa estão 
divididas em duas frentes de 
trabalho, sendo que os estudos 
epidemiológicos e toxicológicos 
fazem parte do processo. “O ob-
jetivo é investigar o risco à saúde 
pelo rejeito e metais pesados do 
Rio Doce e monitorar o impacto 
da poeira e das obras na vida das 
pessoas. A avaliação de risco à 
saúde humana é financiada pela 
Fundação Renova e acompanha-
da e supervisionada pela Câmara 
Técnica de Saúde. Os resultados 
irão subsidiar demais pesquisas 
da área. A análise irá dimensionar 
os riscos à saúde humana pela 
possível exposição a contami-
nantes químicos existentes no 
meio ambiente, analisar os dados 
de saúde da população local e 
elaborar o perfil toxicológico dos 
possíveis contaminantes.

Além disso, a fundação acres-
centa que também apoia a gestão 
pública dos municípios com ações 
que visam fortalecer as estruturas 
municipais existentes, tanto no 
atendimento clínico quanto na 
proteção social. 

Já na questão ambiental, a 
instituição destacou que realiza o 
plano de manejo de rejeito com 
o intuito de verificar se é possível 
ou não a remoção da lama, a 
revitalização da bacia hidrográfica 
do Rio Doce que visa recuperar 5 
mil nascentes e 40 mil hectares de 
áreas de Preservação Permanente 
(APPs), além do monitoramento 
permanente do rio.

Até o fechamento desta edição, 
no dia 1º de fevereiro de 2019, foram 
110 mortos, sendo que 71 deles já 
identificados; 238 desaparecidos; 
394 localizados e 108 desalojados.

minas gerais possui 
689 barragens 

De acordo com o Banco de Dados 
de Barragens da Fundação Estadual 
do Meio Ambiente, o Estado possui 
698 barragens espalhadas por Minas 
Gerais. O relatório, feito em 2017, 
apontou que 96,7% das estruturas 
apresentaram condição satisfatória 
de estabilidade, ou seja, a estabili-
dade das barragens foi garantida por 
auditor externo, e 22 apresentaram 
estabilidade “não garantida pelo 
auditor” ou “o auditor não concluiu 
sobre a situação de estabilidade por 
falta de dados e/ou documentos 
técnicos”. Sendo que o complexo de 
Brumadinho era considerado seguro.

dados atualizados 
em brumadinho

outro lado

brumadinhos gerais
“O Rio? É doce.
A Vale? Amarga.
Ai, antes fosse, mais leve a carga.
Entre estatais e multinacionais, quantos ais!
A dívida interna. A dívida externa. A dívida eterna.
Quantas toneladas exportamos, de ferro?
Quantas lágrimas disfarçamos, sem berro?”

O Brasil, desde a colonização portuguesa, 
teve suas riquezas irresponsavelmente 
exploradas, principalmente às referentes 
a mineração no Estado de Minas Gerais, 

reconhecido em 1709 pela Carta Régia como 
“Minas do Ouro”. Riquezas que serviam, única e ex-
clusivamente à Portugal e à Inglaterra. Tempos que 
antecedem à Revolução Industrial no Brasil. Época 
em que o principal objetivo era o enriquecimento 
daqueles que se julgavam donos dessas terras. 
Enriquecimento às custas da mão de obra escrava, 
pelo menos até 1888, quando foi promulgada a Lei 
Áurea pela princesa Isabel. 

É aí, nessa fase pós-imperialismo e pré-
revolução industrial, ainda que tardiamente no 
Brasil, em função do Pacto Colonial imposto por 
Portugal, que surgem os primeiros industrialistas 
e investidores internacionais. Um grande passo 
para o Homo sapiens, mas com distorções que 
acentuariam a divisão de classes, a discriminação e 
o preconceito. Um outro modelo de domínio: o eco-
nômico, que rompia com as visíveis delimitações 
feudais e tornava as relações internacionais mais 
modernas e, ao mesmo tempo, mais complexas. 
É neste contexto que surge a figura controversa e 
icônica de Percival Farquhar.

Americano da Pensilvânia, Farquhar era um 
visionário. Homem do mundo. Controlava o serviço 
de bondes em Nova Iorque, dirigia a companhia de 
eletricidade em Cuba e na Guatemala, explorava 

ferrovias e mineração na Rússia, etc. No Brasil, 
ele entra em cena em 1905 e, por aqui, além de 
explorar diversos empreendimentos ferroviários, 
de construir o porto de Belém e a Ferrovia Ma-
deira Mamoré, no atual Estado de Rondônia (seu 
frustrado projeto era o de construir uma malha 
ferroviária que interligasse as três Américas à partir 
do Canadá), ele criou em 1911 a Itabira Iron Ore 
Company. Sua pretensão com essa empresa, era 
exportar anualmente 10 milhões de toneladas de 
minério de ferro para os Estados Unidos. 

Nesse aspecto, a gananciosa exploração 
mineral em Minas Gerais, deixaria de favorecer 
aos europeus para beneficiar os americanos, não 
fosse pela forte oposição do governador à época, 
Artur Bernardes, que consegue “engavetar” o 
projeto de Farquhar por um bom tempo e, logo 
após, a Revolução de 30, quando Getúlio Vargas 
assume a Presidência da República e encampa 
as reservas de ferro pertencentes a Farquhar e 
cria, em 1942, a estatal Companhia Vale do Rio 
Doce (CVRD). 

O propósito da Cia. Vale do Rio Doce era bem 
definido: fornecer matéria-prima para as side-
rúrgicas nacionais. Após os anos 60, a empresa 
expande seus negócios para o Japão e, após a 
inauguração da Docenave em 1962 e do Porto de 
Tubarão em 66, ganha o mundo até atingir, em 
1976, a liderança na exportação em minério de 
ferro em todo o planeta. 

Nos governos seguintes, a CVRD entra na 
mira de empresários e políticos gananciosos 
que iniciam um processo de sucateamento da 
companhia visando uma privatização pra lá de 
questionável, que a devolveria à mãos estran-
geiras. O projeto foi concluído em 1997, com 
eficiência. Com o PSDB no poder, o neoliberal 
Fernando Henrique Cardoso leiloa a Vale do Rio 
Doce por R$ 3,3 bilhões. Escandalosamente mil 

vezes abaixo do valor do patrimônio real da em-
presa. Manobra financiada pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
À esta operação, que fez parte do pacote de 
privatizações do PSDB, o Banco Mundial batizou 
de “propinização”. Ainda hoje, mais de 100 ações 
populares tentam anular esta venda. Apesar da 
remota possibilidade de êxito, juristas como Fábio 
Konder Comparato, Celso Antônio Bandeira de 
Mello, Dalmo Dallari, Eros Grau, entre outros, 
insistem em desfazer a falcatrua e devolver a 
Companhia ao seu verdadeiro dono: o brasileiro. 

Hoje, rebatizada de Vale S.A., a empresa 
vive a era do medo. Medo de perder a liderança 
para a anglo-australiana BHP Billiton, medo dos 
chineses, que passaram de maiores consumidores 
para grandes produtores, medo da diminuição 
dos lucros. Medos que, aliados a deficiência moral 
impressa no DNA da companhia, impediram que 
a Vale investisse em técnicas mais seguras de 
mineração. Impediu que se sensibilizasse com 
as milhares de famílias e comunidades que com 
ela convivem, que dela dependem. O medo e 
a ganância impediram que a Vale abraçasse o 
moderno, correto e indispensável conceito de 
sustentabilidade.

Essa ganância que mata gente, que destrói 
o meio ambiente de forma irreversível. Ganância 
que enche os cofres do omisso Estado que nada 
faz para assegurar os direitos e segurança dessas 
famílias. Ganância que dá o tom das retóricas 
eleitoreiras. Ganância dos poderosos em detri-
mento dos direitos mínimos, individuais e sociais. 
Constitucionais. 

Como se não bastasse tudo isso, ainda temos 
um presidente da República que, por pura ganân-
cia aos compromissos de campanha, se omite da 
responsabilidade dizendo apenas que o “problema 
não é seu” e trata as vítimas dessa chacina de 
forma insensível e desumana. 

E assim, nas Minas que não são só em Bru-
madinho, são Gerais, a Vale expõe seu DNA:  mi-
neração, falta de compromisso, medo e ganância.

dupla tragédia
O lastimável episódio do soterramento de centenas de pessoas, devi-

do ao rompimento da barragem da Vale, no município de Brumadinho, 
na região metropolitana de BH, além da tragédia humana, trouxe no 
desfecho mais um grau de preocupação para o Governo de Minas que 
já enfrenta tempos sombrios. Brumadinho está vulnerável, pois vive e 
sobrevive pagando 65% de suas despesas com arrecadação de impostos 
do minério, conforme afirmou o prefeito da cidade, Avimar de Melo 
Barcelos (PV)

Infelizmente, esse fato se soma ao acontecido em proporções seme-
lhantes no município de Mariana, quando uma afiliada da Vale, a Samar-
co, teve também sua barragem rompida, causando enorme prejuízo ao 
meio ambiente. O impacto no que tange às finanças do Estado foi visível. 
Houve um arrefecimento no setor de produção de minério em geral, 
com resultados negativos diretamente atrelados ao setor metalúrgico. 
A consequência foi o abalo no combalido caixa do Governo do Estado. 

Não é de se esconder a preocupação das autoridades mineiras em 
relação a Brumadinho. Como certeza essa cena dantesca irá afugentar 
investidores para o Estado durante algum tempo, aumentando a agonia 
do governador Romeu Zema (Novo) devido à falta de recursos para cum-
prir os compromissos assumidos e inadiáveis, como a folha de pagamento 
dos funcionários, repasse de valores aos municípios e quitação de dívida 
com fornecedores. Essa nova realidade instaurada pode fazer com que sua 
projeção, em dizer que em 10 dias tudo seria colocado em pratos limpos, 
caminhe passos pra trás, inclusive sobre saldar o 13º do ano passado.    

Não é preciso ser especialista para saber que, em Minas, dois segmen-
tos são fundamentais para o soerguimento da economia: o agronegócio 
e o setor mineral. Por certo, quando um desses pilares sofre abalos, os 
reflexos são imediatos na macroeconomia mineira.

Roga-se a Deus, clemência para as dezenas de almas cujos corpos 
sucumbiram na lama da Barragem do Córrego do Feijão. Mas, como a 
vida continua, é necessário exigir punição para os culpados por mais 
essa tragédia, além de encontrar uma maneira de ajudar a vida dos 
sobreviventes e familiares. 

O importante é não exagerar na dose, concedendo licenças ambien-
tais duvidosas para o surgimento de novos projetos que possam resultar, 
em alguns anos, em outra desastrosa situação como a de agora, na qual a 
euforia pode se transformar em caos mais tarde. Aliás, vale lembrar o que 
dizem os ambientalistas: o importante é apostar em projetos sustentáveis.
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Para acompanhar mais sobre essa
tragédia, siga o instagram do

edição do brasil: @edicaodobrasil

Carlos Drummond de Andrade
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V I G Í L I A S

eujácio silva

da redação

Perguntar não ofende
Diante da tragédia de Brumadinho e da degradação do 

meio ambiente que isso causou, a crônica política especula 
qual será a posição do Partido Verde em Minas. Como se 
sabe, nacionalmente, trata-se de uma sigla que, como já vem 
descrito, cuida do meio ambiente.

cena única. Atualmente, o PV é presidido no Estado pelo 
deputado estadual Agostinhos Patrus Filho.

comentário único. Caso Patrus venha ser o novo presi-
dente da Assembleia, qual vai ser a sua posição? Agirá como 
presidente do partido ou como o comandante da Assembleia?

cPi na mineração
Empolgado, o deputado tucano João Vitor xavier enten-

de que desta vez ele conseguirá o apoio dos seus pares para 
formação de uma CPI para apurar as possíveis irregularidades 
na mineração em Minas. Para analistas do mercado, esse tipo 
de ação não terá efeito prático, já que a Vale é a maior do seg-
mento e terá praticamente suas atividades suspensas diante 
da decisão de acabar com as barragens de rejeitos.

os riscos das barragens
Na avaliação do comentarista de TV e cientista político José 

álvaro moisés, a informação do Governo Federal, indicando 
que há mais de 3 mil barragens com risco de desabamento, vai 
levar pânico a muitos moradores que, até então, não tinham 
noção deste tipo de perigo. Essa informação abalou tanto as 
pessoas que muitos moradores de áreas próximas a esses 
locais estão indo embora. “Uma loucura”, comenta o cientista.  

Visam o lucro 
Já o cientista político e economista, Ricardo Sennes vai 

mais longe. Segundo ele, a agência reguladora do setor da 
mineração, juntamente com as demais agências do Governo 
Federal que deveriam fiscalizar os diversos tipos de atividades, 
têm juntas uma media de três fiscais. “Aí, o setor privado age de 
acordo com a sua volúpia financeira, deixando as fiscalizações 
para segundo plano. Sem uma ação proativa do governo, os 
empresários partem para o raciocínio lógico: vamos obter lucro 
cada vez maior”, comenta Sennes.

Presença do StF
Depois de um contato direto com a cúpula do Supremo 

Tribunal Federal, natuza nery antecipa: “A tragédia de Bru-
madinho foi motivo suficiente para que seja criado um ‘núcleo 
observatório da justiça’, com a finalidade de dar celeridade a 
casos de grandes repercussões.

cena única: “Nesses casos, as decisões judiciais não irão 
se arrastar por anos a fio, como de praxe”, aposta natuza.   

Prestígio de Aécio
Ainda em Brasília, os comentários correm soltos indicando 

que o deputado mineiro Aécio neves (PSDB) manteve forte 
articulação nos bastidores para evitar que, no auge da crise 
do desabamento do barragem de rejeitos em Brumadinho, o 
Governo Federal tomasse a decisão de intervenção na direção 
da Vale. Então, pelo visto, neves continua fortíssimo nos bas-
tidores da Corte.

Retrocesso 
Os jornalistas com assento na bancada de comunicadores 

da Câmara Federal analisam que a decisão do governo bolso-
naro (PSL) de aumentar o número de pessoas com chancela 
para catalogar documentos “secretos” do governo pode ser um 
complicador. “Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Talvez 
seja uma maneira de ampliar a censura, a partir da ocultação de 
documentos considerados de menor importância do ponto de 
vista do Estado brasileiro, porém de interesse de um grupo político 
instalado provisoriamente e no Palácio do Planalto”, comentam.

insegurança no campo
Tido como um parlamentar defensor das atividades rurais, 

o deputado tucano antônio carlos arantes tem manifestado 
a sua preocupação com o aumento da violência no campo. 
Segundo ele, foi o tempo que morar na roça era uma virtude. 
“Hoje é uma preocupação”, salienta o parlamentar. 

apoio aos ruralistas
Já os deputados cássio soares (PSD) e dalmo ribeiro 

(PSDB) sugerem medidas mais efetivas por parte da Polícia 
Militar. Aliás, o tucano acrescenta: “Se for o caso, colocar di-
nheiro de emendas parlamentares para aumentar a estrutura 
na PM, especialmente nas fronteiras dos Estados”. 

Prestígio dos semanários
O jornalista Raimundo Pereira considera que o advento das 

mídias digitais é um ganho para a humanidade. Do ponto de 
vista da comunicação social, ele considera que os grandes jor-
nais terão que se adaptar a essa realidade. No entanto, avalia 
também como positivo os jornais semanários que cresceram 
no cenário brasileiro e mundial ao longo dos anos. 

ironia contra a Vale
Começou a circular nas redes sociais uma frase de mau 

gosto, ironizando o envolvimento da Vale no episódio de Bru-
madinho. Diz o texto, mais ou menos o seguinte: Deus acima 
de todos, os lucros da Vale acima de tudo.

o retorno de Eike
As crônicas sociais do Rio e São Paulo começam a pincelar 

notinhas positivas da vida social e empresarial de Eike batista. 
Segundo se comenta por lá, esse seria o seu retorno ao merca-
do empresarial.  Cuidado, gente, o homem não é deste mundo.

Quatro estrelas podem
brilhar na era Zema
Foi um primeiro mês de governo extre-

mamente tenso para o chefe do Executivo 
estadual Romeu Zema (Novo). Ele começou 
com a manifestação dos prefeitos exigindo 
repasses de impostos atrasados, jogando duro 
e ameaçando pedir sua cassação, caso não 
fossem atendidos de imediato. 

O segundo ato desgastante se relaciona 
à decisão anunciada ao parcelamento do 13º 
dos funcionários públicos revelado na primeira 
quinzena de janeiro. Certamente não deve ter 
sido fácil para Zema divulgar que o pagamento 
será fracionado em 11 meses. 

A lista de problemas do comandante do 
Palácio da Liberdade é extensa e, para piorar o 
quadro, que já é bastante delicado, aconteceu 

a tragédia de Brumadinho. Esse ocorrido real-
mente deixou toda a equipe de governo atônita 
com possibilidade de reflexos negativos ainda 
mais graves em relação à combalida situação 
financeira do Estado.

Apoiadores do governo

Agora, a partir da posse dos novos depu-
tados estaduais, pode haver uma tensão mais 
controlada dos acontecimentos, ante a possi-
bilidade de novos atores em cena ajudando 
Zema na administração de um Estado gigante 
como Minas e que, inclusive, já decretou cala-
midade financeira. Segundo informações de 
bastidores, o ator coadjuvante número um é o 
vice-governador Paulo Brant (Novo), destina-
tário de muitos elogios por parte de inúmeras 
autoridades e lideranças.  

No âmbito do próprio Executivo, as primei-
ras avaliações relativas às incursões do secre-
tário de Governo, Custódio Mattos, têm sido 
positivas. Outra aposta do time palaciano é o 
novo presidente da Assembleia, Agostinho Pa-
trus (PV), nome de preferência do governador 
desde o início das articulações que culminaram 
com a eleição, 1º de fevereiro, dele para dirigir 
à ALMG. Com o apoio de Patrus, perpassando 
por uma bancada de vários deputados da 
denominada base aliada, Zema almeja enca-
minhar reformas necessárias à modernização 
da máquina administrativa. Pelo menos é o que 
dizem algumas fontes palacianas.

Completando o time de nomes influentes 
que vão buscar soerguer o Governo de Minas, 
surge a figura emblemática do deputado Luiz 
Humberto Carneiro. Escolhido como líder do 
Governo, há cerca de 10 dias, o parlamentar 

mesmo tendo sido citado como um tucano de 
carteirinha, o que não deixa de ser verdade, já 
domina a cena por completo. Ele tem trânsito 
livre junto a todas as bancadas. E, o fato de ser 
filiado ao PSDB, foi uma solução ao invés de 
um problema. Isso ficou evidente mediante o 
apoio da bancada tucana ao governo, realidade 
expoente com um significado importante.  

O partido Novo, sigla de Zema, tem apenas 
três deputados e, mesmo assim, são nomes 
sem a menor vivência na Casa, local onde 
estão parlamentares reeleitos por mandatos a 
fio. Portanto, os reconduzidos aos seus postos, 
são conhecedores em detalhes dos meandros 
da burocracia da Casa e também dos muitos 
entendimentos que rolam nos bastidores, 
resultando em decisão contra ou a favor do 
governo. Por esse motivo, vale a pena ter um 
líder de convivência fácil com seus pares.

Paulo brant é respeitado
como articulador político

luiz Humberto pode ter sido
um achado do governador
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Prefeitos da Granbel reúnem com
presidente do Tribunal de Contas

Salários em atraso, cancelamento do início 
do período letivo nas escolas por falta de material 
e merenda e até mesmo declaração de estado de 
calamidade financeira. Esta é a realidade de boa 
parte dos municípios da região metropolitana 
de Belo Horizonte, com a ausência dos repasses 
financeiros provenientes do Estado.

A Associação dos Municípios da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel) 
informa que o atraso já chega no patamar 
de R$ 1,1 bilhão. Este ano R$ 400 milhões já 
deveriam ter sido repassado às prefeituras. O 
assunto foi pauta da última reunião do grupo 
que teve a presença do presidente do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), 
conselheiro Claudio Terrão.

De acordo com o presidente da Granbel e 
prefeito de Nova Lima, Vitor Penido (DEM), os 
municípios estão sozinhos nesta luta. “Minas é 
o único Estado do Brasil que teve esse atraso. No 
passado, o governo tinha que ter cortado gas-
tos, o que precisamos fazer é mostrar a Romeu 
Zema (Novo), que tem muita boa vontade, que 
há, de fato, essa necessidade. Não podemos 
radicalizar nesse momento, ele pegou uma 
bomba. O Estado deve mais de R$ 30 bilhões”.

Ao iniciar a reunião, Penido reiterou a impor-
tância dos municípios. “O Brasil chegou em um 
momento que temos que ter a responsabilidade de 
saber que, ao votar em um deputado estadual, fe-

deral e senador, precisamos buscar candidatos que 
tenham compromisso com a base do nosso país, 
que são os municípios, tudo acontece nas cidades”.

Terrão se demonstrou tranquilo e assegu-
rou que o TCEMG está aberto para auxiliar as 
prefeituras. Ele também acrescentou que se 
reuniu com a equipe econômica de Zema e 
percebeu que há interesse concreto em solu-
cionar o problema. “A preocupação maior da 
Fazenda é tentar resolver os repasses e o atraso 
do pagamento dos servidores paralelamente”.

O presidente do TCEMG se mantém espe-
rançoso. “É fundamental que os municípios 
utilizem uma contabilidade clara e evidencie 
quais recursos não foram repassados, nessas 
condições o tribunal terá algum senso da 
estimativa da arrecadação. Estou bastante 
esperançoso em relação a isso, parece que é 
questão de tempo”, disse.

Assim como Terrão, o diretor financeiro da 
Granbel e prefeito de Contagem Alex de Freitas 
também se mantém positivo sobre os repasses. 
“A manifestação do governador é que no mês 
de fevereiro ele normalize tudo. Acho que ele 
merece nosso crédito”.

Para Freitas, a reunião dos prefeitos é tam-
bém um momento para trocar ideias. “Tudo 
com a perspectiva de melhorar ações na região 
metropolitana de BH e também criar projetos 
conjuntos nos quais os municípios possam 
otimizar recurso e tempo para que nossas 
populações sejam bem atendidas”.

Contagem tem sua programação definida. 
“E eu desejo isso para os outros municípios. O 
que não pode continuar acontecendo é o atraso 
ou o confisco do dinheiro dos municípios, por-
que assim não há planejamento ou inteligência 
que resolva”, conclui.

Atraso já chega no patamar de r$ 1,1 bilhão
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chefe do executivo de Araxá faz reunião 
para discutir barragens no município

A primeira ação do prefeito de Araxá, Aracely 
de Paula (PR), do dia 28, foi convocar uma reunião 
com secretários municipais, representantes do 
Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros para discutir a situação das 
barragens construídas pelas mineradoras que 
exploram minério de ferro e nióbio no município. 

Ao todo, segundo dados da Fundação Esta-
dual de Meio Ambiente (FEAM), no entorno de 
Araxá estão instaladas 15 barragens – sete da 
CBMM, sete da Mosaic e uma da Santa Clara 
Louças Sanitárias. 

Diante deste quadro, o prefeito propôs 
traçar um plano de ação para que sejam 
feitas visitas técnicas às mineradoras visando 
conhecer e obter informações sobre o sistema 
de monitoramento do nível de segurança das 
15 barragens de rejeito. “Desta forma, estamos 

cuidando para que nossa população tenha a 
tranquilidade de que a administração muni-
cipal está trabalhando com vistas à segurança 
dos nossos cidadãos”, garante. 

Durante a reunião ficou decidido que o Cen-
tro de Controle Regional Integrado de Defesa 
Civil de Araxá, juntamente com secretários da 
área de segurança, meio ambiente e obras 
públicas, fará uma visita técnica às empresas 
CBMM, Mosaic e Santa Clara para ver de perto 
a realidade operacional das 15 barragens.  

Outra medida do prefeito foi decretar luto 
oficial no município de Araxá em solidariedade 
às vítimas da tragédia ocorrida em Brumadinho 
em decorrência do rompimento da barragem de 
rejeito da empresa Vale. Para ele, a tragédia não 
atingiu apenas Brumadinho, mas todo o Estado 
e também o país.

aracely de Paula propôs
traçar umplano de ação
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economistas mineiros avaliam
situação da Vale após tragédia

Além da tragédia humana e ambiental, economia do Estado deve ser afetada

Três meses atrás, a Vale anunciava um 
recorde trimestral emblemático de produ-
ção e vendas: 104,9 milhões de toneladas 

de minério de ferro e pelotas. O cenário agora 
é outro, o rompimento da Mina do Córrego do 
Feijão, em Brumadinho (MG), já tem causado 
danos financeiros à mineradora e, Minas Gerais, 
além de palco de um novo rastro de destruição 
de vidas e meio ambiente, deve colher também 
efeitos econômicos negativos.

Uma das medidas apresentadas pela mine-
radora às autoridades brasileiras é o descomis-
sionamento (esvaziamento) de todas as suas 
barragens a montante (técnica usada em Ma-
riana e Brumadinho). No total, 10 barragens no 
Estado serão extintas. A expectativa é que esse 
processo seja concluído em 3 anos, durante esse 
período, as operações de mineração no comple-
xo Vargem Grande (Abóboras, Vargem Grande, 
Capitão do Mato e Tamanduá) e no complexo 
Paraopeba (Jangada, Fábrica, Segredo, João 
Pereira e Alto Bandeira) serão interrompidas. 

O impacto estimado das paralisações é de 
40 milhões de toneladas de minério de ferro 
ao ano e, segundo a Vale, a expectativa é de 
remanejar os empregados e não demiti-los. 
Para Mario Fernandes, coordenador do curso 
de Ciências Econômicas da Faculdade IBS, o 

município de Brumadinho será, novamente, 
o mais afetado. “As economias locais serão 
prejudicadas pela redução do CFEM (Compen-
sação Financeira Pela Exploração de Recursos 
Minerais). Ele representa mais de 65% de toda 
a arrecadação tributária do município. Sem 
ela, certamente a oferta de serviços públicos, 
como educação e saúde serão afetadas”. Para o 
economista, a situação poderia ter sido evitada. 
“Se na prosperidade, a Vale tivesse ajudado o 
município a diversificar sua economia, em situ-
ações como essa, a dependência seria menor”. Bretas acredita que apesar do transtorno, a 

imagem que a mineradora passará será outra. 
“Nós vamos perceber uma atitude bastante 
tranquila e condescendente por parte da Vale. 
É uma empresa muito bem assessorada. Ela vai 
fazer de tudo nesse momento para prestar soli-
dariedade às vítimas e aceitar as críticas. Porém, 
como é uma empresa e tem todos os recursos 
jurídicos ao alcance das mãos, no momento 
adequado, confrontará na Justiça aquilo que 
julgue ser justo”.

Para o economista, a Vale vai investir pesado 
no marketing para recompor sua imagem. “O 
mercado internacional não responde bem. O 
reflexo disso é a queda nas ações da empresa. 
Assim que os investidores percebem que os 
ativos financeiros da Vale tendem a cair, como 
aconteceu, o mercado reage tentando se livrar 
das ações o mais rápido para perder menos”. 

Para ele, isso é passageiro. “Não quer dizer 
que no futuro, ela não se recupere. No curto pra-
zo, tudo é ruim. Em médio, vai depender muito 
das atitudes da Vale e suas ações estratégicas. 
No longo prazo, como uma grande mineradora 
e player internacional, tem todas as condições 
de dar a volta por cima”, acredita.

Fernandes concorda que o futuro está nas 
próprias mãos da Vale. “Se o mercado en-
tender que essas novas estratégias de gestão 
produzirão resultados satisfatórios no futuro, 
a confiança volta e, voltando, os resultados da 
empresa podem melhorar. Só o tempo vai dizer 
o que acontecerá com a Vale e, em especial, com 
o município de Brumadinho”.

Para o presidente do Conselho Regional de 
Economia de Minas Gerais (Corecon-MG), Paulo 
Bretas, é impossível dissociar a Vale da econo-
mia mineira. “Ela tem um peso muito grande e 
isso vai ter que ser remedido ao longo do tem-
po. A tragédia deve refletir no endurecimento 
das licenças e fiscalizações ambientais. Antes 
havia um discurso de maior liberação e menor 
controle do Estado, no qual órgãos ambientais 
estavam sendo colocados de escanteio, agora 
eles devem mostrar força”, avalia.

Segundo Fernandes, o valor de mercado da 
empresa continuará a ser prejudicado. “Essa 
queda vai produzir uma redução no seu lucro 
e, como consequência, o pagamento de divi-
dendos aos acionistas da empresa. O bloqueio 
desse montante vai sufocar a empresa sob o 
ponto de vista do giro de suas atividades, além 
do caos administrativo”.  

Presidente do corecon-mG, Paulo bretas

Para especialistas, a economia local,
altamente dependente de impostos

da Vale, será a mais prejudicada
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“A Vale vai fazer de
tudo para prestar

solidariedade às vítimas
e aceitar as críticas”

Como abrir o Brasil ao comércio
internacional como deseja Bolsonaro?

No último dia 22, teve início o Fórum 
Econômico Mundial, em Davos, na 
Suíça. Na ocasião, o presidente Jair 

Bolsonaro (PSL) disse que o Brasil tem uma 
economia relativamente fechada ao comércio 
internacional. Isso me fez refletir por que esta-
mos nessa condição.

Somos um país continental. Temos es-
paço, solo fértil e mão de obra farta. Tanto 
potencial e ainda somos muito menos do 
que poderíamos ser. Talvez essa abundância 
toda seja justamente um dos problemas. 
Preocupações com o comércio exterior 
geralmente são muito maiores em países com 
pouca extensão territorial, que não conseguem 
construir fortunas apenas com o mercado 
interno. Esse é um dos pontos que tornam o 
Brasil culturalmente menos propenso a buscar 
a economia externa. Contudo, além de uma 
visão extremamente restrita e limitada, vemos 
que manter as portas fechadas está nos fazen-
do empobrecer. A soma de comodismo com 
má gestão estagnou o Brasil em um cenário 
onde se morre de fome com o prato de comida 
na mesa.

Seguindo essa linha de pensamento, fe-
chados em nossa “bolha”, não buscamos nos 
adequar aos padrões internacionais, tanto em 
qualidade de produtos quanto de serviços. Não 

importa o quanto países do mundo inteiro se 
reúnam para construir um manual, uma cer-
tificação de melhores práticas. O Brasil tende 
a ignorá-los. Nos sentimos autossuficientes 
a ponto de ignorarmos não só o comércio 
exterior, mas também todas as oportunidades 
de crescimento que esse intercâmbio é capaz 
de trazer.

Não é à toa que existem certificações 
mundialmente reconhecidas. Essas práticas são 
exaustivamente discutidas e testadas, podendo 
demorar mais de 10 anos entre o início do 
estudo e a prática para garantir os requisitos e 
padrões de conformidade/qualidade. Elas ga-
rantem não só a sobrevivência como também 
o crescimento da empresa, visto que criam 
oportunidades para a expansão dos negócios.

Infelizmente, por aqui, essas certificações 
são pouco valorizadas. Ainda prevalece o 
velho pensamento de “por que se preocupar 
com o que eles acham, se nosso solo garante 
a riqueza de tantas empresas?”. É um pensa-
mento preguiçoso e enraizado na nossa cultura 
empresarial. A maioria não quer as dores de 
cabeça de ter de se adequar, reciclar e melhorar 
suas práticas de gestão. Pensam que é traba-
lhoso, custoso e que não compensa.

Ledo engano. Agora, mais do que nunca, 
sentimos os efeitos desse comodismo na forma 

de crises econômicas e dificuldades de relações 
comerciais com outros países. Não somos um 
país fechado para o mundo no papel, mas na 
prática não saímos de nosso quintal. Muito 
disso vem de uma cultura protecionista, que 
se preocupou em se desenvolver internamente, 
mas se esqueceu que conhecimento e progres-
so se constroem em conjunto, num ambiente 
de troca.

Inicialmente, o Brasil investiu na indústria 
e meio que parou por aí. Por diversos outros 
motivos políticos, acreditou que só isso seria 
suficiente para ir longe e manter o crescimento. 
Hoje, pagamos um preço alto por essa falta de 
visão. Precisamos correr contra o tempo para 
atender aos padrões internacionais e criar uma 
base econômica sólida e menos dependente do 
consumo interno.

A única alternativa para o governo Bolsona-
ro cumprir o que prometeu em Davos está jus-
tamente em incentivar economicamente que 
se mude essa cultura empresarial. Precisamos 
estimular o comércio internacional, mas antes 
de mais nada, estar organizado para encarar 
a preparada concorrência que encontraremos 
lá fora. Temos que falar a língua das normas 
mundiais. A saída está em uma gestão mais 
eficiente e com padrões que atendam às me-
lhores práticas internacionais.

deputado e a segurança
Ao chegar a Brasília, o deputado mineiro igor timo (Pode) 

promete ações em diferentes segmentos, porém ele próprio 
declara sua inclinação por assuntos relacionados à segurança. 
Por certo, o parlamentar mineiro vai fazer parte da “bancada 
da bala”. Cruz credo, gente!

Política em contagem
Amigos da deputada marília campos (PT) informam a 

esta coluna que, por enquanto, a parlamentar não pensa em 
ser candidata à Prefeitura de Contagem. Mas o seu grupo não 
ficará de fora desse embate.

Em tempo: marília, desde a instituição da eleição em dois 
turnos, foi a única a ser reeleita naquele município.

Política em moc
É cada vez mais forte o comentário na porta do Café Galo, 

ponto de encontro dos pensadores políticos de Montes Claros, 
indicando a possibilidade do deputado estadual gil Pereira 
(PP) aceitar o desafio de ser candidato a prefeito da cidade. 
Ligado ao atual prefeito, Humberto Souto (PPS), Pereira teria 
a bênção do seu amigo. É aguardar para conferir...

   

Porta voz do triângulo 
Agora na condição de líder do governo na Assembleia, a 

tendência é que o deputado tucano luiz Humberto carneiro 
se torne referência para o Triângulo Mineiro e não apenas 
representante político de Uberlândia. 

cena única. De certa forma, o crescimento político de Hum-
berto joga “sombra” nas lideranças de outros parlamentares 
da região, inclusive o veterano deputado do PMDB leonídio 
bouças.

Política em mariana
Diante da desastrosa administração do prefeito duarte 

eustáquio Gonçalves Júnior (PPS), em Mariana, é bem possível 
que a população venha apostar, mais uma vez, na candidatura 
do antigo prefeito, o experiente celso cota neto. É isso aí.  

Política em ouro Preto
“Não passa de balão de ensaio a cantilena sobre a possível 

intenção do secretário de Cultura do Estado, Ângelo Oswaldo, 
de analisar candidatura de Ouro Preto”. Esse é a avaliação de 
pessoas próximas ao intelectual mineiro. Mas, como em política 
tudo muda a cada 24 horas, é bom esperar alguns meses para 
voltar a esse assunto, podem apostar. 

Política em bH
Desde o período de convenções ao ser preterido na disputa 

ao Governo de Minas, marcio lacerda está recolhido ao silêncio 
absoluto. Isso não quer dizer que ele esteja aposentado da 
política. Aliás, pode se interessar em discutir a sucessão de BH.

cena final. O difícil vai ser enfrentar a onda de popularidade 
do atual prefeito Alexandre Kalil (PHS), que, como dizem no 
ditado popular, se e eleição fosse agora seria eleito com “os 
pés nas costas”.

    

carlos alberto bejani
O juiz daniel reche da motta, da Vara de Execuções Criminais 

(VEC) de Juiz de Fora, revogou a progressão de pena do ex-prefeito 
carlos alberto bejani, com isso, ele voltou a cumprir pena em 
regime fechado. O motivo? O não ressarcimento dos cofres públicos.

Políticos x Fiemg
Por enquanto, a direção da Federação das Indústrias do Es-

tado de Minas Gerais (Fiemg) não tem demonstrado o carinho 
que sempre foi dedicado aos deputados estaduais ao longo dos 
anos. Em como nesse mês de fevereiro, a Assembleia terá novos 
parlamentares, talvez fosse a oportunidade do presidente, 
Flávio roscoe entrar em ação.

mailto:welton@informamidia.com.br
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brasil: mais de 62 milhões de
pessoas estão com o nome sujo

Número é 4,41% superior se comparado com 2017

 

Número de inadimplentes no Brasil 

Na faixa dos 30 a 39 anos, mais da metade está negativada 

O ano de 2018 encerrou-se com 62,6 milhões de consumidores negativados, segundo estimativa 
do SPC Brasil. O número equivale a algo como 40,61% da população adulta. No Sudeste, região 
que abriga a maior fatia da população, o número de negativados chegou a 26,65 milhões, ou 
40,0% da população adulta local. O contingente também é grande no Nordeste (17,01 milhões, 
ou 41,8% da população adulta local). No Sul, são 8,30 milhões de consumidores, ou 36,4% da 
população adulta local, a menor entre as regiões. Já no Centro-Oeste, o contingente de 
negativados foi de 5,01 milhões, ou 42,3% da população adulta local. Por fim, no Norte, os 
negativados somam 5,64 milhões, a maior proporção adulta local: 46,5%. 

 

Estimativa de inadimplentes por região 

 

 

Na abertura do dado por faixa etária, o destaque é da população com idade entre 30 e 39 anos. 
Nessa faixa, mais da metade (51,6%) está com restrição no nome, algo como 17,77 milhões de 
pessoas. Também merece destaque o fato de porcentagem significativa da população com idade 
entre 25 a 29 (44,4%) estar negativada. Entre os mais jovens, com idade de 18 a 24 anos, a 
proporção cai para 17,0%. Na população idosa, considerando-se a faixa etária entre 65 a 84 
anos, a proporção é de 32,9%. 

 

 

 

 

Apesar de um período de 
crise financeira, o brasilei-
ro ainda não aprendeu a 
forma correta de cuidar 

do seu dinheiro. Uma prova disso 
é que segundo dados do Indicador 
de Inadimplência da Confedera-
ção Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), 62,6 milhões de 
brasileiros, ou seja 41% da população 
adulta, encerraram 2018 com CPF 
restrito para contratar crédito ou 
fazer compras parceladas. 

Isso representa um avanço de 
4,41% na quantidade de consu-
midores com contas em atraso na 
comparação com 2017. Para se ter 
uma ideia do que esses valores re-
presentam, trata-se do ano em que 
a inadimplência apresentou o cres-
cimento mais elevado desde 2012.

Marcela Kawauti, economista-
-chefe do SPC Brasil, diz que esse 
ano deve ser melhor do que 2018 
em relação à economia, com mais 
dinheiro circulando e, consequen-
temente, mais empregos também, 
porém isso pode ser perigoso. 
“Quando temos uma época de 

abundância, as pessoas acabam 
se sentindo mais ricas, perdem o 
cuidado com as finanças e é nesse 
momento que se endividam”.  

De acordo com a pesquisa, na 
faixa-etária entre os 30 e 39 anos 
se observa a maior frequência de 
negativados. Em dezembro, mais 
da metade (52%) tinha o nome ins-
crito em alguma lista de devedores, 
somando um total de 17,8 milhões. 
Outros que merecem destaque são 
as pessoas entre 40 e 49 anos, 
afinal 50% estão negativados. 

A economista afirma que o 
endividamento nesse período da 
vida acontece porque se concentra 
muitos gastos, como, por exemplo, 
a compra de um imóvel, filhos, 
carro, etc. “Para qualquer mudan-
ça é necessário um planejamento 
prévio, entretanto, as pessoas não 
fazem isso”.

Já os consumidores com idade 
entre 25 e 29 anos, esse número cai 
para 44% e entre os mais jovens de 
18 a 24 anos, a proporção também 
tem queda e chega a 17% – em 
número absoluto estamos falando 
de 4,1 milhões de pessoas. Na po-
pulação idosa, considerando-se a 
faixa-etária entre 65 a 84 anos, a 
proporção é de 32%.

E, de acordo com os da-
dos abertos pelos credores, no 
ano passado, as contas básicas 
com serviços essenciais para o 
funcionamento da residência, 
como água e luz, foram as que 
mais cresceram no período, um 
avanço de 14,88%. Já as dívidas 
bancárias, que englobam cartão 
de crédito, cheque especial, 
financiamentos e empréstimos, 
ficaram em segundo lugar no 
ranking, com crescimento de 
6,81% na comparação anual. As 
dívidas contraídas no comércio 
e com boletos de telefonia, TV 
por assinatura e internet caíram 
(-5,09%) e (-0,37%), respectiva-
mente.

bola de neve 

A jornalista Karina Rossi, 33, é 
uma das brasileiras que está com 
o nome negativado. Ela conta que 
a primeira dívida apareceu quando 
precisou mudar de casa e pegou um 
empréstimo para pagar o caução 
(valor que o locatário deve entregar 
para o proprietário do imóvel como 
garantia). “Após a mudança, perdi o 
meu emprego e não tive como arcar 
com o valor que peguei no banco. 
Além disso, confesso também que 
sou uma pessoa enrolada, tenho 
cheque devolvido de academia que 
fui três vezes, conta de celular de 
R$ 100, cartão de loja de departa-
mento de R$ 125, etc”. 

A dívida de Karine é de aproxima-
damente R$ 5 mil, porém, ela afirma 
que não tem condições para quitá-la. 
“Moro sozinha e tenho uma filha 
para sustentar, por isso, não sobra 
nada no final do mês. Inclusive, estou 
precisando de um novo apartamen-
to, mas não consigo mudar porque 
o meu nome está sujo”. 

repensando hábitos 

Marcela afirma que para con-
seguir quitar todas as dívidas é 
necessário planejamento e disci-
plina. “Para quem está negativado 
aconselho colocar todas as contas 

na ‘ponta do lápis’ e adaptar o seu 
estilo de vida ao que ganha. Não 
é fácil organizar todo o orçamento 
e muito menos cortar algo que 
gosta, mas, às vezes, é necessário. 
Ademais, destaco também que é 
preciso disciplina para pagar o que 
foi combinado com os credores, 
pois não adianta renegociar a 
dívida e não pagá-la”. 

Ela acrescenta também que 
para aqueles que não têm dívidas 
atrasadas, o ideal é ter uma reserva 
financeira. “Imprevistos sempre 
acontecem e precisamos estar pre-
parados para encará-los”, finaliza.
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Comércio mineiro aposta
em datas comemorativas

Carnaval, Páscoa, Dia das Mães e 
Dia dos Namorados. As datas comemo-
rativas do primeiro semestre despertam 
otimismo no comércio de Minas Gerais 
em relação à retomada do consumo 
no período. De acordo com a pesquisa 
Expectativa de Vendas, elaborada pela 
área de Estudos Econômicos da Feco-
mércio MG, 73% dos empresários do 
setor esperam, nos seis primeiros meses 
do ano, vendas melhores em relação ao 
segundo semestre de 2018.

A análise mostra que as compras serão 
impulsionadas, principalmente, pelo Dia das 
Mães (43%), a segunda melhor data para 
o comércio no país, atrás apenas do Natal. 
O Carnaval (17,4%), o Dia dos Namorados 
(16,2%) e a Páscoa (11,2%) também devem 
contribuir para o crescimento das vendas 
no período.

Para incrementar o setor, 27,1% dos 
empresários pretendem realizar ações 
promocionais e de liquidação, 25,1% in-
vestirão em ações de mídia e propaganda, 
12,2% vão diversificar o mix de produtos 
e 10,7% apostam em um atendimento 
diferenciado para alavancar as vendas.

Movidos, principalmente, pelo otimis-
mo e esperança, assim como pelas medi-
das propostas pelos novos governos, 39,8% 
do comércio varejista mineiro acredita que 
o primeiro semestre de 2019 será melhor 

do que os seis últimos meses de 2018. Os 
segmentos com expectativas mais positivas 
são: combustíveis e lubrificantes (80,0%); 
móveis e eletrodomésticos (63,6%); 
material de construção (51,1%); veículos 
e motocicletas, partes e peças (42,5%); e 
supermercados e hipermercados (38,4%).

A pesquisa apurou ainda que os princi-
pais entraves para o consumo deverão ser o 
momento econômico do país, apontado por 

15,9% dos empresários, e o desemprego, rela-
tado por 14,2%. “Para minimizar os efeitos do 
cenário econômico desfavorável, é necessário 
que o empresário se planeje para aumentar 
as vendas. Acompanhar o comportamento 
dos consumidores e dos concorrentes em 
seus processos de escolhas e gestão podem 
ser pontos de partida para contornar esses 
aspectos negativos”, destaca a analista de 
pesquisa da Fecomércio MG, Elisa Castro.
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“O lamentável e doloroso rompimen-
to da barragem Córrego do Feijão exige 
da sociedade mineira profunda reflexão. 
A posição da Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg) é clara 
e dela não nos afastaremos: tem que 
haver uma investigação rigorosa sobre as 
causas para que esse tipo de ocorrência 
não volte a acontecer. 

O cenário exige de todos serenidade 
para entender, compreender e analisar os 
fatos. Nossa primeira preocupação, neste 
momento, é apoiar e garantir assistência 
às vítimas e suas famílias. É isso que es-
tamos fazendo no Sistema Fiemg. Temos 
total confiança na capacidade da Vale de 
tratar a questão com a agilidade e serie-
dade que o assunto merece”. A afirmação 

é do presidente da Fiemg, Flávio Roscoe.
Ao defender a rigorosa investigação 

do episódio, Roscoe alerta para a extre-
ma necessidade de preservar a indústria 
da mineração e as empresas que nela 
operam. Ele acrescenta: “A existência 
de recursos naturais em nosso país e as 
empresas que nele atuam não preju-
dicam ninguém. Pelo contrário, geram 
benefícios principalmente sob a forma de 
empregos e na geração de recursos, via 
impostos, para financiar políticas sociais.”

Para ele, não se deve demonizar a 
atividade mineradora e nem as empresas. 
“A indústria precisa se adaptar às novas exi-
gências da sociedade.Tragédias como essa 
não podem mais acontecer. Essa é a nossa 
posição – a posição da indústria”, disse.

Fiemg defende apuração
da tragédia de brumadinho

Presidente da Fiemg, Flávio roscoe
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Continuar em frente
até vencer cada desafio.

Nosso compromisso com
os mineiros não tem fim.

Conheça os desafios
enfrentados pela ALMG.

Os mineiros indicaram o caminho. 
Fomos eleitos para ser a voz e 
fazer valer o poder de 21 milhões 
de mineiros. Estamos prontos para 
seguir, enfrentando essa crise com 
seriedade e confiança. Acompanhe 
a nossa atuação pelas redes sociais. 
Participe da vida política do nosso 
estado. Venha conosco construir o 
futuro que Minas merece.

https://materiais.fecomerciomg.org.br/expectativa-de-vendas-1-semestre-2019
https://materiais.fecomerciomg.org.br/expectativa-de-vendas-1-semestre-2019
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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

notícias de brumadinho
A vida em Brumadinho 

está voltando à normalidade, 
até porque o rompimento 
da barragem fica no dis-
trito do Córrego do Feijão, 
portanto, não interfere no 
cotidiano comercial no centro 
da cidade. 

“Tudo aqui está funcio-
nando, inclusive o Hotel Ho-
rizonte Belo, onde não houve 
qualquer interferência advin-
do do referido desabamen-
to”, garante o proprietário 
Márcio Mol.márcio mol, empresário de brumadinho
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io Poder econÔmico dA VAle - A história da Vale se confunde 
com a própria história de Minas. Antes, era a Itabira Iron, uma 
empresa americana, que foi nacionalizada por ocasião da entra-
da no Brasil na guerra contra a Alemanha e Itália, na década de 
1940. Getúlio Vagas consentiu o desejo americano de instalar 
uma base militar em Natal e, com isso, negociou a construção da 
nossa primeira grande indústria siderúrgica, em Volta Redonda, 
para fabricação de aço e a mineradora, em Itabira, para fornecer 
o minério de ferro. Como estatal, a Vale do Rio Doce teve como 
primeiro presidente o engenheiro Israel Pinheiro Filho, estudante 
da Escola de Minas de Ouro Preto. A empresa foi presidida durante 
muitos anos pelo mineiro de Nova Era Eliezer Batista, pai de Eike 
Batista, que o Brasil todo conhece. No governo FHC, a Vale do 
Rio Doce foi vendida. No último ano como estatal, ela deu um 
irrisório lucro de R$ 57 milhões. Hoje, seu último balanço indica 
um lucro líquido de R$ 40 bilhões. Tirou o Rio Doce e virou Vale 
S.A., ao lado da Petrobras, uma das empresas mais poderosas do 
Brasil. Exportadora de minério de ferro e de outros minerais, a Vale 
comanda o quadrilátero ferrífero de Minas e explora no Estado e 
no Pará. Nos últimos tempos, ela pensou no lucro e se esqueceu 
da vida. Minas, por causa da chamada Lei Kandir, não recebe um 
tostão de ICMS, nosso principal imposto das exportações que 
saem daqui, como minério de ferro, ouro, manganês, soja, café, 
nióbio e o lítio, mineral importantíssimo na composição de carros 
elétricos, baterias automotivas e tantas outras commodities. Por 
causa de uma briga do prefeito de Nova Lima, Vitor Penido (DEM), 
os municípios mineradores passaram a receber um royalties das 
mineradoras e a Vale, como a maior de Minas, é uma das princi-
pais colaboradoras desses locais, que vão herdar apenas buracos 
e mais nada no futuro. As cidades ficam diminutas diante do 
poderio da Vale. Itabira já sofre o esvaziamento econômico com 
o fim próximo da exploração de minério. Os políticos, sempre de 
pires nas mãos para suas campanhas, fazem o que a Vale quer, 
por isso as leis não andam e a proteção ao meio ambiente é 
esquecida até que acontecem tragédias como a de Brumadinho. 
O único deputado que levantou a voz contra a Vale foi João Vitor 
Xavier (PSDB) que tentou, na comissão de Minas e Energia da 
Assembleia aprovar, um substitutivo oriundo do Ministério Público 
e da adesão de populares que visava aumentar a possibilidade 
de fiscalização das mineradoras, mas seus colegas prontamente 
reprovaram fazendo o jogo das mineradoras.

o senador carlos Viana, do PHS, revelou para esta coluna 
que a barragem de rejeitos da Vale, em Córrego do Feijão, se 
moveu 40cm em 6 meses. Os engenheiros perceberam isso 
e a direção da empresa sabia o que estava acontecendo. Os 
técnicos achavam que era um defeito no aparelho que fazia a 
medição da barragem. 

A decisão do governador Romeu Zema (Novo) em dividir 
o 13º salário do ano passado em 11 pagamentos pode trazer 
consequências. As forças de segurança consideram parar.

Pegou mal a justiça não ter permitido que o ex-presidente 
Lula (PT) comparecesse ao funeral do seu irmão, Genival Inácio 
da Silva, o Vavá. Verdadeiramente, a justiça tem sido muito 
dura para com o ex-presidente. 

outro fato lamentável foi a declaração de Levir Culpi, 
técnico do Atlético, que ao criticar a organização em permitir 
que um jogo seja realizado sob o sol de 11h, deu como exemplo 
o desmaio do jornalista Alberto Rodrigues da Rádio Itatiaia, 
em Divinópolis, por causa do calor. Levir disse que adorou o 
desmaio de Alberto. Já explicou e pediu desculpas.

domingo, dia 03 de fevereiro 

Afonso de Araújo Paulino (Minhoca)
Dr. Breno de Castro Ferreira Junior 
Dr. Fábio Rodrigues Nascimento 
Jornalista Solange Bastos
Cristiane Nobre

segunda-feira, 04

Oswaldo Ribas - Câmara Municipal de BH
Helder Vasconcelos Guimarães 
Senhora Vanda Moreira Pessoa Duarte
Senhora Zulma Braga de Oliveira 
Jornalista Amanda Antunes - Rádio Itatiaia 

terça-feira, 05

Empresário Carlos Barcelos 
Rui Cunha – Contagem
Radialista Milton Teodoro - Pascoal 
Eliza Costa Durval 

Quarta-feira, 06

Eustáquio Diniz - Contagem 
Antônio Pedro - Assembleia 
Márcio Normam

Quinta-feira, 07

Delegado Sebastião Francisco dos Santos 
Senhora Zerita Bareto
Heitor Pichione
José Agenor Cançado Soares – Nozinho da Almg
Dayse Ricardo

sexta-feira, 08

Ester Carneiro Naves
Engenheiro Messias Braga
Mario Ramos Vilela
Cadú Doné - Rádio Itatiaia 

sábado, 09 

Radialista Tião Moreno 
Breno de Faria Pimenta

‘sesc Fitness’ oferece diversas
modalidades de ginástica
Inscrições estão abertas em 20 unidades: há vagas na Região Metropolitana e no interior

Que a prática de exercícios físicos 
melhora significativamente a quali-
dade de vida de pessoas de todas as 
idades já se sabe. A novidade agora é 
que, por meio do projeto Sesc Fitness, 
a instituição ampliou ainda mais esse 
conceito, incentivando e disponibili-
zando mais modalidades. O objetivo 
é aproximar o público permitindo 
que, cada vez mais pessoas, tenham 
acesso e interesse por essas práticas 
tão benéficas. 

Para se ter ideia da abrangência 
do conceito, além das atividades 
mais conhecidas, como musculação e 
hidroginástica, o Sesc Fitness também 
disponibiliza ao público a possibilidade 
de participar de aulas de ritmos, ioga e 
ginástica multifuncional (GMF).

As modalidades e o preço das 
mensalidades variam conforme a 
unidade. Os interessados devem 
consultar a unidade de interesse. 
Trabalhadores do comércio de bens, 
serviços e turismo bem como seus de-
pendentes têm preços diferenciados, 
mediante apresentação do Cartão do 
Cliente, válido.  

Na capital, o público já pode se 
inscrever nas unidades Sesc Carlos 
Prates, Floresta, Santa Quitéria e 
Venda Nova. No entorno de BH há 
oportunidades em Contagem, Bom 
Despacho, Santa Luzia e Sete Lagoas. 
No interior há vagas em: Almenara, 
Araxá, Governador Valadares, Januá-
ria, Juiz de Fora, Muriaé, Paracatu, Po-
ços de Caldas, Teófilo Otoni, Uberaba, 
Uberlândia e Montes Claros. No site do 
Sesc (www.sescmg.com.br) é possível 

conferir o passo a passo para obter o 
Cartão do Cliente. 

Todos os exercícios são realizados 
com a orientação e acompanha-
mento de profissionais habilitados 
que colaboram para que o aluno 
conquiste suas metas. Podem parti-
cipar pessoas a partir de 15 anos. As 
recomendações são simples, como o 
uso de vestimenta adequada para a 
prática da atividade escolhida (roupas 
leves e confortáveis, meia e tênis).

o sesc Fitness amplia o conceito de atividade física,
oferecendo ao público diversas modalidades
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daniel Amaro

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

membro dA sociedAde mineirA de reumAtoloGiA
contAto: aline@zoomcomunicacao.com.br

mAriA FernAndA GuimArães

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

8 em cada 10 brasileiros admitem
tomar remédios sem prescrição

Queimação no estômago, dor de cabeça, febre 
ou até mesmo um mal-estar são apenas 
alguns dos sinais do corpo para indicar que 
alguma coisa não está funcionando bem. 

E, para resolver rápido o problema, muitas pessoas 
têm o hábito de buscar sobre os sintomas na internet 
e fazem o uso de medicação por conta própria. Um 
estudo feito pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e 
Qualidade (ICTQ) revelou que 79% dos brasileiros 
com mais de 16 anos admitem tomar remédios sem 
recomendação médica.

A porcentagem é a maior desde que a pesquisa 
começou a ser feita pelo ICTQ. Em 2014, 76,2% diziam 
automedicar-se e em 2016, 72%. Para o pesquisador 
da entidade Ismael Rosa, a facilidade de acesso pelo 
smartphone faz com que as pessoas pulem etapas. 
“Elas vão direto para a internet fazer o autodiagnóstico, 
ao invés de procurar um médico. Também seguem 
dicas das redes sociais ou de amigos e parentes, sem 
saber se estão corretas”, afirma.

remédios mais vendidos no brasil

1º - dorflex (relaxante muscular)

2º - xarelto (anticoagulante)

3º - selozok (redução da pressão arterial)

4º - neosaldina (analgésico)

5º - torsilax (relaxante muscular)

De acordo com o farmacêutico e assessor de di-
retoria do Conselho Regional de Farmácia de Minas 
Gerais (CRF-MG), Gabriel Barbosa, a automedicação 
é um perigo. “Remédios são substâncias químicas e 
podem apresentar reações indesejáveis, além do seu 
efeito benéfico. Eles podem sofrer interações entre si 

e com alguns tipos de alimentos, interferindo na sua 
ação no organismo e levando ao desencadeamento 
de outras patologias. O uso de forma errada e desne-
cessária pode mascarar a existência de alguma doença 
ou agravar um problema de saúde já existente”, alerta.

Para Barbosa, a automedicação é uma questão 
cultural do brasileiro. “As pessoas sempre têm uma 
farmácia em casa para suprir problemas de saúde mais 
simples como dores de cabeça, desconforto gástrico 
e a famosa ressaca. Muitos também têm o hábito de 
trocar informações sobre medicamentos, sendo essa 
uma prática de risco. Os remédios são prescritos de 
forma individualizada ao paciente, levando-se em 
conta vários aspectos de saúde”.

“dr. Google”
As pessoas têm preferido buscar respostas pela 

internet ao invés de consultar com um médico. “Elas 
se baseiam em determinados sintomas para fazer 
o diagnóstico de patologias e já buscam também 
o tratamento. Tomar medicação por conta própria, 
sem a supervisão técnica do profissional farmacêutico 
pode causar danos irreparáveis à saúde, levando até a 
morte. Mesmo os que são isentos de prescrição médica 
precisam de orientação adequada”, conclui Barbosa.

Problema grave

A estudante universitária Luciene Mendes teve 
sérias complicações ao tomar medicação por conta 
própria e não consultar um médico. “O problema 
apareceu na minha adolescência. Bastava eu comer 
alguma comida mais gordurosa ou com excesso de 
açúcar que meu fígado atacava. Fazia uma consulta 
rápida na internet pelos sintomas e tratava de comprar 
o remédio. A dor aliviava em algumas horas e eu já 
estava ótima no dia seguinte”.

Ela diz que a situação começou a ficar frequente e a 
medicação resolvia momentaneamente. “Na correria 
do dia a dia fui adiando a consulta com o médico, 
mas em uma das crises não teve jeito. Os exames 
mostraram que o problema era, na verdade, na minha 
vesícula. Precisei fazer uma cirurgia para retirada do 
órgão. Hoje em dia, não tenho mais dores e tento 
manter uma alimentação mais balanceada”, finaliza.

“Remédios são
substâncias químicas
e podem apresentar
reações indesejáveis, 

além do seu
efeito benéfico”

“Na correria do
dia a dia fui

adiando a consulta
com o médico,

mas em uma das
crises não teve jeito”

Facilidade de acesso à
internet é um dos motivos 
que contribuíram para
o aumento no uso de
medicamentos por
conta própria

Esclerodermia: doença 
reumática afeta órgãos

A esclerodermia é uma 
doença reumática que 
acomete cerca de 150 
mil brasileiros. Autoi-

mune e  rara, provoca o endu-
recimento da pele, tornando-a 
espessa, lisa e sem elasticidade, 
sendo dois tipos: a forma sistêmi-
ca (esclerose sistêmica) e a forma 
localizada (afeta apenas a pele). A 
esclerose sistêmica afeta a pele e 
os órgãos internos do organismo 
e o alerta fica pelo fato da causa 
ainda ser desconhecida.

A doença ocorre quando o sis-
tema imunológico ataca e destrói 
tecidos saudáveis do corpo por 
engano. O principal sintoma é o 
fenômeno de Raynaud com os de-
dos das mãos ou dos pés ficando 
brancos ou arroxeados em reação 
a baixas temperaturas. A pele fica 
espessada, com rigidez e endu-
recimento dos dedos, das mãos 
e do restante do corpo, podendo 
aparecer também manchas claras 
e escuras, dificuldade para engolir 
(especialmente alimentos sóli-
dos) e outros sintomas, conforme 
o órgão acometido.

Quando acontece no rosto, é 
comum parecer que a pele foi esti-

cada com a diminuição dos lábios 
e da boca e o afilamento do nariz. 
No caso do aparelho digestivo 
(esôfago, estômago e intestino), 
provoca refluxo gastroesofágico e 
dificuldade para engolir. A princi-
pal consequência no pulmão é o 
aparecimento de fibrose que leva 
a dispneia progressiva (falta de ar) 
e é uma manifestação potencial-
mente grave. Os rins e o coração 
também podem ser afetados.

As pessoas acometidas nas-
cem com uma predisposição ge-
nética e, através de estímulos do 
ambiente, como temperatura bai-
xa, estresse, exposição a produtos 
químicos e a toxinas resultantes 
de infecção por vírus e bactérias, 
a doença é desencadeada.

Não existe evidência científica 
de medidas preventivas para 
impedir o aparecimento do pro-
blema, entretanto, uma vez feito 
o diagnóstico, há tratamentos 
e cuidados gerais para tentar 
limitar a progressão e melhorar 
a qualidade de vida. O diagnósti-
co deve ser feito pelo reumatolo-
gista com base em manifestações 
clínicas apresentadas e exames 
complementares que, não só au-

xiliam na análise, como permitem 
avaliar o envolvimento dos órgãos 
internos.

Existe tratamento e as medi-
das variam conforme o órgão aco-
metido. O procedimento controla 
a inflamação, alivia os sintomas 
e retarda a evolução da doença. 
Em alguns casos, são indicados os 
medicamentos anti-inflamatórios 
não esteroides (AINES), corticoste-
roides e imunossupressores para 
diminuir ou manter a atividade 
do sistema imunológico, como o 
metotrexato.

O problema é mais comum 
em mulheres entre os 40 e 50 
anos e pode se tornar grave, 
especialmente devido ao acome-
timento de órgãos, como rins e 
pulmões. O conhecimento preco-
ce da doença e de suas possíveis 
complicações proporcionam uma 
melhoria no tratamento e na 
abordagem, evitando a evolução.

A doença não tem cura, sen-
do de característica crônica como 
a hipertensão arterial e o diabe-
tes. O acompanhamento com o 
reumatologista permite controla 
a condição e manter a qualidade 
de vida.
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brasil possui apenas uma biblioteca
pública para cada 30 mil habitantes

Não é novidade que a lei-
tura não é um hábito no 
país. O Ibope estima que 
44% da população não 

tenha o hábito de ler e 30% nunca 
sequer comprou um livro. Mas, 
outro dado chama a atenção: no 
Brasil existe apenas uma biblioteca 
pública para cada 30 mil habitantes, 
sendo 7.166 cadastradas no Sistema 
Nacional de Bibliotecas do Ministé-
rio da Cultura. 

Para a presidente do Conselho 
Regional de Biblioteconomia 6ª 
região, Marilia Paiva, não há um 
padrão universal de bibliotecas 
por habitante. “No país,  assim 
como em Minas Gerais, não temos 
sequer  uma bibl ioteca públ ica 
por município, ou seja, estamos 
buscando ainda a existência desses 
espaços para depois qualificá-los e 
multiplicá-los”.

Para ela, isso é consequência 
do baixo investimento público na 
educação e cultura. “E isso acontece 
por dois motivos: a ignorância dos 
gestores públicos em relação a essas 
políticas ou a intenção deliberada 
de não fortalecê-las e os dois são 
alarmantes”.

Ela acrescenta que, em alguns 
municípios, prefeitos abrem e fe-
cham bibliotecas indistintamente. 
“Muitas cidades têm o espaço com 
esse nome, mas sem nenhuma 
estrutura física adequada, sem pes-
soas qualificadas, desenvolvimento 
de acervo, muitas vezes sem um 
centavo de previsão orçamentária. 
De que adianta? Isso é uma lástima, 
pois, além de negar esse direito à 
população, gera uma impressão 
de que o lugar é uma biblioteca, 
quando não é”.

Em alguns lugares, voluntários 
tomam a iniciativa de criar a biblioteca. 
“Eles formam um acervo e o oferecem, 
mas, infelizmente, isso não mudará a 
realidade do país, embora possa ter 
um impacto para as pessoas que são 
beneficiadas com a ação”.

No fim das contas, é um lugar 
seguro. “Tanto físico quanto intelectual 
para o aprimoramento e busca do co-
nhecimento, além das trocas de ideias 
e experiências. Um espaço que não é 
só relacionado à vida cotidiana e con-
creta, mas, a todas as possibilidades de 
crescimento, mesmo as que estão fora 
da esfera do dia a dia”.

A importância de uma biblioteca 
é valorizada pela web designer Ione 
Iaguczeski. Ela tem o hábito de fre-
quentar bibliotecas desde a infância 
e há 6 anos é cadastrada em uma 
próxima a sua casa. “Sempre fui e lia 
lá dentro mesmo, aí cadastrei para 
levar o livro para casa. Toda semana 
faço empréstimos”.

Ela conta que o ambiente tem 
várias salas, é inclusivo e o acervo é 
atualizado. “Tem livros de literatura 
e de estudos, salas de computadores 
para pesquisa, escritores regionais e 
grandes nomes”.

a leitura no brasil

Para Marilia, o brasileiro, no pas-
sado, não teve acesso à leitura e a falta 
do hábito é um reflexo disso. “Algumas 
pessoas não têm acesso dentro de casa 
também, nem nas escolas ou municí-
pios. Entramos em um ciclo vicioso de 
afastamento da leitura”.

Ela afirma que é preciso garantir 
a continuidade e um orçamento para 
desenvolvimento de espaços que 
promovam a leitura. “A formação de 
pessoas é desprezada, e as bibliotecas 
não fazem parte adequadamente das 
políticas de informação, educação 
e cultura, ficando soltas à mercê de 
ações isoladas e fragilizadas”.

Marilia assegura que a manuten-
ção dessas políticas seria a solução. 
“Torná-las sólidas e abrangentes de 
informação, educação e cultura. For-
mação de pessoal em todos os níveis 
para o atendimento final, seja em 
escolas, centros de cultura, bibliotecas 
públicas e escolares. Isso envolve a 
valorização social da leitura e escrita 
e a formação de mediadores para 
possibilitar o acesso”.

Presidente do conselho regional de
biblioteconomia 6ª região, marilia Paiva

em bH, a biblioteca pública fica na Praça da liberdade

belo Horizonte    |    8h às 18h uberaba    |    8h às 17h45Juiz de Fora    |    8h15 às 19h45

uberlândia    |    8h45 às 18h45 Gov. Valadaares    |    7h30 às 19h30bet im    |     8h  às  18h

contagem    |    8h às 17h ipatinga    |     8h às 17hmontes claros    |    8h às 22h

ribeirão das neves    |    8h às 18h

Praça da liberdade, 21 – bairro Funcionários rua Alaor Prata, 317 – estados unidosAvenida Getúlio Vargas – centro

Praça cícero macedo – bairro Fundinho rua Afonso Pena, 3269 – centrorua do rosário, 764 – bairro Angola

rua doutor cassiano, 102 – centro rua mariana, 119 – centroPraça doutor chaves, 32, centro

r. são Vicente, 62 – centro
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leíse costa

No dia 09 de fevereiro, sábado, o Mirante Raja Grill receberá “Nosso 
Bloquinho” com uma a programação que contará com Felipe Hott, Bar-
tucada, Du Monteiro e Baianeiros, enquanto que no domingo, 10, a partir 
das 15h, Dilsinho, o grupo Soul 3 e a dupla Rick & Ricardo fazem a festa.

O Carnaval será só em março, mas o esquenta dos tamborins para a 
folia em BH começa antes. No repertório, o que não faltará para os foliões 
é a diversidade musical. 

shows: 

09 de FeVereiro:

Conhecida por arrastar multidões no Carnaval, a banda Bartucada 
promete fazer um show repleto de clássicos da festa momesca. Já o 
extrovertido Felipe Hott traz para o som contagiante da mesclagem dos 
grandes sucessos baianos, releituras do axé retrô e marchinhas. O mineiro 
Du Monteiro promete cativar o público com as adaptações dos principais 
hits sertanejos. Como toda boa folia carnavalesca não pode faltar a es-
sência baiana, o bloco Bainheiros replicarão a atmosfera de Salvador na 
capital mineira.

10 de FeVereiro:

Dilsinho vem conquistando multi-
dões com seu talento. Dono de grandes 
hits como “Péssimo Negócio”, “12 ho-
ras” e “Cansei de Farra”, ele vai 
animar o público com seus 
grandes sucessos. Para 
a festa ficar ainda mais 
completa, a mistura do 
repertório descontraído 
e envolvente da banda 
Soul3 também estará 
presente. Mas, a noi-
te só termina quan-
do a dupla mineira, 
Rick & Ricardo, sol-
tarem a voz.

Os ingressos para 
os dois eventos estão à 
venda nas lojas da 
Central dos Eventos 
ou pelo site www.
centraldoseventos.
com.br.

corpos, tradições e movimentação da economia: um
pouco do que rolou na mostra de tiradentes 2019

A 22ª Mostra de Cinema de 
Tiradentes, que aconteceu de 18 a 
26 de janeiro, voltou a movimentar 
a cidade com a oferta de uma pro-
gramação abrangente, intensa e 
gratuita. Em 9 dias de evento, mais 
de 37 mil pessoas circularam pelo 
município e lotaram as sessões de 
cinema, debates, oficinas e atra-
ções artísticas da mostra.

O evento, que abre o calendário 
audiovisual brasileiro, apresentou 
um conjunto de filmes com estéticas, 
linguagens e temáticas contemporâ-
neas. Além disso, colocou em pauta 
questões relacionadas às identidades 
por meio da exibição de 108 filmes. 
“Esta mostra está viva e hoje é uma 
realidade porque existe quem acre-
dita e tem compromisso com a cul-
tura, quem investe, trabalha, marca 
presença, aplaude, acontece e faz. É 
importante ter um entendimento de 
que a indústria do entretenimento, 
a que mais cresce no mundo, gera 
empregos, renda e oportunidades”, 
comemora Raquel Hallak, coordena-
dora da Mostra Tiradentes.

corpos adiantes

“O corpo na tela, no palco 
e na plateia. Corpos cênicos e 
corpos-cinema, corpos da reali-
dade e corpos da ficção”, assim 
foi definida a temática da Mostra 
deste ano: “Corpos adiantes”.

Proposta pelo coordenador cura-
torial Cléber Eduardo, a ideia é ex-
pandir. “Antes do corpo no cinema, o 
corpo está em todo lugar”, introduz o 
curador. “Se estes corpos como plura-
lidade são em parte homogeneizados 
pelo capital investido, consumido e 
lucrado com suas superfícies e com 

seus organismos, estes mesmos 
corpos também são as matérias a 
partir das quais se travam alguns 
dos principais debates e embates 
em torno de identidades em geral, 
das perseguições e dos cultivos das 
origens étnicas e raciais às transfor-
mações, manutenções e ampliações 
das origens de gênero”, explica.

tradições

Questões caras da sociedade 
brasileira nos últimos anos, como 
raça, gênero, violência, opres-
são e o papel do Estado na vida 
econômica e social de indivíduos 
estamparam às telas. Filmes como 
“Temporada” (André Novais Olivei-
ra), “Tremor Iê” (Lívia de Paiva e 
Elena Meirelles), “A Rainha Nzinga 
Chegou” e “Negrum3” (Diego 
Paulino) pautaram as temáticas.

“Quando digo que tudo é 
para todo mundo, é porque é. O 
caminho é longo, mas ele é nosso 
também e uma hora ele chega”, 
disse Isabel Gasparino, falando da 
emoção de discutir, em Tiraden-
tes, um filme que trata de ritos 
transmitidos por sua avó e sua 
mãe e de heranças africanas que 
as acompanham por toda a vida. 

No filme, ela viaja à África 
em busca de suas raízes e das 
origens da Rainha Nzinga, expe-
riência registrada no filme dela e 
da codiretora Junia Torres. “Ir ao 
Congo foi um renascimento e uma 
reafirmação de que tudo que eu 
tinha aprendido sobre meus ante-
passados era verdadeiro”, exaltou. 

Economia

Em tempos que o investimento 
em cultura é alvo de fake news, a 
mostra se reafirmou como evento 
de importância nacional e da de-

fesa da cultura como fundamental 
no desenvolvimento de um país. 

A produção audiovisual equi-
vale, atualmente, a 2,64% do PIB 
brasileiro, empregando diretamen-
te cerca de 1 milhão de pessoas, 
envolvendo 200 mil empresas e 
gerando R$ 10,5 bilhões de im-
postos diretos, segundo dados do 
Ministério da Cultura. Evidenciando 
a economia da cultura como uma 
das áreas de maior efervescência 
no crescimento nacional.

exibição do longa “A rainha nzinga chegou” durante mostra Aurora

melhor curta (Júri Popular)

Negrum3, direção de Diego Paulino

melhor curta mostra Foco (Júri canal brasil)

Negrum3, direção de Diego Paulino

melhor curta mostra Foco (Júri da crítica)

Caetana, direção de Caio Bernardo

Prêmio carlos reichenbach - melhor longa (Júri jovem)

Parque Oeste, direção de Fabiana Assis

melhor longa - mostra Aurora (Júri da crítica)

Vermelha, direção de Getúlio Ribeiro

Prêmio Helena ignez

Cristina Amaral, montadora de Um filme de verão

Júri popular

Meu nome é Daniel, direção de Daniel Gonçalves

Vencedores 

mirante Raja grill sedia
shows de dilsinho
e nosso bloquinho

dilsinho é um
dos cantores mais

queridos da
nova geração

Festival do Japão no Expominas
será nos dias 22 e 24 de fevereiro

Uma verdadeira imersão nas 
tradições, delicadeza, beleza, cul-
tura e muita diversão aguardam 
os visitantes do 8º Festival do Japão 
em Minas, entre os dias 22 e 24 de 
fevereiro de 2019, no Expominas, 
em BH. É o maior evento do Estado 
sobre a cultura japonesa e vem 
sendo realizado na capital mineira 
desde 2012, com foco em propagar 
a cultura e possibilitar o intercâm-
bio cultural, social e econômico. 

O tema desta edição aborda 
a história do Japão feudal, seus 
castelos e samurais. A exposição 
“História do Japão Feudal, seus 
Castelos e Samurais” vai apre-
sentar os três castelos que rece-
beram o título de Patrimônio da 
Humanidade pela Unesco, além 
dos tesouros nacionais e outros 
castelos famosos do Japão. Há 
também o destaque aos samurais, 
sua origem e seu rígido código de 
conduta, lealdade e disciplina: o 
Bushido. O festival conta com a 
exposição “Províncias Japonesas e 
Cidades Históricas Mineiras”, com 
detalhes e curiosidades das duas 
nações e a exposição de Ikebanas, 
os famosos e artísticos arranjos 
florais japoneses. 

O evento busca aproximar o pú-
blico mineiro da cultura japonesa, 
trazendo diversos grupos nacionais 
e locais. A programação se amplia 
a cada ano e inclui apresentações 
culturais, oficinas de arte, concur-
sos e áreas de experimentação, 
além dos estandes institucionais e 
empresariais, games, gastronomia 
e bazares. 

 

apresentações e oficinas

Entre as apresentações artísti-
cas, grupos selecionados confirma-
ram sua presença para mostrar a 
beleza e força da música e tradição 
japonesas: Rio Nikkei Taiko (RJ), 
Grupo de Taiko Mitsuba (SP), Mit-

suba Yosakoi Soran (Nipo Campi-
nas - SP), Mitsuba Wadaiko (Nipo 
Campinas - SP), Pop Mania (Nipo 
Campinas - SP) e também o Rizumo 
Taisso (SP). Além disso, temos os 
grupos de taiko, danças tradicionais 
japonesas e artes marciais de Minas 
Gerais, entre outras atrações. 

Este ano serão oferecidas 12 ofi-
cinas, com diversas turmas, dentre 
as modalidades: Taiko, Orinuno, 
Oshibana-ê, Washi-ê, Sumi-ê, 
Oshi-ê, Furoshiki, Mangá, Pipa-
modelismo e Ikebana. Os horários 
previstos são das 15h às 21h no dia 
22/02 (sexta-feira); de 11h às 13h 
e das 14h às 20h30, no dia 23/02 
(sábado) e das 11h às 13h e 14h 
às 16h, no domingo (24/02). As 
vagas são limitadas e as inscrições 

serão feitas por ordem de chegada. 
Para participar, basta procurar a 
área de oficinas no Expominas e 
se inscrever 10 minutos antes de 
cada atividade. 

Vivência japonesa

Uma das atrações mais apre-
ciadas de todas as edições é a 
famosa Cerimônia do Chá. É uma 
manifestação que pode ser con-
siderada a síntese de todas as 
expressões culturais do Japão, 
onde se encontram os conceitos 
contemplativos e meditativos do 
zen, entre outros. Esta cerimônia 
vai muito além de uma simples 
degustação de chá, sendo um 
verdadeiro caminho praticado 

para despertar e conscientizar os 
valores humanos. Seus princípios 
são a harmonia, respeito, pureza 
e tranquilidade. 

Várias outras áreas permitem 
a participação do público como 
a Experimentação de Origami (a 
tradicional arte japonesa de dobra-
dura de papel criando quaisquer 
figuras e objetos com as dobras 
“geométricas” de papel), a Ex-
perimentação de Baseball (com 
detalhes sobre esse esporte tão 
popular no Japão) e também  a 
Experimentação de Artes Marciais 
Japonesas, onde quem visitar o 
festival poderá ver e aprender um 
pouco sobre os diversos tipos de 
artes marciais com professores e 
praticantes de alto nível.

tema desta edição aborda a história do Japão feudal, seus castelos e samurais
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A Prefeitura de Juiz de 
Fora (PJF) realizou no 
dia, 29, sessão pública 

de esclarecimentos referentes 
ao Edital 001/2018, sobre 
procedimento de manifesta-
ção de interesse (PMI), para 
estruturação de concessão 
pública, visando a melhor uti-
lização do terreno ao lado do 
prédio-sede da PJF, através da 
implantação de um edifício-
-garagem, criando grande 
centro comercial de serviços 
e convivência. 

O encontro, realizado no 
auditório da Comissão Per-
manente de Licitação (CPL), 
reuniu mais de 20 grupos 
empresariais, além de repre-
sentantes da PJF e do Banco 
de Desenvolvimento de Minas 
Gerais (BDMG).

Durante a sessão foram 
apresentados os detalhes so-
bre o PMI, bem como suas 
etapas, além de terem sido 
prestados esclarecimentos. 
Conforme o edital, os interes-
sados deverão protocolar o re-

querimento de autorização até 
8 de fevereiro. A lista com os 
proponentes autorizados será 
publicada até 15 de fevereiro. 
A data-limite para entrega do 
“Caderno 1”, correspondente à 
primeira etapa, é 15 de março.

O PMI tem como objetivo 
viabilizar a modelagem de 
projetos de infraestrutura, in-
centivando a contribuição do 
setor privado para o desenvol-
vimento das cidades. A equipe 
técnica da Secretaria de Pla-
nejamento e Gestão (Seplag) 

da PJF, com apoio técnico do 
Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais (BDMG), avaliará 
as propostas apresentadas, 
podendo incorporá-las ao 
edital final de licitação. 

Após a conclusão dos estu-
dos, se comprovada a viabilida-
de do projeto, será realizado 
processo licitatório para con-
cessão, com base na modela-
gem econômica, financeira, 
jurídica e operacional, dentro 
dos critérios legais e atenden-
do ao interesse público.

PJF promove sessão sobre
concessão pública de terreno

Prefeito de Coronel Fabriciano
é reeleito presidente do Cisvales

O prefeito de Coronel 
Fabriciano, Dr. Marcos Vi-
nicius (PSDB), foi reeleito 
presidente do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde 
dos Vales (Cisvales) para 
o biênio 2019/2020. A 
eleição ocorreu durante 
assembleia ordinária re-
alizada no Hospital Mu-
nicipal de Ipatinga com a 
presença de vários prefei-
tos das cidades da região 
metropolitana do Vale 
do Aço. 

O 1° vice-presidente é o 
prefeito de Ipaba, Geraldo 
dos Reis Neves -Geraldo da 
Farmácia – (MDB), o 2° 
vice-presidente é o prefeito 
de Dionísio, Farias Mene-
zes de Oliveira (PSL), e a 
secretária-geral é Luzia Tei-
xeira de Melo, prefeita de 
Santana do Paraiso (PRB). 

O Conselho F iscal 
também foi eleito por 
aclamação. O presidente 
é o prefeito de Joanésia 
Denilson Andrade de Assis 
(MDB), vice-presidente; 
o prefeito de Timóteo, 
Douglas Willkys (PSB), e 
o secretário-geral é Nar-
dyello Rocha. 

Além da eleição, du-
rante a reunião foi dis-
cutido o orçamento para 
2019, onde os gestores de-
finiram que irão destinar 
R$ 0,10 per capita para o 
consórcio antes da implan-
tação. Após esse processo, 
que irá depender de recur-
sos do Governo do Estado, 
União e Município, o valor 
passará a ser R$ 0,40 per 
capita. 

O Cisvales conta com 
a participação de 35 mu-
nicípios. A microrregião de 
Ipatinga é composta por 11 
municípios; Antônio Dias, 
Jaguaraçú, Coronel Fabri-
ciano, Timóteo, Dionísio, 
Ipatinga, Santana do Pa-
raiso, Mesquita, Joanésia 
e Braúnas.  “Estamos lu-
tando por essa conquis-
ta, que é o Cisvales, mas 
precisamos de apoio, prin-
cipalmente do governo 
estadual. É fundamental 
a implantação do consór-
cio, pois será um avanço 
para a saúde da região. 
Mais de 800 mil pessoas 
serão beneficiadas”, disse 
o presidente.

cisvales
O Consórcio Inter-

m u n i c i pa l  d e  S a ú d e 
dos Vales (Cisvales) foi 
criado em 2003 para 
implantação do serviço 
do Samu regional; ser-
viço de atendimento de 
urgências que funciona 
24h e que conta com 
uma equipe de médi-
cos, enfermeiros, auxi-
liares de enfermagem 
e socorristas. Além do 
atendimento com uso 
das ambulâncias, tam-
bém possui uma Rede de 
Urgência e Emergência, 
onde são encaminhados 
os casos atendidos.

dr. marcos Vinicius, prefeito da cidade

encontro reuniu mais de 20 grupos empresariais

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

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

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

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br

Janeiro/2019, o mais seco dos últimos 30 
anos. Depois de um ano de 2018 muito bom em 
termos de chuva, principalmente para a região 
Sudeste, enfrentamos o mês de janeiro mais secos 
dos últimos 30 anos, com uma falta de chuva 
impressionante, sobretudo na capital e região 
metropolitana. Segundo os meteorologistas, em 
2019 teremos 30% a menos de chuva. 

 
Aplicativos revolucionam serviços hote-

leiros. Na hotelaria, o tempo de esperar pelo 
atendimento ou por respostas das empresas 
em horário comercial acabou. Em um passado 
não tão distante, os clientes eram forçados a 

aguardar por determinado dia ou período para 
receber o suporte necessário do prestador de 
serviço que solicitou. Livros registradores limita-
vam o próprio empreendimento de confirmar 
uma reserva a qualquer momento, tornando a 
experiência muito mais lenta e exaustiva. Hoje, 
quem manda é o cliente: na hora que deseja, seja 
pela manhã, ou quando chega do trabalho; ou 
ainda de madrugada suas dúvidas precisam ser 
sanadas. E a tecnologia tem ajudado hotéis ou 
mesmo empresas de turismo com essa demanda. 
Os aplicativos para celulares e tablets estão, cada 
vez, sendo mais usadas pelos brasileiros na hora 
de viajar e não é de hoje.

c a n a l   a b E R t o

cArnAVAl 2018

Preços de lAncHes extorsiVos

Belo Horizonte irá receber mais 
de 4 milhões de foliões durante os 5 
dias de carnaval que acontece do dia 
1º ao dia 5 de março. A cada ano o 
número de foliões vem aumentando. 

Sem dúvida nenhuma, o carnaval 
de BH pegou, fazendo parte do ca-
lendário nacional. Com a crise que 
a maioria dos municípios mineiros 
vem atravessando, sem carnaval em 

mais de 300 cidades, os foliões do 
interior não tem outra alternativa ao 
não ser vir pra BH. Pelo menos aqui, 
a prefeitura não está em crise e com 
muito dinheiro em caixa.

Os preços praticados pelas lan-
chonetes e restaurantes em todos os 
aeroportos do Brasil estão pelo menos 

200% mais caro do que os praticados 
em lanchonetes e restaurantes em 
todas as capitais do Brasil. A desculpa é 

que os custos nos aeroportos são mais 
caro do que em qualquer outro lugar. 
Nada justifica esses preços abusivos.

bH: Presidência almeja aproximar
população da câmara de Vereadores

A presidente Nely Aquino 
(PRTB), eleita para comandar a 
Câmara Municipal de Belo Ho-
rizonte no biênio 2019/2020, já 
definiu prioridades de sua gestão. 
Despachando assuntos adminis-
trativos desde 1º de janeiro e em 
constante diálogo com os demais 
integrantes da Mesa Diretora, 
ela tem como principal meta o 
incentivo à participação popular no 
processo legislativo. A eficiência no 
gerenciamento dos gastos da Casa 
e o retorno das condições de aces-
sibilidade ao Plenário Amynthas de 
Barros também são prioridades.

“Além de elaborar e aprovar as 
normas que irão reger a vida do mu-
nicípio e fiscalizar sua aplicação e as 
ações do Executivo, a Câmara é a 
caixa de ressonância dos interesses 

da sociedade. O vereador é o re-
presentante mais próximo do povo, 
escuta e dá voz a suas demandas”, 
afirma Nely, ressaltando a impor-
tância de fortalecer instrumentos 
de participação popular, como as 
audiências públicas e constituir 
novos canais, inclusive digitais, que 
viabilizem o diálogo com o cidadão. 
Atualmente, por meio do Portal 
CMBH, o cidadão pode manifestar 
sua opinião sobre centenas de pro-
posições em tramitação, participar 
de enquetes e receber notificações 
sobre o andamento de projetos.

Economicidade

No sentido de racionalizar 
despesas, a presidente vai analisar 
a possibilidade de substituição da 

iluminação do prédio da CMBH por 
lâmpadas de LED, mais econômi-
cas, além de estudar a reestrutura-
ção do sistema de ar condicionado. 
As medidas poderiam reduzir o 
valor da conta de luz que chega a 
R$ 100 mil.

acessibilidade

A gestão de Nely também 
pretende implementar um gran-
de projeto de acessibilidade que 
envolve o interior e o entorno no 
prédio da CMBH. O Plenário Amyn-
thas de Barros passará por uma 
nova intervenção para adequar sua 
arquitetura ao desenho universal, 
deixando o espaço acessível para 
todas as pessoas, independente 
de idade, tamanho, habilidade ou 
deficiência. 

Também as rampas que dão 
acesso aos plenários do 1º piso, 
localizadas nos corredores, passa-
rão por reforma para redução do 
grau de inclinação. Com projeto 
pronto, essa obra está em fase de 
licitação.

As calçadas de acesso à Câ-
mara também serão reformadas. 
Com licitação do projeto já con-
cluída, as intervenções incluem 
rampas de acesso para cadeiran-
tes, demarcação com piso tátil e 
regularização da superfície. A Casa 
aguarda liberação dos órgãos de 
controle da prefeitura para licitar 
a obra.Presidente da cmbH, nely Aquino

Uberlândia contabiliza mais de
3 mil novos empregos em 2 anos

Compromisso de destaque na 
atual gestão municipal, a geração 
de empregos manteve crescente 
em 2018. Dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(Caged) divulgados no dia 23, pelo 
Ministério da Economia detalham 
que, após retração em 2015 e 
2016, Uberlândia se recuperou 
e segue em ritmo de progresso 
quando se trata de investimentos 
e mercado de trabalho. Somados 
2017 e 2018, foram 3.164 novos 
postos de trabalhos criados. Consi-
derando 2015 e 2016, o resultado 
apontou extinção de 6.019 vagas. 

“Uberlândia tem despontado 
de forma positiva mesmo após um 
período de dificuldades financeiras 
em todo o país. Isso foi possível 
graças ao nosso empenho em re-
cuperar a cidade nos setores essen-
ciais à população, o que refletiu na 
melhora da credibilidade perante o 

investidor. O resultado é a geração 
de emprego e renda para o nosso 
povo”, destacou o prefeito Odelmo 
Leão (PP).

 

áreas de destaque 

Dois setores específicos capita-
nearam a evolução do mercado de 
trabalho em 2018. Com saldo posi-

tivo de 993 empregos de janeiro a 
dezembro do ano passado, a seg-
mento de serviços liderou o ranking, 
seguido pela construção civil, que 
excedeu em 788 contratações. 

Ações realizadas pela prefei-
tura nos dois últimos anos têm 
contribuído para a retomada da 
empregabilidade. Dentre elas, a 
otimização dos serviços na admi-
nistração auxiliaram na agilidade 
para a entrega de alvarás de cons-
trução por meio de agendamento 
online, possibilitando a abertura 
de novos empreendimentos em 
curto prazo e, consequentemente, 
mais contratações. 

A atenção às micro e pequenas 
empresas também é uma das dire-
trizes que contribuíram. Por meio 
de um trabalho conjunto entre 
as secretarias, foi possível reduzir 
tempo para abertura de novas 
empresas na cidade. Prefeito odelmo leão
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A tônitos, indignados, mas principalmen-
te, nos solidarizando com os feridos, as 
famílias e toda a população atingida, 

direta ou indiretamente com a tragédia ocor-
rida na Barragem Mina Córrego do Feijão, em 
Brumadinho. É desta forma que a Federação 
de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do 
Estado de Minas Gerais (Fhoremg), vem prestar 
seu apoio e seus esforços em tudo o que for 
possível nas ações que busquem minimizar os 
efeitos do desastre.

O rastro de lama, destruição e morte nos cho-
ca e deve trazer a consciência de que toda a socie-
dade brasileira tem que se envolver na discussão 
e na cobrança das autoridades competentes, para 
que esta repetição trágica do ocorrido há 3 anos, 
em Mariana, não volte jamais a acontecer. Isso é 
responsabilidade de todos nós.

Trata-se de um compromisso do qual a 
Fhoremg não vai se furtar, buscando junto 
a seus associados, parceiros, enfim, todas 
as instituições e pessoas com quem nos re-
lacionamos para que estejamos juntos nesta 
aliança solidária, não só no apoio das ações 
de ajuda imediata, como nas futuras para não 
assistirmos mais a similar fatalidade. Estamos 
profundamente penalizados.

notA de solidAriedAde

“...Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e 
vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu 
coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? 
Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas 
de fato e de verdade...” 1ª João 3:17,18. 

Paulo Cesar Marcondes Pedrosa
Presidente da Fhoremg e vice-presidente da Cntur
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o seu consórcio multibrasileiro

Futebol mineiro: itatiaia realiza
entrega 56º troféu Guará bmG

Jogadores, dirigentes e personalidades do fute-
bol mineiro se encontraram na noite do dia 28 
na cerimônia de entrega do 56º Troféu Guará 
BMG, no Buffet Catharina, em Belo Horizonte.

Dentre os presentes estavam o prefeito de BH, 
Alexandre Kalil (PHS); o prefeito de Contagem, Alex 
de Freitas; o presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de 
Sá; e o vice-presidente do Atlético, Lásaro Cândido 
da Cunha.

A premiação é destinada aos melhores do futebol 
do Estado na opinião da imprensa mineira, com os votos 
de 30 veículos de comunicação, entre emissoras de 
rádio e televisão, jornais, revistas e portais de internet.

O diretor-presidente da Itatiaia, Emanuel Carneiro, 
cumprimentou os jogadores de Cruzeiro e Atlético por, 
antes do clássico de domingo (27), homenagearem as 
vítimas do rompimento da barragem da Vale em Bru-
madinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Ele contou a história da premiação e lembrou que 
o ex-centroavante Guaracy Januzzy, que dá nome ao 
troféu, há quase 80 anos sofreu um choque de cabeça 
com o zagueiro Caieira, do Palestra (hoje Cruzeiro), 
e teve dificuldades quando voltou a jogar. “O Guará 
simboliza os dois lados do futebol e do esporte”.

Emanuel citou, também, que neste ano a As-
sociação Mineira de Cronistas Esportivos (AMCE) 
completa oito décadas e, por isso, recebeu o Tro-
féu Guará BMG Especial. Carneiro destacou que a 
emissora representa um em 30 votos e que o troféu 
é resultado de uma escolha coletiva da imprensa.

“A Itatiaia agradece a colaboração da imprensa 
mineira que enviou os votos. A Itatiaia que é co-
ordenadora do Troféu Guará tem apenas um voto. 
Obrigado a todos pela presença, principalmente 
os jogadores que estão perdendo um pouco do 
descanso na segunda-feira”, agradeceu.

melHores do Ano

dirigente do Ano: Itair Machado (Cruzeiro) 
Jogador revelação: Emerson (Atlético) 
melhor árbitro do Ano: Igor Junio Benevenuto 
craque do Ano: Arrascaeta (Cruzeiro) 
técnico do Ano: Mano Menezes (Cruzeiro) 
Preparador Físico do Ano: Eduardo Silva (Cruzeiro)

seleção GuArá

Goleiro: Fábio (Cruzeiro)
lateral-direito: Emerson (Atlético)
Zagueiros: Léo (Cruzeiro) e Dedé (Cruzeiro)
lateral-esquerdo: Egídio (Cruzeiro)
Volantes: Henrique (Cruzeiro) e Adilson (Atlético)
meias: Thiago Neves (Cruzeiro), Cazares (Atlético) 
 e Arrascaeta (Cruzeiro)
Atacante: Ricardo Oliveira (Atlético)

troFéu GuArá Por títulos 
conQuistAdos e ArtilHAriA em 2018

cruzeiro – campeão da Copa do Brasil, 
campeão mineiro e campeão mineiro 
Sub-20 
Guarani de divinópolis – campeão do 
Módulo II do Mineiro 
coimbra – campeão da Segunda Divisão 
do Mineiro 
américa – campeão mineiro feminino 
ricardo oliveira (Atlético) – artilheiro da 
temporada em Minas com 22 gols

Guará especial
Associação Mineira dos Cronistas
Esportivos (AMCE) - pelos 80 anos

os premiados:

cazares e Ricardo guimarães

Adilson, emanuel carneiro e cláudio carneiro

carlos rubens doné e bruno bianchini

dedé, Patrícia Gonçalves, ilma Araújo e emanuel carneiro

Fábio, emanuel carneiro e léo

ronan ramos e cláudio carneiro

ricardo oliveira e Alexandre Kalil

milton naves, ursula nogueira e álvaro damião
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