
Patos de Minas será
palco para início da
temporada de rally

De 15 a 17 de março, acon-
tece a primeira etapa da tem-
porada de rally em Minas. 
Pilotos e navegadores das 
categorias motos, quadriciclos, 
UTVs e carros vão acelerar por 
um percurso de 420km que vai 
percorrer as trilhas do municí-
pio de Presidente Olegário, a 
29 km de Patos de Minas, no 
Alto Paranaíba.

Situações comuns
podem cortar o efeito
do anticoncepcional

No Brasil, uma média de 27% 
das mulheres, em idade fértil, 
fazem o uso do anticoncepcional 
diário, segundo a Febrasgo. Mas 
você sabe o que pode cortar os 
efeitos da medicação?

Mesmo com a cri-
se financeira, os 
brasi le iros não 
de ixam de  co-

memorar o aniversário dos 
pequenos. Prova disso é que 
uma pesquisa feita pela Abra-
festa indicou um faturamento 
anual de R$ 17,2 bilhões no 
Brasil. Esse valor tem se man-
tido ano a ano, o que faz com 
que a associação responsável 
pela pesquisa acredite em 
um crescimento de 30% para 
2019. O segmento é impul-
sionado pelas festas infantis 
e também pelos chás de re-
velação e de bebê, batizado 
e mesversário.
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Faltam propostas
para alavancar

economia mineira
Devido ao acúmulo de problemas 

financeiros do Estado, o governador 
Romeu Zema (Novo) ainda não con-
seguiu reunir as grandes lideranças 
políticas e empresariais de Minas, 
com a f inal idade de estabelecer 
um programa de desenvolvimento 
econômico. Segundo uma projeção 
da Fiemg, apenas o crescimento do 
setor produtivo poderia reverter a 
atual situação, mas a avaliação sobre 
o avanço do PIB industrial mineiro é 
negativa.

eVentoS inFantiS injetaM
r$ 17,2 bilhõeS no braSil
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Uma pesquisa realizada pela 
Fecomércio MG indica que 80,7% 
dos empresários esperam resul-
tados positivos nas vendas da 
festa momesca. A prefeitura tem 
investido cada vez mais no Car-
naval de BH. Já para o presidente 
da CDL/BH, Marcelo de Souza 
e Silva, a parceria da adminis-
tração da cidade com forças de 
segurança do Estado, deve ser 
traduzida em tranquilidade para 
os 4,6 milhões de foliões que 
irão circular nas ruas da capital.

4,6 milhões de foliões fazem a
festa dos empresários mineiros

Marcelo de Souza e Silva, presidente da
cDl/bh, enaltece a organização do evento
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A pergunta acima, por muito tempo, foi respondida por homens. Mas será 
que alguém já questionou alguma mulher sobre o lugar que ela quer ocupar 
na sociedade? Pensando nisso, o edição do brasil inicia, nesta semana, a série 
#OndeElaQuiser, na qual conversou com mulheres que quebraram barreiras 
e se destacaram em profissões conhecidas por serem majoritariamente mas-
culinas. A primeira delas foi a major Karla Lessa, do Corpo de Bombeiros de 
Minas, que chamou a atenção após um delicado resgate feito em Brumadinho. 

Prefeito de Fabriciano
assina termo para construção

da Câmara dos Vereadores

Diversidade no oscar é reflexo
de academia mais plural

LUGAR DE MULHER É?
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E D I T O R I A L

o argumento de que esse foi o oscar 
da diversidade se confirma? 

Houve uma diversidade muito grande na pre-
miação. Isso é um reflexo não só das produções 
mas, principalmente, das mudanças na composição 
da Academia (votantes do Oscar). Nos últimos 3 
anos, ela tem se esforçado, principalmente depois 
da última edição em que a completa ausência de 
indicados negros, em todas as principais categorias, 
provocou uma revolta que levou ao #OscarSoWhite 
para mudar a composição dos seus membros. Nor-
malmente, eles convidavam 100 pessoas por ano 
para se juntar à Academia, começaram a chamar 
mais e deram prioridade para negros, mulheres, 
asiáticos e LGBTQI. Mas a mudança não é rápida, 
porque a Academia tinha 6.400 membros naquela 
edição, agora ela está com pouco mais de 7 mil, quer 
dizer, não é o suficiente para modificar radicalmente. 

o fato de Spike lee, durante um dis-
curso sobre racismo, ter o microfone 
cortado é controverso com a narrativa 
de espaço para diversidade? 

Certamente não foi por causa do discurso. Ao 
contrário, eles deixaram o Spike Lee falar muito mais 
do que o tempo que, normalmente, reservam para os 
vencedores. Quem é que ia interromper o Spike Lee 
depois de tanto tempo em que ele finalmente venceu 
um Oscar competitivo? Um cara que já devia ter uma 
estante cheia. O que aconteceu foi que ele falou, leu 
o papel todo, saiu do microfone e deu um pulo. Ime-
diatamente, a produção começou a tocar a música, 
quando ele voltou, o microfone estava cortado. A 
pausa deu a entender que já tinha acabado. Cortar 
o microfone é algo que acontece desde sempre. Nas 
primeiras cerimônias do Oscar, na década de 20, tinha 
gente que discursava durante 3 horas, por isso a Aca-
demia tem a preocupação de estabelecer um limite.

como melhor filme venceu Green 
Book sobre a jornada de um pianista 
negro e seu motorista branco na épo-
ca de segregação racial. essa vitória 
significa um avanço?

O Green Book é um atraso, um retrocesso, em 
relação ao que a Academia vinha demonstrando. A 
estrutura do filme reflete a um racismo institucional 
inquestionável. O filme está falando sobre um pia-

nista negro, que foi um cara formidável e tem uma 
história de vida brilhante e que pouca gente hoje 
em dia conhece, ou seja, era uma oportunidade de 
apresentar o Don Shirley para toda uma geração. E 
conta como ele é relegado ao segundo plano por 
ser negro, mas o próprio filme faz isso. O longa usa 
o personagem como uma escada para o arco de 
redenção do motorista racista, sem falar que tentam 
compensar o racismo do cara branco, porque ao 
mesmo tempo que ele aprende com Don Shirley, 
ele ensina ao Don elementos da cultura negra. Isso 
é ofensivo. A própria família do Don Shirley veio a 
público para perguntar de onde tiraram isso, porque 
ele era extremamente antenado. Só olhando o his-
tórico e sua posição na cultura da época fica óbvio 
que era um cara que ninguém ia precisar apresentar 
a música de Little Richard. Já é significativo que o 
protagonista seja o motorista branco e o filme tenta 
fazer esse equilíbrio, enquanto Don o ensina a deixar 
de ser racista, em compensação o racista ensina 
ele a ser negro. Olha que coisa absurda! Não existe 
avanço, é um filme conservador, mas que consegue 
agradar o progressista, que é o perfil da Academia. 
O Spike Lee perdeu em 1989 com o “Faça a coisa 
certa”, ganhou “Conduzindo Miss Daisy” e, agora, 
perdeu para “Conduzindo Miss Daisy 2”.

Pela quinta vez, o prêmio de melhor 
direção foi destinado a diretores me-
xicanos. Qual peso dessa premiação 
no momento atual dos euA?  

Não acho que isso tenha sido um fator deter-
minante para vitória de nenhum deles. Mas, obvia-
mente, tem um peso político em um momento de 
xenofobia e de nacionalismo exacerbado. Na era 
Trump, mexicanos dominaram a premiação, mas 
se fosse realmente um recado de peso, Roma teria 
vencido. É um recado acidental.

rami Malek destacou sua origem e o 
fato de interpretar nas telas Freddy 
Mercury, ambos imigrantes. esse 
prêmio também pode ser considerado 
um progresso?

Se o filho de imigrantes e gay fosse uma pre-
ocupação do filme, eles não teriam neutralizado 
tanto a homossexualidade ou a bissexualidade do 
Freddy Mercury. Eles mostram o necessário para dizer 
“mostramos”, mas evitam ao máximo. O próprio 

filme demonstra um preconceito considerável com 
o Freddy. É um filme conservador, a melhor palavra 
seria um filme covarde, além de ser péssimo. O 
prêmio ao Malek não considero avanço. Não foi 
dado com a intenção de uma mensagem política. 
É bom lembrar que o Oscar é uma eleição, então, 
tem campanha e o Malek fez uma pesadíssima. Para 
um filme ser indicado ao Oscar ele tem que gastar, 
no mínimo, mais de US$ 1 milhão e o Bohemian 
Rhapsody investiu pesado. Espalharam outdoors 
por Los Angeles inteira, fizeram festas e exibições 
comentadas. Tanto que teve uma matéria do The 
Hollywood Reporter que um votante disse que con-
viveu mais com o Malek do que com seu cachorro. 
O prêmio rendeu mais críticas que aplausos, porque 
é uma atuação ridícula. 

ano passado, no ápice do movimen-
to #Metoo, o oscar foi criticado por 
premiar poucas mulheres. Quais as 
diferenças de 2019 para 2018?

A diferença é que o tempo está passando e as 
portas vão se abrindo mesmo que na base da porra-
da. Quanto mais mulheres, negros e gays têm feito 
filmes, maiores são as chances de serem indicados. 
É o discurso raso do preconceituoso de que “não 
tem que premiar por cota e sim por mérito”. Ok. Só 
que você tem 200 filmes feitos por homens brancos, 
heterossexuais e cis e três feitos por minorias. Não 
é uma competição de igual para igual. 

“não acredito que um filme sobre 
menstruação ganhou o oscar”, foi 
assim que a diretora de Period. End 
of Sentence. comemorou. Pode ser 
considerado uma revolução diante de 
tantos tabus da realidade feminina?

Adorei essa premiação. Não só era um docu-
mentário sobre menstruação, mas a equipe inteira 
era formada por mulheres, o que lotou o palco de 
profissionais femininas. Elas ainda agradeceram 
uma organização feminista. Até brinquei que 
devia ter um monte de ‘incell’ (homens que não 
conseguem ter relações sexuais e amorosas e 
culpam as mulheres e os homens sexualmente 
ativos por isso) tendo um derrame. Sem dúvida, é 
um sinal dos novos tempos. Foi uma das vitórias 
mais significativas da noite.

a trapaça não compensa

É previsto na lei que a venda do vale-refeição é ilegal. No entanto, 
uma outra perspectiva é pouca discutida: se esse tipo de barga-
nha comercial é proibida, devido ao desvio de sua finalidade, 
o adquirente também comete um ato censurável ao aceitar 

negociar o benefício trabalhista. 
Advogado de renome em Minas, Marco Túlio M. de Siqueira, ao ana-

lisar esse cenário, afirma: “Na minha avaliação, poderá ser atribuída ao 
autor de tal conduta possível prática de estelionato ou, ainda, sonegação 
fiscal por eventual descumprimento das normas tributárias referentes à 
matéria e recolhimento dos impostos devidos pela renda com o comércio”.

O assunto requer uma atenção especial das partes envolvidas. Para 
rememorar os números, basta verificar a pesquisa da Confederação Nacio-
nal de Dirigentes Lojistas (CNDL), em parceria com o Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil). O estudo revela que 39% dos consumidores pos-
suem o hábito de aumentar a renda por meio da venda do vale-refeição, 
sendo que o valor adquirido serve para quitar contas pessoais. 

De acordo com o advogado trabalhista Ricardo Almeida, as empresas 
que adquirem o vale-refeição participam do Programa de Alimentação do 
Trabalhador (PAT) e recebem benefícios fiscais. O montante não faz parte 
do salário do empregado, portanto, não entra nos cálculos relacionados 
ao sistema previdenciário e ao próprio FGTS. Sua única finalidade é garan-
tir a alimentação do trabalhador. Por conta disso, Almeida faz um alerta: 
ao vender o benefício, o autor poderá estar assinado, concomitante, seu 
pedido de demissão por justa causa. 

O vale-refeição é aceito em restaurantes, padarias, lanchonetes, redes 
de fast-food e muitos outros estabelecimentos. Atualmente, segundo 
atesta a Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador 
(ABBT), esse sistema atende mais de 22 milhões de brasileiros.

Nos aspectos gerais, esse conduta deveria ser extirpada. A questão, 
além de gerar controvérsias do ponto de vista jurídico, também é nega-
tivo sob a ótica financeira. A economista chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, garante que trocar o tíquete por dinheiro é prejuízo. Para ela, 
quem compra costuma cobrar um percentual, levando o trabalhador a 
perder parte do valor do benefício. 

O aconselhável seria que ambas as partes se atentassem para a 
relevância desse crime, evitando que os participantes tivessem que 
responder pelo ato ilícito perante a Justiça, como tem ocorrido com as 
megaoperações desenvolvidas no Brasil pela Polícia Federal.

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) deu início ao julga-
mento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por 

Omissão (ADO 26/DF). A ação tem 
por objetivo reconhecer a inconsti-
tucionalidade por omissão de que a 
homofobia e a transfobia caracteriza-
riam comportamentos subsumíveis à 
noção de racismo e  que o legislador 
ordinário, ao restringir-se, tão so-
mente, a dispensar tutela penal em 
relação às práticas discriminatórias 
resultantes de preconceito de raça, 
cor, etnia, religião ou procedência 
nacional (Lei nº 7.716/89) teria rea-
lizado de maneira incompleta o que 
impõe o texto constitucional, vulne-
rando, desse modo, por omissão, o 
que estabelece a Lei Fundamental da 
República. (CF, art. 5º, XLII.)

O relator, ministro Celso de Mello, 
reconheceu a mora inconstitucional 
do Congresso Nacional na imple-
mentação de proteção penal aos 
integrantes do grupo LGBT, enqua-
drando a homofobia e a transfobia, 
qualquer que seja a forma de sua 
manifestação, nos diversos tipos pe-
nais definidos na Lei nº 7.716/89, até 
que sobrevenha legislação autônoma, 
editada pelo Congresso Nacional, seja 

por considerar-se, nos termos deste 
voto, que as práticas homotransfóbi-
cas qualificam-se como espécies do 
gênero racismo.

Não restam dúvidas da omissão 
do Legislador por não ter tipificado a 
abominável conduta discriminatória 
contra os homossexuais, transexuais 
ou qualquer outra identidade de 
gênero. Quaisquer atos preconceitu-
osos e discriminatórios que atinjam 
a dignidade humana devem ser 
penalmente tutelados pelo Estado. 
Neste ponto, sem censura o erudito 
e brilhante voto proferido pelo emi-
nente Ministro Celso de Melo.

Porém, no mais, apesar do bri-
lhantismo da decisão, que parece, 
com a devida vênia, um trabalho 
científico jurídico, digno de uma tese 
de doutorado, ouso discordar de sua 
parte conclusiva, e o faço no campo 
das ideias e da dialética jurídica. 

Ao agasalhar a homofobia e trans-
fobia sob o manto do preconceito de 
raça -  crime de racismo, previsto na 
Lei 7.716/89 - o voto deixa transpare-
cer, por absurdo, a existência de raças 
distintas, homossexuais, transgêneros 
e heterossexuais.

O voto proferido extrapolou a fun-
ção do Poder Judiciário, que seria de 

reconhecer ou declarar a omissão in-
constitucional do Legislativo, impondo 
ao Estado, em determinado tempo, o 
dever de proteção mediante tipificação 
penal dos atos discriminatórios prati-
cados em razão da orientação sexual 
ou da identidade de gênero.

Porém, a decisão foi além, enqua-
drou “a homofobia e transfobia nos 
diversos tipos penais definidos na Lei 
7.716/89, até que sobrevenha legisla-
ção autônoma, editada pelo Congres-
so Nacional”, criando um tipo penal 
(crime) por analogia e transitório.

O Enquadramento penal por analo-
gia fere de morte o art. 5º, inciso XXXIX 
da CF/88 – “não haverá crime sem lei 
anterior que o defina, nem pena sem 
prévia cominação legal”. (Princípio da 
legalidade e da anterioridade).

O princípio da legalidade em direi-
to penal é taxativo. A conduta punível 
deve ser, obrigatoriamente, descrita 
na lei, sendo vedada a imputação 
analógica às condutas tipificadas no 
Código Penal, sob pena, de o fazendo, 
estar a Suprema Corte, imiscuindo no 
Poder de Legislar.

Por mais louvável que seja a pre-
ocupação do julgador em defesa dos 
direitos das minorias, não se pode 
ultrapassar a separação dos Poderes.

“Portas se abrem na porrada”, diz crítico de
cinema sobre representatividade no oscar

O Oscar 2019 repercutiu pela 
diversidade: nunca tantas 
mulheres e negros foram 
tão premiados. Para falar 

sobre diversidade e representativida-
de na maior cerimônia do cinema, o 
edição do brasil conversou com Pablo 
Villaça (foto), escritor, crítico de cine-
ma e editor do site Cinema em Cena, 
um dos mais antigos no Brasil.

Você tem 200 filmes feitos por
homens brancos, heterossexuais e
cis e três feitos por minorias. Não é

uma competição de igual para igual
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STF e a lei da homofobia
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eujácio Silva

Sonho Modesto
Quem é do meio empresarial sabe que o sonho do mega-

empresário Modesto araujo (Drogaria Araujo) é ser presidente 
da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG). Mas, por enquanto, 
ele teve de se contentar em ser vice-presidente de outra enti-
dade do segmento: a Associação Comercial e Empresarial de 
Minas (ACMinas), uma espécie de prima pálida da Fecomércio. 

nely brilhou
Durante evento de posse da nova diretoria da ACMinas, 

realizada no auditório do Minas Tênis, uma personagem que 
se destacou foi a presidente da Câmara de Vereadores de Belo 
Horizonte, nely aquino (PRTB). 

arrogância da Vale
Ao ser empossado como presidente da ACMinas, o empre-

sário aguinaldo Diniz fez um discurso que, em determinado 
momento, defendeu o governo bolsonaro (PSL) e o próximo 
assunto foi o desabamento da barragem em Brumadinho.

cena um: Ele, a respeito deste tema, defendeu a Vale por 
ser uma instituição e solicitou punição aos seus dirigentes.

cena dois: Para Diniz, a Vale cresceu, ficou arrogante e se 
distanciou de Minas. “Mas a empresa deve aos mineiros por 
ter nascido aqui e sermos um Estado minerador. O mínimo que 
ela poderia fazer para ressarcir seria o retorno do seu comando 
para nosso Estado”, disse o presidente. 

comentário único. Esta ideia do retorno da Vale a Minas 
seria o mesmo que imaginar o mar mudando de curso para 
que os mineiros pudessem ter acesso ao Atlântico. Ou seja, isso 
é um sonho de verão. Coitado do Sr. aguinaldo Diniz.

Descaso com os mineiros
Na avaliação do deputado andré Quintão (PT), líder da opo-

sição na Assembleia, a situação financeira do Estado está caótica 
por conta da falta de sensibilidade com os mineiros. “Brasília 
distanciou-se de nós há anos. Agora, o caldo entornou. Vale 
dizer que para reverter a situação, vamos precisar jogar pesado. 
Demonstrar o nosso peso político”, acredita o deputado petista.  

Sem ideologia 
Usando um discurso mais ameno, o líder do bloco governis-

ta na Assembleia, Gustavo Valadares (PSDB), está levantando 
a bandeira branca para seus adversários, solicitando a eles 
um momento de trégua. “Para mim, uma das maneiras de 
minimizar a crise do Estado seria a união de todos, inclusive 
dos deputados estaduais, sem o viés ideológico”. comentou.

comentário único. A fala do líder governista já deve ser 
uma preparação de terreno visando convencer seus pares a 
votarem nos projetos do governador romeu zema (Novo) em 
plenário. Mas vai ser um duelo de gigantes, é o que apostam 
os entendidos no assunto.

Savassi pede socorro
Os moradores da Savassi estão horrorizados com a falta de 

sensibilidade dos administradores da secretaria que atende a 
região. Eles querem que, após os grandes eventos realizados, os 
passeios em torno da praça sejam lavados, pois no dia seguinte 
o odor por lá é insuportável, principalmente porque ao final 
desses eventos sempre há pessoas fazendo suas necessidades fi-
siológicas, deixando as ruas emporcalhadas. Cruz credo, gente! 

Por onde anda o senador Viana?
Por enquanto, o senador carlos Viana (PHS) não tem apareci-

do nas grandes solenidades acontecidas em Belo Horizonte. Deve 
estar recluso em seu mundo, buscando novas táticas de ação.

Senador anastasia
Enquanto isso, o tucano antonio anastasia, vice-presidente 

do Senado, tem dado um show. Semana passada, ao falar 
durante evento no Minas Tênis, foi aplaudido mais do que os 
donos da festa. Uma loucura!    

comunicação truncada
Em todos os eventos ocorridos em BH no mês de fevereiro, 

os comentários caminham na mesma direção: os formadores 
de opinião continuam acreditando no governador romeu zema 
(Novo) como um homem bem intencionado, mas reconhecem a 
necessidade de melhorar a comunicação do chefe do Executivo. 

cena única: Pelo visto, a possibilidade de zema se valer 
apenas das redes sociais para seus posicionamentos não 
será suficiente para se manter popular, aliás, característica 
necessária para que ele consiga, entre outras coisas, aprovar 
as propostas de reformas que serão enviadas para Assembleia. 

apoio dos governadores
Em Brasília, a jornalista cristiana lôbo revelou um as-

sunto que muitas pessoas já sabem. Para ela, poucos são os 
governadores que vão ter condições de ajudar a convencer 
as bancadas federais em seus respectivos Estados a votarem 
a Reforma da Previdência. Ela lista, inclusive, o governador 
zema (Novo) que, em sua avaliação, teria um forte grau de 
dificuldade para contribuir com a ideia elaborada pelo Palácio 
do Planalto. Coisas da política nacional.

Posse sem pompa 
Recentemente, o conselheiro Mauri torres tomou 

posse como presidente do Tribunal de Contas tendo como 
vice-presidente o conselheiro Dr. Viana. Detalhe: quem espe-
rava por um vasto coquetel após o evento teve de se contentar 
com água servida em uma mesa no canto do salão, onde os 
empossados foram receber os cumprimentos. A crise no poder 
público está feia, gente!

Lamentar não é necessário. 
Agir é, mais do que nunca, 
preciso. E com urgência, 
determinação, vontade e 

coragem, características que du-
rante todos os séculos marcaram o 
histórico compromisso de Minas e 
de suas cidades com sua dignidade, 
altivez e honra. Se nunca foi fácil, 
agora também não será. E nem 
está sendo. Mas é em nome dessa 
vocação que esperamos a retomada 
de nossa capacidade de superar-
mos as dificuldades com a força do 
trabalho, a união das vontades e o 
gesto da cidadania. E este deveria 
ser o único olhar de cada um de nós 
para o passado, seja o secular ou o 
recente. Agora, é preciso olhar para 
frente. Saber que as sequelas que 
corroem este instante de fragilidade 
estarão definitivamente superadas, 
porque acreditamos e estamos lu-
tando pela reconquista do poder das 
Gerais, acrescido de sua capacidade 
de superação ao peso das crises, às 
suas causas e consequências.

O fato é que, neste momento, 
não devem existir culpados e perde-
dores. E muito menos vencedores. O 
que existe, agora, é uma situação 
que requer atitude, acima de tudo. 
E como símbolo desta empreitada 
há um novo Governo no Estado, lide-
rado pelo governador Romeu Zema 
(Novo), o que já concede a cada um 
de nós, mineiros, a expectativa de 
algo concreto, em função das difi-
culdades vividas pelos municípios. 
Sem arrecadação suficiente para 
cumprir simples tarefas administra-
tivas e sem o vital e constitucional 
repasse de seus próprios recursos, 
prefeituras de todo o Estado se en-
contram cada vez mais fragilizadas, 
endividadas e prejudicadas. E isso, 
é claro, recai sobre itens essen-
ciais para o cumprimento de seus 
compromissos nas áreas de saúde, 
educação, urbanismo, saneamento, 
lazer e cultura, além dos salários de 
seus servidores e pagamento dos 
fornecedores.

É um cenário que corrói até 
mesmo a capacidade de esperança 
e reação, mas, insisto, não há mais 
lugar para lamentos e acusações. O 
povo mineiro conta com o novo go-
vernador, assim como os prefeitos de 
todas as cidades mineiras. Zema está 
há 60 dias no poder estadual e, nesse 
tempo, demonstrou sua preocupação 
de homem público para a solução 
urgente dos problemas acumulados. 
E para que isso se torne realidade, as 
imensas tarefas a serem cumpridas 
em Minas passam também pelo Pa-
lácio do Planalto, Congresso Nacional 
e Assembleia Legislativa. 

Neste complexo corredor, é hora 
de Minas Gerais mostrar sua força 
política, por meio de seus represen-
tantes estaduais e federais, para que 
suas ações sejam motivadas não pelo 
interesse de cada um, mas tenham 
como objetivo o atendimento das 
aspirações de todos os cidadãos mi-
neiros, desde aquele que clama por 
um incentivo para plantar e colher o 
que produz em sua terra, passando 
pelos que precisam de um hospital 
digno, uma escola de verdade e uma 
profissão que lhes dê condições de 
manter sua família e superar suas 
necessidades básicas.

Como prefeito de Juiz de Fora, 
cidade polo que abrange uma região 
com mais de um milhão e meio de 
habitantes, carrego comigo a certeza 
de que nossos problemas podem, 
e devem, ser resolvidos a partir de 
nossa capacidade de trabalho, união, 
diálogo e convergência, visando os 
interesses do povo mineiro e suas 
reais aspirações, que, não tenham 
dúvidas, vão muito além das mon-
tanhas. E que todos nós, prefeitos, 
vereadores, deputados estaduais e 
federais, senadores e o próprio gover-
nador, tenhamos consciência de que 
somos responsáveis por nossos atos e 
decisões. Atos e decisões que trazem 
em si a responsabilidade do presente 
e a perspectiva do futuro. Que, creio, 
será de progresso, paz e conquistas 
para todos nós, mineiros e brasileiros.

Após 33 anos de espera, em 
1º de janeiro, com a posse 
do capitão do Exército 
Brasileiro, Jair Bolsonaro 

(PSL), ao posto de presidente da 
República, os militares reassumiram, 
democraticamente, o poder no Brasil. 

Prova disso, além das patentes 
do presidente e de seu vice, são 
os 41 militares ocupantes de altos 
cargos administrativos e políticos 
espalhados por cerca de 21 setores 
da administração pública, que já 
fazem parte do Governo Bolsonaro.

Os militares tomaram o poder 
no Brasil em 1º de abril de 1964, 
por meio da chamada Revolução 
ou Golpe, como queiram, de 1964. 
O ato derrubou o governo do 
presidente João Goulart, que fora 
eleito democraticamente, pelo 
voto do povo, perdendo assim, o 
comando do país para o marechal 
Castelo Branco (1964-1967).

Desse modo, por 21 anos e 17 
dias, os brasileiros conviveram sob 
o comando das altas patentes dos 
militares brasileiros, como: o ma-
rechal Castelo Branco (1964-1967); 
marechal Costa e Silva (1967-1969); 
general Emílio Garrastazu Médi-
ci (1969-1974); general Ernesto 
Geisel (1974-1979); general João 
Figueiredo (1979-1985), cujas ges-
tões tiveram picos de sucesso e de 
insucesso também.

O auge da gestão dos militares 
ocorreu na década de 1970, com 
o chamado “milagre econômico”. 
Contudo, nesta mesma época, o país 
sofria com a censura aos meios de 
comunicação, com a tortura e com 
os exílios de dissidentes do regime.

Em 1985, em função da forte 
pressão da sociedade, que levou 
ao declínio o regime militar, com 
a vitória do ex-presidente Tancredo 
Neves em eleição indireta; e com a 
traumática posse do ex-presidente 
José Sarney, em substituição ao 
saudoso Tancredo Neves; os civis 
reassumiram o poder e permane-
ceram lá por 33 anos.

A indagação que se faz agora 
é sobre o porquê de os civis terem 
perdido o poder para os milita-
res. A resposta é muito simples: 
os civis perderam o poder pela 
incompetência política, adminis-
trativa e, principalmente, pela 
corrupção.

Após a retomada do poder 
em 1985 pelos civis, o país passou 
a ser governado por governantes 
com ideologia de direita e de 
centro/esquerda, como foi o caso 
do ex-presidente Itamar Franco, 
que era de centro/esquerda. Seu 
principal ministro, Fernando Hen-
rique Cardoso, que foi ministro 
das Relações Exteriores e poste-
riormente da Fazenda, e depois 
presidente da República, por dois 
mandatos, era e continua sendo 
de direita. 

Contudo, a situação se agra-
vou mesmo foi nos governos da 
esquerda, iniciados em 2003, 
com o ex-presidente Lula (PT) 
e terminados em 2016, com o 
impeachment da ex-presidente 
Dilma Rousseff (PT). Mas as 
trapalhadas e as traquinagens 
continuaram na gestão do ex-
-presidente Michel Temer (MDB), 
que é reconhecidamente de cen-
tro/esquerda.

Nos governos da esquerda 
brasileira, liderados com unhas 
e dentes pelo Partido dos Traba-
lhadores (PT), principalmente nos 
últimos anos, o país foi levado a 
um verdadeiro caos. A corrupção 
atingiu níveis imagináveis! Ja-
mais visto na história brasileira. A 
violência está destruindo o país. 
O desemprego atingiu patamares 
assustadores. A recessão está 
levando os brasileiros à loucura. 

Em meio a tanta desordem, 
corrupção e incompetência, al-
guém profetizou que, mais cedo 
do que se pensava, os militares 
voltariam ao poder e, desta feita, 
voltariam pelos braços do povo. 
Ei-los!

crescimento econômico no estado
não acontece por falta de projeto

Uma projeção feita pela 
Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais 

(Fiemg) revelou um crescimento 
industrial abaixo do previsto para 
este ano: de 3,3% para 1,8%. E 
essa informação caiu como uma 
bomba nas esferas governamen-
tais. Ou seja, o que se presumia 
ruim, ficou pior. Esse dado ne-
gativo surgiu após o desastre 
causado pelo setor mineral, em 
Brumadinho, e que vai impactar 
de maneira desfavorável a eco-
nomia dos municípios envolvidos, 
mas também o segmento como 
um todo. 

O quadro é desalentador, 
sobretudo, para o governador 
Romeu Zema (Novo) envolto com 
os problemas relacionados à falta 
de dinheiro. Ele, em consonância 
com os especialistas, sabe que 
somente aumentando a arreca-

dação seria possível minimizar 
essa realidade. E, para sobrepor 
o volume de verbas, é necessá-
rio que ocorra um crescimento 
econômico. 

Neste espiral, o chefe do Execu-
tivo não tem condições de planejar 
ações concretas relacionadas à 
atração de novos empreendimen-
tos industriais para o Estado. Até o 
momento, as decisões da Cidade 
Administrativa visam apenas as 
reformas: primeiro, a adminis-
trativa que já está em debate na 
Assembleia, em seguida vem a 
determinação de cortar cargos 
comissionados para diminuir 
custos da folha de pagamento do 
governo mineiro. 

Na orla política, as avaliações 
apontam para uma certa timidez 
diante do megaproblema estabe-
lecido. “A oposição vai colaborar, 
mas não assinaremos cheque 
em branco para o governador”, 
afirma o líder da oposição, André 
Quintão (PT).   

Segundo avaliações de bas-
tidores, até agora, o segmento 
produtivo estadual desconhece um 
projeto que seja capaz de alavan-
car o ramo industrial em parceira 
com o Executivo. 

Se a Fiemg está pessimista, 
na área rural as expectativas são 
positivas, incluindo o agronegócio 
que tende a repetir os números 
crescentes vistos todos os anos. A 
assessoria técnica da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado 
de Minas Gerais (Faemg) informa 
que os dados referentes a 2018 
estão sendo copilados para sua 
difusão. É bom lembrar que no 
início de 2019 propalou-se que o 
agronegócio e a esfera mineral 
iriam servir como âncora para o 
crescimento estratégico mineiro. 
Mas, agora, diante do rompimento 
da barragem de Brumadinho, esta 
projeção não existe mais.   

Enumeradas todas essas ques-
tões, fica nítido a necessidade 
de se buscar prestígio junto às 
instituições para possibilitar um 
planejamento em médio e longo 
prazo visando reverter esse pano-
rama. Por enquanto, é provável 
que o governo mineiro não tenha 
alternativa senão aceitar uma 
renegociação com o governo fede-
ral, se submetendo aos caprichos 
do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Do ponto de vista político, Zema 
ainda precisa se preparar para 
uma longa negociação junto aos 
parlamentares estaduais, buscando 
apoio para conquistar maioria na 
hora da votação de projetos mais 
incisivos. O relacionamento Execu-
tivo e Legislativo além de ser um 
capítulo à parte, vai consumir várias 
horas de reuniões dos auxiliares 
políticos do governador, inclusive 
de seu vice Paulo Brant (Novo).

Governador zema está entre a cruz e a caldeirinha

Flavio roscoe analisa quadro negativo para a indústria mineira
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excesso de partidos 
Há um comentário ensurdecedor no Brasil em relação ao 

excesso de partidos políticos. Mas para quem já considerava as 
35 siglas um número elevado, veja a revelação da comentarista 
e apresentadora de TV joyce ribeiro: “Existem 72 processos de 
legendas parados no Tribunal Superior Eleitoral esperando por 
registro”. Ou seja, o que já é bastante demasiado, pode aumentar. 

zema x imprensa
“O governador romeu zema (Novo) tem visitado grandes 

instituições da capital, como Faemg, CDL/BH, etc. Entretanto, 
com relação à imprensa, a Cidade Administrativa continua 
hermética”. Esses são alguns comentários ouvidos durante a 
posse da diretoria da ACMinas na semana passada. Vamos lá, 
governador!

bolsonaro político
Em Brasília, na opinião do cientista político josé álvaro 

Moisés, o presidente jair bolsonaro (PSL) dá ares de mais 
distensão política. Na avaliação do professor, o presidente 
está comedido em suas críticas à imprensa e a sua decisão 
de levar, pessoalmente, o projeto de Reforma da Previdência 
ao Congresso inaugurou seu estilo de querer dialogar mais de 
perto com a classe parlamentar. Tomara a Deus!

bolsonaro e os filhos
Avaliando os bastidores do Governo Federal, o conselheiro do 

Tribunal de Contas de São Paulo Dimas ramalho, durante programa 
a uma rede de TV, disse: “O presidente bolsonaro (PSL) para de-
monstrar firmeza deve fazer o dever de casa e enquadrar seus filhos. 
Caso contrário, as cenas em que eles falam, em nome do poder 
central, vão terminar contaminando a Esplanada dos Ministérios”. 

Política em brumadinho
O prefeito avimar de Melo, o neném da asa (PV), foi 

aconselhado a usar a imprensa para fazer cobrança pública 
em relação às promessas da Vale. Caso contrário, tudo poderia 
ficar só no desejo.

cena um: Semana passada, o prefeito usou a Rádio Itatiaia 
para ironizar o compromisso do governador do Estado em 
relação aos repasses, o que não havia acontecido até então. 

Política em Moc
Ex-deputado federal, ex-presidente do Tribunal de Contas da 

União e de família abastada, o atual prefeito de Montes Claros, 
humberto Souto (PPS), provavelmente, não aceitará o desafio 
de ser candidato à reeleição por conta de sua falta de paciência 
em discutir com as lideranças os diversos assuntos vindos da 
sociedade. Por outro lado, ele, com seus mais de 80 anos, es-
taria com boa disposição física. Esses comentários são comuns 
na porta do famoso Café Galo, onde diariamente reúnem-se 
pessoas para falar da vida de todos, especialmente dos políticos. 

Política em uberlândia
Circula nos bastidores da Assembleia que, em Uberlândia, o 

atual prefeito odelmo leão (PP) estaria propenso em abrir mão de 
sua candidatura à reeleição com a finalidade de dar espaço para 
sua esposa, a primeira-dama, ana Maria junqueira. A conferir...

acabou o prestígio 
Acostumado a ser reverenciado durante os 4 anos do go-

verno Fernando Pimentel (PT), o ex-presidente da Codemig, o 
arrogante empresário Marco antônio castello branco agora, 
por conta de sua anunciada demissão do cargo, tem se conten-
tado em ficar na cadeira nos fundos dos auditórios durante as 
poucas solenidades para as quais ainda é convidado. 

título para bolsonaro
A Comissão de Administração Pública da Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, no dia 26, re-
querimentos para que o presidente jair bolsonaro (PSL) e o 
ministro da Justiça Sérgio Moro recebam título de cidadão 
honorário de Minas Gerais.

Segundo dados da Confe-
deração Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), 60,7% das famílias estão 
inadimplentes, cerca de 61,8 
milhões de brasileiros. De acordo 
com o Serasa Experian, o cartão 
de crédito é o maior vilão – 76,8% 
disseram ter débitos nessa moda-
lidade, em seguida aparecem os 
carnês (14,2%) e o financiamento 
de carros, (10,4%).

A faixa etária mais inadimplen-
te continua sendo a dos adultos 
entre 36 e 40 anos, com 47,3%, 
seguida pelos brasileiros entre 31 e 
35 anos com 46,3%, um aumento 
de 1,98% em relação 2017. Embora 
a inadimplência dos idosos não 
seja a maior, é a que tem mais 
crescido nos últimos anos, isso 
porque a renda dos idosos tem 
composto grande parte da renda 
dos brasileiros, pois o número de 
desempregados tem crescido.

Numa situação como esta o 
planejamento financeiro familiar 
é a melhor saída para dar susten-
tabilidade e controle dos gastos e 
planejar o futuro.

2019 com uma vida financeira mais saudável

• Faça um levantamento dos gastos: Faça 
uma análise da sua vida financeira, primeiro 
levantando todas as dívidas e contas atrasadas. 
Após isso, quais serão suas metas para 2019? 
Quais são seus planos? Sonhos? Tudo isso deve 
ser considerado, colocado na ponta do lápis.

• Assim é possível visualizar onde você tem 
maior vício e entender seu perfil financeiro para 
que possa criar metas de economia.

• Acompanhe suas receitas e despesas. 
Anote numa planilha todos os gastos, principal-
mente aqueles que você compra com dinheiro 
quando está na rua, elas impactam diretamente 
no seu resultado.

• Compare os preços antes de comprar os 
produtos. As pesquisas de preço são fundamen-
tais, é importante criar este hábito, além de 
economizar dinheiro.

• Compre somente o que você precisa. 
Sempre saia com listas prontas, pesquisas feitas 
e avalie se precisa daquele objeto.

• Pague a vista, principalmente se houver 
desconto.

• Utilize o cartão de crédito quando for 
vantajoso. Cuidado com os cartões! Eles são os 
maiores vilões da inadimplência. Tenha consci-
ência do seu uso.

• Tenha metas financeiras e de poupança 
realistas e sempre as revisem.

• Viva de acordo com sua situação finan-
ceira.

• Procure uma renda extra, afinal essa 
é uma possibilidade de aumentar seu fluxo 
financeiro.

• Cuidar das finanças é um exercício árduo 
e requer um carinho especial, mas vale a pena. 
Não perca a paciência, tente, refaça. Tenham 
em mente os benefícios futuros de um planeja-
mento feito hoje.

• Lembre-se que mesmo você pode sempre 
recomeçar, faça e refaça os exercícios de cuida-
do com a sua saúde financeira, utilize todas as 
ferramentas disponíveis, como os aplicativos 
para smartphones e as planilhas financeiras. 
Vamos começar a ter uma vida financeira mais 
saudável?

Vamos a algumas dicas:

80% dos empresários de BH
estão otimistas para o carnaval

O Carnaval deixou de ser uma data 
“morta” para Belo Horizonte. Há 3 
anos, os moradores da capital opta-
vam, em sua maioria, por procurar 

diversão em outras cidades, mas, atualmente, 
essa realidade mudou. De acordo com a prefei-
tura, a expectativa é que circulem 4,6 milhões 
de foliões entre os dias 16 de fevereiro e 10 de 
março, 20% a mais que em 2018, quando a 
capital recebeu 3,8 milhões de pessoas. 

Com o aumento da folia, quem ganha são os 
comerciantes locais. De acordo com a pesquisa 
Expectativas para o Carnaval 2019, realizada pela 
área de Estudos Econômicos e o setor de Negócios 
Turísticos da Fecomércio MG, 80,7% dos empresá-
rios ouvidos esperam que a festa seja positiva para 
o setor de comércio, serviços e turismo. Em 2018, o 
percentual era de 80,2%, mantendo-se estável. A 
atração de mais turistas (56,3%), o crescimento do 
movimento (27,7%) e a maior divulgação (12,7%) 
foram os principais motivos destacados para o 
otimismo em relação ao período. 

A analista de turismo da Fecomércio MG, 
Milena Soares, afirma que os empresários estão 
acompanhando a movimentação durante essa 
época do ano e se planejando melhor para 
receber os foliões. “Antes, os belo-horizontinos 
buscavam outras cidades para se divertirem, 
agora há um movimento contrário, pois pessoas 
de outros locais vem para cá. A previsão é de 
que sejamos o terceiro maior Carnaval do país”.

Os dados corroboram com a fala da analista. 
Ainda de acordo com a pesquisa, 4,4% das empre-
sas estarão em atividade. Entre as que irão funcionar 
durante as festividades, 72,2% abrirão todos os dias 
e 65,9% realizaram investimento para a data. As 
ações que mais se destacam, neste contexto, são 
o aumento do estoque dos produtos do comércio 
(45,9%) e o treinamento de funcionários (34,8%).

outros números 

Outra pesquisa, feita pela Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), reafirma o 
otimismo dos empresários com o período festivo. 
Segundo o estudo, 66,1% dos lojistas estão espe-
rando uma alta nas vendas, 27,2% acredita que a 
movimentação será igual de 2018 e apenas 6,7% 
consideram que as vendas devem ser menores. 

Os produtos mais procurados serão bebidas 
(64,2%), comidas (55,1%) e fantasias (15,3%), 
além de artigos de festa (10,8%), adereços (10,2%) 
e roupas (9,7%). Sendo que o tíquete médio será 
de R$ 52,76 para cada venda realizada por dia. 

O presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e 
Silva, afirma que os dados positivos são reflexos 
de uma expertise dos órgãos públicos para tor-
nar a festa na capital única. “Há uma integração 
da Belotur, BHTrans e Superintendência de Lim-
peza Urbana (SLU), além da Guarda Municipal, 
polícias Civil e Militar para organizar melhor o 
Carnaval. Com esses anos de experiência, eles 
estão compreendendo bem como funciona a 
logística de um bloco e isso é importante, pois 
traz segurança para o comércio funcionar”. 

Outro ponto destacado por Silva é a chan-
ce de novos negócios que a data pode gerar. 
“Neste ano, várias pessoas vão vim para cá e o 
mineiro é um povo receptivo, então o setor de 
comércio e serviços têm que aproveitar a oportu-
nidade para fazer um bom nome da cidade para 
elas voltarem em um outro momento”, finaliza. 

Grana extra 

Para a artesã Maria Madalena Alves, o 
Carnaval sempre foi uma época de aumentar 
os ganhos. Fazendo fantasias desde 2002 e 
com algumas produções que desfilaram em 
escolas de samba do Estado, atualmente, ela faz 
produções completas e as vende no Instagram. 
“Nos anos anteriores, não estava tão animada 
com a data mas, neste ano, resolvi investir bas-
tante. Gastei R$ 6 mil com aquisição de peças 
e maquinários de produção”. 

Os looks variam de R$ 150 a R$ 180 e podem 
ser personalizados de acordo com o gosto do 
comprador. “Já tenho várias encomendas e 
também estou vendendo bodys e saias. Espero 
recuperar o investido e ganhar um pouco mais, 
afinal temos que ser otimistas para atrair sorte”, 
finaliza. 

Dados gerais
Segundo estimativa da Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), Minas Gerais deve mo-
vimentar R$ 615,5 milhões no Carnaval, 
ficando atrás do Rio de Janeiro (R$ 2,1 
bilhões) e São Paulo (R$ 1,9 bilhão). 

Milena ressalta que, assim como outras 
datas comemorativas, o Carnaval também 
está recebendo atenção especial dos lojistas. “É 
possível ver que as lojas estão decoradas para o 
período e, além disso, há a oferta de produtos 
específicos”. 

Para conhecer o trabalho da
Madalena, acesse o instagram

@uauartesanatocriacoes
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Daniel amaro

Mercado de evento infantil não
é abalado pela crise econômica

Os pais não têm poupado para 
realizar a festa de aniversário para 
seus filhos. E esse é um mercado 
que está em alta. Para se ter uma 
ideia, dados da Associação Brasilei-
ra de Eventos (Abrafesta) mostram 
que o setor movimentou mais de 
R$ 17,2 bilhões no Brasil em 2017 
- última pesquisa oficial -, mesmo 
diante da crise econômica. Desse 
montante, boa parte é represen-
tada pelos eventos infantis e, se-
gundo uma estimativa da mesma 
associação, o segmento espera 
crescer cerca de 30% este ano, 
impulsionado também pelos chás 
de revelação e de bebê, batizado e 
mesversário.

Ela conta que ainda vai enco-
mendar os personalizados e pensar 
em uma sacola surpresa para en-
tregar aos convidados. “Além disso, 
estou procurando alguns itens de 
decoração para deixar a mesa do 
parabéns bem bonita. Sempre pes-
quiso pela internet para encontrar o 
preço mais em conta”, diz.

comemoração prática

As empresárias Thayana Mazzei 
e Miriã Kauage viram no ramo 
infantil um negócio. Há cerca de 6 
meses, elas criaram a Kids Festaria. 
“A proposta da empresa é oferecer 
uma festa completa e personalizada 
na escola. Temos uma aceitação boa 
e os pais tem procurado bastante, 
afinal, não têm muito tempo para 
a organização. Nós já levamos tudo 
pronto e eles não precisam ter traba-
lho algum”, conta Thayana.

Ela diz que que a empresa re-
cebe uma média de 10 pedidos de 
orçamento por dia. A propaganda 
do negócio é feita nas escolas, 
além das redes sociais e o próprio 
boca a boca. “Alguns pais fecham 
contrato com antecedência. Para 
se ter uma ideia, temos festa 
agendada para julho, agosto e 
novembro. É bom trabalhar com 
o público infantil, pois as crianças 
ficam encantadas com tudo e isso 
é muito gratificante”. 

Ainda segundo Thayana, uma 
festa completa para cerca de 21 
alunos e 5 adultos gira em torno de 
R$ 890. “Isso inclui foto, música, re-

creação, balões, kit lanche individual 
com bolo, docinhos, salgadinhos 
e suco. Levamos todos os itens 
descartáveis e um jogo americano. 
Tudo personalizado de acordo com o 
tema e com nome do aniversariante. 
Também fazemos as lembrancinhas 
educativas, como kits cineminha e 
de pintura”, explica.

A Kids Festaria segue a ten-
dência mini table, que são mesas 
decorativas menores. “Algumas 
escolas permitem que a montemos 

e outras não. Caso necessário, adap-
tações são feitas. A mini table cabe 
em qualquer ambiente, mesmo 
que seja um espaço pequeno. Esse 
tipo de serviço gira em torno de R$ 
500”, conclui.

construindo sonhos

A designer de festas Dani Barbosa 
está no mercado há cerca de 3 anos 
e meio. Ela conta que trabalha com 
eventos personalizados e exclusivos. 

“Eu não tenho decoração pronta. 
A mãe chega com a inspiração e 
vamos construindo. Tudo é planejado 
e discutido com o cliente. Tento pegar 
nos mínimos detalhes o gosto dela e 
da criança”, explica.

Os personalizados também 
fazem parte da decoração. “Hoje é 
difícil não encontrar esses itens na 
mesa. Eles são pensados a partir 
da escolha do tema. São usados 
papelaria, biscuit, caixas e doces. 
É um mercado muito promissor”.

Dani diz que trabalha com todo 
tipo de cliente, desde os que que-
rem uma festa mais simples até os 
que preferem algo mais extravagan-
te. E o número tem aumentado nos 
últimos anos. “Eles estão buscando 
cada vez mais as festas perfeitas. É 
como se fosse a realização de um 
sonho. Estamos no meio de uma cri-
se e, mesmo assim, as pessoas não 
deixam de comemorar. Elas têm se 
programado mais e verificado as 
possibilidades com antecedência”.

A bancária Márcia Lopes está 
preparando o aniversário de um ano 
da filha. “Ainda falta 6 meses, mas 
estou comprando tudo aos poucos. 
O tema será circo e a primeira coisa 
que resolvi foi o salão de festas. Esco-
lhi um que já tem o buffet incluído, 
decoração simples e animação para 
as crianças. Só com essa parte gastei 
cerca de R$ 3 mil”.

Gastos com eventos em geral

2015

2016

2017

R$ 17 bi

R$ 17 bi

R$ 17,2 bi
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Email: acir.antao@ig.com.br

D A   C O C H E I R A

nuncA diGA dessA ÁGuA nÃo BeBerei - Este é um velho ditado mui-
to usado pelo pessoal de antigamente, que indicava que o ser humano 
não pode desfazer de pessoas ou lugares, pois um dia as circunstâncias 
nos levam às pessoas que achávamos que não nos seriam utéis ou nunca 
pisaríamos naquele lugar. Isso aconteceu com Romeu Zema (Novo) que 
classificou o Palácio das Mangabeiras, residência dos governadores em 
Minas, de palácio das mordomias e que ele poderia ser transformado 
num museu. Porém, Zema teve que se acomodar no questionado palácio 
outro dia, porque a Polícia Militar, que lhe dá segurança, recomendou 
à pernoite no local devido a uma manifestação de policiais que estava 
marcada na frente da casa que ele aluga na Pampulha. Naturalmente, 
o governador deve ter voado, inclusive, em um helicóptero da frota 
palaciana, que ele se recusa a usar, pois é um símbolo da mordomia. 
Zema dormiu no Palácio das Mangabeiras, talvez ao seu gosto, sem 
as mordomias que ele tanto combate, pois a residência estava sem a 
infraestrutura que sempre teve.

escArcéus - A imprensa de uma maneira geral não têm perdoado 
os excessos verbais praticados pelos integrantes do novo governo. Der-
rubaram um ministro por causa dos chamados “laranjas”, candidatos 
de fachadas nas últimas eleições no PSL, partido do presidente e tentam 
enfraquecer outro ministro, o do Turismo, único mineiro no quadro 
ministerial de Bolsonaro. No entanto, diante de tantos escândalos que 
tivemos em governos passados, um equívoco como o praticado pelo 
ministro da Educação, Vélez Rodrigues, não é nada perante a roubalheira 
que se instalou no Brasil. Oxalá que todos os erros de um governo fosse 
um ministro mandar cantar o Hino Nacional Brasileiro.

apesar de tudo, a aprovação do governo Bolsonaro (PSL), 
que tem 59 dias, é de 60%, de acordo com as últimas pesquisas. 
Ou seja, a tão famosa crise em nada abalou a confiança do povo 
em seu governo. 

e a reforma da Previdência dos militares está atrasando o 
início da discussão da Reforma da Previdência geral que está no 
Congresso. Deputados e senadores querem conhecer primeiro o 
conteúdo do projeto dos militares.

os governos estaduais estão esperando a aprovação da Re-
forma da Previdência no Congresso para iniciar a discussão nos 
Estados. Esta é a posição do governador Romeu Zema (Novo). 

o comando do resgate das vítimas de Brumadinho já avisou: 
as buscas por corpos devem continuar por mais 50 dias. Depois 
disso, os soldados vão se afastar da região.  

um futuro luminoso e oxigenado. Neste clima, o Minas Trend 
apresenta o tema “Em Dias de Sol”. Em sua 24ª edição, o maior 
salão de negócios de moda da América Latina irá movimentar o 
Expominas, em Belo Horizonte, de 9 a 12 de abril.

acMinas

novo presidente da acMinas, aguinaldo Diniz Filho, em sua posse.
ao lado, o presidente do conselho Superior da instituição, lúcio assunção
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Domingo, dia 03 de março
Médico Neylor Lasmar

Cícero do Acordeon

José Agenor Lopes Cançado

segunda-feira, 04
Jornalista Renata Murtinho 

Décio Abud

Marina Santana

terça-feira, 05
Ex-deputado Danilo de Castro 

Vicente Faria 

Ex-deputado Djalma Diniz 

Quarta-feira, 06
Ruizinho Guimarães

Viviane Brasil 

Quinta-feira, 07
Simone Alvarenga Rabelo 

Felipe Camargo Vieira 

Patrícia Valério 

sexta Feira, 08
Padre João de Deus 

Radialista Rodrigo Rocha 

Sábado, 09
Natércia Rodrigues

William Magal

A leitura proporciona inúmeras 
oportunidades de desenvolvi-
mento, um hábito que deve ser 
estimulado sempre. Com esse 
objetivo o Sesc, integrado ao Siste-
ma Fecomércio MG, Sesc e Senac, 
renova o calendário para 2019 do 
BiblioSesc, projeto itinerante que 
oferece gratuitamente consultas 
e empréstimos de exemplares lite-
rários, além de oficinas. A iniciativa 
leva o mundo da leitura dentro de 
dois caminhões que, muito mais 
do que carregar livros, espalham 
cultura e informação. 

Neste ano, por meio de par-
cerias estabelecidas com grandes 
referências na área de saúde e 
relevantes shoppings da região, o 
BiblioSesc fará parte do cotidiano 
de milhares de pessoas impul-
sionando a formação de novos 

leitores e estimulando aqueles que 
já possuem o hábito de ler. 

Desde fevereiro, oito localida-
des da capital mineira recebem 
o projeto realizado uma vez por 
semana. São elas: Hospital Risoleta 
Tolentino Neves, todas as terças-
-feiras; Hospital Espírita André Luiz, 
todas as quartas-feiras; Hospital 
Evangélico, todas as quintas-feiras; 
Hospital da Baleia, todas as sextas-
-feiras; Via Shopping Barreiro, 
todas as terças-feiras; Hospital 
Felício Rocho, todas as quartas-
-feiras; Hospital Sofia Feldman, 
todas as quintas-feiras e em todas 
as sextas-feiras no Shopping Del 
Rey. Para conferir os horários e 
saber sobre como participar, visite 
o site sescmg.com.br.

Por meio de duas unidades 
móveis, o BiblioSesc atende a 

comunidade em geral por meio 
da consulta ao acervo no local, 
e aos funcionários da instituição 
parceira por meio do empréstimo 
de livros. Também são desenvolvi-
das oficinas que visam capacitar o 
leitor trabalhando com a interpre-
tação de textos, contos, crônicas, 
poemas, contação de histórias, 
ilustração de livros, além de mu-
sicalização de obras poéticas. O 
projeto promove uma aproxima-
ção junto ao universo literário e 
amplia o acesso à informação e 
ao conhecimento.

Para se ter uma ideia do al-
cance da iniciativa, nos últimos 
2 anos foram realizados cerca de 
20 mil atendimentos ao público, 
entre empréstimos, consultas e 
participações em oficinas literárias 
promovidas durante o período. 

BiblioSesc leva cultura
e informação de graça
com amplo acervo, bibliotecas móveis do Sesc prestam diversos serviços

institucional - viva rua - sabara
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Da redação

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

DerMatoloGiSta e MeMbro Da SocieDaDe braSileira De
DerMatoloGia – contato: luana@navescoelhocomunicacao.com.br

tereSa noViello

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Associado à gestação na maioria das 
situações, o melasma - caracterizado 
pelo surgimento de manchas escuras ou 

acastanhadas na pele - tem como principal fator 
a exposição solar. Segundo a Sociedade Brasileira 
de Dermatologia (SBD), os anticoncepcionais 
femininos, a gravidez, a genética e os raios solares 
fazem parte do grupo de condições que favore-
cem seu aparecimento. 

Uma pequena exposição aos raios ultravioletas já 
é motivo para que o melasma apareça ou volte a surgir 
em pacientes que se trataram anteriormente, sendo 
assim, os cuidados com a proteção da pele no verão 
devem ser redobrados. O melasma não tem cura, mas 
possui tratamentos capazes de torna-lo praticamente 
imperceptível. A forma mais eficaz de prevenir a sua 
volta é o deixando mais estável possível. Apesar de 
afetar com maior frequência o sexo feminino, as 
manchas também podem aparecer em homens. 

Na maioria dos casos, o rosto é o local que mais 
apresenta a ocorrência de melasma, no entanto, as 
manchas também podem afetar partes extrafaciais 
como os braços, pescoço e colo. Apesar de não 
ser uma doença ou problema grave de saúde, o 
melasma atinge a aparência do paciente e, con-
sequentemente, a sua autoestima. As mulheres 
são as que mais se sentem incomodadas com a 
hiperpigmentação da pele. 

O melasma é uma disfunção da pigmentação 
da pele, que decorre do acúmulo exagerado de 
melanina em uma determinada área. Embora não 

tenha uma cura, já existem no mercado diversos 
tratamentos que amenizam ou tornam as manchas 
praticamente invisíveis. 

O profissional indicado para realizar a avaliação, 
diagnosticar e tratar a condição, é o dermatologis-
ta. Somente ele poderá traçar qual o tratamento 
mais indicado para cada caso. Existem três tipos 
de melasma: o epidérmico, quando há depósito 
de pigmento na camada mais superficial da pele; 
o dérmico, que atinge a derme, quando o excesso 
de pigmento se deposita ao redor dos vasos su-
perficiais e profundos; e o misto, que é quando a 
ultrapigmentação atinge a epiderme e a derme. 
Então, para cada tipo será elaborado um plano de 
tratamento. 

Atualmente, os tratamentos mais frequentes 
são os peelings, podendo variar entre superficiais 
ou que atingem camadas mais profundas da pele; 
cremes despigmentantes, sendo os mais comuns à 
base de ácido glicólico, retinóico, azeláico e vitami-
na C; microagulhamentos, associados a produtos 
despigmentantes; e lasers específicos. 

Em todos os casos a orientação em comum é 
a fotoproteção. O ponto de partida em todos os 
tratamentos é a proteção contra os raios solares, 
infravermelhos e luz visível. Quem possui o melas-
ma e está em tratamento deverá aplicar um filtro 
solar específico para o problema. O produto deverá 
ser receitado pelo dermatologista, que irá detectar 
qual tipo de filtro e cosmético (spray, creme ou 
gel) será mais indicado.

Você sabe o que “corta” o
efeito do anticoncepcional?
Enjoo, tontura, cansaço ex-

tremo, variação de humor 
e atraso na menstruação. 
Não é preciso ser formado 

em medicina para saber que, na 
maioria das vezes, esses sintomas 
podem sinalizar uma gravidez. E foi 
exatamente o que eles significaram 
para a designer de joias Thamiris 
Martins. Mas, ela demorou a acre-
ditar por um único motivo: tomava 
o anticoncepcional diariamente.

Assim como ela, cerca de 100 
milhões de mulheres fazem o uso 
desse tipo de método contraceptivo, 
de acordo com dados de 2014 da 
Federação Brasileira das Associa-
ções de Ginecologia e Obstetrícia 
(Febrasgo). No Brasil, 27% das 
mulheres, em idade fértil, também 
tomam o anticoncepcional. Se-
gundo o relatório da Organização 
das Nações Unidas, (ONU) feito em 
2015, 64% das mulheres em um 
relacionamento também aderem a 
essa medicação e, no Brasil, o uso 
chegou a 79%.

Mas, o que pouca gente sabe 
é que algumas situações comuns 
do dia a dia podem cortar o efeito 
do medicamento. É o que explica o 
ginecologista Rodrigo Ferrarese. “O 
anticoncepcional é absorvido no tra-
to gastrointestinal, logo, alterações 
intestinais como diarreia, doenças 
inflamatórias no intestino e vômitos 
podem diminuir sua eficácia”.

Alguns medicamentos tam-
bém podem cortar o efeito. “A 
exemplo a fenitoína e carbamaze-
pina, ambos usados na prevenção 
de convulsões, como na epilepsia 
ou após neurocirurgia. Existe 
um grande mito em relação ao 
antibiótico também diminuir a 
proteção. Hoje sabemos que pou-
cos interferem no funcionamento 
das pílulas. Um deles é a rifampi-
cina, utilizada no tratamento de 
tuberculose”.

Diferente do que muitos pen-
sam, entorpecentes e bebidas 
alcoólicas não cortam o efeito. 
“Eles não atrapalham o metabo-
lismo da pílula, mas pode fazer 
o paciente esquecer de tomá-la 
e isso pode levar a uma gravidez 
indesejada”. 

Thamiris não sabe bem se algo 
semelhante aconteceu com ela, mas 
se recorda de ter estado gripada 
umas semanas antes de descobrir 
a gravidez. “Eu não deixei de tomar 
nem um dia a pílula, mas ingeri 
alguns remédios para aliviar os 
sintomas da gripe. Dentre eles, an-
tialérgicos e analgésicos para a dor 
de cabeça”.

Ela conta que fazia uso de an-
ticoncepcional durante 28 dias e 
depois trocava a pílula para que a 
menstruação viesse durante 5 dias. 
Mas em uma dessas trocas, o ciclo 
não iniciou. “Na hora eu sabia que 
tinha algo errado porque meu reló-
gio é muito certo. Esperei uns 2 dias 
e fiz o exame de farmácia que deu 
positivo. Minha filha tem 2 anos, não 
foi planejada, mas é muito amada”.

Segundo o ginecologista, ne-
nhum método contraceptivo é 
100% eficaz. “Nem mesmo a la-
queadura. Qualquer técnica pode 
falhar, umas mais, outras menos. 
A pílula anticoncepcional usada 
corretamente e com orientação 
médica tem falha menor do que 
uma gravidez a cada 100 mulheres”.

Ele salienta que, mesmo com 
a pílula, o uso do anticoncepcio-
nal não dispensa o preservativo. 
“Ele protege contra as infecções 
sexualmente transmissíveis, como 
sífilis e gonorreia”.

efeitos

Náuseas, tonturas e cansaço 
extremo. Dessa vez não estamos 
falando de gravidez, mas dos efeitos 

que o anticoncepcional pode trazer 
para o organismo da mulher. Em 
alguns casos, a pessoa apresenta 
tantos sintomas que atrapalham o dia 
a dia. “Na presença dessas queixas, o 
uso deve ser revisto”, explica Ferrarese

A estudante de direito Mariana 
Contas precisou cortar a pílula de sua 
vida. “Tinha tanta enxaqueca que 
não conseguia sair de casa. O corpo 
ficava horrível e vivia de TPM: ou es-
tava muito triste ou com muita raiva”.

Ela insistiu por 3 meses, mas 
decidiu voltar ao médico. “Não 
adianta ficar sofrendo. Queria a pí-
lula para ter uma segurança a mais 
e não engravidar. Tentei um outro 
remédio e meu organismo também 
não reagiu bem. Decidi ficar sem 
tomar nada por um tempo e, claro, 
não abro mão da camisinha”.

O anticoncepcional possui 
algumas restrições. “Além de 
mulheres grávidas, pacientes com 
história de trombose, como trom-
bofilias, tabagismo (acima de 35 
anos), trombose prévia e acidente 
vascular encefálico isquêmico 
(AVE) não devem usá-lo”, explica 
o especialista.

Outras doenças também reque-
rem cuidados. “A hipertensão arte-
rial não controlada, diabetes com 
complicações, enxaqueca com aura 
(aquela com sinais premonitórios 
de crise), doenças graves do fígado 
e câncer de mama prévio também 
se opõem ao uso dessas pílulas”.

orientação

Para começar a fazer uso do 
anticoncepcional diário é necessá-
rio ter orientação médica. “É pre-
ciso saber, primeiro, se ela pode 
fazer o uso do medicamento e, 
em seguida, qual deles se encaixa 
melhor devido aos efeitos de cada 
pílula no organismo. Temos vários 
tipos à disposição e cada uma 
proporciona uma consequência 
como, por exemplo, melhorar ou 
piorar a acne e o inchaço”, escla-
rece o ginecologista.

Existe um período para iní-
cio da medicação. “Ela deve ser 
iniciada junto com o começo da 
menstruação, no primeiro dia de 
sangramento. Porém, a orientação 
médica é a que vale e deve ser 
seguida”, conclui.

no Brasil, estima-se que 27% das mulheres, em período fértil, utilizam esse método contraceptivo
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leíse costa

Do oiapoque à Savassi: as máscaras
que circularam no carnaval de bh
O Carnaval do belo-horizontino 

começou bem antes dos quatro 
principais dias de folia e a preparação 
envolveu, inclusive, os trajes que serão 
usados. Dias antes da festa, o clima 
ao longo de todo o quarteirão que 
rodeia a Avenida Oiapoque, complexo 
conhecido pelas inúmeras lojas e 
camelôs da capital, era carnavales-
co. Mas entre plumas, purpurina e 
paetês, um acessório era presença 
unânime nas lojas e até bancas de 
jornais: máscaras de políticos como 
o presidente Bolsonaro (PSL) e do 
ministro da Justiça Sérgio Moro. Perto 
dali, na Rua Espírito Santo, uma loja 

especializada em adereços de festas 
tentava emplacar a venda da máscara 
do ex-presidente Michel Temer (MDB). 

Todos dividiam as prateleiras com 
personagens populares. Entre eles, 
o ator Fábio Assunção que, apesar 
de uma campanha nas redes sociais 
conscientizando sobre a dependência 
química, viu seu nome ser associado 
ao “modo Assunção” e a Jenifer do 
Tinder, interpretada pela atriz Ma-
riana Xavier do hit de Gabriel Diniz. 
Segundo os comerciantes, a máscara 
mais vendida era a de Fábio Assunção, 
mas houve cliente que disputasse a 
de Moro para completar o traje da 
fantasia de super-homem.

O dono de uma banca de jornal 
no bairro Prado, Henrique Gonçalves, 

40, presenciou a cena dos amigos que 
compraram um kit com as máscaras 
de Bolsonaro, Moro e Assunção por 
R$ 9,90. “As pessoas que compraram 
estavam brigando para ser o Moro”, 
ri. Mas nem todas, para ele, tinham 
cunho positivo. “A do Fábio Assunção 
faz alusão a deterioração do ser 
humano porque ele está sendo reco-
nhecido como ícone da esbórnia. Do 
Bolsonaro até acredito que seja por 
idolatria”, analisa. 

Diferente do comerciante que 
vendeu apenas um kit, uma loja na 
Savassi já tinha vendido uma caixa 
de 50 unidades. “Está saindo muito, 
mas não dá para saber como o pes-
soal vai usar”, comenta a funcionária 
Alaíde Santos, 32. Por lá, era possível 

comprar uma máscara de papel com 
o rosto de Moro impresso por R$ 9,99. 
Em outra loja do Centro foram encon-
tradas máscaras semelhantes a R$ 12.

transgressão dentro da ordem
O sociólogo e cientista político 

Rudá Ricci ressalta que o brasileiro 
utiliza da ironia e da sátira contra po-
líticos desde quando os blocos de ruas 
foram proibidos no início do séc. XX, 
no Rio de Janeiro. “Faz parte de uma 
pantomima que de alguma maneira 
o Carnaval retoma. Uma forma artís-
tica e livre da rua”, afirma. Segundo 
o sociólogo, a prática é comum e não 
escolhe partidos. 

Para ele, é um palpite das fábricas 
de máscaras. “Se eles foram eleitos 
e estão aparecendo, é óbvio que 

tem um eleitorado favorável. É uma 
aposta porque a última pesquisa 
divulgada demonstra que Bolsonaro 
perdeu 52% do apoio popular que 
tinha em dezembro”, avalia. 

A doutora em ciência política pela 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) Mariah Quintal acredita que 
o ministro e o presidente caíram 
no gosto dos foliões por serem as 
principais figuras do grupo político 
atualmente no poder. “Moro divide 
opiniões, assim como Bolsonaro. 
Eles se tornaram os personagens 
preferidos, ou para serem celebrados 
ou criticados e ironizados, como é de 
praxe na festa”, diz. 

Para ela, é incomum que ministros 
de governo se tornem figuras de gran-
de visibilidade, mas Moro é um caso à 

parte. “Devido às circunstâncias dos 
últimos anos, o Moro se tornou não 
apenas um juiz ou um ministro, mas 
uma figura política, principalmente 
por todo o processo de julgamento e 
condenação do ex-presidente Lula”.

Mas os representantes políticos 
na hora da folia seria uma insatis-
fação ou aproximação das pessoas 
com a política? A especialista explica 
que é um pouco dos dois. “A gente 
vive um momento muito complexo 
e polarizado. Existem aqueles que 
querem celebrar o momento, mas 
obviamente tem que os vejam como 
figuras a serem criticadas ou mesmo 
ridicularizadas”, opina Mariah. “Uma 
transgressão dentro da ordem, é 
assim que os estrangeiros definem 
o Carnaval do Brasil”, resume Ricci.

Pelo centro, bolsonaro e Moro dividiram as prateleiras com Fábio assunção e “jenifer do tinder”
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entre muitos adereços para a data, também era possível se fantasiar de ex-presidente temer
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aMM e cnM fecham parceria para 
Marcha dos Prefeitos e 36º congresso

Presidente
da AMM,

Julvan Lacerda

A parceria entre a Associação Mineira de 
Municípios (AMM) e Confederação Na-
cional de Municípios (CNM) está cada vez 
mais fortalecida, desde que o presidente 

da AMM e prefeito de Moema, Julvan Lacerda 
(MDB), tomou posse como 1º vice-presidente da 
entidade nacional. Em reunião na sede da AMM, 
em Belo Horizonte dia 26 de fevereiro, foi acertada 
a participação das duas entidades em seus maio-
res eventos: em Minas Gerais, no 36º Congresso 
Mineiro de Municípios; e em Brasília, na Marcha 
dos Prefeitos.

Participaram da reunião o superintendente exe-
cutivo da AMM, Rodrigo Franco; Marta Feitosa, da 
área técnica de Turismo; Mário Augusto Ribas, 
presidente da Organização das Cidades 
Brasileiras Patrimônio Mundial; o consultor 
da CNM, Ângelo Roncalli e o coordenador-
-geral de Comunicação, Lu Pereira.

Ficou acordado, conforme já havia sido 
articulado na reunião do Conselho Políti-
co da CNM, que a primeira reunião itine-
rante do Conselho, com representantes 

A
M

M

de todas as associações municipalistas estaduais e 
diretores da Confederação, será em Minas Gerais, 
durante o 36º Congresso Mineiro de Municípios, 
promovido pela AMM em maio, na capital mineira. A 
CNM também contará com um estande no Congresso 
em Minas.

Além de conhecer a sede da AMM, os técnicos 
também falaram sobre a presença da AMM na 
“Marcha a Brasília” que contará com estande da 
entidade mineira e a presença de centenas de 
prefeitos do Estado.
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alencar SantoS Viana Filho

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

loraynne araujo

“Há muitas mulheres

competentes que

ainda irão se destacar

no Corpo de

Bombeiros e, hoje,

por sinal, várias

já fazem isso”

Já me pronunciei sobre 
este assunto, mas como 
as autoridades respon-
sáveis não tomaram 

conhecimento, volto a ele espe-
rando que o secretário de Obras 
de Belo Horizonte, que a direção 
da  BHTrans e até mesmo o 
prefeito Alexandre Kalil (PHS) 
possam, quem sabe desta vez, 
tomarem conhecimento e as 
devidas providências, visando 
melhorar o trânsito no Complexo 
da Lagoinha, facilitando a vida 
de milhares de  usuários do 
transporte público urbano, além 
de todos os outros motoristas de 
táxi, aplicativos e particulares 
que, diariamente, circulam na 
região e precisam enfrentar o 
trânsito caótico do local.

O que acontece no Comple-
xo da Lagoinha é que além do 
imenso tráfico de veículos vindos 
das regiões Norte e Nordeste da 
capital, naquele local, existe a 
Rua Além Paraíba que termina 

no Complexo. Em muitos casos, 
os veículos que saem da Além 
Paraíba tentam acessar a via 
que dá acesso ao viaduto para o 
Barro Preto, cruzando totalmente 
o Complexo, sem nenhuma sina-
lização, já que no local não existe 
semáforo. 

Para complicar ainda mais, 
quando se vem pela Avenida 
Antônio Carlos para acessar o 
viaduto que dá acesso ao Cen-
tro e a Avenida Olegário Maciel 
existem quatro pistas que se 
reduzem para duas quando se 
chega próximo ao viaduto. O 
problema maior é que além do 
intenso trânsito local, não há 
faixas de sinalização de trânsito 
no chão, portanto, quatro faixas 
se transformam em duas, tor-
nando um caos total o trânsito 
na região.

Além disso, nunca temos 
agentes de trânsito por ali, tanto 
do Estado, como do Município, 
deixando por conta dos “esperti-

nhos” ou daqueles que possuem 
veículos maiores a preferência no 
local. Algumas providências deve-
riam ser tomadas urgentemente, 
principalmente pela Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte. 
Primeiro, pintar as faixas no chão, 
facilitando a visualização dos mo-
toristas, principalmente quando 
chove. Segundo, os motoristas 
que descem a Além Paraíba, no 
último quarteirão, deveriam ser 
descolocados para a Avenida 
Antônio Carlos, evitando-se cru-
zarem em pleno Complexo da 
Lagoinha para acessarem o Barro 
Preto. Ou seja, o último quartei-
rão deveria ser contramão. Final-
mente, manter, principalmente, 
nos horários de trânsito intenso 
agentes de trânsito, evitando-se 
os abusos diários que se verifica 
no local. Acredito que são medi-
das simples e com pouco gasto 
financeiro, mas com um grande 
alcance para a população que 
circula na região.

o trânsito no complexo da lagoinha

Foliões e condomínios devem ficar
atentos à segurança no Carnaval

#ondeelaQuiser

Pilote como umA mulHer

Imagine ser capaz de fazer 
uma das manobras mais 
difíceis em um salvamento 
de helicóptero, ocupar um 

alto cargo na política ou ganhar 
34 campeonatos de poker. Muito 
provavelmente vieram a sua men-
te nomes masculinos, mas todos 
esses feitos foram realizados por 
mulheres.

Falta pouco para celebrarmos o 
Dia Internacional da Mulher e o edi-
ção do brasil quer destacar, por meio 
da série #OndeElaQuiser, aquelas 
que quebram barreiras e abrem 
caminhos em uma sociedade que 
divide algumas profissões por gênero 
e duvida da capacidade feminina em 
desempenhar funções taxadas como 
de homens. 

Elas são mestre de obras, me-
cânicas, motoristas de ônibus, 
frentistas, engenheiras, jogadoras 
de futebol, profissionais de TI etc 
e vêm provando que lugar de mu-
lher é onde ela quiser. Uma delas 
é a major Karla Lessa, 38, nossa 
primeira entrevistada de uma série 
de quatro reportagens. 

Karla é pilota do Corpo de 
Bombeiros de Minas Gerais há 19 
anos e ganhou destaque nacional 
após o resgate feito durante o rom-
pimento de uma barragem da Vale 
no Córrego do Feijão, Brumadinho. 
Na ocasião, ela parou o helicóptero 
no ar para o salvamento de uma 
pessoa. Essa manobra é conside-
rada por especialistas como uma 
das mais difíceis.

Para se ter uma ideia de como 
a carreira escolhida é ocupada 
quase que exclusivamente por 
homens, no Brasil, apenas 1,4% 
dos pilotos são mulheres. Além 
disso, a inclusão do sexo feminino 
nas corporações é recente: no ano 
passado, o Corpo de Bombeiros 
completou 25 anos da primeira 
turma formada por elas. Isso só 
aconteceu graças a lei nº 11.099, 
em 18 de maio de 1993, que 
proporcionou a 80 mulheres o 
ingresso no Curso de Formação de 
Soldados.                    

Devido a isso, a major comen-
ta que, quando criança, nunca 
pensou em ocupar a posição pro-
fissional onde está. “Não passava 
pela minha cabeça ser pilota. Eu 
queria ser professora, cientista, 
talvez médica e até advogada, 
mas pilota não. Ainda é novidade 
mulher ocupar altos postos na 
corporação e muitas coisas ainda 
são tratadas como novidade. Mas, 
com tempo, isso tende a mudar. Há 
muitas mulheres competentes que 
ainda irão se destacar no Corpo de 
Bombeiros e, hoje, por sinal, várias 
já fazem isso”.

O interesse de Karla pela car-
reira militar causou certo estranha-
mento em sua família, mas devido 

aos exemplos femininos com quem 
convivia dentro de casa, conseguiu 
vencer as desconfianças. “Meu pai, 
no primeiro momento, me acon-
selhou dizendo que ser bombeiro 
não era coisa para mulher, mas 
nunca apresentou dificuldades ou 
empecilho para me apoiar quando 
precisei. As mulheres da família 
são muito geniosas, guerreiras e 
possuem personalidades fortes. 
Muitas eram arrimo de família. Por 

exemplo, minha avó por parte de 
mãe era extremamente corajosa, 
tinha muita energia e disposição 
para aventuras. Acho que esses 
exemplos e a estrutura familiar 
em que fui criada tornou a minha 
escolha algo natural”.

A vocação para comandar 
helicóptero surgiu no curso de 
formação do Corpo de Bombei-
ros, quando teve contato com a 
aeronave. “Tive uma boa sensa-

ção quando voei e, para quem 
gosta, isso vicia. Além disso, o que 
mais me motiva também é que o 
piloto consegue permanecer no 
atendimento das ocorrências por 
mais tempo do que em relação 
aos demais postos. No Corpo de 
Bombeiros, à medida que você vai 
atingindo cargos mais elevados, 
a tendência é ficar mais voltado 
para os serviços administrativos. A 
aviação é uma exceção, pois con-
sigo trabalhar na administração, 
mas também no atendimento à 
população”. 

Para conseguir chegar à exce-
lência e dominar a manobra que a 
fez conhecida no Brasil todo, Karla 
precisou de 9 anos. “O caminho 
até a posição e função que cheguei 
exigiu muito estudo, treinamento, 
trabalho e dedicação”. 

Apesar das mudanças já alcan-
çadas, as mulheres ainda enfren-
tam o machismo. Ela ressalta que a 
corporação possui legislação para 
não reproduzir essas distorções. 
“Por sua vez, esse grupo é uma 
amostra da sociedade e sofre influ-
ência do contexto histórico-social 
em que está inserido. Por isso, já 
houve casos em que ouvi comentá-
rios de colegas com fundo precon-
ceituoso relacionado à mulher”. 

Dia inesquecível 

A major relembra que o dia 
da queda da barragem era uma 
manhã tranquila até o momento da 
ligação que solicitou o atendimento. 
“Saímos daqui sabendo apenas 
que era um rompimento, mas não 
fazíamos ideia do que estava acon-
tecendo. Só tomamos noção do 

que era quando chegamos ao local 
e vimos o desespero das pessoas”. 

Os trabalhos da corporação 
ainda continua na área e não há 
previsão de quando irá terminar. 
“Essa é a maior operação do Corpo 
de Bombeiros no Estado, então 
também é a maior que estive 
presente. Em Mariana, as buscas 
duraram 2 meses e lá foram 19 
mortos. Agora estamos falando 
em mais de 100 desaparecidos”.  

Questionada sobre o que 
achou da sua fama repentina, Kar-
la afirma que foi um momento de 
sorte. “Estou acostumada a fazer 
vários resgates aéreos, então isso 
é comum pra mim. Naquele dia, 
houve várias coincidências, como 
a gravidade do acidente e ter uma 
emissora de televisão filmando ao 
vivo e em um ângulo excelente. 
Até eu chegar em casa, não sabia 
do tamanho da repercussão das 
imagens, quem me informou isso 
foi o meu marido e depois recebi 
várias mensagens”. 

inspiração 

Karla é a segunda mulher 
que comanda um helicóptero no 
Corpo de Bombeiros, mas devido 
ao destaque que teve na imprensa 
nacional, ela é uma inspiração 
para as crianças. “Várias sobrinhas 
vieram falar comigo que querem 
entrar para o Corpo de Bombeiros 
como eu fiz. Acho que a exposição 
foi importante para mostrar para 
meninas e meninos que há várias 
possibilidades de carreira dentro 
da corporação e, acima de tudo, 
mostrar o real motivo do nosso 
trabalho: salvar vidas”, finaliza.
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A expectativa da prefeitura de Belo Horizonte é de 
receber quase 5 milhões de foliões neste ano. Além da 
área central, muitos bairros, que ficavam praticamente 
desertos nos anos em que a capital exportava turistas, 
agora recebem blocos que atraem milhares de pesso-
as. Por isso, moradores e síndicos de condomínios têm 
que estabelecer regras de segurança para preservar o 
patrimônio e a integridade dos moradores.

A segurança no Carnaval foi discutida em uma reu-
nião na sede do Consep 20 (Conselho Comunitário de 
Segurança Pública), no início de fevereiro. O presidente 
do Sindicato dos Condomínios Comerciais, Residenciais 
e Mistos de Minas Gerais (Sindicon MG) e advogado 
especializado em direito condominial, Carlos Eduardo 
Alves de Queiroz, participou do encontro. 

O conselho fica na sede do 16º Batalhão da Polícia 
Militar, no bairro Santa Tereza, região Leste da cidade, 
um dos bairros preferidos para quem curte a festa de 
Momo. Na ocasião, a PM falou sobre como garantir a 
segurança nos blocos, orientando a comunidade a ficar 
atenta aos furtos, principalmente. É grande o número de 
ocorrências de furtos e roubos de celulares nos blocos. 
Centenas de casos foram registrados no ano passado.

Além disso, “é preciso também ficar de olho na 
segurança do condomínio. Um descuido pode permitir 
que criminosos aproveitem a época para entrar no 
prédio”, afirma Queiroz.

temporada 

Um grande motivo de preocupação dos síndicos 
nos últimos anos é o aluguel de apartamentos para 
curta temporada. Essa modalidade de hospedagem 
virou febre no mundo inteiro e é uma alternativa para 
os altos preços dos hotéis, principalmente no Carnaval.

Entretanto, quando se trata de unidades em con-
domínio, a entrada de desconhecidos pode ser um 
problema, tanto que em diversos Estados já há deci-
sões judiciais proibindo a prática. “O síndico precisa 
ter um certo controle de quem vive no condomínio. 
E as pessoas que moram nos prédios têm que seguir 
regras de conduta e segurança. Quando um aparta-
mento começa a receber hóspedes pagantes, eles se 
sentem no direito de usar e abusar das dependência 
dos prédio como se fosse um hotel e isso não está certo. 
Além disso, o aluguel de curta temporada desvirtua a 
finalidade do condomínio, que é de moradia, não de 
pensão”, diz o presidente do Sindicon MG. 

Vigilância 

Se for viajar, o síndico deve fazer antes uma ve-
rificação completa nos sistemas de monitoramento 
do prédio para saber se as câmeras, cercas elétricas e 
alarmes estão funcionando corretamente. Se não es-
tiverem, ele deve acionar a empresa responsável para 

fazer os reparos necessários. “Já aconteceram casos 
de síndicos que viajaram e tiveram que interromper o 
divertimento porque o sistema de segurança deu pane. 
É preferível verificar antes a ter essa dor de cabeça no 
meio do feriado”, alerta Queiroz.

Ao mesmo tempo, os porteiros devem ser orien-
tados a ficarem atentos à movimentação na rua, 
especialmente em locais muito desertos ou que, ao 
contrário, tem concentração de blocos de Carnaval. 
Nesse segundo caso, entre as centenas de foliões que 
estão ali para se divertir, há sempre os mal intencio-
nados, que aproveitam a festa para furtarem carteiras, 
celulares, etc. Eles também se aproveitam de brechas 
e entram nos edifícios para assaltar.

Moradores 

 Já quem vai ficar em casa durante o Carnaval e 
não tem porteiro é imprescindível que tenha muito 
cuidado ao abrir o portão. Quem optar por fazer 
pedidos com entrega em casa não deve permitir 
que o entregador entre no edifício. Sempre busque 
o pedido na portaria. Também não abra o interfone 
para pessoas e oriente os idosos a desconfiarem de 
quem bate dizendo que tem parentes no prédio, mas 
não lembram o número do apartamento. Esse é um 
velho golpe que ainda pega muita gente despreveni-
da. Jamais abra o portão para quem estiver usando 
capacete. Vá à janela com frequência para conferir o 
movimento na rua e não se esqueça de fechar o por-
tão da garagem sempre que entrar ou sair do prédio.

Os síndicos devem repassar todas as orientações 
para condôminos e funcionários para garantir um 
Carnaval mais seguro.

Presidente do Sindicon MG,
carlos eduardo alves de Queiroz
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O prefeito de Juiz de Fora, Antônio 
Almas (PSDB), e membros da “Sala de 
Operações da Dengue” apresentaram 
um panorama sobre a situação epide-
miológica do município este ano. A Pre-
feitura de Juiz de Fora (PJF) anunciou 
uma força- tarefa de combate ao Aedes 
aegypti, durante toda semana, no bair-
ro Borboleta, onde foram registradas 
23 notificações de dengue, região com 
a maior incidência da doença na cida-
de. O descarte irregular do lixo também 
entrou na pauta. Nos últimos meses, o 
Departamento Municipal de Limpeza 
Urbana (Demlurb) recolheu mais de 
21 mil toneladas de lixo descartados 
irregularmente.

A força-tarefa no bairro teve início 
no dia 25, e foi até dia 29, com partici-
pação de 80 pessoas, oito caminhões e 
duas máquinas. A PJF mapeou os imó-
veis com acúmulo de inservíveis para 
limpeza e autuar os proprietários de 
lotes ou casas abandonadas. A Secre-
taria de Saúde deslocou 38 agentes de 
combate a endemias e três supervisores 
para vistoriar residências e comércio. E 
o Demlurb realizou limpeza e capina 
em todo o bairro, com recolhimento 
de entulho.

 
casos notificados

Até o dia 22, a Secretaria de Saúde 
(SS) registrou 325 notificações, sendo 

173 de dengue e 144 de chikungunya. 
Deste total, já foram confirmados 56 
casos de dengue e 82 de chikungunya. 
Como constatado no último Levanta-
mento Rápido de Índices para Aedes 
Aegypti (Liraa), realizado em janeiro, 
e que apontou índice de infestação 
de 3,7, Juiz de Fora está em estado de 
alerta em relação à doença.

O número de notificações nas 
oito primeiras semanas deste ano já 
supera os registros do mesmo perío-
do de 2010 (173) e 2013 (224), anos 
epidêmicos. Contudo, as notificações 
são bem menores que 2016, ano mais 
crítico da doença na cidade, quando 
foram registradas mais de 10 mil 
registros durante as oito primeiras 
semanas.

Apesar de as notificações esta-
rem relacionadas a 88 bairros, os 
casos estão mais concentrados em 
duas localidades: Granjas Betânia e 
Borboleta. Cerca de 78% dos casos de 
chikungunya (113 das 144 notificações) 
foram registrados em Granjas Betânia. 
A Secretaria de Saúde fez um bloqueio, 
desde 14 de janeiro, impedindo que a 
doença se proliferasse pelos bairros 
vizinhos.

O Exército continua apoiando os 
trabalhos de combate ao Aedes. Cer-
ca de 240 militares já vistoriaram 54 
bairros desde outubro do ano passado.

bh SeDia Feira De eStÉtica

O mercado de beleza segue em 
vasta expansão. A Professional 
Fair, feira que atrai inúmeros 
profissionais e clientes do setor, 

mostra que Minas Gerais está na rota do 
segmento. Agora a novidade é para quem 
curte estética, cílios e micropigmentação 
de sobrancelhas. O evento ocorre nos dias 
17 e 18 de março, no Expominas.

A “Estética e Micro - Feira e Congres-
so” vai reunir milhares de profissionais 
do mercado que irão trazer produtos e 
tendências do setor. Cerca de 50 empre-
sas, representando 200 marcas, devem 
marcar presença com uma programação 
diversificada, que inclui congressos, 
simpósios, workshops e diversos cursos 
para atualização e qualificação do pro-
fissional.

A expectativa é que seja movimen-
tado R$ 10 milhões em negócios e que 
circule cerca de 9 mil visitantes. Segundo 
a Fire Eventos, empresa responsável pela 
organização, há uma crescente demanda 
por esses procedimentos, principalmente, 
nos segmentos de micropigmentação 
e cílios. Só o de micropigmentação 
acumulou um crescimento de 250% nos 
últimos 2 anos. 

O diretor da Fire, Alexandre Araújo, 
explica que o objetivo principal é trabalhar 
um conceito que una o lançamento de 
produtos com a capacitação profissional. 
“Para isso teremos três grandes congres-
sos internacionais. Além da oportunidade 
de empresas fortes no setor encontrarem 
novos distribuidores ou representantes 
comerciais, em Minas e outros Estados, 
já que 35% do público do evento vem 
de fora”.

Atualmente, Minas é o segundo 
polo no setor de beleza, ficando atrás 
apenas de São Paulo. “Isso demonstra a 
importância do Estado não somente na 
produção de produtos, como também 
na prestação de serviços pela qualidade 
de seus profissionais que se dedicam ao 
segmento de beleza”.

estética é quando as pessoas 
fazem vários tratamentos 
com o objetivo de melhorar 
a aparência física.

Micropigmentação é uma 
técnica cosmética que usa 
maquiagens, mas de forma 
permanente, principalmente 
no rosto, lábios e pálpebras. 
Atualmente, muitas pessoas 
tem feito a micropigmenta-
ção de sobrancelhas.

cílios: É possível acordar 
como se já estivesse de rímel. 
A técnica de alongamento de 
cílios 3d tem ganhado cada 
vez mais adeptas. O resultado 
é supernatural.

entenda:

as inscrições podem ser feitas no site www.esteticaemicro.com.br.
Por lá, você encontra mais informações ou pelo telefone: (31) 3565-8682

nos dias 17 e 18 de março, expominas será
palco para inúmeras novidades do setor

Pi
xa

ba
y

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

Prefeitura de Juiz de Fora anuncia
força-tarefa de combate ao Aedes

Prefeito esteve presente na coletiva
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http://www.esteticaemicro.com.br/
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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

Michelão defende cntur. O presidente da 
Federação Nacional do Turismo (Fenactur), Michel 
Tuma Ness, desmentiu a informação de Alexandre 
Sampaio sobre sua possível adesão à Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). Michelão disse que a afirmação do presi-
dente da Federação Brasileira de Hospedagem 
e Alimentação (FBHA) é mentirosa. Além disso, 
ele afirmou também que, como vice-presidente 
e fundador da Confederação Nacional do Turismo 
(CNTur), mantém sua fidelidade à entidade, apesar 
da pressão.

Desafio global. Preocupada com o conforto 
e a comodidade dos hóspedes com ou sem 

mobilidade reduzida, a Acorhoteis desenvolveu 
o conceito smart room. Ele foi desenhado pelo 
departamento de soluções de design em Paris e 
projetado pelo designer Didier Versavel. 

 
curso de manipulação. O Sindicato de Hotéis, 

Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte 
e Região Metropolitana (Sindhorb) e a Associação 
Mineira de Bares, Restaurantes, Hotéis e Lanchonetes 
(Amibar), em parceria com a Alimentum Consultoria, 
vai realizar mais um curso na área de manipulação de 
alimentos, exigido pela Anvisa . O curso terá a duração 
de 5 dias, de 11 até 15 de março, das 15h às 19h. As 
inscrições poderão ser feitas pelo site do sindicato.

c a n a l   a b e r t o

VenceDoreS aSSProM/tjMG

lAvourA tAmBém é luGAr de mulHer

Além do excelente aprendizado 
técnico adquirido durante o progra-
ma, os adolescentes trabalhadores 
do TJMG também têm a oportuni-
dade de desenvolverem suas habili-
dades em diversas ações realizadas 
com a parceria da Assprom.

Programa Olé: iniciativa da 
Vara Infracional da Infância e da 
Juventude, por meio da Desem-
bargadora Valeria Rodrigues, 

entre 2009 e 2012, atendeu 14 
jovens, com finalidade preventiva, 
retirando o adolescente do meio 
da criminalidade, diminuindo a 
reincidência, promovendo o res-
gate da cidadania e a reinserção 
social.

Projeto Porto: objetiva a contra-
tação de adolescentes em cumpri-
mento da medida socioeducativa. Já 
foram beneficiados 56 jovens.

Museu do Judiciário: são promo-
vidas visitas mediadas com atividades 
pratica de júri simulado. Mais de 300 
adolescentes atendidos.

Orquestra Jovem: oferece apren-
dizado musical a adolescentes em 
situação de vulnerabilidade. Mais de 
200 adolescentes foram beneficia-
dos, desde 2012. Muitos se tornaram 
monitores na orquestra.

Fonte: Jornal da Assprom

O protagonismo feminino na 
cadeia de café vem crescendo e 
mulheres com trajetórias moldadas 
pela iniciativa e empreendedorismo 
vem marcando a história do produ-
to. Marisa Contreras, produtora em 
Areado, Sul de Minas, é uma delas.

No encerramento do Encafé, ela 
compartilhou sua experiência com 

os participantes. Marisa certamente 
não é o tipo de pessoa que deixa a 
vida passar e as coisas acontecerem 
ao seu bel-prazer. Quando deci-
diu deixar a vida de farmacêutica 
bem-sucedida na cidade e apostar 
na fazenda capoeira café, trabalhan-
do ao lado do marido, ela trouxe 
para si a obrigação que sua decisão 

tinha que dar certo. E deu. A antiga 
fazenda produtora de commodity 
hoje é reconhecida pela sua produ-
ção de cafés especiais, exportando 
para quatro países. 

Marisa conta que chegou a 
rodar café no terreiro por 15 dias 
só para garantir que o processo de 
secagem daria certo.

A o ritmo de grandes sucessos carnava-
lescos, o segundo fim de semana da 
temporada do Samba de Boteco 2019 
levou grande público ao galpão de Del-

phi. Entre sexta-feira e domingo, a programação 
do pré-Carnaval reuniu muita gente para curtir as 
apresentações de blocos e grupos musicais locais 
e regionais.

No dia 15,  su-
biram ao palco o 
bloco Ivete não Veio 
e a banda JC Samba. 
No sábado, foi a vez 
de MinaBloco e Oi 
de Gato. Fechando 
a  temporada,  no 
domingo,  a  festa 
começou mais cedo 
e foi embalada pelo 
bloco Chevette Véio 
e pela banda Mag-
natas do Samba, de 
Belo Horizonte.

A foliã Thaís Fer-
reira Braga, 19, disse 

que é uma receita afinada e de sucesso. “Gostei 
muito. Aconselho todos a participarem no ano 
que vem”, exaltou. Já Maria Clara Faria, 18, 
acredita ser uma festa para todas as idades, que 
movimenta a cidade, fazendo um aquecimento 
para o Carnaval e trazendo a alegria e a felicidade 
do samba. 

renda
Para os estabe-

lecimentos partici-
pantes, o Samba de 
Boteco representou 
a chance de aliar 
diversão e geração 
de renda. “É uma 
excelente oportuni-
dade. Quem partici-
pa ganha, a gente 
que trabalha com o 
comércio também 
ganha, então todos 
saem bem. É um 
evento positivo”, des-
tacou o empresário 
Márcio Ricardo.

Prefeito de Fabriciano doa terreno para
construção da câmara dos Vereadores

O prefeito de Coronel Fabricia-
no, Dr. Marcos Vinicius (PSDB), as-
sinou no dia 21, o termo de cessão 
de um terreno para a construção 
da sede própria da Câmara Muni-
cipal, que atualmente funciona em 
um imóvel alugado. A área cedida 
possui 896,09m² e se localiza no 
bairro Santa Helena, na Avenida 
Sanitária.

Os principais objetivos da doa-
ção do terreno é promover econo-
mia, visto que o poder legislativo 
gasta anualmente cerca de R$ 
198 mil com aluguéis; melhorar 
a localidade para o maior acesso 
da população e possuir um prédio 
que atenda às exigências de aces-
sibilidade. 

Estiveram presentes os vere-
adores Ronilson Burrinho (PSB), 
Beto Cavaleiro (MDB), Canídia 
(PCdoB), Sargento Francisquini 
(PSDB), Luciano Lugão (Pros), 
Adriano Martins (MDB), Cristiano 
do Cais (PV), Nélio do Abacaxi 
(PTdoB), Relé (PCdoB) e Dr. Sandro 
(PPS).

“Começamos com este projeto 
no mandato do vereador Luciano 
Lugão e vamos continuar com o 
novo presidente, Adriano Martins. 
Nosso objetivo é entregar a nova 
sede ainda neste mandato, pois 
sabemos que é um sonho para 
os vereadores e que irá beneficiar 

toda a população com uma infra-
estrutura mais moderna”, explica 
o prefeito.

Foram apresentadas pelo Exe-
cutivo duas opções para a ob-
tenção da nova sede: doação do 
prédio atual do Fórum da Comarca 
de Coronel Fabriciano para o muni-
cípio em troca de uma área para a 
construção de uma nova sede para 
o Fórum; outra alternativa é a aqui-
sição de um empréstimo por meio 
da Caixa Econômica Federal para 
desconto no duodécimo da Câma-
ra, com carência de 24 meses. Os 
vereadores irão estudar as opções.

Para os vereadores, este proje-
to só foi possível devido à parceria 

firmada entre o Poder Executivo e 
o Legislativo. “Temos um só foco 
e agradecemos ao prefeito, que 
esteve conosco desde o início do 
projeto, pela sensibilidade e o 
interesse em não só nos ajudar na 
questão do terreno, mas sim em 
pensar meios financeiros para a 
execução”, afirma o presidente da 
Câmara.

Durante a reunião também foi 
encaminhado ao legislativo um 
projeto de lei que eleva em 28% 
o percentual de crédito adicional 
de suplementação. O objetivo é 
atualizar a lei orçamentária de 
acordo com o entendimento anual 
de contas.

Marcos Vinicius: “nosso objetivo é
entregar a nova sede ainda neste mandato”

PM
CF

Samba de Boteco reúne milhares de 
pessoas no pré-Carnaval de Itabirito

Público itabiritense prestigiou
atrações locais e regionais

PM
I

13º Salão do Turismo da ABAV-MG

josé Maurício de Miranda
Gomes, presidente da ABAv-mG
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Associação Brasileira de Agên-
cias de Viagens de Minas Gerais 
(ABAV-MG) acontece dia 15 de 
março de 2019, das 9h às 19h, no 
Dayrell Hotel & Centro de Con-
venções. O evento é considerado 
o mais importante acontecimen-
to turístico da capital mineira e 
reúne profissionais especializa-
dos no setor de todo o Brasil, 
entre eles, agentes de viagens, 
empresários e jornalistas.

O salão anterior, realizado 
em março de 2018, foi consi-
derado o maior evento já feito 
pela entidade mineira, batendo 
o recorde de estantes, inscrições 
antecipadas e público. A estima-

tiva é que o de 2019 ultrapasse 
os números do 12º Salão do 
Turismo, gerando a movimen-
tação do mercado e a projeção 
de novos negócios.

José Maurício de Miranda 
Gomes, presidente da ABAV-MG, 
afirma que a melhora do mer-
cado motiva os profissionais na 
participação de feiras e eventos, e 
isso vem sendo demonstrado não 
apenas no salão, mas também 
em todas as palestras e cursos 
realizados dentro da associação. 
“Sentimos que as pessoas estão 
mais animadas e empolgadas 
com o setor e sem dúvida isso 
fortalece o evento” ressalta.

Fonte: Abavmg
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o seu consórcio multibrasileiro

leíse costa

O mundo do futebol 
amanheceu naquela 
sexta-feira, dia 8 de 
fevereiro de 2019, 

com uma notícia trágica: 10 
jovens das categorias de base 
haviam morrido em um incên-
dio durante a madrugada nas 
instalações do Ninho do Uru-
bu, como é conhecido o centro 
de treinamento do Flamengo, 
clube mais popular do país.

Após todas as informa-
ções divulgadas referentes 
ao ocorrido com os atletas 
das categorias de base do 
Flamengo, no Centro de Trei-
namento do Ninho do Urubu, 
muitas perguntas ainda estão 
sem respostas. São questões 
que vão desde a construção 
do alojamento, a sua regu-
larização perante aos órgãos 
competentes e fiscalizadores, 
sucessivas multas ao local da 
tragédia e também como os 
dirigentes deixaram 24 ado-
lescentes sozinhos dentro de 
um container.

Tivemos nesta triste tra-
gédia (aliás, muito se discute 
se podemos mesmo chamar 
o ocorrido de tragédia ou 
qualificá-la, em verdade, 
como negligência e irres-
ponsabilidade) a perda de 
10 vidas, 10 sonhos, 10 fa-
mílias que de uma forma 
cruel e inimaginável foram 
destroçadas. Infelizmente, as 
ditas tragédias em nosso país 

acontecem de forma sucessi-
va, seja por fogo, por lama, 
por descaso, pelas “vistas 
grossas” e atos de irrespon-
sabilidades sem precedentes. 

Eventos como este ocor-
rido no Rio de Janeiro não 
podem ser classificados como 
simples obra do acaso ou 
mesmo uma fatalidade. O 
trágico acontecimento no 
Ninho do Urubu, onde tiveram 
a capacidade de transformar 
contêineres em alojamento 
para atletas e os colocaram 
onde estava previsto apenas 
um estacionamento, definiti-
vamente, merece uma inves-
tigação rigorosa e punição 
exemplar aos responsáveis, 
até porque, jovens vidas foram 
precocemente ceifadas. 

Algumas perguntas preci-
sam ser esclarecidas: por que 
tantas multas aplicadas pela 
prefeitura carioca ao Flamen-
go? Por que nenhum sistema 
de alarme ou sensor foi acio-
nado contra o incêndio? Se o 
sistema de ar condicionado 
não estava em perfeitas condi-
ções de funcionamento, quem 
do clube fiscalizava ou era res-
ponsável por tudo isso? Como 
manter alojamentos naqueles 
moldes, sem que houvesse 
todas as licenças necessárias? 
Onde está o Ministério Público 
da Vara da Infância e Juventu-
de para fiscalizar o local dos 
fatos, bem como a atividade 

daqueles adolescentes? Já é 
sabido que não havia permis-
são da prefeitura para aquela 
instalação. Por que ignorar 
possíveis riscos e descumprir 
normas? Seria a garantia da 
impunidade ou o velho jeiti-
nho brasileiro de resolver as 
coisas pelas vias impróprias?

Nosso grande defeito é 
sempre pensar em providên-
cias somente após os trágicos 
acontecimentos. A prevenção 
parece algo muito difícil. Nos-
sa incapacidade de agir pre-
ventivamente salta aos olhos 
e custa muito caro. Não estou 
me referindo ao lado material 
(perfeitamente reversível), 
mas sim à perda de vidas, 
bem sagrado e mais precioso 
que temos. 

Se todos concordam que 
fatos assim poderiam ser 
evitados em grande parte, 
de alguma forma, há sempre 
algum grau de negligência, 
maior ou menor, que os favo-
reça. Portanto, como já dito 
alhures, não podem ser só 
fruto do acaso ou mera fatali-
dade. A impunidade e o vício 
da improvisação e medidas 
paliativas presentes no dia a 
dia do brasileiro, contribuem 
sobremaneira para o aumento 
desses traumáticos e danosos 
eventos. 

Várias são as perguntas, 
mas, por ora, poucas respos-
tas! Afinal, até quando?

campeonato Mineiro de rally
desembarca em Patos de Minas

A cidade mineira de Patos 
de Minas, localizada 
na região do Triângulo 
Mineiro, já tem data 

para estrear no calendário dos 
campeonatos brasileiros de rally: 
de 15 a 17 de março. Organizado 
pelo grupo Rallymakers, a compe-
tição vai contabilizar pontos para 
a primeira e a segunda etapas dos 
campeonatos Brasileiro de Rally 
Cross Country (CBA), Brasileiro de 
Rally Baja (CBM) e o Mineiro de 
Rally de 2019. 

Quando for autorizada a lar-
gada, pilotos e navegadores das 
categorias motos, quadriciclos, 
UTVs e carros vão acelerar por 
um percurso de 420km que vai 
percorrer as trilhas do município de 
Presidente Olegário, cerca de 29km 
de Patos de Minas. De acordo com 
um dos organizadores Fernando 

Bentivoglio, o roteiro contemplará 
as regiões de Tiririca, do Facão, 
da Bananeira, do Pé do Morro, do 
Cruzeiro da Prata, de Boa Vista, 
do Piçarão, de Vargem Grande e 
da Lobeira. “Fomos muito bem 
acolhidos pelas autoridades de 
Patos de Minas, que colaboraram 
com o respaldo logístico e técnico 
para entregarmos aos participan-
tes um evento memorável, digno 
de uma abertura de temporada. É 
gratificante poder levar a estrutura 
do rally à região”, disse. 

Para o diretor de Esportes da 
Secretaria Municipal de Cultura, 
Esporte e Lazer de Minas, Alex 
Peres Moreira, o foco é oferecer 
uma excelente recepção a todos 
os envolvidos com o objetivo de 
que o município seja inserido 
definitivamente no calendário 
nacional do esporte. “Disponi-
bilizaremos toda a equipe da 
Diretoria de Esportes para atu-
ar junto aos organizadores na 
liberação do certame, além do 
apoio logístico e área da Ceasa 
Municipal, onde serão instalados 
os boxes das equipes”, afirmou 
Moreira. Segundo o diretor, 
eventos desse porte despertam 
a curiosidade da população e 
movimentam a cidade como um 
todo. “O Rally Minas Brasil trará 
uma grande promoção turística 
e, consequentemente, um au-
mento na nossa movimentação 
econômica enquanto estiver por 
aqui”, completou. 

Faca nos dentes

“Sangue nos olhos e faca 
nos dentes” é como Marco Túlio 
Lana, campeão do Campeonato 
Brasileiro de Rally do ano passado, 
descreve sua expectativa nesse iní-
cio de campeonato. “A esperança 
é grande para primeira etapa do 
campeonato brasileiro. É hora de 
recomeçar para garantir o título 
de 2019. Estamos prontos para 
a briga”, disse o empresário de 
Divinópolis. 

O piloto patense Cristiano Batista 
também garantiu lugar no grid. A 
bordo de um Can Am X3, ele afirma 
que não medirá esforços para buscar 
o troféu de campeão na categoria 
UTV Pro Elite. “Estou confiante e feliz 
pela etapa de abertura ser na minha 
cidade. Tenho certeza de que será 
uma disputa eletrizante, junto aos 
melhores pilotos do país”, disse ele. 

O representante de Juiz de Fora 
Marcelo Mendes começou navegan-
do com seu pai e já competiu até fora 
do Brasil. “Sempre fiz trilha com ele 

e foi assim que aprendi a dirigir. Aqui 
o rally é uma tradição de família”, 
conta. Para o empresário, o evento 
é uma oportunidade para aumentar 
o leque de competidores. “A expec-
tativa é de um crescimento grande, 
surgiram vários novos adeptos, o que 
faz com que o grind cresça cada vez 
mais e isso é sensacional. Quanto 
mais competidores, melhor a disputa 
fica”, comemora. 

A programação completa
deve ser conferida no site:
www.rallymakers.com.br

rally Minas brasil acontece nos dias 15 a 17 de março
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“Fomos

muito bem

acolhidos pelas

autoridades de 

Patos de Minas”

itambé/Minas é tetracampeão e
garante vaga no Mundial de clubes

O Itambé/Minas escreveu 
mais um capítulo vito-
rioso em sua história. No 
dia 23, na Arena Minas 

Tênis Clube, em Belo Horizonte, a 
equipe minastenista conquistou o 
quarto título do Campeonato Sul-
-americano Feminino de Clubes 
(1999, 2000, 2018 e 2019). A equi-
pe deu show em quadra e venceu 
o Dentil/Praia Clube em um jogo 
emocionante. 

A superioridade minastenista 
no jogo, principalmente, nos dois 
primeiros sets, não deu tempo para 
o time de Uberlândia (MG) reagir. 
Intenso e muito forte no ataque, a 
equipe da capital levantou a taça 
ao fazer 25/21, 25/16 e 26/24. 
Além do título, o Itambé/Minas 
garantiu vaga no Campeonato 
Mundial de Clubes, que será em 
dezembro, na China. 

A central e capitã Carol Gattaz 
foi a maior pontuadora do jogo, 
com 18 pontos. A oposta Bruna 
Honório e a ponteira Natália tam-
bém estiveram entre as principais 
pontuadoras, com 13 e 12 acertos 
cada.

O técnico Stefano Lavarini 
avaliou o resultado e disse que, 
pela postura do time, o resultado 

foi justo. “Fizemos um grande jogo 
contra o Praia que teve um saque 
muito forte e acreditou. Tiveram 
todas as oportunidades de ganhar, 
mas a gente ficou atento nas 
situações da partida e buscamos 
desenvolver bem o nosso jogo. 
Depois conseguimos impor o nosso 
saque/passe e trabalhamos muito 
os contra-ataques. Enfim, foi um 
excelente jogo, tivemos uma postu-
ra firme e merecemos o resultado”, 
destacou o treinador minastenista, 
que conquistou o segundo título 
sul-americano seguido no coman-
do do Itambé/Minas.

Seleção
A seleção do torneio foi domi-

nada pelas minastenistas. Gabi foi 
a melhor ponteira. A líbero Léia 
foi melhor jogadora da posição. 
Macrís foi escolhida a melhor 
levantadora do Sul-americano, 
enquanto Bruna Honório foi a me-
lhor oposta. A capitã Carol Gattaz 
foi eleita a melhor jogadora do 
Campeonato Sul-americano 2019 
(MVP). A seleção foi completa 
pela ponteira Fernanda Garay e a 
central Fabiana, ambas do Praia, 
e, ainda, Bianca Fariad, do San 
Lorenzo.
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Sonhos em cinzas:
uma tragédia anunciada

http://www.rallymakers.com.br

