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FAturAmento de r$ 61,2 Bi
Essa é a previsão para vendas online neste ano

A ampliação da 
banda larga 
no Brasil tal-

vez tenha sido um 
dos principais mo-
tivos para o cresci-

mento de vendas na 
internet tanto que, 
no ano passado, o 

faturamento chegou 
a R$ 53,2 bilhões. 
A expectativa para 

este ano é ainda mais 
otimista: R$ 61,2 bi-
lhões, ou seja, R$ 8 

bilhões a mais em 
relação a 2018.
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A lguns nomes começam a ser 
ventilados para enfrentar 
Alexandre Kalil (PHS) na pró-

xima eleição municipal. O ex-prefeito 
Marcio Lacerda, o tucano João Vitor 
Xavier e Mauro Tramonte (PRB) são 
os mais cogitados para o embate 
de 2020. Mas tudo indica que essa 
será uma guerra de gigantes, já que 
o prefeito conta com candidatos de 
peso para o cargo de vice, entre eles 
Josué Valadão, secretário de Obras 
e Infraestrutura de Belo Horizonte; 
Fuad Noman, da Pasta da Fazenda; e 
o ex-presidente da ALMG, Adalclever 
Lopes (MDB).

DE OLHO NA SUCESSÃO DE KALIL

tramonte é mencionado para
disputar a PBH em 2020
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cemig desativa 
unidades no interior

O coordenador-geral do Sindieletro-MG, 
Jefferson Silva, alerta para a redução de 
custos feita pela Cemig. A companhia fechou 
postos de manutenção em pelo menos 39 
municípios do interior. Segundo ele, o aten-
dimento à população nessas localidades será 
prejudicado, já que, em alguns casos, eletri-
cistas terão que viajar até 260 quilômetros 
para atender o consumidor. O assunto tem 
sido debatido na Assembleia Legislativa.

Maior tirolesa
do Estado é

reinaugurada
na capital

Com 800 metros de extensão e 
uma velocidade que pode chegar até 
100 km/hora, a Tirolesa BH voltou a 
funcionar no Mirante, no Parque das 
Mangabeiras. A atração deve estimular 
o turismo na capital.

Um dos principais moti-
vos de infertilidade entre as 
brasileiras é a endometrio-
se. Os sinais mais comuns 
são cólica forte, dores du-
rante as relações sexuais, 
dificuldade para engravidar 
após um ano de tentativa 
e alterações intestinais ou 
urinárias na menstruação. 
Segundo dados do Ministé-
rio da Saúde, uma em cada 
10 mulheres sofre com essa 
doença. 

Para conseguir um bom resultado durante as atividades físicas, uma alimentação ade-
quada faz toda diferença. Segundo a nutricionista Patrícia Boffa, bons hábitos melhoram a 
performance e recuperação, garantindo desempenhos mais satisfatórios. 

endometriose pode causar
infertilidade feminina

Alimentação influencia 
na prática de esportes

confira a última
matéria da série
onde ela Quiser

conflito na Venezuela
eleva pobreza no país
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E D I T O R I A L

Quase a metade da população
venezuelana vive na pobreza

A Venezuela está passando por 
um crise que parece não ter fim. Para 

se ter uma ideia, segundo dados da 
Assembleia Nacional, instituição con-
trolada pela oposição ao governo de 
Nicolás Maduro, a inflação chegou a 
1,3 milhão% no último ano. 

Para compreender melhor o 
que está acontecendo naquele 
país, o edição do Brasil conversou 
com Márcia Medeiros (foto). Ela 
é economista formada pela Uni-

versidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF), especialista em Gestão de 
Negócios e Empreendedorismo, 
em Gestão de IES pela UNESA e 
mestre em Economia Aplicada 

pela Universidade Federal de Viço-
sa (UFV). Além disso, atualmente, 
Márcia ocupa o cargo de reitora 
no Centro Universitário Estácio de 
Belo Horizonte.

loraynne araujo

Qual é o principal problema da Venezue-
la: a crise política ou a financeira?

Ao longo da história dos países observamos, re-
petitivamente, que uma boa economia garante que 
haja continuidade política de seus governantes, por 
mais que existam insatisfação e conflitos políticos. 
O que ocorreu com a Venezuela é que enquanto a 
situação econômica caminhava bem (o preço do 
petróleo estava bom), a situação política se sus-
tentava. Com o agravamento da crise financeira, 
por conta da queda do preço do barril do petróleo 
(o país é totalmente dependente da venda desse 
commodity para adquirir demais bens de consumo 
para a população), a desaceleração da economia 
chinesa e a busca por outras formas alternativas de 
energia, instalou-se um crise geral, tanto na política 
quanto na econômica.

de que maneira a crise financeira está 
afetando o dia a dia da população local?

Segundo a Pesquisa sobre Condições de Vida na 
Venezuela (ENCOVI), realizada pelas principais univer-
sidades de lá, o percentual de pessoas em situação de 
pobreza no país, em 2018, foi de 48%, sendo que no 
ano anterior era de 46%. Esse estudo também informa 
sobre o abastecimento de água e eletricidade. Sobre 
a primeira questão, em 2018, a situação piorou ainda 
mais, o índice saiu de 45% para 28%. Ainda há a falta 
abastecimento de alimentos, uma hiperinflação e a 
população está desesperada.

como a Venezuela chegou a esse ponto 
de crise financeira, sendo que é um dos 
países que mais tem petróleo?

O país é um dos maiores produtores de petróleo 
do mundo, sendo esse seu principal produto de ex-
portação (corresponde a 90%). No entanto, ele ficou 
extremamente dependente dessa fonte de recurso, 
ao invés de promover o desenvolvimento industrial e 
agrícola do país. 

Além das seguidas quedas no preço do barril desde 
2014, a Venezuela também vem reduzindo a extração 
de petróleo, por conta da má administração da PDVSA 
(Petróleos da Venezuela), a petrolífera com uma das 
maiores reservas do mundo. Não houve investimentos 
em infraestrutura e há muita corrupção e lavagem de 
dinheiro, sendo que vários diretores estão sendo presos 
desde 2017. Como afirmamos na economia: se não há 
renda, não existe emprego, se não há emprego, não 
tem salário, se não há dinheiro, não existe consumo 
e, portanto, não há produção. A roda econômica para.

como você define os perfis 
dos dois últimos presi-
dentes venezuelanos? 

Hugo Chávez mor-
reu em 2013, após fi-
car 14 anos no poder 
marcado por um 
forte militarismo, 
liderando a cha-
mada revolução 
bolivarianista e dis-
seminando o ‘socia-
lismo do século XXI’ 
na Venezuela, com 
grande intervenção 
do Estado e do poder 
militar, além de críticas ao 
neoliberalismo socioeconô-
mico, assim como à condução da 
política externa dos Estados Unidos. 
Ele primou por defender e utilizar-se de 
programas sociais para subsidiar alimentos e me-
dicação para a população e incentivar a integração 
latino-americana por meio de trocas bilaterais e 
acordos de ajuda mútua. 

Nicolás Maduro, que era o vice e do mesmo par-
tido criado por Chávez (PSUV), assumiu a presidência 
de forma interina, sendo eleito em seguida para um 
mandato de 6 anos a partir de 2013. Já assumiu o 
país em crise econômica, por conta da queda no 
preço do petróleo em 2014. O Produto Interno Bruto 
(PIB) caiu em torno de 37% entre 2013 a 2017. Além 
disso, Maduro foi reeleito em 2018, porém com muita 
denúncia de fraude nas eleições e compra de votos.

o que significa juan guaidó ter se 
autoproclamado presidente 

da Venezuela?

Juan Guaidó até 2018 
era um deputado da 

Assembleia Nacional 
e  após  assumir  a 
presidência dessa 
instituição, em 23 
de janeiro, se au-
toproclamou pre-
sidente e foi reco-
nhecido como tal 
por alguns países 
como Brasil, Esta-

dos Unidos e pela 
Organização dos Es-

tados Americanos, o 
último órgão estatal sob 

controle da oposição ao 
governo de Maduro. Ele ganhou 

visibilidade nacional e internacional 
por considerar tal governo como ilegítimo. 

Essa ação de Guaidó, legitimamente, não tem 
efeito, mas tem um caráter simbólico, servindo 
como uma jogada política para pressionar por 
uma transição. 

a mudança no governo pode melhorar a 
situação naquele país?

Independente do governo há necessidade de 
ações urgentes para atendimento à população 
que, hoje, vive na miséria e sem perspectivas de 
melhoria. Se o atual ou o próximo governo não 
fizerem nada, a situação do país continuará se 
deteriorando a cada dia.

de que modo a crise na venezuela pode 
afetar a américa do Sul?

Visivelmente há aumento no fluxo de imigrantes 
nos países vizinhos, o que repercute na assistência 
dos países para atendê-los. Segundo relatório da 
Organização Internacional para Migrações (OIM) 
- Agência das Nações Unidas para Migrações - em 
julho de 2018, o Brasil tinha recebido 50 mil vene-
zuelanos. O Peru, que sequer tem fronteira com a 
Venezuela, recebeu 354 mil; o Chile, que é ainda 
mais distante geograficamente, abrigou 105,7 mil, 
e a Argentina, 95 mil. Na Colômbia chegaram 870 
mil venezuelanos até abril de 2018 e os Estados 
Unidos e Espanha concentram 68% dos imigrantes 
venezuelanos, segundo o relatório.

e como isso atinge o Brasil?

Por dia, estamos recebendo uma média de 
370 venezuelanos pedindo refúgio ou residência 
temporária, dos quais 15 a 20 são totalmente de-
sassistidos e precisam de abrigo, dando um total 
de 450 a 600 pessoas que precisam de moradia 
por mês. Em Roraima, Estado que faz divisa com 
o país, já existem 13 abrigos onde hoje estão 6,5 
mil venezuelanos, sendo que o maior comporta 
pouco mais de mil pessoas. Se houver uma piora 
na situação da Venezuela e, consequentemente, um 
aumento no fluxo de imigrantes, o Brasil terá que se 
preparar para novos abrigos e condições financeiras 
para custear a estada dessa população.

A Suprema Corte decidiu, 
por maioria simples, em 
manter a jurisprudência 
firmada há anos de que a 

competência para julgar crimes co-
muns, quando verificada a conexão 
entre crime eleitoral, é da justiça 
especializada (Justiça Eleitoral) e não 
da justiça comum (Justiça Federal).

A decisão, que diga-se de pas-
sagem não é inédita, pois somente 
ratificou o posicionamento daquela 
Corte e de outros tribunais do país, 
provocou revoltas, ataques e diversas 
ofensas nas redes sociais.

Antes  do ju lgamento,  como 
forma de pressionar os juízes a de-
cidirem a favor da tese de que os 
processos que envolvem a Lava Jato 
deveriam ser julgados pela Justiça 
Federal, alguns procuradores da 
República foram para as mídias, às 
vezes de forma acintosa, dando a 
entender que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) estaria preparando um 
golpe contra a corrupção.

Tais manifestações despertaram 
um certo destempero por parte do 
ministro Gilmar Mendes, com expres-
sões ofensivas tais como “gentalha, 
gângster e gente desqualificada”, 
àqueles membros do Ministério Pú-
blico Federal (MPF).

Os ataques e contra-ataques em 
nada engrandece o Estado de Direito. 
O Ministério Público nas ações penais 
é parte processual, não operando 
como fiscal da lei, ele representa o 
Estado acusador, devendo se restringir 
a seu papel e não trabalhar como ga-
roto propaganda de sua tese jurídica. 
É de se perguntar: o que pretende os 
procuradores com esses ataques aos 
órgãos do Poder Judiciário? Promo-
ção pessoal ou que o posto pela parte 
acusatória no processo se transforme 
em verdade absoluta?

Não cabe ao autor da ação pe-
nal fazer campanha midiática para 
impor sua tese jurídica, mesmo que 
esteja convicto de sua veracidade, 
sob pena de pretender transformar 
as ruas em tribunais e os tribunais 
em mero carimbador das denúncias 
oferecidas, ou, pior, de promover a 
desordem cívica.

Não coaduna com o Estado De-
mocrático de Direito que as teses 
jurídicas e denúncias oferecidas pelo 
Ministério Público sejam convertidas 
automaticamente em condenações, 
sob pena de estarmos diante de 
uma Instituição Ditatorial, um poder 
soberano, dono da verdade absoluta.

Da mesma sorte, é censurável o 
contra-ataque do ministro Gilmar 

Mendes, despertado de uma fúria 
incontrolável, aos procuradores da 
Lava Jato. O excesso de suas pala-
vras pecou sua razão. A liturgia e a 
postura de membros que ocupam 
cargos de tamanha envergadura, 
seja do Ministério Público Federal ou 
do Poder Judiciário, exige cuidado 
com as palavras, para não fazer dos 
procuradores “meninos” midiáticos 
e da sessão de julgamento ringue 
de ofensas.

Acaso alguma autoridade per-
ceba estar diante de uma possível 
conduta delituosa, deve agir dentro 
de sua competência, como fez o pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal. 
Toffoli designou o ministro Alexandre 
de Moraes no intuito de presidir o in-
quérito para apuração das condutas 
extras, autos dos procuradores (que 
deverão ser apurados pela Polícia 
Judiciária).

Quanto ao mais, é de se reconhe-
cer o brilhante trabalho realizado na 
operação Lava Jato, não só do Minis-
tério Público Federal, mas da Polícia 
Federal, Receita Federal, serventuá-
rios e do próprio Poder Judiciário, a 
exemplo do ex-juiz Sérgio Moro, que 
atuou com discrição e serenidade, 
de acordo com as provas dos autos e 
seu conhecimento e ciência jurídica.

Venda da cemig
 

A orientação emanada do Governo de Minas é clara em relação aos prepa-
rativos para privatizar a Cemig, aliás, essa é uma promessa de campanha 
do então candidato a governador Romeu Zema (Novo). Quem votou nele, 

certamente, também optou pela privatização das estatais de um modo geral. 
Sem listar quais seriam essas empresas com possibilidades de venda, cujo 

escopo é minimizar a crise financeira, o poder público central de Minas, enfrentará 
um desafio colossal quando for o momento de enviar o projeto de transferência das 
ações da Cemig à iniciativa privada. Como já propalado pela imprensa no governo 
Itamar Franco, foi aprovada uma emenda constitucional estabelecendo critérios 
rígidos para a venda de estatais, incluindo um referendo popular e, depois disso, 
caso aprovada, é necessária uma votação de dois terços dos 77 deputados.

Atualmente, o governo Zema tem uma avaliação pífia no âmbito da Assembleia. 
Seu apoio incondicional, se for feito uma análise, não deve passar de 30 deputados 
e, naturalmente, esse número não é suficiente para aprovação de matérias comuns, 
como a Reforma Administrativa, já em debate nos bastidores da Casa. Para piorar, 
as reuniões do chefe do Executivo mineiro com os parlamentares não estão trazendo 
qualquer resultado prático, a partir de uma realidade externada pelos próprios 
interlocutores: o governo não tem nada de novo a oferecer aos aliados, sequer a 
esperança de regularizar os pagamentos devidos aos municípios, assim como os 
valores referentes às emendas dos parlamentares e repasses que são investidos em 
obras em suas bases eleitorais nas diferentes regiões do Estado. 

Igualmente importante nesse debate é saber o que é melhor para a população 
mineira. Por parte da nova direção da companhia, tudo leva à desestatização. 
Mesmo porque, o presidente Cledorvino Belini não tem motivos pessoais para estar 
à frente da Cemig, o principal objetivo é acelerar o mercado no que diz respeito à 
valorização das ações, com o desígnio de torná-la mais atrativa ao mundo empre-
sarial (investidor) brasileiro e, quem sabe, até mesmo internacional. 

Enquanto o mundo já pensa nos resultados de uma possível venda, alguns 
segmentos organizados da sociedade se movimentam para atos populares. Desde 
fevereiro, profissionais de diversos setores tem se reunido em locais estratégicos 
com a finalidade de planejar movimentações de lideranças em todo Estado para 
forçar o governo a recuar dessa decisão. 

Recentemente, o novo diretor de Institucional da Cemig, Marco Antônio Lage, 
reconheceu que a companhia é uma empresa de excelência, um orgulho dos 
mineiros. Mas, em entrevista concedida a um jornal diário da capital, comentou 
sobre seu alinhamento ao presidente, ou seja, ele estaria estrategicamente ao lado 
de Belini para qualquer desfecho.

 Lage, Belini e todos os demais nomes de confiança do governador e que estão 
em cargos significativos são homens de “mercado”. O que isso quer dizer? Que a 
privatização pode estar sendo gestada de maneira sorrateira por orientação do 
grupo de Zema.

mPF versus stF

Por dia, estamos recebendo uma média de 370
venezuelanos pedindo refúgio ou residência temporária
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esperto tibé
Não se sabe de onde veio a notícia, mas o deputado federal 

luís tibé (Avante) estaria pressionando o governador zema a 
abrir espaço para indicação de dois cargos importantes, um 
na diretoria da Cemig e outro na Gasmig, por conta de dois 
votos do partido na Assembleia.

cena final. Bem, se tibé, com apenas dois votos, exige 
algum tipo de negociação, imaginem os partidos maiores? 
Vamos devagar, pessoal!

imprensa sem vez
Até o momento, a proibição da presença da imprensa no 

salão próximo ao Plenário da Assembleia não foi revogada. 
A atitude acabou cerceando o trabalho dos jornalistas que 
frequentaram o local ao longo de 40 anos. Com a palavra, o 
presidente agostinho Patrus Filho (PV).

Política em Vespasiano
O ex-prefeito carlos murta (PP) nega os comentários sobre 

sua pretensão em se candidatar à Prefeitura de Vespasiano no 
ano que vem. Resta saber como fica a situação local, uma vez 
que a atual prefeita, ilce rocha (PSDB) é do grupo de murta. 

Política em moc
Um bate-papo entre os frequentadores do tradicional Café 

Galo, em Montes Claros, Norte de Minas, chamou a atenção. 
Foi dito lá que o atual prefeito, Humberto Souto (PPS), é tão 
sincero que chega a ser sem educação. Segundo observadores, 
Souto provavelmente não tem mais pretensão política e, por 
isso, se dá ao luxo de ser indelicado. Coisas da política, gente.

moc ii
A presença dos três senadores mineiros já estava confir-

mada em um encontro em Montes Claros quando surgiu a 
informação da presença do governador romeu zema (Novo) 
na reunião. Nos bastidores da ALMG se comenta sobre o que 
o chefe do Executivo vai dizer aos moradores da região. Se for 
apenas para falar da falta de dinheiro do governo, nem adianta 
aparecer por lá.

Política em BH
Em Belo Horizonte, bastou o ex-prefeito marcio lacerda 

manifestar interesse em continuar na vida pública para que 
vários partidos fossem até ele oferecer a ficha de filiação.

BH e Kalil
Enquanto isso, chove convites de partidos ao prefeito, ale-

xandre Kalil. Segundo consta nos bastidores, ele ainda está 
definindo qual o rumo vai tomar. 

Bolsonaro e a comunicação
Mais um especialista critica a comunicação do governo do 

presidente jair Bolsonaro (PSL). Ao participar de um bate-papo 
na TV Cultura, a economista renata Barreto foi taxativa: “Na 
Reforma da Previdência, a comunicação do Governo Federal 
será de grande importância, até para o Planalto ter a popu-
lação a favor do projeto. Caso contrário, sua aprovação pode 
ser afetada”.

contra as armas
O influente filósofo brasileiro mário sergio cortella colocou 

em dúvida a pretensão do Governo Federal de liberar armas 
para uso particular. Segundo ele, isso não iria ajudar em nada 
na diminuição da violência. É aguardar para conferir...

oportunidade de crescimento 
“Só as reformas não bastam. É preciso investimento em 

inovação e tecnologia de ponta para o Brasil voltar a crescer, 
caso contrário, vai ficar circulando no mesmo lugar”. Opinião 
do apresentador e jornalista marcelo tas.

crítica feroz
Foi em tom cáustico que o deputado Alessandro molon 

(PSB) se referiu ao presidente jair Bolsonaro (PSL), depois que 
o chefe da nação aderiu à política do toma lá, dá cá. “Isso é 
coisa da velha política. E onde ficam as promessas da campa-
nha do presidente?”, indagou o parlamentar.

aécio sumiu
Depois da eleição, o deputado federal aécio neves (PSDB) 

não foi visto mais em Belo Horizonte. Ele sequer veio aqui para 
tomar um cafezinho. Se bem que, antes de ser denunciado, a 
preferência dele já era pelo Rio de Janeiro. Ou seja, pode ficar 
por lá, afinal não faz falta aos políticos mineiros, claro. 

Pressão da onu
Estreando no programa Mundo Político, da TV Assembleia, 

a deputada estadual delegada Sheila (PSL) deixou a apresenta-
dora confusa ao dizer que a Lei Maria da Penha só foi aprovada 
depois que representantes da ONU entraram na jogada. “Foi 
muita pressão, caso contrário, essa lei não teria sido aprovada 
pelo Congresso”, disse a parlamentar.

viana em moc
O senador carlos Viana (PHS) está fazendo muitas viagens 

ao interior para agradecer a votação que recebeu. Sua estreia 
foi em Montes Claros. Político esperto.

E fetivamente, a data da eleição muni-
cipal está distante, mas a sucessão à 
Prefeitura de Belo Horizonte já gera 
conversas. A movimentação teve início 

a partir da ida do senador Carlos Viana para o 
PSD. Ele se viu obrigado a deixar o PHS, pois a 
sigla está em frangalhos em Minas. 

Sua nova filiação procedeu-se após um 
amplo entendimento costurado pelo prefeito 
de BH, Alexandre Kalil, que é muito próximo ao 
senador, e envolveu também mais dois atores: 
o presidente nacional do partido, Gilberto Kas-
sab, e o presidente estadual, deputado Diego 
Andrade. 

Nessas primeiras incursões ficou estabele-
cido que Andrade permanece como presidente 
estadual, sendo que o diretório municipal 
poderá ser entregue a Kalil, se assim for seu 
desejo. Nesse ponto, fica claro que estão sendo 
dados os primeiros passos para a sucessão de 
BH. Ou seja, a proposta é estabelecer condições 
para sua reeleição. Por conta disso, a pretensão 

de Andrade, em participar do pleito de 2020, 
ficaria para outra oportunidade, mesmo por-
que ele passou a ser coordenador da bancada 
dos 50 parlamentares mineiros no Congresso 
Nacional.

ao lado de Kalil

Especula-se nos bastidores sobre a lista de 
prováveis candidatos a vice de Kalil. O primeiro 
é o do atual secretário de Fazenda de Belo Ho-
rizonte, Fuad Noman. Além dele, já se propala 
também as chances do ex-presidente da As-
sembleia, Adalclever Lopes (MDB), sendo que, 
segundo fontes, ele reuniria apoio de seis depu-
tados estaduais. Outro nome sempre lembrado 
para fazer parte da chapa é o do secretário de 
Obras e Infraestrutura, Josué Valadão. 

oposição

Algumas fontes garantem que o ex-prefeito 
Marcio Lacerda tem sido procurado para partici-
par da eleição, inclusive já teria recebido convite 
para se filiar ao PDT. Amigos de Lacerda não 

confirmam, mas também não negam que pode 
ter ocorrido um encontro entre ele e o atual 
presidente do Partido Verde, deputado Agosti-
nho Patrus. Na ocasião, Patrus teria convidado 
o ex-prefeito a ingressar no PV. 

Só para registrar: PV e PDT, além do MDB, 
Podemos e Pros, fizeram parte de uma coalizão 
que se uniu para tentar eleger Adalclever Lopes 
ao Governo de Minas no ano passado.

 A respeito da possível candidatura de 
Mauro Tramonte (PRB) à PBH, não existem 
dados concretos sobre o tema. No entanto, 
a imprensa tem divulgado essa possibilidade 
pelo fato dele ter conquistado mais de 500 mil 
votos para ocupar uma cadeira na Assembleia 
no último pleito. Ao que tudo indica, Tramonte 
é um nome popular na periferia da capital.

Ademais, o tucano Antonio Anastasia e o 
democrata Rodrigo Pacheco são considerados 
como os principais coordenadores de um pro-
jeto para emplacar o nome de João Vitor Xavier 
(PSDB) no próximo ano. Ele sempre esperou 
por essa oportunidade e está preparado para 
enfrentar a eleição majoritária, pelo menos é 
o garante um amigo próximo.

A 36ª edição do Congresso Mineiro de 
Municípios, maior evento municipalista 
do país e promovido pela Associação 

Mineira de Municípios (AMM), contará com o 
Conselho Regional de Engenharia e Agrono-
mia de Minas Gerais (Crea-MG) como parceiro 
de peso para incrementar a programação e 
enriquecer os debates durante os dois dias de 
evento. O encontro acontecerá nos dias 14 e 
15 de maio, no Estádio do Mineirão, em Belo 
Horizonte.

O convite foi feito, no dia 28 de fevereiro, 
durante reunião entre o presidente do Crea-MG, 
Lucio Borges; o diretor da AMM e prefeito de 
Andradas, Rodrigo Lopes (MSB); e o coorde-
nador-geral de comunicação da associação, 
Lu Pereira.

Com o propósito de manter o bom relacio-
namento, Borges confirmou que o Crea-MG 
estará presente no evento. “Esse convite para 
participarmos do 36º Congresso Mineiro de 
Municípios vem reforçar nossa parceria com 
AMM. Queremos apresentar e debater temas 
de interesse da engenharia, mostrando que ela 
é indispensável para o crescimento e desenvol-
vimento dos municípios”, ressaltou.

Já Lopes destacou a importância de parcerias 
com entidades de peso, como o Crea-MG, para o 
engrandecimento do evento.  “Trata-se do maior 
congresso municipalista do Brasil. Ele tem a respon-
sabilidade de promover a discussão com diversas 
entidades e o Crea-MG tem papel fundamental nos 
debates. Será uma excelente oportunidade para 
aprendizados e troca de experiências”.

O Congresso pretende reunir, mais uma 
vez, representantes das 853 cidades mineiras 
para participarem de salas técnicas, debates, 
fóruns, seminários e encontros, além da 34ª 
Feira para o Desenvolvimento dos Municípios. 
O tema dessa edição será “Novos governos, 
desafios, expectativas e compromisso com os 
municípios”.

Também participaram da reunião o vice-
-presidente do Crea-MG, engenheiro industrial 
mecânico Leonardo Aires de Souza; o diretor 
Administrativo e Financeiro, engenheiro civil 
Walmir de Almeida Januário; a diretora de 
Fiscalização, engenheira civil Maria das Graças 
Lage de Oliveira; o superintendente de Atendi-
mento e Fiscalização, engenheiro agrônomo 
Humberto Falcão.

ações priorizadas:

Resgate da participação efetiva dos prefeitos nas decisões da Granbel para fortale-
cimento da representatividade da entidade;

Ação combativa para recebimento dos repasses de recursos em atraso do Governo 
do Estado. Para tanto, os prefeitos vão propor que o Governo estabeleça um prazo para 
quitar 2018 e colocar em dia, imediatamente, os valores referentes à 2019;

Será agendado, o mais breve possível, encontros para busca de apoio com deputa-
dos estaduais e federais, senadores, ministros e o presidente Bolsonaro (PSL).

disputa pela PBH já começa a ser 
definida nos bastidores dos partidos

Adalclever pode ser vice de Kalil no próximo ano

Prefeito Kalil está com um pé no PSd
deputado mauro tramonte é

lembrado para participar do pleito
marcio lacerda parece

estar a caminho do Pdt
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Congresso Mineiro de Municípios
terá parceria com Crea-MG

35ª diretoria executiva
da granbel foi eleita

A 35ª Diretoria Executiva da Granbel foi eleita ontem 
(12/03) por aclamação, na sede da entidade. O Prefeito 
de Nova Lima, Vítor Penido (DEM), foi reconduzido ao 
cargo para o biênio 2019/2020.

Presidente
Vítor Penido de Barros (DEM), prefeito de Nova Lima;

vice-presidente
Ilce Alves Rocha Perdigão (PSDB), prefeita de Vespasiano;

diretor tesoureiro
Moacir Martins da Costa Junior (PSC), 
prefeito de Ribeirão das Neves;

diretor administrativo
Geraldo Donizete de Lima (PSDB), prefeito de Itaguara;

diretor secretário
Otoni Alves de Oliveira Melo (PV), prefeito de Florestal.

diretoria executiva:
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1 - sinopse - A Ciência e Tecnologia tornaram-
-se fatores importantes para um pais superar o 
seu estagio de subdesenvolvimento. Em tempos 
passados, na Fundação João Pinheiro (FJP) 
assessoramos o ex-ministro José Israel Vargas, 
ex-ministro Paulo Haddad e outros na criação da 
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de 
MG. Atuar ao lado desses dirigentes de notório 
saber, constituiu-se num versátil e produtivo curso 
de pós-graduação! No cenário global do projeto 
estávamos sempre focados e preocupados com a 
gestão desse novo empreendimento estadual! No 
assunto, torna-se importante e didática a concei-
tuação de alguns pontos pertinentes:  I) Ciência 
– esta intimamente ligada ao conhecimento de 
fenômenos das relações das teoria, das investiga-
ções, comprovações, conforme o Prof. Descartes do 
ITA; II - Tecnologia – esta associada a resultados 
de pesquisas em novos materiais, novos processos 
de fabricação, novos métodos e novos produtos, 
conforme ainda o citado professor:  III - Pesquisa 
Cientifica – averiguar as relações e a natureza dos 
fenômenos culturais e naturais de modo a gerar 
novos conhecimentos, classificando-se em 2 cate-
gorias: A - Pesquisa Básica denominada pura ou 
fundamental, sendo que seu objetivo, resume-se 
na expansão do conhecimento científico......e na  
B - Pesquisa Aplicada, entendendo-se como a 
aplicação pratica dos conhecimentos auferidos 
na pesquisa básica;  IV – Desenvolvimento Expe-

rimental – é a investigação sistemática no conhe-
cimento existente, estabelecido pela pesquisa ou 
pela experiência pratica, objetivando a produção 
de novos materiais, produtos, equipamentos etc.

2 – Qualidade da gestão – A eficácia das insti-
tuições de C & T, sempre dependerá da excelência 
do talento dos pesquisadores e seus resultados, 
bem como da “gestão”, que deve oferecer apoio 
para à esse talento. A qualidade da gestão é im-
prescindível, à partir do momento que a “ciência, 
tecnologia e inovação” deixaram de depender de 
vocações abnegadas de cientistas geniais, pesqui-
sadores isolados etc. É importante que as mesmas 
sejam planejadas, organizadas, institucionalizadas, 
orçamentadas e avaliadas.

3 – usP – universidade de são Paulo - O 
pioneirismo sobre a “gestão” de C & T coube a USP, 
CNPQ e FINEP, quando foram iniciados os primeiros 
cursos de mestrado e doutorado sobre “Adminis-
tração de C & T”! Participamos do alinhamento do 
modelo de “gestão”, através de estudos realizados 
da Secretaria de Estado de C&T e Fundação Centro 
Tecnológico - Cetec - MG! Com bolsa de estudos do 
CNPQ, estivemos no INAP-Instituto Nacional de la 
Administracion Publica de Madrid, participando em 
projetos de “gestão de tecnologia”, que utilizavam 
experimentalmente um modelo organizacional 
desenvolvido na Nasa, denominado “estrutura 
matricial”! Na USP, passamos a pertencer ao seu 

quadro de palestrantes em eventos afins; fomos 
destacados para compor o seleto grupo de17 
principais profissionais do setor no pais, nos últimos 
10 anos. Alcançamos o Primeiro lugar no Primeiro 
Concurso Nacional de Monografias em Adminis-
tração promovido pelo Cenadem em São Paulo.

4 – o fracasso em minas gerais -. A Secretaria 
de C & T, nos últimos 20 tem obtido modestos 
resultados!  O tema é visivelmente ignorado pelos 
meios universitários, como também não possui vi-
sibilidade junto a “mídia”! Há pouca visão positiva 
de instituições afins, sobre sua real importância! 
Nos últimos 20 anos não aconteceram eventos 
pertinentes na área!  Pergunta:  Qual o resultado 
de Pesquisa Cientifica Básica, Aplicada, Desenvolvi-
mento Experimental etc que obtiveram premiação 
nacional ou internacional com repercussão em 
“mídia” nos últimos 20 anos em Minas Gerais? 
E ainda, sem perder de vista, o triste fim de um 
conhecido “centro tecnológico”, no meio de “capins 
navalhas”, entre “ratos e baratas.

5 – considerações finais – Exclui-se da malha 
desse artigo o “Polo de Santa Rita de Sapucaí”, 
que possui a maioria de suas relações profissionais, 
técnicas etc com o estado de São Paulo. A Gestão 
de Ciência & Tecnologia requer conhecimentos de 
planejamento, orçamento, organização, habilida-
des com talentos, objetivos, metas e avaliação.

Prazo para declarar imposto
de renda vai até 30 de abril

3,8 milhões de declarações já foram recebidas pela Receita

gestão Pública ii – o Fracasso da “gestão”
de ciência & tecnologia em minas gerais

A entrega do Imposto de Renda Pessoa Física 
(IRPF) 2019, ano-base 2018, já começou e vai 
até o dia 30 de abril. Até a semana passada, 

3,8 milhões de declarações tinha sido recebidas pelos 
sistemas da Receita Federal. De acordo com o supervisor 
nacional do IRPF, auditor-fiscal Joaquim Adir, a expecta-
tiva é de que 30,5 milhões de contribuintes declarem. 

Estão obrigados a apresentar a declaração 
aqueles que tenham recebido rendimentos tributáveis 
cuja soma supere R$ 28.559,70 no ano passado, ou 
rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados 
na fonte com soma superior a R$ 40 mil.

A gerente executiva contábil e financeira da 
Fecomércio MG, Luciene Franco, alerta que a decla-
ração do IRPF 2019 apresenta algumas mudanças. 
“A novidade é a obrigatoriedade da informação do 
CPF para qualquer dependente, seja qual for a idade. 
Além disso, o contribuinte deverá incluir detalhes 
sobre seus imóveis e carros, como IPTU e Renavam. 
Esses dados já eram solicitados, mas, a partir deste 
ano, se tornam obrigatórios”, ressalta.

O contribuinte que está com dificuldades no pre-
enchimento pode contar com a ajuda de analistas nas 
unidades da Receita Federal, mas a principal dica de 

Andréa Lacerda, professora nas áreas fiscal, contábil e 
financeira, é a atenção redobrada na hora de preencher 
os dados. “Com o cruzamento das informações feito 
pela Receita é importante que todos os dados sobre a 
retenção do imposto, fontes pagadoras, resgate de pre-
vidência privada, dentre outras, estejam corretamente 
lançadas e, devidamente, documentadas como no caso 
de despesa com saúde, educação, etc”, explica.

Quanto antes, melhor

Para agilizar a declaração e viabilizar o pagamen-
to nos primeiros lotes de restituição, Luciene orienta 
que o imposto seja declarado o quanto antes. “Uma 
das vantagens é que caso o contribuinte tenha direito 
a restituição receberá mais rápido e não correrá o 
risco de perder o prazo e ser penalizado por isso”. 

É assim que a supervisora de suporte Joana D’arc 
Valério, 53 anos, faz todo ano. “Fiz minha declaração 
no dia 8. Sempre faço na primeira semana, para ser 
restituída já no segundo malote”, diz. Segundo a su-
pervisora, o processo foi tranquilo e sem imprevistos.

Mas não é o que costuma acontecer nas últi-
mas semanas, informa Luciene. “Nos últimos dias 
da entrega, o sistema costuma apresentar con-
gestionamento, o que pode dificultar o envio das 
informações”.

tabela defasada

Como a tabela do imposto não foi corrigida pelo 
governo, contribuintes terão que desembolsar 3,75% 
a mais do que em 2018. De acordo com o Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal 
(Sindifisco Nacional), caso a tabela tivesse sido inte-
gralmente corrigida, os contribuintes que ganham 
até R$ 3.689,93 seriam isentos. Atualmente, a isenção 
vigora para quem recebe até R$ 1.903,98 por mês. 
Segundo a entidade, a defasagem da tabela – que já 
atinge 95,46% – vem desde 1996. 

multa

Segundo as regras definidas pelo Fisco, o contri-
buinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do 
prazo estará sujeito à multa no valor de, no mínimo, 
R$ 165,74 e, no máximo, 20% do imposto não pago.

Quem deve declarar:
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Precisa de ajuda?
Até 30 de abril, professores e alunos da faculdade 

Newton Paiva oferecem o plantão “Tira-dúvidas IRPF 2019”, 
tanto para pessoas físicas como jurídicas. O atendimento é 
feito de segunda à sexta, das 14h às 18h, mediante a doação 
de uma lata de leite em pó.
como? Agende o atendimento pelo email:
npcont@newtonpaiva.br. 
local: newton Paiva - Avenida Carlos Luz, 220
8º andar - Sala 812 - Caiçara

• Recebeu mais de R$ 28.559,70 de renda tributável 
durante o ano de 2018 (salário, aposentadoria ou 
aluguéis, por exemplo);

• Ganhou mais de R$ 40 mil isentos, não tributáveis 
ou tributados na fonte no ano (como indenização 
trabalhista ou rendimento de poupança);

• Obteve renda com a venda de bens (casa, lote, entre 
outros);

• Comprou ou vendeu ações na Bolsa de Valores;

• Recebeu mais de R$ 142.798,50 em atividade rural ou 
tem prejuízo rural a ser compensado no ano-calendário 
de 2018 ou nos próximos;

• Teve posse ou propriedade de bens de mais de 
R$ 300 mil;

• Passou a morar no Brasil em qualquer mês de 2018 
e ficou aqui até 31 de dezembro;

• Vendeu um imóvel e comprou outro em um prazo 
de 180 dias, usando a isenção de IRPF no momento 
da venda.

Porte de armas
O filósofo luiz Felipe Pondé, ao ser indagado por um jor-

nalista recentemente, declarou em alto e bom tom: “A ideia 
de como ceder o porte de armas no Brasil é uma importação 
barata do modelo norte-americano. Isso ainda vai dar xabú”, 
avalia o professor. Cruz credo, mestre!

 

mulheres no parlamento
Sobre a importância da população em apostar mais na 

presença de mulheres na política, a deputada Andreia de jesus 
(PSOL) comentou que na ALMG há, atualmente, apenas três 
colegas negras. “Mas é só o início. Nas próximas legislaturas 
vamos crescer esses números, podem apostar”, afirmou.

só política 
Avaliando a recente viagem de jair Bolsonaro (PSL) aos 

Estados Unidos, a jornalista natuza nery enfatizou: “Para mim, 
tratou-se de um espetáculo montado para que o presidente 
pudesse manter unido o seu grupo político, oferecendo energia 
aos militares e também aos membros de seu partido como 
forma de evitar possíveis desgastes no governo no período da 
votação da Reforma da Previdência”. 

respeita o Brasil
Ainda sobre a viagem ao exterior por parte dos dirigentes 

brasileiros, na avaliação do economista mineiro, mestre e 
doutor em Economia pela Universidade Harvard (EUA), roberto 
macedo, o Brasil não precisa ficar tímido. Para ele, nós mere-
cemos o respeito internacional, especialmente, pelo fato de a 
nossa agricultura ajudar a abastecer o mundo. Jogou pesado.  

defendendo o StF
O professor de direito da UFMG rodolfo Viana Pereira 

foi um dos poucos a defender a recente decisão do STF de 
mandar para a Justiça Eleitoral os crimes de caixa dois durante 
as campanhas. Segundo o mestre, os juízes desse setor têm 
condições de resolver essas pendências, como já o fez em 
outras oportunidades. 

Prestígio de adalclever
Nas rodas políticas de BH têm sido cada vez mais comum 

ouvir comentários de que a escolha do ex-presidente da 
Assembleia adalclever lopes (MDB) como assessor especial 
do prefeito alexandre Kalil (PHS) foi uma jogada de mestre. 
“O homem tem um tremendo jogo de cintura”, comentam 
pessoas próximas. 

Política em uberlândia
Nos corredores da Assembleia aumentam os comentários 

indicando que o deputado leonídio Bouças (MDB) pode acei-
tar o desafio de se candidatar à Prefeitura de Uberlândia no 
próximo ano. É aguardar para conferir...

câmara de BH 
A respeito de possíveis interferências no Ministério Público 

nos bastidores da Câmara de Vereadores de BH, a presidente 
nely Aquino (PRTB) teria anunciado a independência dos 
poderes. Ou seja, cada um na sua. Vixe! 

distância
A imprensa mineira está se distanciando cada vez mais do 

governador do Estado. Pelo visto, sua política de comunicação 
precisa ser mais proativa, caso contrário, as críticas contra a ad-
ministração estadual tendem a crescer com o passar dos meses. 

cena final. Já circula junto aos jornalistas que o governa-
dor zema é completamente avesso à imprensa tradicional. 
Informação à conferir, claro.

mailto:npcont@newtonpaiva.br
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Com apenas alguns cliques na 
tela do computador podemos ad-
quirir qualquer produto disponível 
na internet e recebê-lo no conforto 
de casa. Essa é uma prática bastante 
comum entre os brasileiros e um mer-
cado que tem se mostrado lucrativo. 
Para se ter uma ideia, o faturamento 
do e-commerce em 2018 foi de 
R$ 53,2 bilhões. Foram mais de 123 
milhões de pedidos realizados, com 
gasto médio de R$ 434, conforme 
levantamento da Ebit/Nielsen.

As vendas cresceram 12% na 
comparação com 2017. A explicação 
está no surgimento de novos e-con-
sumidores, expansão do mercado 
de dispositivos móveis e banda larga 
no Brasil, bem como a migração do 
varejo offline para o online. E, para 
este ano, a entidade está com expec-
tativa de avançar 15%, chegando a 
um faturamento de R$ 61,2 bilhões. 
A quantidade de pedidos deve somar 
137 milhões, enquanto o tíquete mé-
dio deve ser de R$ 447.

Faturamento do comércio
eletrônico no Brasil

2017 R$ 47,7 bilhões

2016 R$ 44,4 bilhões

2015 R$ 41,3 bilhões

2014 R$ 35,8 bilhões

2013 R$ 28,8 bilhões

Apesar do bom resultado de 
2018, o aumento poderia ser 
ainda mais expressivo, segundo 
Ana Szasz, líder comercial para 
Ebit/Nielsen. “Dois grandes even-
tos impediram um crescimento 
maior. A greve dos caminhoneiros 
represou cerca de R$ 407 milhões 
em compras e prejudicou as ven-
das da Copa do Mundo e do Dia 
dos Namorados. A instabilidade 
do período anterior as eleições 
também impactou. As vendas no 
início do ano foram boas e tivemos 
a melhor Black Friday da história. 
Tudo indica que esse cenário deve 
se manter em 2019”.

consumidores online

A comodidade e a praticidade 
de comprar online leva muitas 
pessoas a adotarem a modalidade. 
É o caso do auxiliar de recursos 
humanos Gustavo Medeiros. “Eu 
ainda vou às lojas físicas para dar 
uma olhada nos produtos e verificar 
suas características. Mas na hora 
da aquisição sempre prefiro fazer 
online, pois acho mais prático. Nor-
malmente os preços são melhores e 
tem mais promoções. Já aconteceu 
de eu pesquisar uma câmera e a 
mesma mercadoria estar com uma 
diferença de quase R$ 200 entre 
loja física e online”, afirma.

A analista de marketing Caro-
lina Freitas é mais uma adepta do 
comércio eletrônico. “A maioria 
dos móveis eletrônicos e eletrodo-

mésticos que tenho em casa foram 
comprados pela internet. Não 
tenho paciência de ir a uma loja 
física, ter que aguardar o vendedor 
ou enfrentar fila, sendo que posso 
fazer tudo mais rápido pela inter-
net ou até mesmo por aplicativo. 
Pesquiso sobre o produto em vários 
sites, vejo as fotos e especificações, 
bem como a opinião de quem já 

comprou antes de concretizar a 
compra. Atualmente, pelo menos 
R$ 350 mensais são prestações de 
itens adquiridos online”.

mais vantajoso

Para o economista e especia-
lista em finanças Leandro Martins, 
montar um negócio virtual é mais 

barato e vantajoso. “Existem diver-
sas despesas em uma loja física 
como aluguel, funcionários, manu-
tenção que torna o custo alto para 
o empresário. A saída para muitos 
é aproveitar as possibilidades que a 
internet oferece”, explica.

Entre outros benefícios, o eco-
nomista fala sobre a abrangência. 
“A venda não fica restrita apenas 

para aquela localidade. É possível 

enviar produtos para diversas 

partes do Brasil e até do mundo, 

o que aumenta as chances de 

obter maior faturamento. Uma 

loja física também só funciona em 

horário comercial, enquanto uma 

online está disponível 24 horas por 

dia”, finaliza.

Setor espera crescer
15% neste ano
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A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Email: acir.antao@ig.com.br

D A   C O C H E I R A

Em reunião especial realizada no dia 14 de março, a Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) homenageou a Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Feco-

mércio - MG) pelos seus 80 anos de atividades no Estado. A instituição 
que congrega também o Sesc e o Senac, abriga 53 sindicatos filiados e 
13 conveniados que representam cerca de 722 mil empresas no Estado.

80 Anos de FecomÉrcio mg

Professor cleiton, lúcio emílio de Faria júnior e Antonio carlos Arantes

Lu
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romeu zemA - Apesar dos esforços do líder do governo na 
Assembleia, deputado Luiz Humberto Carneiro (PSDB), está difícil a 
relação do governador com os deputados de sua base, pois os que 
não lhe dão apoio acham até graça das reclamações daqueles que 
se arvoraram em ser da base de Romeu Zema (Novo), pensando 
em receber, naturalmente, a contrapartida em obras e atendimento 
parlamentar. Zema não está nem aí para nenhum deputado, pois 
isso não é da sua cultura, por não ter sido em tempo nenhum um 
político. Como empresário reclamou sempre dos impostos devidos 
ao Fisco e, agora, na condição de cobrador de impostos está numa 
situação difícil. Ele não esperava administrar o Estado tão cedo e a 
sua eleição assustou a si próprio, que se viu na condição de líder de 
um partido sem quadros para tocar a administração. O governador 
ainda é um estranho no ninho em nossa capital e, se tiver boa 
vontade, vai se adaptar aos poucos ao jeito de viver dos mineiros de 
BH. Agora, ele precisa mais do que nunca da Assembleia e recebe 
deputados marcando tempo de 3 minutos para que cada um se 
manifeste. Isso demonstra que ele não tem paciência política.

cidAde AdministrAtivA - A herança deixada por Pimentel 
(PT) é grande. Se falta dinheiro para muita coisa em Minas, é 
claro que não há recurso nem mesmo para fazer a poda nos jar-
dins da Cidade Administrativa. Se o governo quiser economizar, 
é só colocar carneiros e cavalos no seu gramado para que ela 
ocorra naturalmente.

intereSSante - O mercado financeiro do país não está nem 
aí para a prosa do presidente Bolsonaro (PSL) nas redes sociais. 
É que todos estão diretamente ligados ao chamado guru econô-
mico do presidente, o ministro Paulo Guedes. Por isso, os fatos 
que geraram um boom na Bolsa nos últimos dias provam que o 
mercado está atento nas movimentações da equipe econômica, 
um exemplo foi o leilão de aeroportos.

dizem que em termos de paciência política, Romeu Zema 

(Novo) é pior do que o saudoso Hélio Garcia. A diferença é que 

Hélio tinha carisma.

mesmo depois do churrasco oferecido ao presidente Bol-

sonaro (PSL) e ao ministro Dias Toffoli, com todos os líderes 

partidários presentes, o presidente da Câmara, deputado Ro-

drigo Maia (DEM), anda desestimulado com a Reforma da Pre-

vidência. O toma lá dá cá de Bolsonaro não está funcionando. 

A ex-secretária estadual de Cultura Eliane Parreiras, até 

então coordenadora cultural do Sesc, já assumiu a direção 

da Fundação Clóvis Salgado, administradora do Palácio das 

Artes. Ela chegou com fôlego para incrementar as reformas 

necessárias no Grande Teatro.

domingo, dia 24 de março
José Roberto de Vasconcelos Novaes
Chiquinho Monteiro 
Deputado Luiz Humberto Carneiro 

segunda-feira, 25
Ex-vereador Juca Camargo - Contagem
Prefeito de BH, Alexandre Kalil 
Jornalista Vânia Turce 
Empresário Ermelindo da Rocha Faria 

terça-feira, 26
Senhora Vanda Lacerda
Manezinho do Forró
Médico Sérgio Regine

Quarta-feira, 27
Engenheiro José Carlos Baldi
Ex-ministro Arlindo Porto
Paulo Ramos - diretor cultural do Clube do Choro
Zé Saldanha - fundador do Restaurante do Porto

Quinta-feira, 28
Márcio Belém - ex-prefeito de Esmeraldas
Dr. Carlos Cleber Guimarães - Brumadinho 
Rildo Araújo 

sexta-feira, 29
Violonista Wagner Andrade
Jornalista Roberto Abrás - Rádio Super Noticia
Médico e ex-deputado José Rafael Guerra

sábado, 30 
Jornalista João Bosco Martins Sales 
Terezinha Rocha

sesc Palladium celebra a 5ª 
edição da Festa da Francofonia

Atrações de teatro, cinema e literatura compõem a programação

Desde O último dia 19 até o dia 31 de 
março, o Sesc Palladium recebe parte da 
programação da 5ª edição da Festa da 
Francofonia, celebrando a diversidade e a 
riqueza da língua francesa, que em 2019, 
tem foco na luta pela igualdade de gêne-
ros e na participação feminina dentro da 
diversidade das culturas francófonas em 
todos os continentes. 

Entre os pontos altos da programa-
ção, está a apresentação do espetáculo 
Stupeur et tremblements (Temor e 
tremores), da companhia Théâtre des 
Hommes, no dia 21. Adaptado do 
romance da escritora belga Amélie 
Nothomb, a montagem tem direção 
e interpretação da atriz marroquina 
Layla Metssitane, naturalizada francesa 
aos 15 anos.

Destaque também para o espetá-
culo Je me souviens, uma adaptação 
do Théâtre National Populaire, da 
obra Le roman inachevé (O romance 
inacabado), de Louis Aragon. Dirigida 
e interpretada pelo ator Damien Gouy 
e pelo músico Benjamin Kerautret, a 
peça cênica-musical será exibida no 
dia 29. Os mesmos atores realizarão 
um debate sobre o Théâtre National 
Populaire no dia 28, no Teatro de Bolso, 
a partir das 19h30.

A realização da 5ª edição da Festa da 
Francofonia é da Aliança Francesa Belo 
Horizonte, da Embaixada da França, do 
Institut Français Brasil, do Campus France 
Brasil, da Câmera de Comércio Brasil-Ca-
nadá, do Consulado Honorário da Suíça, 
do Consulado Honorário da França e do 
Wallonie Bruxelles International. O even-
to tem o apoio do Cefet-MG, do Governo 
do Canadá, da Embaixada da Bélgica, da 
casa de shows A Autêntica e do restauran-
te Au Bon Vivant. O apoio cultural é do 
Sesc em Minas, da Academia Mineira de 
Letras, da Casa Fiat de Cultura, do Cine 
Santa Tereza, da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerai e da Biblioteca Pública 
Estadual de Minas Gerais.

Programação 

Até 30/03 (diversos ho-
rários): Fête du Court Métrage 
(Festa Do Curta Metragem)

21/03, às 20h: Stupeur et 
Tremblements - Temor e Tremo-
res, com Théâtre des Hommes

26/03, às 19h30: Lança-
mento da Revista CulturaS 

De 26 a 31/03 (diversos 
horários): Mostra de Cinema 
Diretoras Francófonas 

28/03, às 19h30: Master 
Class Théâtre National Popu-
laire, com Damien Gouy e 
Benjamin Kerautret

29/03, às 20h: Louis Ara-
gon, Je me souviens - Théâtre 
National Populaire 

Para saber sobre a pro-
gramação da festa em outros 
espaços de Belo Horizonte, 
acesse festadafrancofoniabh.
wordpress.com
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loraynne araujo

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

FonoAudiólogA
contato: nogueirajoys@gmail.com

cintia Fadini KnaP

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Maio amarelo

Doença é a principal causa de infertilidade no sexo feminino

10% dAs mulHeres têm endometriose

Desde que as meninas 
menstruam pela pri-
meira vez, elas têm de 
se acostumarem com 

uma dor abdominal chamada có-
lica, entretanto, esse desconforto, 
quando muito forte, pode ser algo 
mais sério, como a endometriose. 
Segundo dados do Ministério da 
Saúde, uma a cada 10 mulheres 
sofre com essa doença. Devido a 
sua periculosidade - ela é a princi-
pal causa de infertilidade - março é 
o mês mundial de conscientização 
sobre esse mal. 

O ginecologista e vice-presiden-
te da região Sudeste da Federação 
Brasileira das Associações de Gine-
cologia e Obstetrícia (Febrasgo), 
Agnaldo Lopes, diz que essa do-
ença é conhecida por afetar mais 
a mulher moderna. “Atualmente, 
elas têm que desempenhar várias 
funções no seu dia a dia. Além de 
trabalhar, também cuidam da casa 
e dos familiares mais próximos. 
Ademais, houve também uma 
queda acentuada no número 
de filhos, ou seja, as mulheres 
estão menstruando mais, o que 
aumenta a possibilidade de ter 
endometriose”.

O médico explica que durante  
a menstruação, há a eliminação de 
parte do endométrio, entretanto, 
esse procedimento é o inverso para 
quem possui a doença. “As células 
podem migrar no sentido oposto e 

se alojar na cavidade abdominal, 
multiplicando-se e provocando 
uma reação inflamatória”. 

O principal sintoma da endo-
metriose é cólica forte que impede 
a mulher de realizar atividades ro-
tineiras. Dores durante as relações 
sexuais, dificuldade para engravi-
dar após um ano de tentativa e 
alterações intestinais ou urinárias 
na menstruação também podem 
ser sinais. “A recomendação é 
procurar um médico ao menor 
sinal de desconforto e prejuízo 
para realizar as atividades habi-
tuais, pois só ele pode orientar o 
tratamento”. 

diagnóstico e tratamento

Um dos principais fatores que 
atrapalha no tratamento da endo-
metriose é o tempo que se demora 
para identificar a patologia. Em 
média, as mulheres recebem o 
diagnóstico aos 32 anos, sendo 
que, em 40% dos casos, as pa-
cientes já estavam com a doença 
havia 5 anos ou mais. “Apenas a 
laparoscopia consegue detectar 
com precisão a endometriose. Nem 

o exame ginecológico preventivo e 
ultrassom mostram o problema. A 
ressonância magnética consegue 
detectar nódulos a partir de meio 
centímetro”.

 Porém, é importante ressaltar 
também que esse mal pode ocor-
rer tanto na adolescência quanto 
após os 40 anos. Entre 40% e 50% 
das adolescentes que têm cólicas 
intensas podem ter endometriose. 

Lopes explica que, após o diag-
nóstico, o tratamento pode ser 

feito por meio de cirurgia ou uso 
contínuo de anticoncepcionais. “A 
endometriose é uma doença crôni-
ca, ou seja, não há tratamentos que 
acabem efetivamente com ela. Mas 
o uso contínuo de anticoncepcionais 
e cirurgia para extrair as lesões são 
métodos que ajudam a mulher ter 
uma rotina sem que a endometrio-
se atrapalhe”.

convivendo com a doença 

A publicitária Sarah Angrisa-
no, 35, recebeu o diagnóstico em 
2009, mas conta que sentia dores 
fortes na região abdominal desde 

2006. “A minha família sempre 
teve histórico de problema de 
coluna, então achei que essa 
minha dor estava relacionada 
a isso. Procurei um ortopedista, 
mas não tinha nenhum pro-
blema. Durante uma sessão de 
acupuntura, o médico sugeriu 
que eu poderia ter endometriose 
e procurei um ginecologista para 
investigar melhor”. 

Após o diagnóstico, a doença 
estava avançada e ela teve que 
se submeter à cirurgia. “Antes 
de fazer o procedimento, em um 
mês, eu tinha dor 25 dias. A dor é 
algo que realmente acompanha 
quem tem endometriose. Agora, 
eu tenho desconforto apenas nos 
dias próximos a menstruação”. 

Atualmente, Sarah não faz 
uso de nenhum remédio para 
controlar a doença e diz que 
também não pretende ter filhos 
no momento. “Tento controlar a 
endometriose por meio de ativi-
dades físicas. Além disso, mudei a 
minha alimentação, estou dando 
preferências para alimentos mais 
naturais e com menos hormô-
nios”. 

Para divulgar e conscientizar 
outras mulheres sobre o mal, a 
publicitária está com um projeto: 
“Correndo contra a endo”. Ela está 
se preparando para participar da 
Corrida de São Silvestre e levar 
informações sobre esse tema. “A 
gente acha que é normal sentir 
cólica, mas não é”, finaliza.

“A gente acha que é normal
sentir cólica, mas não é”
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Quando é necessário 
usar aparelho auditivo?

Há pessoas que escutam, 
mas não entendem o que outros 
falam. Tem gente que não con-
segue ouvir televisão nem quan-
do alguém liga pelo telefone. 
Há também quem reclame de 
zumbido nos ouvidos. Por conta 
desses problemas de audição, 
muitos se isolam e até deixam 
de participar de reuniões sociais 
e festas. Esses são exemplos de 
pessoas que precisam utilizar 
aparelhos auditivos. Mas esse 
assunto ainda causa constran-
gimento. 

Ter de usar um aparelho 
auditivo não é motivo para se 
envergonhar. Pelo contrário, é 
uma forma de melhorar a quali-
dade de vida, ser mais ativo so-
cialmente, comunicar-se melhor 
e não correr riscos por não ouvir 
quando estiver pelas ruas. 

Antigamente, o transtorno 
era grande. Quem tinha pro-
blemas auditivos precisava, por 
exemplo, usar enormes apare-
lhos. Depois, vieram os tubos 
que eram mais finos. Mas, hoje, 
temos equipamentos impercep-
tíveis que trazem gigantescos be-
nefícios. Muitas vezes, as pessoas 
em volta nem conseguem notar 
o aparelho. 

Na virada do século XXI, a tec-
nologia computadorizada tornou 
os aparelhos auditivos menores, 
ainda mais precisos e com ajustes 
para se acomodar virtualmente 
a todo tipo de ambiente. Os 
equipamentos de última geração 
podem continuamente se ajustar 
para melhorar a qualidade de 
som e reduzir o ruído de fundo. 
Além disso, há aplicativos com 
conectividade com o som direto 
no aparelho auditivo. 

Diferente do que alguns acre-
ditam, o uso de aparelho não 
causa efeito colateral. Pelo con-
trário, há tratamento de zumbido 
que é realizado por meio desses 
equipamentos. Em muitos casos, 
isso é causado pela perda audi-
tiva. Por conta disso, o cérebro 
compensa com o zumbido o som 
que falta. Dentro dos aparelhos 
auditivos é possível ajustar e 
corrigir a audição para oferecer 
sons com o intuito de minimizar 
esse problema. 

Existem três tipos básicos 
de aparelhos auditivos: com 
receptor no canal (RIC: Receiver-
-in-canal); utilizados atrás da 
orelha (BTE: Behind-the-ear); e 
aqueles utilizados na parte inter-
na da orelha (ITE: In-the-ear). O 

modelo correto vai depender da 
deficiência auditiva e também 
da anatomia da orelha, além 
das preferências pessoais con-
siderando a tecnologia e até o 
design. Hoje, há muitos modelos 
no mercado. Com a ajuda do fo-
noaudiólogo, é possível escolher 
o modelo que mais agrada para 
a dificuldade. 

Existem dois tipos principais 
de perda auditiva: a neuros-
sensorial e a de condução. A 
primeira acomete o nosso siste-
ma auditivo interno e pode ser 
desencadeada por exposição ao 
ruído, envelhecimento, alguns 
remédios ototóxicos, como al-
guns antibióticos de atividade 
bactericida, doenças entre outras 
etiologias. 

Já a de condução pode acon-
tecer por conta do acúmulo 
de cera, rigidez no sistema, 
inflamações e infecções e outras 
doenças. Também há casos que 
a pessoa apresenta os dois tipos 
de perda auditiva, condutiva e 
neurossensorial. 

O exame de perda auditiva 
deve ser sempre levado a sério. 
É realizado por meio da avaliação 
clínica, anamnese (entrevista ini-
cial), inspeção clínica da orelha, 
audiometria, imitanciometria 
(avaliação das condições da 
orelha média e da tuba auditiva) 
e alguns exames objetivos da 
audição. 

É fundamental a atuação 
conjunta entre o médico otor-
rinolaringologista e o fonoau-
diólogo. Dessa forma, a pessoa 
pode retomar suas rotinas nor-
mais com melhor qualidade de 
vida.
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A Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Minas Gerais (Feco-

mércio MG) foi homenageada pelos 
seus 80 anos na Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG). A reunião 
especial aconteceu no dia 14 de março.

O presidente do Sistema Fecomér-
cio MG, Sesc e Senac, Lúcio Emílio de 
Faria, relembrou a história da entida-
de criada no dia 4 de dezembro de 
1938 para representar e defender os 
empresários diante do crescimento do 
comércio na capital mineira. Ele desta-

cou a evolução da Fecomércio MG, que 
iniciou a sua trajetória com sete sindi-
catos, todos localizados em BH e, hoje, 
representa mais 720 mil empresários 
em Minas Gerais, auxiliando na gestão 
e no fortalecimento de seus negócios 
com diversos benefícios. “Hoje estamos 

presentes em todo o Estado por meio 
dos nossos 53 sindicatos, que traba-
lham por melhores condições para o 
comércio em suas cidades e regiões de 
atuação”, disse.

O presidente da sessão, professor 
Cleiton (DC), enfatizou que: “Sou tes-

temunha do bem que a Fecomércio 
faz para o nosso Estado. Também é 
preciso enaltecer que tivemos dois 
grandes ex-presidentes envolvidos 
com o Sistema S: Getúlio Vargas, que 
o criou, e o Juscelino Kubitschek, que 
o aperfeiçoou”.

em 3 meses, agrotóxicos mataram
500 milhões de abelhas no Brasil

Essa é uma péssima notícia, entenda o porquê

cada vez mais
Quando Jair Bolsonaro (PSL) completou 42 dias de governo 

já tinha sido autorizado 57 novos produtos elaborados com 
agrotóxicos. Em média, mais de um por dia. Dos 19 produtos 
aprovados, 12 são classificados como extremamente tóxicos - 
maior grau toxicológico possível.

Apesar de fazerem um 
“zum, zum, zum” irri-
tante e ter uma picada 
bastante dolorosa, as 

abelhas são de suma importância 
para o meio ambiente. Só no 
Brasil, das 141 espécies de plan-
tas cultivadas para alimentação 
humana e produção animal, 60% 
dependem, de alguma forma, da 

polinização feita por elas. Dados 
da Organização das Nações Uni-
das (ONU) para a Alimentação e 
a Agricultura (FAO) mostram que 
75% dos cultivos destinados à 
alimentação humana no mundo 
dependem delas.

Mas, um fenômeno recente tem 
alertado os profissionais que defen-
dem o meio ambiente: mais de 500 
milhões de abelhas foram encontra-
das mortas por apicultores somente 
nos 3 primeiros meses do ano.

A porta-voz do Greenpeace 
Brasil, Marina Lacôrt, aponta 
os riscos iminentes desses nú-
meros. “Tem uma frase que 
diz que sem abelha não tem 
comida e é verdade. Se a gente 
não tiver elas em campo para 
fazer esse processo, não só nos 
alimentos, mas na manutenção 
e regeneração das florestas, a 
gente não vai conseguir produzir 
no futuro muitos alimentos que 
comemos hoje”.

Ela acrescenta que, assim como 
as frutas e boa parte da alimen-
tação é dependente desse inseto, 
as áreas verdes de todo mundo 
também. “Tem dados que mos-
tram que 85% desses campos 
são dependentes da polinização 
das abelhas. Para que as florestas 
consigam se regenerar para além 
do desmatamento, a gente precisa 
delas”.

Segundo Marina, no Brasil, 
as abelhas correm bastante risco. 
“Assim como no mundo, mas isso 
tem ficado cada vez mais evidente 
por aqui. Somos um dos maiores 
consumidores de agrotóxicos do 
mundo. E existe um grupo desses 
venenos, que se chama neonicoti-
noide, a base de nicotina, que são 
proibidos em alguns lugares, assim 
como a pulverização aérea. Só que 
no país os dois são permitidos, o 
que é avassalador”.

Ela acrescenta que isso se 
dá pelo fato de a agricultura no 
Brasil ser impactante. “Ela des-
mata, agride o solo e acaba com 
a biodiversidade. Tudo isso pode 
fazer com que nosso ecossistema 
entre em colapso e acreditamos, 
inclusive, que isso possa acontecer 
se a agricultura não se tornar mais 
sustentável”.

Ela acrescenta que a principal 
solução é o banimento dessas 
substâncias. “É algo que deveria 
ser proveniente de uma iniciativa 

federal. Como medida estrutural, o 
uso de agrotóxicos no Brasil deve-
ria ser reduzido. Existe um projeto 
de lei sobre o assunto, que tramita 
no Congresso, para que exista 
uma política pública como base e 
que vai possibilitar a diminuição 
desse uso”.

Mas, alcançar esse objetivo 
não é tarefa fácil. “A agricultura 
convencional é dominante e ex-
tremamente dependente dessas 
substâncias em grandes quantida-
des. Existem medidas e iniciativas 
importantes, mas pontuais e isola-
das. O ideal seria algo em âmbito 
nacional”.

Nesse ponto, a população 
pode e deve ajudar. “As pes-
soas podem assinar a petição 
no site chegadeagrotoxico.org.
br, para mostrar que não querem 
mais veneno no prato. Nessa mes-
ma plataforma dizemos que não 
queremos mais a liberação desses 
agrotóxicos. Além disso, não existe 
ainda uma política de redução 
aprovada. O que a gente vê é a libe-
ração de novos agrotóxicos e uma 
tentativa de liberar ainda mais. 
Precisamos nos movimentar para 
mudar essa realidade, pois se isso 
não acontecer, nosso ecossistema 
corre sérios riscos”, conclui.

“tem uma frase que diz
que sem abelha não

tem comida e é verdade”

da redação

75% dos cultivos destinados à alimentação humana dependem das abelhas
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FecomÉrcio mg celeBrA 80 Anos de HistóriA

irmar Ferreira campos, lúcio emílio
de Faria júnior e Bruno campos

Professor cleiton, lúcio emílio de Faria
júnior e Antonio carlos Arantes

grijalva duarte junior, lúcio emílio de Faria
júnior, Antonio carlos Arantes e marcos jerry

Plenário da assembleia contou
com várias autoridades

caio márcio goulart, Walmir Honorato, Ale-
xandre magno de moura, Helvécio siquei-
ra Braga, lúcio emílio de Faria júnior, ricar-
do teixeira Batista, Alessandro geraldo dias 
e robertus Ferdinandus maria van doornik

vera lúcia Freitas luzia,  josé maria Fa-
cundes, maria luiza maia oliveira, joão car-
los gontijo de Amorim, lúcio emílio de Fa-
ria júnior, Flávio godinho e Fernando elias
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daniel amaro

#ondeelaQuiser

O Samba Prime, um dos 
maiores festivais de samba e 
pagode do país, anunciou as 
vendas de ingressos para a sua 
8º edição. O público já pode 
adquirir seus ingressos nas 
lojas da Central dos Eventos e 
também através do site: www.
centraldoseventos.com.br. 

O evento será realizado 
no dia 25 de maio, sábado, a 
partir das 15h na Esplanada 
do Mineirão (Av. Antônio 
Abrahão Caran, 1001 – São 
José, Belo Horizonte) e conta 
com os maiores nomes do 
samba e pagode do Brasil: 
Ferrugem, Dilsinho, Sorriso 
Maroto, Suel, Belo, Turma do 
Pagode e Thiaguinho.

O Samba Prime caiu no 
gosto dos brasileiros e hoje 
é reconhecido como um dos 
mais importantes festivais 
segmentados do país. Para 
a sua oitava edição, o line 
up não poderia ser diferente. 

Procurando sempre trazer 
os artistas mais renomados 
do estilo, shows inéditos e 
muita diversão, atendendo 
sem cessar os pedidos do 
público, as atrações foram 
confirmadas e prometem 
fazer a Esplanada do Mineirão 
ficar pequena para tamanha 
f e s t a .  D e p o i s  d e  u m a 
votação online feita para 
a definição dos shows, os 
maiores nomes do pagode da 
atualidade estarão reunidos 
para encantar o público com 
todo o romantismo das letras 
que embalam as canções do 
gênero.

Hoje, referência nacional 
do pagode, o cantor Ferru-
gem apresentará seus suces-
sos como “Sinto Sua Falta”, 
“Pra Você Acreditar”, “Pirata 
e Tesouro”, “É Natural” e mui-
tas outras. Já o galã Dilsinho, 
apostará em suas faixas que 
estão no topo das paradas de 

sucesso. “Péssimo Negócio”, 
“12 Horas” e “Refém”, são 
algumas delas. No repertório 
das bandas Sorriso Maroto e 
Turma do Pagode com certeza 
não faltarão músicas como 
“Chave e Cadeado”, “Sinais”, 
“Brigas Por Nada”, “Clichê”, 
além de “Deixa em Off”, “A 
Gente Tem Tudo a Ver” e 
“Lancinho” que marcaram 
a carreira artística de cada 
uma delas.

Pela primeira vez em 
Belo Horizonte como car-
reira solo, Suel aproveitará 
a energia positiva do novo 
momento de sua vida para 
relembrar os maiores suces-
sos emplacados nos vocais 
do Imaginasamba, sem dei-
xar de apresentar ao público 
também seus novos projetos. 
Já ousadia e alegria de Thia-
guinho estará estampada 
num show recheados de 
sucessos como “Ainda Bem”, 
“Ponto Fraco”, “Acredito No 
Amor” e “A Amizade É Tudo”. 
E o cantor Belo, em turnê 
de seu disco mais recente, 
“Mistério”, sem dúvidas, não 
poderá deixar de cantar as 
músicas mais antigas que en-
cantam a todos como “Razão 
da Minha Vida”, “Perfume”, 
“Tudo Mudou”, “Tempo de 
Aprender” e muitas outras, 
prometendo emocionar o 
público no Mineirão.

A venda do Samba Prime 
8 começou no dia 12 de mar-
ço, com direito a promoção 
de lançamento, que disponi-
bilizará ao público 48 horas 
de valores promocionais. Os 
ingressos estarão disponí-
veis por meio do site ou nas 
lojas da Central dos Eventos.

Entre em contato: (31) 3846 7739

hospedagem Cama e Café, 
Aventura, café com Batuque, 
cachoeiras, trekking, bike, moto...

Secretaria de Governança 
de Desenvolvimento, 

Turismo e Cultura

trABAlHe como umA mulHer
Em um mercado dominado por homens, aos poucos 

elas estão conquistando cada vez mais espaço e 
mostrando que são capazes. Muitas profissões 

taxadas como “masculinas” já possuem o sexo feminino 
no comando. Ainda há muito o que melhorar para termos 
uma sociedade mais justa e igualitária, mas o caminho 
já está sendo percorrido. São pilotas de helicóptero, en-
genheiras, mecânicas, motoristas, jogadoras de futebol, 
poker, políticas, entre outras funções. 

ProFissões mAcHistAs

Piloto de avião mecânica

Bombeira militar

engenheira skatista

jogadora de futebol motorista

repórter esportiva gamer

cientista da computação cineasta

Política técnica de som

Ao longo do mês de março, o edição do Brasil lançou 
a série #ondeelaQuiser, com histórias de mulheres que 
quebram paradigmas e servem de inspiração e motivação 
para outras. Na quarta e última reportagem, conversamos 
com Bárbara Brier, mecânica e consultora automotiva, e 
Olívia Gomes e Carolina Lacorte, engenheiras civis. Elas fa-
lam um pouco sobre a carreira, desafios, empoderamento 
feminino e como fazem para driblar preconceitos.

motor de mudanças

Nascida na periferia de Belo Horizonte e de fa-
mília simples, Bárbara Brier ingressou no mundo da 
mecânica automotiva ao acaso. Ao terminar o ensino 
fundamental, precisava de um curso técnico que lhe 
garantisse uma profissão e um emprego. Ficou saben-
do do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai) e se inscreveu em vários cursos. Sua meta era 
conseguir a vaga de web design, mas passou para 
técnica automobilística. Aos poucos, a jovem começou 
a se interessar muito pela área.

Na época em que fazia o curso, na turma de 15 
alunos havia 3 mulheres. “Tive a sorte de ter mais 
duas colegas. A gente sofria às vezes com piadinhas. 
Eu sempre tentava não me incomodar, mas aquilo me 
chateava. Com persistência, foco e força de vontade 
fui levando”, relembra.

Ao concluir o curso, em 2005, conseguiu um 
emprego em uma montadora. Logo depois, também 
ingressou na faculdade de produção industrial e fez 
pós-graduação. Bárbara foi crescendo na profissão e 
passou a dar treinamentos para oficinas de todo Brasil. 
Além da paixão pelos carros, também descobriu que 
gostava de ensinar.

Ela decidiu dar aulas de mecânica para outras 
mulheres. “São orientações quanto a manutenção. 
Existe uma pesquisa mostrando que nós somos as 
que mais compram automóvel no Brasil e as que mais 
levam seus veículos em oficinas. O curso de mecânica 
básica vem para orientar e ajudar essas mulheres. Elas 
aprendem, por exemplo, o funcionamento do motor e 
o que é necessário verificar para fazer a manutenção 
no dia a dia, troca de água e óleo”, explica.

Bárbara diz que o selo “Oficina Amiga da Mulher” 
nasceu a partir dos treinamentos. “As que recebem 
o selo são mais confiáveis e estão preparadas para 
receber o público feminino. Em Belo Horizonte são 
6 locais”.

construindo o futuro

Saindo da área da mecânica automotiva e pas-
sando para engenharia civil, outras duas mulheres 
ganham destaque. Olívia Gomes e Carolina Lacorte são 
sócias e proprietárias na Lacorte & Gomes Engenheiras 
Associadas. Elas são responsáveis por fazer avaliações 
e perícias, projetos, reformas, problemas estruturais, 
entre outras atividades da área da construção civil.

Formadas há 4 anos pela Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF), elas se conheceram durante a 
graduação. “Na época me chamaram para fazer um 
trabalho como autônoma e convidei a Olívia. A partir 
disso outras oportunidades apareceram e montarmos 
uma sociedade. Nosso escritório tem 3 anos”, conta 
Carolina.

Olívia diz que a maioria de suas clientes são mulhe-
res. “Elas nos procuram pela internet ou ficam sabendo 
por meio de outras pessoas, pois estão em busca de 

um atendimento diferenciado e preferem lidar com 
outras mulheres. A gente fica muito orgulhosa disso, 
pois na profissão de engenharia existe o estereótipo 
de ser sempre exercida por homens”.

As duas estão sempre buscando mais conheci-
mento e se atualizando. Além da graduação, possuem 
diversos cursos na área. “Acredito que nenhum profis-
sional é completo. A medida que aparecem trabalhos, 
vamos nos especializando. A Carolina iniciou na 
faculdade de arquitetura para completar nossa parte 
de projetos. Eu gosto da área de perícias e gerencia-
mentos de projetos e corro atrás de cursos com essa 
temática”, explica Olívia.

Ainda de acordo com ela, quando entrou na faculdade 
a turma possuía cerca de 60 alunos, com 50 homens e 10 
mulheres. “Um dos professores, elogiando, disse que era 
uma turma bem feminina. Eu não entendi bem na época, 
mas hoje percebo como essa profissão pode empoderar 
mulheres. Recentemente, atendemos uma candidata a 
estágio e ela disse que as turmas hoje em dia estão meio 
a meio. Isso é um motivo de orgulho para nós”, diz.

Carolina salienta que há menos de 10 anos, os di-
plomas na universidade onde se formaram saiam com 
o nome de engenheiro civil e não como engenheira. 
“Atualmente isso foi mudado e mostra como a profissão 
se transformou e tem aceitado melhor as mulheres”, 
comemora.

As duas também dão oficina de empoderamen-
to, chamada “Elas pintam e bordam”. “Já fizemos 
quatro edições. Elas colocam a mão na massa, 
aprendem como lixar uma parede, realizar o aca-
bamento e etapas de pintura. Na primeira edição 
não imaginávamos que seriam tantas queixas 
contra os homens quando se tratava de reformas”, 
afirma Carolina.

Muitas mulheres as incentivaram e serviram de 
inspiração para persistir na profissão. Em um momento 
de muita dificuldade durante o curso, Carolina pensou 
em desistir, mas encontrou uma professora que a acon-
selhou e a motivou a seguir. “Me senti acolhida, passei 
a me dedicar mais e consegui finalizar a graduação”. 
Para Olívia, a inspiração vem de sua primeira chefe. 
“Na época era estagiária e presenciei engenheiros 
a menosprezando. Fiquei um pouco chocada com a 
situação. Ela simplesmente não respondeu as provo-
cações. Disse que quando o trabalho estivesse pronto, 
todos veriam a nossa capacidade”.

Para as mulheres que desejam iniciar na profissão 
de engenheira, Olívia diz que recebe mensagens pedin-
do conselhos sobre o assunto. “O segredo é ter carinho, 
empatia e sororidade. Fazer um bom trabalho e abrir 
caminhos para futuras engenheiras, assim como mui-
tas abriram para nós. A gente tem que mostrar que o 
lugar da mulher é onde ela quiser”, conclui.

olívia gomes e carolina lacorte são sócias e
proprietárias na lacorte & gomes engenheiras associadas

Bárbara Brier trabalha há 12 anos na área automotiva
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Samba Prime 8 inicia
venda de ingressos
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leíse costa

cemig fecha postos de manutenção
em ao menos 39 cidades do interior

Deslocamento de eletricistas para atendimento pode chegar a 260km

Sem alarde, a Companhia 
Energética de Minas Gerais 
S.A. (Cemig) fechou, pelo 
menos, 36 localidades (pos-

tos e agências) em cidades do inte-
rior do estado. Trabalhadores e sindi-
calistas do setor de energia elétrica e 
prefeitos e vereadores reivindicaram, 
em audiência pública da Comissão 
de Direitos Humanos da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), a 
manutenção das bases operacionais 
da companhia em seus municípios. 
A Cemig não informa o número 
exato de localidades desativadas. 
O Sindicato Intermunicipal dos Tra-
balhadores na Indústria Energética 
de Minas Gerais (Sindieletro-MG) 
estima que 55 cidades tiveram suas 

unidades fechadas, mas confirma 39 
municípios. A justificativa é redução 
de custos. 

O coordenador-geral do Sindie-
letro-MG, Jefferson Silva, explica 
que as chamadas localidades são 
postos de trabalho de eletricistas 
que fazem os primeiros atendi-
mentos à população. “Com o 
fechamento os trabalhadores serão 
transferidos para cidades-polo. Por 
exemplo, os trabalhadores de Taio-
beiras, no Norte de Minas, serão 
transferidos para Montes Claros, 
cerca de 261km de distância. Os 
de Sacramento e Campos Altos 
serão transferidos para Uberaba, 
a 211km”, afirma. 

Segundo os participantes da 
reunião na ALMG, a medida teria 
por objetivo preparar a empresa 
para a privatização e impactaria a 

população e a vida dos trabalha-
dores, alguns deles lotados nos 
postos há 30 anos. Apagões cons-
tantes, queda na arrecadação dos 
municípios, perda de produção, 
sobretudo na pecuária leiteira, 
e falta de energia em hospitais, 
escolas e órgãos públicos foram 
alguns dos prejuízos relatados 
pelos participantes. Em nota, a 
Cemig disse que vem realizando o 
remanejamento de alguns empre-
gados para atender aos requisitos 
estabelecidos pelo órgão regula-
dor, a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel).

Para Silva, os indicadores de 
custo operacional da Aneel não 
consideram as particularidades 
de cada estado. “A quantidade 
de trabalhadores e os gastos de 
Minas Gerais são diferentes dos 

gastos de Alagoas, por exemplo. 
Para Cemig se adequar ao custo 
operacional precisa diminuir os 
gastos, mas quem propôs isso, fez 
de trás da mesa, sem conhecer a 
realidade”.

Outros indicadores que a Ce-
mig precisa atender são os de 
tempo médio de deslocamento 
(indicador que mede a eficácia da 
localização geográfica das equi-
pes de manutenção e operação) 
e o tempo médio de execução 
(indicador que mede a eficácia 
do restabelecimento do sistema 
de distribuição). No ranking de 
qualidade dos serviços de distribui-
ção de energia elétrica da Aneel, 
medidos por meio dos indicadores 
de duração e frequência de inter-
rupções de energia, a Cemig ocupa 
o 14º lugar.

Segundo Silva, os fechamentos 
podem prejudicar a empresa a 
bater a meta desses indicadores. 
“Uberaba, por exemplo, vai aten-
der um território maior do que já 
atendia. O tempo do deslocamento 
aumenta, em alguns casos, mais 
de 200km. Isso gera demora no 
restabelecimento da energia elétri-
ca, coloca a população em risco no 
caso de cabos rompidos e aumenta 
a possibilidade de acidente com os 
trabalhadores em trânsito”. 

Ação no mP

O presidente da Câmara Muni-
cipal de Bom Jardim de Minas, no 
Sul do estado, Sebastião Flávio de 
Paula (PSB), anunciou que o legis-
lativo local está entrando com uma 
ação no Ministério Público contra a 

decisão da Cemig. “Disseram que 
o fechamento do posto de Bom 
Jardim é definitivo. Isso é muito 
negativo para o desenvolvimento 
econômico da cidade”.

O vereador que, assim como 
outros moradores da região, sofre 
com as constantes quedas de 
energia, teme que a situação 
piore. Segundo ele, atualmente, 
há comunidades na zona rural 
que chegam a ficar até 72 horas 
sem energia.

resposta

Até o fechamento dessa maté-
ria, a Cemig não havia respondido 
às questões da reportagem sobre 
quais cidades foram atingidas, a 
demora no atendimento e os pos-
síveis danos à população.

Cidades com localidades da Cemig fechadas

Aimorés 
Alto Rio Doce

Alvinópolis
Bambuí

Bocaiuva
Bom Jardim de Minas

Brasília de Minas
Campo Belo

Campos Altos
Central de Minas

Congonhas
Conselheiro Pena

Coroaci 
Coromandel

Dores do Turvo 
Francisco Sá

Itaobim
Lagoa da Prata

Manga
Mantena

Minas Novas 
Monte Azul

Ouro Branco
Peçanha 

Pedra azul
Piranga 
Pitangui
Piumhi

Pompéu
Porteirinha
Raul Soares
Sacramento

Santa Efigênia de Minas
Santa Maria do Suaçuí 

São Francisco
São Gotardo

São João Evangelista
Taiobeiras

Viçosa

Juiz de Fora promove ação
voltada ao meio ambiente

Em comemoração aos 
dias “Mundial Florestal” 
e “Mundial da Água”, 
respectivamente, 21 e 22 

de março, a Prefeitura de Juiz de 
Fora (PJF), por meio da Secretaria 
de Meio Ambiente (SMA), e o Ins-
tituto Estadual de Florestas (IEF) 
elaboraram uma programação 
especial. As ações foram realiza-
das entre quarta-feira, 20, e do-
mingo, 24, em diversos locais da 
cidade. A iniciativa tem a parceria 
da Guarda Municipal (GM) da 
Segurança Urbana e Cidadania 
(Sesuc), da Secretaria de Saúde 
(SS), do Corpo de Bombeiros 
Militar, da Polícia Militar de Meio 
Ambiente, do Serviço Social do 
Comércio (Sesc), da Mr. Fly, e da 
Lanchonete Parada no Parque.

O Parque da Lajinha foi o 
cenário do dia 20, do teatro de 
bonecos com a “Turma do Fo-

guinho” do Corpo de Bombeiros 
Militar. Ainda na unidade, foi 
realizada uma edição do projeto 
“Visitas Guiadas”, promovida 
pelo Departamento de Educa-
ção Ambiental e Proteção dos 
Recursos Naturais (Deapren) da 
SMA, para os atendidos pelo Caps 
Infância e Juventude (IJ).

No dia 21, aconteceu o “Dia 
Verde”, dentro do projeto Bem 
Comum Bairros, no Curumim 
Santa Luzia. A SMA montou um 
estande para prestar informações 
relativas à pasta e promoveu 
distribuição de mudas ornamen-
tais, doação de cem cartilhas 
para colorir, com informações 
sobre o Rio Paraibuna, para as 
crianças, além de realizar um 
plantio de espécies nativas da 
mata atlântica no local. A ação 
tem o objetivo de incentivar a 
reflexão sobre a preservação do 

meio ambiente, a necessidade do 
plantio de árvores e da conserva-
ção do meio ambiente. As mudas 
ornamentais distribuídas foram 
doadas pela Empresa Municipal 
de Pavimentação (Empav), que 
também auxiliou no plantio.

Na sexta, 22, foi realizada uma 
caminhada no Parque da Lajinha, 
denominada “Pé na Trilha do Ade-
lophyne Meridionales (espécie de 
sapo encontrada somente no Par-
que”), com funcionários da PJF, do 
IEF, do Corpo de Bombeiros, da 
Polícia Militar de Meio Ambiente 
e do Exército Brasileiro.

No sábado, 23, aconteceu, a 
segunda edição do evento “Diver-
são no Parque”. A programação 
inclui pula-pula para as crianças, 
slackline (com a modalidade lon-
gline), teatro de fantoches com 
“Dengão e sua Turma no Combate 
ao Mosquito da Dengue”, da Secre-
taria de Saúde (SS), e atividade de 
rolamento e relaxamento. Houve 
ainda, estandes da Polícia Militar 
de Meio Ambiente, Corpo de 
Bombeiros Militar e do Centro de 
Triagem de Animais Silvestres (Ce-
tas). Além disso, o Sesc promoveu 
alongamento e ioga, e posterior-
mente, contação de histórias.

Para encerrar a programação, 
no domingo 24, o Parque Natural 
Municipal da Lajinha receberá 
uma aula de ioga e meditação. 
No mesmo local, haverá mos-
tra de fotografias com o tema 
“Recursos Hídricos”, que ficará 
disponível entre os dias 20 e 24. 
A programação poderá sofrer 
alterações devido às variações 
climáticas. O Parque da Lajinha 
está localizado na Avenida Deus-
dedit Salgado, no bairro Teixeiras.
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ABAv-mg realiza o maior
evento turístico do estado

No último dia 15, a Associação 
Brasileira de Agências de Viagens 
de Minas Gerais (ABAV-MG) rea-
lizou o maior evento turístico do 
estado, o 13º Salão do Turismo. O 
evento contou com a participação 
de 60 expositores e mais de 1.200 
profissionais especializados no 
setor de todo o país.

O presidente da ABAV-MG, 
José Maurício de Miranda Gomes, 
conta que o objetivo do evento é 
fazer com que o associado e os 
profissionais de turismo conheçam 
as novidades do mercado, gerando 
a movimentação do setor e a pro-
jeção de novos negócios.

“Nós conseguimos dar uma 
dimensão e conseguimos desta 
forma fazer com que Belo Hori-
zonte seja um local onde vamos 
continuar realizando este evento, 
com a intenção de ampliá-lo ainda 
mais e fazer com que profissionais 
de turismo de todo o Brasil venham 
participar do nosso Salão” afirma.

O 13º Salão superou a expecta-
tiva da entidade tanto no número 
de expositores quanto no de visi-
tantes. “Nunca comercializamos 
tanto. Nós iniciamos esse trabalho 
há 14 anos onde fizemos o nosso 
primeiro workshop na cidade de 
Juiz de Fora com 6 expositores, e 
hoje, temos 60. Só não colocamos 
mais porque não tinha espaço”, 
ressalta José Maurício.

A feira contou com a presença 
de profissionais de turismo de João 
Pessoa, Bahia, Espirito Santo, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Goiás, Rio 
Grande do Sul e Paraná. Carava-
nas do interior de Minas chega-
ram de forma muito expressiva: 
Governador Valadares, Ipatinga, 
João Monlevade, Montes Claros, 

Pirapora, Juiz de Fora, Barbacena, 
Lafaiete, Poços de Caldas, Itaúna, 
Nova Serrana e Divinópolis.

O salão também foi uma gran-
de oportunidade de capacitação 
para os profissionais do setor. Du-
rante o evento foram realizadas as 
palestras: “Cabo Frio Destination, 

uma experiência inesquecível, um 
novo produto” com a palestran-
te Daniela Bernardo Monnerat; 
“Produtos turísticos da Bahia” com 
o palestrante Luiz Castro e ‘Experi-
ências internacionais e imigração” 
com a palestrante Maria Beatriz 
Furtado.

Empresas participantes: Abreu, Agaxtur, April, Ásia, Bauer, Bed-
sOnline, Bourbon, Bravitur, Cabo Frio Destination , Club Med, 
Dayrell Hotel, Decálogo, Di Roma, e-HTL, Emirates, Flytour, 

Frontur, Foz do Iguaçu, FRT Operadora, Gol, GP Hotéis, Pousada do Ipê, 
Green Hotéis, Hotel Paradiso Corporate, Interep, Intermac Assistance, 
Maceió Atlantic, Village Porto de Galinhas, Hotel Portobello, Affinity, 
Mundi Travel, La Plage, Lusanova, Malibu Palace Hotel, Matiz Oasis Ho-
tel, Mundial Vistos, Paradiso Del Sol, Operadora Transmundi, Prive, RCA 
Turismo, Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira, Royalty Viagens, 
Enjoy, São José, Sixt Rent a Car, Soul Traveler, Trade Hotel, Transeuropa, 
Trilhas de Minas, TurisAngra, Viagens Master, Visual Turismo, West 
Central, Prefeitura de Poços de Caldas, Santuário do Caraça.

Com os âncoras: Sindhorb, CNTur, Amibar, Fhoremg e BahiaTursa. 
E ainda contou com o apoio da Matrix Equipamentos Audiovisuais, 
Café Caramelo, Guia Viajar +, Mercado Central e Mãos de Minas.

Presidente da ABAv-mg, josé maurício de miranda gomes
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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

Parceria estratégia para 2019. Diante do 
crescimento constante e sustentável da hotelaria 
nos últimos trimestres e com boa perspectiva 
devido ao aumento da diária média e retorno em 
investimentos o Fórum de Operadores Hoteleiros 
do Brasil (FOHB) e a Reed Exhibtions Alcântara 
Machado, responsável pela feira Equipotel, 
acabam de firmar parceria. O objetivo comum é 
trazer informações de mercado, incentivar a infor-
mação das empresas do segmento e promover o 
crescimento qualitativo e quantitativo da indústria 
hoteleira no país. Recentemente, a empresa se 
tornou a mais nova mantenedora da entidade 
para o ano de 2019. A Equipotel vai apoiar todos 
os eventos do FOHB, incluindo a segunda edição 
do Fórum Nacional de Hotelaria e o 4º encontro 
corporativo de compras, que acontecerá na ca-
pital paulista no próximo ano. O FOHB também 
promoverá encontros de executivos da Equipotel 
com CEOs das redes hoteleiras associadas e dis-
ponibilizará toda sua estrutura de comunicação 
para promover a edição regional e nacional da 

Equipotel que, por sua vez, apresentará novidades 
do setor em reuniões de trabalho com executivos 
da entidade.  

curso de manipulação obrigatório. A Vigilância 
Sanitária de Belo Horizonte está iniciando uma fisca-
lização em todos os hotéis, restaurantes, bares, lan-
chonetes, motéis, pizzarias, churrascaria e similares. O 
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de 
Belo Horizonte (Sindhorb) e a Associação Mineira de 
Bares e 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 25 até 29 de março de 2019, das 15h às 19h. Local: 
Avenida Brasil, 510, 4º andar. As inscrições poderão 
ser feitas pelo site do sindicato www.sindhorb.org.
br e também pelos e- mails:  tesouraria1@sindhorb.
org.br (Bruno); assessoria.presidencia@sindhorb.org.
br (Daniel) e cobranca1@sindhorb.org.br (Márcio). 
Ao final, os alunos vão receber um certificado de 
conclusão.

c a n a l   a B e r t o

VooS ProiBidoS

um BAnHo de HosPitAlidAde

cAFÉ resiliente

A  A g ê n c i a  d e  S e g u ra n -
ça da Aviação da União Euro-
peia (EASA) proibiu todas as 
operações com aviões 737 MAX 
8 e 9. A decisão foi motivada 
pela suspeita sobre a segurança 

do modelo, envolvido em um 
acidente na Etiópia no último 
domingo. “Serão suspensos to-
dos os voos comerciais operados 
com partida ou destino na União 
Europeia dos modelos mencio-

nados”, informou o órgão em 
nota. A EASA reúne 32 países 
do continente, incluindo Ale-
manha, Espanha, França, Itália, 
Portugal, Reino Unido, Noruega, 
Suécia e Suíça.

“Hospitalidade é a minha 
praia”. Com essa frase, a presidente 
da Associação Brasileira de Gover-
nantas e Profissionais da Hotelaria 
(ABG), Maria José Dantas, resume 

as três décadas de experiência 
com arte de encantar o hóspede 
no setor hoteleiro. Neste ano, a es-
pecialista tem um desafio especial: 
dar um banho de hospitalidade 

na motelaria. “Seja na hotelaria, 
seja na motelaria, o conceito é o 
mesmo: o cliente só é fidelizado ao 
sair encantado com a experiência 
que viveu”, descreve Maria.

É surpreendente ver que, enquanto todas 
as outras bebidas tiveram percalços, o café 
se manteve resiliente. A perspectiva segue 
promissora e o país deve seguir superando 
os números apresentados pela consultoria 
de 2018. Para este ano, a estimativa é um 
consumo médio por pessoa de 839 xícaras ao 
ano, ou seja, cinco vezes a média mundial. A 
consultoria calcula, ainda, um gasto médio in-
dividual anual no varejo de R$ 113 e indica um 
consumo total de 7,3 milhões de toneladas, 
colocando o Brasil como maior consumidor 
do grão. Contudo, a Associação Brasileira da 
Indústria de Café (ABIC) não trabalha com esse 
dado em função de uma diferença metodoló-
gica na apuração. Segundo o departamento 
de pesquisa da entidade, o consumo interno 
em 2017 foi de 21,99 milhões de sacas e o 
Brasil segue na vice-liderança do consumo 
mundial de café.

Em parceria com associações de 
bairro, o Governo Municipal resgata 
o Centro de Atividades Comunitárias 
(Ceacom) – Cultura. Ainda neste 
mês, o projeto estará presente em 
11 bairros para todas as idades: Bela 
Fama, Cruzeiro, Galo, Honório Bica-
lho, José de Almeida, Matadouro, 
Retiro, Santa Rita e Vila Operária, 
além do Jardim Canadá e Cabeceiras, 

onde a prefeitura já oferece ativida-
des culturais para as comunidades. 
As inscrições podem ser feitas de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 12h 
e das 14h às 18h.

Cada espaço contará com 
oficinas de arte e educação para 
realizar diversas atividades cul-
turais gratuitas. A variedade visa 
atender às demandas da comuni-

dade, com públicos divididos por 
faixa etária.

O Ceacom - Cultura contemplará 
as áreas de arte, artesanato, criati-
vidade, dança, desenho, música e 
teatro, além de palestras para desen-
volvimento artístico e intelectual do 
público. Os materiais necessários nas 
oficinas serão de responsabilidade 
do participante.

cel. Fabriciano garante
r$ 1,1 milhão para obras
Os moradores da parte alta do 

bairro São Domingos, conhe-
cido como Morro do Padre 

Rocha, comemoram as melhorias na 
infraestrutura. Esta semana, o prefei-
to Dr. Marcos Vinicius (PSDB) visitou 
a comunidade e assinou a ordem 
de serviço para o início efetivo das 
obras. Estão previstos investimentos 
da ordem R$ 1,1 milhão, provenientes 
do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social (FNHIS) – contrato de 
2008. Os recursos, não utilizados à 
época, foram recuperados pela atual 
administração. 

“Apesar dos problemas financei-
ros, o nosso governo trabalha para 
trazer novos recursos e recuperar 
aqueles que não foram usados pelos 
governos anteriores por má gestão. 
Fabriciano carece de infraestrutura 
em diversos pontos, sobretudo 
nas comunidades mais carentes, e 
um recurso importante como o do 
FNHIS não poderia ser perdido. São 
obras estruturantes, aguardadas há 
quase uma década, e que vão sair 
do papel para trazer mais segurança, 
dignidade e qualidade de vida para 
os moradores”, resumiu o prefeito. 

O pacote de melhorias contem-
pla a construção de muros de conten-
ção, de arrimo e escadarias, serviços 
de drenagem e pavimentação de 
becos. As intervenções serão realiza-
das nas ruas Um, Rosa Branca, Rosa 
Vermelha e Dália. São 315 metros de 
rede drenagem, mais de 300 metros 
de muros – alguns com até 5 metros 
de altura e a pavimentação de 1.545 
metros de vias. A escadaria da Rua 
Gardênia, que dá acesso à Avenida 
Dom Oscar – obra que parou na 
metade – também será concluída. 

Os detalhes do projeto executivo 
foram apresentados pelo prefeito 
junto com a equipe técnica da 
Secretaria de Governança Urbana, 
Planejamento e Meio Ambiente. “Es-
tes recursos do FNHIS, recuperados 
pela administração são destinados 
para infraestrutura, urbanização e 
integração de assentamentos precá-
rios no bairro São Domingos/Morro 
Padre Rocha”, reforça o gerente de 
Planejamento Urbano e GEO, Fabrí-
cio Faria. A empresa licitada para 
executara obra é a R&E Construtora 
e o prazo de execução previsto é de 
4 meses. 

Além das obras de infraestrutu-
ra, a prefeitura aguarda a liberação 
da ordem de serviço, pela Caixa 
Econômica via FNHIS, para o início da 
regularização fundiária dos imóveis 
do local. O valor do contrato é de 
R$ 300 mil.dr. marcos vinicius assinou a ordem de serviço

PM
CF

Nova Lima resgata Centro
de Atividades Comunitárias

inscrições dia 28/3
• Bela Fama: Rua José de Oliveira, 959
• Cruzeiro: Rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 14
• Galo: Rua Galo Novo, 500
• Honório Bicalho: Rua Natalício de Jesus Casalarde, 358
• José de Almeida: Rua Luiza Lucinda, 195
• Matadouro: Rua Rio de Janeiro (Sede da Associação do Bairro)
• Retiro: Rua Padre Américo Coelho (Casa de Nazaré)
• Santa Rita: Rua Antônio de Paula, 817
• Vila Operária: Rua José Liberato Rodrigues, 200Prefeito de nova lima

Vitor Penido
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ex-jogador do cruzeiro
nonato com o deputado

estadual mauro tramonte (PrB)
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o seu consórcio multibrasileiro

da redação

má alimentação interfere nos
resultados da atividade física
E scolher uma modalidade, 

encontrar um local de 
confiança para praticá-la, 
comprar roupas e calça-

dos adequados, pegar uma garrafi-
nha de água e ir. Para muitos, essa 
é a sequência para incluir o esporte 
na rotina, mas, outra importante 
etapa não deve ser esquecida: a 
alimentação. É que hábitos ruins, 
podem afetar seus resultados.

Segundo a nutricionista es-
por t iva Patr íc ia  Boffa,  uma 
boa al imentação melhora a 
per formance e recuperação, 
garantindo desempenhos mais 
satisfatórios. “Uma pessoa que 
não se alimenta bem terá uma 
capacidade de rendimento e 
força abaixo do que poderia ter, 
além disso, sua recuperação 
após o fim da atividade também 
fica comprometida”.

Para o estoquista Matheus 
Cabral, o desejo de mudar a dieta 

veio naturalmente. “Entrei na 
academia, pois achei que poderia 
fortalecer o meu corpo.  Comecei 
a ter gosto pela prática e a fazer 
muay thay, no entanto, malhava 
de segunda a sexta e no fim de 
semana comia muita besteira”.

Matheus sinalizou o mau há-
bito ao treinador físico que disse 
que uma boa alimentação traria 
mais gás e melhoraria seu dia a 
dia. “Fui a nutricionista e ela criou 
um cardápio específico e mais 
balanceado”.

Ele acrescenta que, mesmo 
tendo uma dieta, não tem isso 
como uma camisa de força. “Senti 
diferença em vários aspectos, mas 
se bate a vontade de comer algo, 
eu como. Porém, esse desejo qua-
se não vem mais, porque passei 
a ter prazer em alimentos mais 
naturais”.

É exatamente o que explica 
Patrícia. “As pessoas precisam 
colocar a saúde como prioridade. É 
necessário se programar e permitir 

conhecer e incorporar na sua rotina 
uma alimentação mais natural 
com ingredientes de verdade e 
menos alimentos processados. 
Muita gente entende que comer 
bem é alimentar-se pouco e não é 
bem assim. Ser saudável e comer 
bem e não passar fome”.

Ela afirma que devido a correria 
diária, muitas pessoas relatam 
que não conseguem preparar a 
própria comida. “É o que mais vejo, 
pessoas ocupadas com o trabalho, 

estudo, vida social, virtual e que 
alegam a falta de tempo como 
empecilho para entrar numa dieta 
mais nutritiva”.

Entretanto, a nutricionista 
conclui dizendo que é preciso ex-
perimentar receitas mais práticas, 
saborosas e saudáveis.

dicas
Na mesa de um atleta 

não pode faltar alimentos 
à base de carboidratos. 
“Frutas, grãos, batata, ar-
roz e macarrão, variando a 
quantidade de acordo com 
a intensidade da atividade, 
ou seja, um esporte mais 
leve, vai exigir uma deman-
da menor de alimentos; 
já uma modalidade mais 
pesada requer um pouco 
mais desses ingredientes”.

Já os que devem ser 
evitados também depen-
dem do objetivo do pra-
ticante. “Mas, em geral, 
são os gordurosos ou com 
muita fibra de difícil diges-
tão, como frituras, carnes 
gordas, molhos à base de 
queijos, leite ou mantei-
ga, contudo a dieta varia 
bastante, o ideal é que se 
procure um nutricionista 
para montar uma dieta 
adaptada à rotina, exercí-
cios e dia a dia do atleta”.

especialista lista alimentos que devem ser consumidos e evitados
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Tirolesa BH é reativada e amplia
as opções do circuito turístico

Belo Horizonte comemora 
a retomada das ativi-
dades da maior tirolesa 
em extensão do Estado 

de Minas Gerais e a maior entre 
as capitais brasileiras. A Tirolesa 
BH está de volta! Reativada no 
início de março, ela agora amplia 
a opção turística e de entreteni-
mento na cidade. Com 800 metros 
e velocidade que pode chegar a 
cerca de 100 Km/h, a atração, 
destinada a adultos e crianças 
a partir de 5 anos, percorre um 
dos mais belos cartões postais da 
cidade, começando no Mirante 
do Mangabeiras e terminando na 
Praça de Esportes do Parque das 
Mangabeiras, - a maior reserva 
ambiental da capital mineira e um 
dos mais extensos parques urbanos 
da América Latina. O vão da torre 
até a chegada tem 70 metros de 
altura - da torre até o parque.  

A atração tem como objetivo 
estimular e fomentar o turismo 
no município, além de valori-
zar uma das mais belas vistas 
panorâmicas da cidade, propor-
cionando lazer e entretenimento 
aos visitantes. “A proposta é criar 
um receptivo atraente para a 
apreciação da linda vista de Belo 
Horizonte e da Serra do Curral, 
uma beleza singular que merece 
o nosso carinho e atenção”, res-
salta a gerente da Tirolesa BH, 
Denise Silva. 

Os interessados podem com-
prar os ingressos antecipados 
nos sites www.tirolesabh.com.
br – www.sympla.com.br ou no 
Mirante do Mangabeiras. Ao efe-
tuar a compra, o cliente escolhe o 
dia e horário da descida, poden-
do ser entre terça-feira e domin-
go. Preços a partir R$ 50,00 para 
cada salto. 

Além da experiência na tirolesa, 
os visitantes poderão usufruir de 
toda a estrutura que está disponí-
vel no mirante. O serviço de vans 
gratuitas vai realizar o traslado do 
estacionamento do Parque das 
Mangabeiras até o mirante, serviço 
disponível também para os visitantes 
que só desejarem contemplar a vista.  

A iniciativa do projeto é da Pre-
feitura de Belo Horizonte, que con-
cedeu o uso para a empresa Tirolesa 
BH por meio de licitação.  A atração 
conta com a assessoria do Projeto 
Aventura, empresa com mais de 20 
anos de experiência no mercado, res-
ponsável também pelo treinamento 
da equipe e por uma assessoria téc-
nica especializada. O equipamento 
foi projetado dentro das rigorosas 
normas de segurança nacionais e in-
ternacionais e é composto por mate-
riais de alta resistência. A instalação 
da tirolesa está em consonância com 
todas as regulamentações e normas 
ambientais.

 

mirante

Considerado área de preser-
vação ambiental, o mirante está 
localizado no Mangabeiras, atrás 
do Palácio do Governador, em uma 
área de aproximadamente 35.400 
m². Com dois decks de madeira 
instalados, medindo cada um cerca 
de 125 m², o espaço proporciona 
aos visitantes uma linda visão pa-
norâmica da cidade e do Parque 
das Mangabeiras.

 

Serviço:

Tirolesa BH
Local da atração: Miran-

te do Mangabeiras - Rua Pedro 
José Pardo, 1000 - Mangabeiras 
Atrás do Palácio Mangabeiras.

Horário de funcionamento: 
De terça-feira a domingo, de 10h 
às 18h.

Venda de ingressos: No local 
(de 10h às 18h) ou pela internet 
no site www.tirolesabh.com.br - 
Preços a partir de R$ 50,00

D
iv

ul
ga

çã
o

geuvânio destaca desejo
de vestir camisa do galo

“Sempre foi um sonho poder 
vestir a camisa do Atlético. Antes 
de vir para cá, tive propostas mais 
vantajosas financeiramente, mas 
escolhi esse desafio de vestir a 
camisa do Atlético”, afirmou o 
atacante Geuvânio, apresentado 
pelo clube na Cidade do Galo.

Segundo ele, o convite foi 
aceito com a maior felicidade. 
“Como já joguei com alguns 
companheiros, com o Ricardo 
Oliveira e o Réver, isso também 
me fez querer vir para cá. Aceitei 
esse desafio com o maior orgu-
lho, vou dar o meu melhor para 
corresponder às expectativas”, 
disse o atacante.

A apresentação do joga-
dor, que assinou contrato com 
o Galo até 31 de dezembro deste 
ano, com opção de renovação, 
foi feita pelo diretor de futebol 
Marques Abreu.

“O Geuvânio é um velho 
conhecido da torcida brasileira, 
com ótimas passagens no Santos 
e no Flamengo, e chega em uma 
condição muito favorável para o 
Atlético. Ele abriu mão de muita 
coisa, é aquele atleta que fez 
questão de vir para o Atlético, isso 
a gente tem que ressaltar. Tenho 
certeza que vai ter um grande 
ano e uma sequência no ano 
que vem, já que tem a opção de 
renovação até 2020”, comentou 
Marques.

O novo reforço atleticano tam-
bém falou da vontade de ser 
campeão pelo Galo. “Sempre fui 
vencedor em todos os clubes onde 
passei, no Santos, na China, no Fla-
mengo, então, chego aqui tendo 
esse sonho e objetivo”, afirmou.

“A confiança que o treinador 
está me dando, já nas primeiras 
palavras dele, só me motiva mais 
a vestir a camisa do Atlético e 

jogar o mais rápido possível, 
entrar em campo e me doar 
ao máximo. Gosto de jogar na 
frente, um pouco mais livre pelo 
meio, pela beirada também atuo 
muito bem. Todo mundo sabe 
que sou um jogador de velocida-
de, agudo, e que costuma levar 
vantagem sobre o marcador no 
mano a mano, no um contra um”, 
lembrou.

geuvânio e o diretor de futebol marques Abreu

Br
un

o 
Ca

nt
in

i

http://www.tirolesabh.com.br/
http://www.tirolesabh.com.br/
http://www.sympla.com.br/
http://www.tirolesabh.com.br/

