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Brasileiro demora mais de
um ano para limpar nome
A

inadimplência
entre os consumidores comprova que a economia
ainda não conseguiu
reverter os efeitos negativos da recessão no
país. Dados da CNDL,
em parceria com o SPC,
apontam a existência
de 62,01 milhões de
pessoas inadimplentes,
crescimento de 1,78%
na comparação nacional. O levantamento
mostra ainda que para
limpar seu nome, o
brasileiro leva, em média, 14 meses.

Economia – Página 5

Apesar de não ter sido criada para ser
uma ferramenta a serviço do crime, as características da deep web têm chamado a
atenção de criminosos. Essa camada da
internet é invisível, irrastreável e obscura.
Tanto que, por lá, eles se unem em fóruns
que fazem apologia ao racismo, pedofilia, estupro, roubos, invasões de sites
governamentais, etc. O combate a crimes
virtuais é ainda mais complicado devido
ao tamanho da rede em proporção a
internet comum, que representa apenas
1% de tudo que está online.

Projeto visa melhorias a
região Sul de Juiz de Fora

BOLICHE NAS OLIMPÍADAS?
Para muitos, o boliche é diversão. Mas, a modalidade já é praticada em
140 países a nível de competição. Atualmente, a World Bowling trabalha
para levar a categoria às Olímpiadas de 2024, em Paris.

Ao participar do encerramento da primeira edição de 2019
do projeto “Bem Comum Bairros”, o prefeito de Juiz de Fora,
Antônio Almas (PSDB) (foto), destacou a importância da ação.
Além disso, ele anunciou melhorias que serão realizadas nos
bairros da região Sul do município a fim de atender às reivindicações da comunidade. O projeto é promovido pela Secretaria
de Comunicação Social (SCS) da prefeitura.

Esporte – Página 12

Portal Amirt

Deep web: o lado sombrio
e invisível da internet

Consumidores e empresas
divergem sobre taxa de
conveniência em ingressos
Uma decisão do STJ definiu pela ilegalidade da cobrança da taxa de conveniência na venda de ingressos de shows e eventos pela internet. Nas últimas semanas,
denúncias contra a empresa Ingresso Rápido chegaram ao Procon-MG. De um
lado, o consumidor alega abuso nos valores, de outro, empresas defendem que a
extinção da taxa terá efeito contrário: o ingresso vai ficar ainda mais caro.

Opinião – Página 2

Maior parte dos abusos
sexuais contra menores
acontece em casa

Economia – Página 4

Saladerias caem no
gosto do belo-horizontino

Dados do Ministério da Saúde apontam que, entre 2011 e 2017, foram registrados mais de 141 mil casos de violência
sexual contra crianças e adolescentes.
Desse índice, a maioria aconteceu no
ambiente que deveria trazer mais segurança: o lar. Por constrangimento ou
falta de conhecimento, a vítima nem
sempre denuncia o ato, o que torna os
dados subnotificados.

Uma média de 79% dos brasileiros começam a substituir alimentos convencionais por produtos saudáveis. Essa tendência chegou a BH e o resultado pode
ser notado com o surgimento de inúmeras saladerias espalhadas pela capital.
Geral – Página 8
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Fobia social afeta 26 milhões
de pessoas no país
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sicamente, uma navegação
online fora do mapa. Essas
características soam como
música para criminosos
que transformaram um
modo de navegação na

Leíse Costa

I

nvisível ao navegador
comum, irrastreável
pelas autoridades e ba-

O que é a deep web?
A deep web é uma parte da
internet que não é popularmente
conhecida. Existe muita lenda a
respeito dela, mas basicamente,
trata-se de sites invisíveis e de difícil
rastreamento, um lado da internet
que não pode ser mapeado, por
isso, muitas pessoas tendem a dizer
que a deep web é o lado obscuro
da internet.

Qual é o seu tamanho?
Qualquer dado que te passe
agora vai estar desatualizado.
Qualquer número já vai ter aumentado no final dessa conversa. Em
proporção, se em uma plataforma
comum, como o Google, existem
milhões de sites catalogados, isso
não chega a 1% da deep web. Ela é
infinitamente maior do que o visível
aos olhos do navegador comum.
Provavelmente até menos que 1%.

No que esse espaço se
diferencia da internet
que conhecemos?
A internet comum é aquela que
todo mundo tem acesso, que você
entra em um site de busca, como
o Google, digita o nome daquilo
que pretende achar e o navegador
mostra milhões de páginas catalogadas sobre o assunto. Na deep
web, esquece. É impossível para
um navegador comum conseguir
acessá-la. Só vai ser possível que
ele consiga acesso a ela se já
tiver o link do site em mãos. Esse
link não é o endereço comum
como estamos acostumados, como

www.algumassunto.com.br. Estamos falando de criptografia,
isso significa muitos números e
letras. Uma outra opção de acesso
é quando o próprio dono do site
permite que ele seja encontrado.
Então, tem que ser uma pessoa
praticamente convidada a estar lá.

Como ela surgiu?
Ela foi criada nos primórdios
da internet, basicamente, como
uma forma de armazenar dados. E,
muitas pessoas e entidades usam
a deep web com esse objetivo. Por
exemplo, governos colocavam
informações lá que não podem ser
perdidas e nem acessadas. Todo
o registro de um banco de dados
de uma faculdade também ficava
guardado lá, no que hoje chamamos de nuvem.
A deep web não surgiu para
ser o que é hoje, um mecanismo
obscuro, inacessível e invisível a
serviço do crime. Como se trata
de uma parte altamente protegida e criptografada da internet,
utilizou-se dessa característica
para criar muitos sites obscuros
e, agora é, com certeza, uma
plataforma gigante para o mundo
do crime virtual.

Que tipos de crimes
acontecem na deep
web?
De todas as formas. Tudo que
é rechaçado por uma sociedade
moderna existe por lá. Por exemplo, há apologia ao racismo, crimes
virtuais, pedofilia, estupro, furtos
de valores monetários, invasão de

internet, que preserva a privacidade numa rede, a serviço do crime organizado. O
Edição do Brasil conversou
com Rosilene Maia Souza
(foto), advogada e profes-

sites governamentais e também
dos crimes mais minimalistas. É
possível encontrar as mais variadas
formas e apologias.

Mas nem todos que
estão lá podem ser considerados criminosos?
De forma alguma. Até porque
existem pessoas que estão em
sites igualmente de difícil acesso,
invisíveis e que também só podem
ser acessados se o dono permitir ou
autorizar alguém que, de alguma
forma quebrou a criptografia e
conseguiu um link pronto para
passar. Porém, não significa que o
que vai estar lá seja ilegal. É errado
afirmar que tudo que acontece na
deep web é criminoso.

Você conhece exemplos
de boas iniciativas que
ocorrem nesse espaço?
Existe uma parte que é sobre
estudos e pesquisas, que não são
proibidos, mas que são de difícil
acesso e que por alguma razão
estão invisíveis na internet comum.

Como funciona a navegação na deep web?
Primeiro, nenhum navegador
comum consegue abrir uma página
na internet, digitar “deep web”
e acessá-la. É preciso ter um conhecimento em informática muito
acima do nível mediano, porque
é necessário quebrar algumas
criptografias que são codificadas

Divulgação

Navegação fora do mapa:
o lado obscuro da internet
sora de Crimes Cibernéticos
no curso de pós-graduação
em Direito e Tecnologia da
Faculdade Arnaldo, sobre a
deep web, lado da internet
com fama de obscuro.

com os mais elevados graus que se
possa imaginar. Então, quando se
consegue entrar na deep web sem
dificuldade? De regra, nunca. Mas
existe a possibilidade de alguma
facilidade ser colocada? Sim. Caso
te convidem ou autorizem. Mas não
aconselho que um usuário comum
da internet, que não tem conhecimento profundo de T.I. ou de
proteção na web, tente acessá-la.

Por que o internauta
comum deve evitar entrar nessa rede?
É muito simples. Da mesma
forma que a deep web tem o escopo de ser secreta, de armazenar
muitas criptografias justamente
como forma de proteger o usuário pelas mais variadas razões e
motivos, ele, nesse espaço, não
tem qualquer proteção. Então, por
exemplo, todas as formas de vírus
possíveis e imagináveis podem te
atacar no momento em que você
acessa ou tenta acessar. É bom
lembrar que todos os tipos de
hackers, crackers ou qualquer outro
tipo de criminoso está lá e pode
te atacar nesse momento. É uma
porta que você abre para invasão
sem saber quem está do lado de
lá. Quem entra está à procura de
algo específico que não encontra
na web comum, porém, lá existem
vários experts maliciosos de olho
em presas fáceis. Se você não tem
conhecimento e nem equipamento
de segurança para navegar nessa
internet, não aconselho que entre.
É proibido entrar? Não. O problema
é que você pode se colocar numa
situação altamente vulnerável.

Por que esse acesso é
invisível?
Porque não se grava o registro de navegação e isso dificulta
muito uma perseguição, não
policial, mas de localização. De
quem está acessando, de onde
está sendo acessado e quais
informações são trocadas. É, de
uma forma simplificada, como
se fosse necessário uma chave
de conexão. Eu sou uma navegadora e você é a dona de um site.
Nós duas temos a chave para
nos conectarmos. Uma terceira
pessoa que quiser fazer parte
dessa situação não vai conseguir
se eu ou você não liberarmos
essa chave.

Existem muitos fóruns
por lá. Por quê?
Existem vários, porque a intenção é a interação. Cada pessoa
está disposta a interagir a respeito
de algum assunto. Há grupos para
falar de pedofilia, discriminação,
racismo e ódios das mais variadas
formas.

Esse fóruns são fiscalizados por algum órgão?
De regra, nada na deep
web é fiscalizado por causa da
dificuldade de acesso e rastreamento. Porém, sempre existem
caminhos descobertos pela polícia que, de um modo geral, é
bastante preparada. Não estou
falando apenas de polícia civil
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Mas essas pessoas podem ser punidas pela
Justiça?
Depende. A legislação brasileira fala que quem comete um
crime, responde a ele na medida
da sua culpabilidade. Portanto, se
o crime for o simples ato de navegar e servir como um canal para
que criminosos consigam atingir
o seu objetivo, esse usuário pode
responder pelo crime. O navegador
está consciente que pode ser usado
como um instrumento para que o
crime ocorra, ainda que não tenha
uma intenção inicial de fazê-lo ou
que não tenha mecanismo para
praticá-lo sozinho.

Bady Curi Neto

Os 90 dias do governo Zema
nvolvido nos mais diversos problemas, o governador Romeu Zema
(Novo) concluiu os primeiros 90 dias de seu governo sem emitir a
existência de projetos ou realizações mais arrojadas para motivar a
confiança do eleitor.
Sob a alegação da falta de condições financeiras, o governo ficou estagnado nesses 3 meses, o que aguçou os movimentos sociais a se organizarem,
dando início a debates furiosos, com destaque para os membros do Sistema
de Segurança Pública e os Sem Terra. Eles consideram o governo sem diálogo.
Nesta fase, os dilemas do chefe do Executivo se avolumaram também por
conta da pressão proveniente dos bastidores municipais. É de conhecimento
da população a fúria por parte dos prefeitos que não têm recebido os repasses.
Os embates foram tão acirrados que fizeram o presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan Lacerda, tomar uma decisão mais drástica
depois de ouvir sua diretoria. Se não houve acordo para quitação dos débitos,
é possível que haja, inclusive, um pedido de cassação do governador devido
a sua falta de capacidade em cumprir acordos verbais e tácitos.
No âmbito da Assembleia Legislativa, é nítido o desânimo dos parlamentares em relação ao Governo do Estado. Existem deputados da base governista
que estão achando muito difícil a aprovação de matérias mais polêmicas no
plenário. Os caminhos para a reversão da crise mineira estariam atrelados à
volta do crescimento econômico. Portanto, se o governador pretende mudar
esse jogo, deve apostar no incentivo ao desenvolvimento da indústria, principalmente, no agronegócio, além de apostar em outros segmentos, como
o setor de informática e inteligência artificial.
As medidas previstas até agora, como a Reforma Administrativa e a
renegociação com o Governo Federal, para a repactuação da vida mineira,
são temas paliativos. Em breve, os problemas retornam aos órgãos oficiais
do poder central. Assim, as ações tomadas devem ser planejadas e, especialmente, bem executadas para minimizar o quadro negativo estadual.
Discutiu-se nesses 90 dias, apenas dificuldades. Contudo, as pessoas próximas a Zema entendem que, ao final, valerá sua experiência de empresário
de sucesso. Com prestígio internacional, ele será capaz de reverter essa caótica
situação que, diga-se de passagem, foi herdada de administrações anteriores. Por isso, se faz necessário dar um crédito de confiança ao mandatário
mineiro. A crise é séria e não basta apenas uma canetada para arrumar a
“casa”. Esperamos que ao completar 12 meses, a realidade seja outra e as
dificuldades de hoje possam virar lembranças.

ou militar, falo de Interpol, FBI
e Polícia Federal, estou falando
de todo um organismo de investigação da mais alta estirpe
e preparo para conduzir essas
investigações. Ocorre que o
criminoso virtual tem um perfil
muito diferenciado e extremamente inteligente. Portanto,
quando a investigação começa
a seguir um rastro, ele inicia
uma nova estratégia e a investigação precisa começar do zero.
Até porque para começar certas
averiguações é necessário seguir
certos protocolos, que não podem ser quebrados nem mesmo
em nome do combate ao crime.
Claro que existem verificações
dentro da deep web e muitas
delas são eficientes. Porém,
quando se consegue um avanço
não é na medida suficiente de
resposta ao que existe.

Advogado e ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG)

Quem quer respeito, tem que se dar ao respeito

S

emana passada veio à tona
em todas as redes sociais e
nos meios de comunicação,
o vídeo de uma entrevista do
senador Jorge Kajuru (PSB) à rádio
Bandeirantes. Na referida entrevista
que viralizou, o senador, sem papas
na língua, no intuito de defender a CPI
da Toga, acusava o ministro Gilmar
Mendes da Suprema Corte Brasileira
de bandido, corrupto e de vender
sentenças para fazer fortuna.
Perguntado ao Kajuru por que
Gilmar mandou soltar o ex-governador do Paraná Beto Richa,
respondeu, de forma acintosa, que
o ministro era sócio do Beto Richa,
do ex-senador e atual deputado
federal Aécio Neves (PSDB) e do
ex-governador de Goiás Marcone
Perillo em várias empresas.
Independente da imunidade parlamentar ser ou não aplicada no caso
concreto, já que as acusações foram
feitas fora do ambiente congressista,
o fato é que imputações desta magnitude devem ser provadas e comprovadas, não podendo um senador agir de
forma leviana e irresponsável contra
um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Por outro lado, a Suprema

Corte, por alguns de seus ministros,
sob os holofotes da TV Justiça, tem
descambado para discussões entre
eles e ataques a outras autoridades,
pouco litúrgicas, republicanas e totalmente afastadas do direito.
A intenção do julgamento televisionado é ter mais transparência,
eis que as decisões trazem reflexos
na vida dos cidadãos. Se os julgamentos têm quer ser público, não há
porque não serem transmitidos ao
vivo a quem interessar, não só nos
resultados, mas nas ideias e debates
jurídicos, como forma de engrandecimento aos operadores de direito e
diafaneidade à população.
O próprio ministro ofendido, em
recente sessão plenária, ao referir-se
aos membros do Ministério Público
Federal, que erroneamente utilizaram
das mídias sociais e entrevistas para
pressionar o STF a decidirem a favor
de suas teses jurídicas (competência
da Justiça Federal para julgar processos que envolvem Caixa 2, lavagem
de dinheiro entre outros), revidou de
forma desrespeitosa e agressiva em
seu voto. O ministro Gilmar Mendes
chamou os procuradores de “gentalha, gangster e outros adjetivos”.

Em outra ocasião, em plenário,
após calorosa discussão - não jurídica
- com o ministro Barroso, interrompida pela suspensão da sessão pela presidente da Corte, disse em alto e bom
tom: “Eu vou recomendar ao ministro
Barroso que feche o escritório, que
feche seu escritório de advocacia”.
No julgamento, ADI 5763, o ministro Barroso dirige-se ao Gilmar
Mendes com as seguintes palavras:
“Não transfira para mim esta parceria
que V. Exa. tem com a leniência em
relação à criminalidade do colarinho
Branco”.
Poder-se-ia citar várias acusações
públicas entre estes e outros ministros
em sessões plenárias. No julgamento
da ação Penal 470, conhecida como
Mensalão, Joaquim Barbosa agredia
quem dele discordava, chegando ao
ponto de dizer que um colega estava
fazendo chicana.
Infelizmente, a Suprema Corte
tem se autodesmoralizado pelas
agressividades e acusações entre
alguns de seus membros, em uma espécie de autofagia moral. Termina-se
o artigo com o sábio ditado popular:
“Quem quer respeito, tem que se dar
ao respeito”.
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AMM não quer ser envolvida na
briga entre governo e Assembleia
“De todo jeito eles precisam assumir a
responsabilidade que cabe a cada poder e nós
não vamos responder por isso. Se o governo
quer compartilhar o dever com a Assembleia
em relação à dívida estadual é porque, de alguma forma, a Casa tem culpa. Mas, o Estado
tem que resolver os seus problemas. Agora,
ele quer condicionar os repasses à aprovação
de leis, para que os prefeitos pressionem os
deputados. Isso não tem cabimento”.
É o que afirma o presidente da Associação
Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de
Moema, Julvan Lacerda (MDB), em resposta a
nota*, divulgada pela Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG), que expõe que a Casa
não vai atropelar ritos para aprovar o Regime
de Recuperação Fiscal (RRF), além de prestar
solidariedade aos prefeitos que reclamam da
falta de repasse de verbas do ICMS e IPVA atrasados. O documento diz ainda que é preciso “de
uma rápida resposta dos poderes constituídos,
de modo a retomar o crescimento e o desenvolvimento econômico e social, um consenso
buscado por todos”.
A nota que acirrou ainda mais os ânimos entre
o governo e a ALMG foi assinada pelos membros
da Mesa Diretora, formada pelo presidente Agostinho Patrus (PV); os vices Antônio Arantes (PSDB),
Cristiano Silveira (PT) e Alencar da Silveira (PDT),
e os secretários Tadeu Martins Leite (MDB), Carlos
Henrique (PRB) e Arlen Santiago (PTB).
O prefeito também cobra mais atitude do
poder Legislativo. “Entretanto, é bom deixar
claro que a ALMG precisa se posicionar, para
aprovar o que é necessário para ajustar as

contas do governo e criar condições do estado
pagar quem deve”.
Sobre o RRF, proposta na qual o governo
estadual promete economizar para sanar as
dívidas, Lacerda reitera que não há o que falar,
pois o governo ainda não apresentou a proposta para o Legislativo. “Tudo o que se fala sobre
esse projeto é apenas especulação e não existe
nada de concreto”.

Procurada pela reportagem do
Edição do Brasil, a assessoria de
imprensa do Governo de Minas não
quis se posicionar sobre o assunto.

*Leia a nota completa
divulgada pela ALMG no
site edicaodobrasil.com.br

Dívida com os municípios

O presidente da AMM confirma que o estado deve R$ 13,3 bilhões às prefeituras, sendo
que desse total, R$ 1 bilhão foi confiscado durante a gestão Zema. Entretanto, essa conta é
ainda maior. “Se formos considerar os repasses
para convênios com empresas que prestam
serviços de saúde e educação, podemos falar
em algo de R$ 1,5 bilhão de débito”.
Lacerda afirma ainda que falta ao governo
estadual mais ação para resolver os problemas
enfrentados pelos municípios. “Estamos cobrando o repasse de verbas
que os contribuintes pagam para
o estado e que não chegam
às prefeituras. Atualmente,
há cidades que têm atrasos
de pagamento de salário
aos servidores, além de
fundo de garantia e 13º.
Notamos que o governo está disposto
a nos ouvir, porém
ele já sabe qual é
o problema e não
tem atitude para
Julvan Lacerda: “Eles precisam assumir a responsabilidade”
resolver”, finaliza.

Divulgação

que não têm dinheiro do IPVA e do ICMS sendo
repassado. Hoje o estado está financiando
um déficit, uma dívida com o dinheiro das
prefeituras”.
Anastasia disse que, “a reunião com os três
senadores demonstra, de modo muito claro, a
unidade da bancada mineira no senado da República, para juntos trabalharmos pelo estado
e pelo Norte de Minas, em especial, que é uma
região que precisa de fato de muita atenção
dos poderes públicos, tanto da esfera federal,
quanto estadual”.
Já Pacheco ressaltou a importância do encontro, “é muito importante a presença física

Fracasso de uma reunião
Quem teve oportunidade de participar de uma recente
reunião com Romeu Zema (Novo), em Montes Claros, na
sede da Associação dos Municípios, ficou abismado com o
autoritarismo disfarçado durante o evento, só o governador e
o anfitrião puderam falar, sem deixar que os outros prefeitos
presentes fizessem qualquer tipo de manifestação. Foi uma
frustração só.

Mudanças na CNT

Cutucando Anastasia
Em recente debate no programa Mundo Político, na TV
Assembleia, o ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas, alfinetou o atual senador Antonio Anastasia (PSDB). Segundo o
ex-ministro, o tucano gastou o dinheiro do Fundo dos Servidores
do Estado e, agora, não sabe como recuperar esses valores.
Claro que o senador deve ter uma explicação plausível para
a denúncia.

Política estadual
Consta nos bastidores que existe uma fila para conseguir
uma audiência com o presidente da Assembleia, deputado
Agostinho Patrus Filho (PV). No momento, são cerca de 380
solicitações para tratar dos mais diversos assuntos. O principal
deles: pedidos de emprego.

Deputado promove evento com
senadores no Norte de Minas
O
deputado estadual Arlen Santiago
(PTB) promoveu, no dia 25 de março,
em uma tarde histórica para o Norte de
Minas, um encontro com os três senadores da
bancada mineira, Antonio Anastasia (PSDB),
Carlos Viana (PSD) e Rodrigo Pacheco (DEM),
na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em
Montes Claros. Situação inédita e com grande
repercussão na região.
Essa foi uma oportunidade dos prefeitos
buscarem apoio para solucionar os graves
problemas financeiros enfrentados pelos municípios. Dentre os temas tratados, questões
importantes para a região como a questão hídrica, a situação das estradas, a construção das
barragens de Berizal, Congonhas e de Jequitaí,
além dos desafios enfrentados pela população
do Norte de Minas.
Viana afirmou que, “estar aqui é fundamental para ouvir os chefes do Executivo Municipal.
Prefeitos que não têm o Fundeb, que é o fundo
da educação básica, sendo repassado. Prefeitos

VIGÍLIAS

Depois de cerca de 30 anos no comando da influente Confederação Nacional do Transporte (CNT), o empresário mineiro
Clésio Andrade resolveu abdicar do comando da entidade.
Porém, permanece na presidência do Conselho Administrativo,
ou seja, não saiu da direção completamente.
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do mandatário, no caso os três senadores, na
base eleitoral, para entender as demandas de
infraestrutura, saúde, educação, geração de
emprego e dos prefeitos municipais”.
Santiago, o anfitrião do dia, destacou a
importância da união dos poderes estadual e federal na busca por soluções para os problemas
enfrentados pelo povo mineiro, especialmente,
os do Norte de Minas. O deputado afirmou que,
“eu tenho certeza de que, na nossa união, nós
vamos ter alguns partos dessas gravidezes que
não acabam nunca, dessas novelas mexicanas
que não têm final feliz”.
O parlamentar entregou a cada um dos
senadores ofícios com as solicitações feitas
durante a reunião, para que cada uma delas
fique registrada e possam ter uma resposta.
O ‘Encontro com Senadores’ reuniu cerca
de mil lideranças de todo o estado, dentre elas
deputados federais, secretários de estado, prefeitos, vereadores, representantes de entidades
de classe, autoridades e imprensa.

Após reunião com a CDL/BH,
político estadual retira projeto

Vizinho privilegiado
Os curiosos de plantão ainda não sabem o nome do deputado federal que estaria residindo ao lado da casa alugada por
Romeu Zema (Novo), na região da Pampulha, em BH. Mas,
pela relevância da informação, isso deve ser revelado em breve.

Política nacional
Os jornalistas que fazem a cobertura política no Congresso
Nacional comentam que, quando deputado, Jair Bolsonaro
(PSL) agia sempre isoladamente, sem se relacionar com as
bancadas ou grupos de parlamentares. Agora, como presidente, ele precisa da coesão de todos para aprovar a Reforma
da Previdência, mas a sua dedicação para garantir sucesso na
empreitada não está nada boa.

Sem se desgastar
Ainda segundo comentários, na Sala de Imprensa da Câmara dos Deputados existem alguns ministros dizendo que o
presidente da República quer que a Reforma da Previdência seja
autorizada pelo parlamento. Ele, em síntese, almeja continuar
fazendo cenas, declarações contundentes, como forma de pressionar o andamento do projeto, sem se envolver diretamente
na polêmica advinda por conta do resultado da votação da
reforma, já que as mudanças serão profundas.

Pacote anticrime
Depois de analisar o assunto com devido cuidado, o
cientista político Rodrigo Prando atacou: “Não vai ser fácil a
aprovação do pacote anticrime enviado pelo ministro Sérgio
Moro ao Congresso. Os deputados, por conta de interesses
próprios, irão desidratar o projeto ao máximo”, diz.

Merval X Temer
O jornalista, advogado e membro da Academia Brasileira
de Letras, Merval Pereira considera que os processos contra
o ex-presidente Michel Temer (MDB) não irão se desenvolver
na mesma velocidade que os de muitos políticos de prestígio
nacional. Isso porque muitos delitos, que podem ter sido
praticados ao longo de décadas, estariam prescritos. Mas, o
comunicador esquece que na operação Lava Jato tudo acontece de maneira diferente. Ou seja, seria bom o ex-presidente
preparar sua pele.

Conflito desnecessário

Divulgação

O deputado estadual Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB) retirou de tramitação o Projeto de Lei
3201/2016 de sua autoria, que proíbe aos estabelecimentos comerciais a exigência de valor
mínimo para compras com cartão de crédito
e débito. A decisão foi tomada após reunião
do deputado com a Câmara de Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), na última
terça-feira, que expôs ao parlamentar as conse-

Antônio continuará respondendo
pela entidade no estado de Minas

quências para os setores de comércio e serviços
caso o projeto continuasse em tramitação e
chegasse a ser aprovado.
“O empresário tem um custo elevado com
as taxas pagas às administradoras de cartões de
crédito. E em algumas vendas, principalmente
aquelas com valores baixos, não é interessante
o recebimento do pagamento com cartão de
crédito ou débito. Por isso, que em alguns casos,

o empresário estipula um valor mínimo para
compras nessa forma de pagamento”, explicou o
presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.
“Precisamos deixar que o empresário decida
de acordo com os custos da sua empresa, se
irá estipular um valor para vendas no cartão de
crédito e débito. O importante é sempre manter a
harmonia das relações de consumo, princípio do
Código de Defesa do Consumidor”, completou.

Antônio Almas é reeleito para
a Frente Nacional de Prefeitos
O prefeito Antônio Almas
(PSDB) foi reconduzido ao
cargo de vice-presidente
para Minas Gerais da Frente
Nacional de Prefeitos. A
eleição ocorreu no último dia
25, durante a 75a Reunião
Geral da entidade, em Brasília. O cargo, com assento
na diretoria, é responsável
pela articulação da FNP no
estado.
A FNP tem como foco de
atuação pelo menos 400

municípios com pelo menos
80 mil habitantes. O grupo
abrange 100% das capitais,
60% dos habitantes e 75% do
Produto Interno Bruto (PIB)
do país. “Neste momento em
que o pacto federativo volta à
pauta, precisamos intensificar
todas as articulações junto ao
Congresso e Governos Federal
e estadual para que a divisão de atribuições e recursos
seja mais justa”, afirmou o
prefeito.

Mobilidade urbana
Em Brasília, Antônio Almas
se reuniu ainda, no Ministério
de Desenvolvimento Regional,
com os secretários nacionais
de Mobilidade e Serviços Urbanos, Jean Carlos Pejo, e de
Habitação, Celso Matsuda. No
encontro, buscou apoio para
ações de regularização fundiária na cidade e abriu caminhos
para financiamento de novos
projetos de mobilidade, que
serão apresentados em breve.

Com experiência de longos anos como professor de Relações Internacionais, Oswaldo Dehon garante que a ideia de
uma invasão militar na Venezuela é dos norte-americanos.
Mas, os gringos querem usar os militares brasileiros apenas
com a finalidade de invadirem o país vizinho. “Se o presidente Bolsonaro (PSL) fizer isso vai estar dando um tiro no pé”
afirma o mestre.

Aparato supérfluo
Sem dúvida, o assunto da semana passada foi o envolvimento do ex-presidente Temer (MDB) com a Polícia Federal.
Na avaliação do ex-deputado e advogado Airton Soares, houve
um exagero da PF no ato da prisão. “Não havia necessidade
de interceptar o veículo conduzido em plena via pública, interrompendo o trânsito como se estivesse em uma operação de
filme. É muita cena”, finaliza.

Críticas aos Bolsonaros
“Os parentes do presidente Bolsonaro (PSL) são verdadeiros
fabricantes de crise contra o governo. Os filhos dele precisam de
um puxão de orelha para não ficarem agredindo os parlamentares. Isso ainda vai terminar muito mal, a não ser que mudem
de atitude”. Opinião do cientista político José Álvares Moisés.
Comentário único – O problema disso é que, muito provavelmente, o pai não domina mais os filhos, já que cada um
tem seus respectivos mandatos.

E C O N O M I A
V I G Í LI A S DOBRADAS Cobrança da taxa de conveniência
Reforma dos militares
em venda de ingresso gera polêmica
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À moda antiga
Já a veterana jornalista Cristiana Lôbo avança em seus
comentários e conclui: “Os parlamentares brasileiros, em sua
maioria, não querem saber desta nova política. Querem ser
tratados à moda antiga, ou seja, no toma lá, dá cá”.

Lula e Temer
Fazendo um comparativo entre as prisões dos ex-presidentes Lula (PT) e Temer (MDB), o filósofo paulistano Luiz Felipe
Pondé entende que a prisão de Temer não teve a mesma
repercussão que a de Lula por um fato: a Operação Lava Jato
já está sendo desidratada. Será?

Falta de liderança
Depois de ver o noticiário negativo envolvendo inúmeros políticos e muitos deles sendo presos, o historiador Leandro Karnal
opinou: “Tudo isso está acontecendo pelo fato de não termos,
no momento, grandes líderes políticos no âmbito nacional”.

Pagando a conta
Ao saber do envolvimento do ex-presidente Michel Temer
(MDB) com a Polícia Federal, o deputado Ivan Valente (PSOL)
não perdeu a oportunidade de alfinetar. “Temer foi o principal
articulador para a derrubada indevida da ex-presidente Dilma
Rousseff (PT). Agora ele está sendo crucificado, preso e tudo
mais. Está pagando a conta, mediante o uso da mesma moeda:
a maldade”, sentenciou.

Tietagem internacional
“O motivo da visita do presidente Bolsonaro (PSL) aos Estados Unidos foi buscar aproximação e parceria proativa para
o Brasil. Já os seus filhos foram lá fazer tietagem, uma vez que
são fãs incondicionais do presidente americano”. Opinião do
economista e cientista político, Ricardo Sennes.

Só promessas
Segundo o jornalista Valdo Cruz, da Globo News, a visita
dos brasileiros aos EUA foi inócua para nosso país, pois as
nossas autoridades ofertaram vários itens, enquanto que os
anfitriões ficaram só nas promessas, sem nada concreto.

Servas em apuros

De um lado, consumidor insatisfeito com o preço, do outro, empresas dizem que o efeito será inverso

N

Divulgação

Depois de muitas visitas aos gabinetes de parlamentares
em Brasília, a jornalista Natuza Nery sentenciou: “A Reforma
da Previdência dos militares está sendo um divisor de águas
na Câmara dos Deputados. Aliás, esse assunto está colocando
em xeque a liderança do governo no Congresso”.

Leíse Costa

o início deste mês, a Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
decidiu pela ilegalidade da cobrança
de taxa de conveniência na venda
pela internet de ingressos de shows
e eventos. A decisão foi comemorada por muitos
consumidores. No entanto, empresas responsáveis
pela comercialização dos ingressos defendem que
a medida pode gerar efeito contrário do esperado:
aumento nos preços.
A determinação foi tomada contra a Ingresso
Rápido, de São Paulo, a mesma que em Minas Gerais
foi alvo, até o momento, de 10 denúncias pela cobrança, denominada pela empresa de taxa encargos.
A prática é questionada há tempos por consumidores, alguns a chamam de “taxa de inconveniência”.
Segundo Sanders Rocha, advogado e membro
da Comissão de Direito do Consumidor da Ordem
dos Advogados do Brasil de Minas Gerais (OAB/MG),
a cobrança só pode ser justificada quando alguma
comodidade é prestada. “A abusividade está no fato
do consumidor além de pagar uma elevada taxa
de conveniência, que gira em torno de 20%, para
adquirir o ingresso pela internet, precisar se dirigir
a um local para entrega do bilhete e enfrentar filas
no dia do evento para validar essa compra”, explica.
A ministra Nancy Andrighi, relatora do caso no
STJ, entendeu que a conveniência de vender um
ingresso antecipado pela internet é de quem produz
ou promove o evento, e não do cliente. Ela ainda
apontou que repassar o custo ao consumidor pode
ser considerado venda casada, o que é vedado pela
legislação.
Já para para Vinícius Loss, especialista em
Direito Tributário, a decisão do STJ irá encarecer
os ingressos. “Ao contrário do que pode parecer, a
decisão irá encarecer o valor do bilhete para todos os
consumidores, na medida em que a taxa, que antes
era custeada exclusivamente por aqueles que optavam por adquirir pela internet, agora precisará ser
custeada por todos os interessados no espetáculo,
seja em bilheterias físicas ou virtuais”.
Segundo Loss, a venda pela internet é um
serviço oferecido que tem custos e, normalmente,
uma terceira empresa é contratada para prestá-lo. “Se empresas especializadas em fazer isso não
puderem mais cobrar de forma separada, o próprio
promotor do evento, se quiser fazer a venda online,
precisará criar um site e contratar todos os serviços
envolvidos, o que encarecerá o espetáculo como
um todo e que precisará ser diluído no preço dos
ingressos. Ou simplesmente não haverá mais venda
pela internet”, afirma.

Bolso do consumidor
A fisioterapeuta Caroline Campos foi uma das que
denunciaram a cobrança na compra do ingresso do show
de Sandy e Junior, o qual a Ingresso Rápido é a responsável pela comercialização do evento que acontecerá
em BH no dia 17 de agosto. “Nunca achei justo, mas não
sabia que era ilegal. Resolvi denunciar quando vi uma
reportagem dizendo que o Procon de SP estava agindo
especificamente nesse caso”, conta.
Segundo Caroline, não houve dúvidas no preenchimento do formulário de denúncia do Procon-MG.
“Pediram dados pessoais, um relato do ocorrido e anexos
confirmando a cobrança da taxa”. Para ela, a fiscalização
precisa ser mais rígida. “Espero que ocorra o reembolso,
não só no meu caso, mas de todos que compraram
online. Acredito que se não denunciamos, as empresas
continuarão agindo de forma ilegal e aproveitando da
ingenuidade da maioria da população”.
A Ingresso Rápido informa em seu site que a taxa
permite ao consumidor comprar “como se estivesse
na própria bilheteria” e que o valor correspondente ao
ingresso é repassado ao organizador do evento e a taxa
é exclusiva da empresa. Porém, não explica como determina os valores de acordo com cada evento. No caso do
show de Sandy e Jr., o valor da taxa é de 15%, já no de
Fábio Jr., também vendido pela Ingresso Rápido, é de 12%

A caótica situação financeira do governo mineiro já reflete
em vários segmentos. Consta, por exemplo, que a presidente
do Servas, Alexia Paiva, tem recorrido a recursos pessoais em
várias situações a fim de garantir itens de primeira necessidade,
como material higiênico, etc.

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 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.

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.

Para o show de Sandy e Jr. foram disponibilizados quatro tipos de ingressos, dos quais as taxas de
conveniência vão de R$ 21 a R$ 72. Ficam de fora
os valores dos pacotes que, no caso do “Vip Gold
Premium”, a taxa é de R$ 124,50. Com base na divulgação de que foram vendidos 24 mil ingressos para
o show na capital mineira, a Ingresso Rápido lucrou,
pelo menos, R$ 504 mil por disponibilizar a opção
de compra online.

Orientações ao consumidor
A orientação é que o consumidor guarde todos os
comprovantes de ingressos adquiridos pela internet,
telefone ou em postos autorizados de venda da empresa, nos quais há cobrança da taxa de conveniência,
desde o ano de 2008. Vale checar no histórico de
compras efetuadas no site, em e-mails ou buscar
os comprovantes físicos que, eventualmente, tenha
guardado.
Para outras instituições do setor de venda de ingressos online, o consumidor deverá, primeiramente,
questionar a empresa sobre a cobrança dessa taxa. Se
ela não for retirada, deve procurar órgãos de defesa do
consumidor, como o Procon, casa se sinta lesado.
A reportagem não conseguiu contato com a Ingresso
Rápido.

Flávio Roscoe Nogueira
Presidente da Federação das Indústrias do Estado
de Minas Gerais (Fiemg) – www7.fiemg.com.br/fiemg

Futuro de Minas
A sociedade mineira convive hoje
com uma das mais dramáticas situações de sua história, marcada pelo
rompimento da barragem do Córrego
do Feijão, em Brumadinho. A um só
tempo, convivemos, todos, com a dor de
centenas de famílias que perderam seus
entes queridos e com os devastadores impactos econômicos e sociais decorrentes
da paralisação da atividade mineradora
no estado. Neste momento, além de
dedicar toda a atenção às vítimas, é
preciso discutir o futuro da indústria da
mineração em Minas Gerais dentro de
novos paradigmas no campo da tecnologia e, muito especialmente, da segurança
da população. É preciso olhar adiante.
No campo da engenharia e do
desenvolvimento de novas tecnologias, a
indústria da mineração tem clara consciência de que é indispensável e urgente a
realização de estudos profundos sobre os
modelos técnicos utilizados no setor, principalmente na construção de barragens
de rejeitos de minério. É nessa direção
que está mobilizada a energia das empresas que atuam no setor, dos órgãos
públicos e fiscalizadores, do Ministério
Público, do Judiciário e do Legislativo, na
esfera da Assembleia Legislativa mineira
e no próprio Congresso Nacional. O que
nos move é a consciência da importância
da indústria da mineração para o Brasil e
principalmente para Minas Gerais.

Também é preocupação consensual, entre todos os integrantes da longa
cadeia produtiva da indústria da mineração, o compromisso de que é vital
buscar as melhores soluções de engenharia existentes no mundo. É necessário ainda que a indústria da mineração
se aproxime com intensidade crescente
das comunidades e dos municípios nos
quais está inserida. Ela, sem dúvida, se
destaca entre as primeiras atividades
do homem e, no Brasil e em Minas Gerais, está presente praticamente desde
a chegada dos descobridores, a mais
de cinco séculos atrás. É uma indústria
madura, que sabe que o seu futuro
se condiciona à sua capacidade de
produzir riqueza com sustentabilidade
e, sobretudo, de distribuí-la por meio da
geração de milhões de empregos em
todo o país e de impostos justos para
financiar a implementação de políticas
sociais demandadas pela sociedade. É
responsabilidade que a indústria da
mineração assume.
A sociedade mineira deve zelar
pela indústria da mineração, porque
precisa muito dela em razão de sua
capacidade de gerar crescimento
econômico e desenvolvimento social.
Estudos realizados pela Fiemg mostram
o devastador impacto da redução/
paralisação da produção da indústria
da mineração no estado sobre os mais

importantes indicadores de desenvolvimento econômico e social: faturamento, exportações, arrecadação de
impostos, massa salarial e empregos.
Registre-se que expressiva parcela dos
853 municípios mineiros depende direta e fundamentalmente da atividade
mineradora e que centenas de milhares
de pessoas correm o risco de perder
seus empregos gerados pela cadeia
produtiva do setor.
De fato, em razão da redução da
produção já em vigor, estimada em
90 milhões de toneladas, a queda do
faturamento total pode chegar a R$
92,6 bilhões no ano, incluindo setores
importantes da cadeia produtiva, como
transportes, máquinas e equipamentos, siderurgia, metalurgia, indústria
automotiva e equipamentos elétricos.
Os trabalhadores devem sentir uma
perda de salário de R$ 15,9 bilhões. A
redução das exportações atingiria US$
4,5 bilhões e a dos impostos a R$ 4,3
bilhões, recursos indispensáveis para o
financiamento de programas nas áreas
da saúde, educação e segurança pública. Estão em risco 851 mil empregos
– 12,7 mil na indústria da mineração e
838 mil nos demais setores da cadeia
produtiva. O PIB mineiro teria uma
perda de 7,3%.
Um cenário mais pessimista, mas
factível se providências não forem
tomadas, mostra efeitos ainda mais
dramáticos. Nele, a perda de produção
da indústria da mineração chega a
130 milhões de toneladas este ano, o

que implicaria queda de faturamento
total de R$ 155,9 bilhões (mineração e
demais setores da cadeia produtiva). A
perda com salários chegaria a R$ 27,2
bilhões, nas exportações, a US$ 6,6
bilhões, e em impostos, a R$ 6 bilhões.
A perda de empregos se elevaria a
17,8 mil na indústria da mineração,
totalizando 1,5 milhão de empregos
perdidos, considerando os demais setores da cadeia produtiva. O PIB de Minas
Gerais amargaria uma queda de 12%.
Mesmo em um cenário bem mais
otimista, no qual a queda de produção
se limitaria a 74 milhões de toneladas,
as perdas seriam grandes, incluindo a
mineração e demais setores da cadeia
produtiva: R$ 70,1 bilhões em faturamento, R$ 11,8 bilhões em salários,
US$ 3,8 bilhões em exportações e R$
3,7 bilhões em impostos. Os empregos
perdidos chegariam a 623.778. A queda
do PIB atingiria 5,6%.
Impedir que esses cenários se
concretizem é o desafio que precisamos enfrentar e vencer, especialmente
considerando a situação de insolvência em que se encontram as finanças
públicas em nosso estado. A indústria
tem muito a contribuir, pois é de sua
essência a vocação e capacidade de
construir, transformar, beneficiar e
agregar valor. Devemos, sim, lamentar
a tragédia consumada, mas, principalmente, devemos tomá-la como lição
para construirmos uma sociedade
cada vez melhor, mais inclusiva e
transformadora.
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“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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Em média, brasileiros demoram um
ano e dois meses para limpar o nome
Reprodução/Internet

Cartão de crédito continua sendo o maior vilão
Loraynne Araujo

E

m meio a tantas ofertas, promoções e lojas
atraentes não é raro
que uma pessoa se descontrole, compre sem
pensar e acabe gastando mais do
que deveria. Segundo dados do
Indicador de Inadimplência, da
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Brasil),
em fevereiro, o Brasil tinha 62,01
milhões de negativados, número 1,78% maior na comparação
anual.
E para sair desse ciclo não é fácil. Ainda de acordo com pesquisa
realizada pelas instituições acima,
em média, foram necessários 14
meses para o pagamento das
dívidas responsáveis pela negativação dos CPFs. Sendo que os
débitos que levaram os brasileiros
a ficarem com nome sujo são o
cartão de crédito (33%), seguido
pelo crediário (17% - percentual
que sobe para 25% nas classes C,
D e E), gastos com telefone fixo ou
celular (16% - com maior participação nas classes A e B, com 21%)
e empréstimos contraídos (12%).
Para a economista-chefe do
SPC Brasil, Marcela Kawauti, apesar da melhora na economia, os
dados de inadimplência ainda são

preocupantes. “Se pensarmos que
o cartão de crédito é a modalidade
que os brasileiros mais devem e
nas altas taxas de juros cobradas,
além do tempo que se leva para
quitar a dívida, vemos que a situação não está tão boa”.
De acordo com os entrevistados, os maiores desafios encontrados na hora de renegociar
o débito foram obter um bom

desconto no valor total da dívida
(27%) e negociar prazos, formas
de pagamentos (24%) e não
terem conseguido renda extra
para quitar os compromissos em
atraso (19%). Entre os motivos que
impossibilitaram o pagamento
dessas contas estão a redução da
renda (42%), a perda de controle
dos gastos (38%) e o surgimento
de imprevistos (36%).

Saindo da inadimplência
Marcela reitera que para voltar
a ter o nome limpo e acesso ao
crédito é preciso colocar a vida
financeira em dia antes de tentar
uma renegociação com a empresa
devedora. “É preciso organizar
quanto se recebe e gasta para ver
onde é possível tirar recursos para
pagar o que está em atraso. Além

disso, é necessário também uma
avaliação pessoal no sentido de ver
onde há o erro que o levou àquela
situação”.
Ainda segundo o estudo, 68%
tentaram negociar as dívidas que
originaram a inclusão do nome em
cadastros de restrição ao crédito
antes de pagá-las. Desses, 43%
procuraram o credor para propor
um acordo e 24% foram procura-

dos pela empresa para negociação.
Por outro lado, 25% pagaram sem
negociar e quatro em cada dez
consumidores buscaram acordo
para receber desconto adicional no
pagamento à vista (44%), sendo a
média do desconto de 35%.
A economista-chefe reitera
que, para este ano, a expectativa
é que a inadimplência caia, principalmente, no segundo semestre
quando se projeta uma melhora
na economia. “A possibilidade das
pessoas quitarem suas dívidas, à
medida que forem se recolocando no mercado de trabalho, é
grande, pois a maioria das contas
são oriundas de um momento de
queda da renda”.
E é exatamente a situação
vivida pelo jornalista Renato Magalhães. Ele conta que está desempregado desde 2018 e, devido
a isso, se complicou financeiramente. “Sem trabalho, você atrasa um
mês, depois dois e com os juros
altíssimos do cartão de crédito, a
dívida se torna impagável”.
Atualmente, ele está com uma
dívida de R$ 70 mil e não vê expectativas para quitá-la. “Não procurei o banco, porque não tenho
condições de arcar com nenhuma
negociação no momento, afinal
não tenho renda mensal fixa. Meu
primeiro objetivo é voltar a trabalhar e depois pensar numa forma
e renegociar”, finaliza.
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Arquivo Pessoal

presidente do Sindicato dos Condomínios Comerciais Residenciais e Mistos de Minas Gerais (Sindicon-MG), Carlos Eduardo de
Queiroz (foto), reuniu-se com o presidente do Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) e engenheiro civil Lúcio Borges, além de membros da diretoria, para reafirmar a
necessidade de fiscalização do conselho em condomínios. “O condomínio
gosta de ser fiscalizado. Isso melhora a segurança”, explicou.

CRÍTICA A BOLSONARO - Causou estranheza em
muita gente a decisão do presidente Jair Bolsonaro (PSL)
de anunciar, em Washington, que os norte-americanos,
canadenses, japoneses e australianos estão desobrigados de solicitar visto de permanência turística no Brasil.
Os críticos acharam que a decisão pode ser considerada
uma forma de submissão, afinal não há reciprocidade
desses países com o Brasil. O presidente respondeu que
estava pensando na facilidade em receber turistas que
vêm aqui para curtir nossas belezas naturais e deixam
dólares. Mas, infelizmente, muitos brasileiros quando
vão a esses países querem fixar residência e trabalhar.
Nós também estamos sofrendo com a imigração ilegal
de venezuelanos e de outros estrangeiros, que chegam
todos os dias nas cidades brasileiras. No entanto, é de
interesse do Brasil que esses turistas venham para o
nosso país.

Está ficando pronto o projeto de revitalização da Lagoinha, onde começa a região Noroeste. O bairro agora é
outro. Tem uma universidade, uma empresa que emprega
mais de 7 mil funcionários, além da tradicional venda de
móveis antigos na Rua Itapecerica.
Também na Lagoinha há um hospital importante, o
Odilon Behrens, e um grande conjunto habitacional, que
está precisando de apoio para algumas obras. Está também naquele bairro a segunda igreja católica de maior
importância da cidade, a de Nossa Senhora da Conceição,
e uma outra instituição religiosa que leva até o nome do
local, a Igreja Batista da Lagoinha.
O departamento de investigações da Polícia Civil,
com um prédio reformado há pouco tempo, também
está no bairro.

ARTICULAÇÃO POLÍTICA - Rodrigo Maia (DEM) foi
claro num encontro com Bolsonaro (PSL): se ele não
se dispuser a dialogar com o Congresso, vai enfrentar
muitas dificuldades para aprovar a Reforma da Previdência. Historicamente, todos os presidentes que não
conversaram com o Legislativo se deram mal. Casos
semelhantes foram os de Jânio Quadros, que renunciou
aos sete meses de mandato; Fernando Collor (PTC) e
Dilma Rousseff (PT). O presidente conhece mais do que
ninguém a Casa, afinal ele a frequentou por mais de 20
anos como deputado federal.

A NI V E RS A RI A NT E S
Domingo, 31 de março
Fernando da Mata Pimentel - ex-governador de Minas
Jornalista Sinfrônio Veiga
Lourdes Sabino

Segunda-feira, 1º de abril
Carlos Alberto Peixoto
Elissandra das Graças
Edésio Lucas Diniz

Terça-feira, 02
Artista plástica Yara Tupinambá
Publicitário Álvaro Resende
Leandro Augusto Carneiro – Rádio Itatiaia

Quarta-feira, 03
Claudio Augusto Chaves de Mendonça
Senhora Léia Leda Antônio Ministério
Comandante José Afonso Assumpção

Quinta-feira, 04
César Peixoto Maciel
Lúcia Helena Cicarine Nunes
Luiz Alves – ex-prefeito de Sabará
Jornalista Cássia Cristina – Rádio Itatiaia

Sexta-feira, 05
Cibele Salomão
Luiz Gomes Pereira Junior
Luiz Dantas

Sábado, 06
Ronaldo Augusto Ferreira
Ricardo Valério Camargos
Jamira Farias

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

PATO FU PARA TODAS AS IDADES
Esqueça o som da guitarra, do
baixo e da bateria. Neste show do
Pato Fu grandes sucessos nacionais
e internacionais, como Severina
Xique-Xique (Genival Lacerda), I
saw you saying (Raimundos), Every
Breath You Take (The Police), Private
Idaho (B52’s), entre outros, são
executados com instrumentos de
brinquedo. Completando a trupe,
o Grupo Giramundo leva monstros,
ratos, galinhas e grande elenco de
bonecos para o palco. Junte tudo
isso e está pronta a receita de Música de Brinquedo 2, um espetáculo
que é magia pura, ótima pedida
para crianças e adultos.
O show será no dia 31 de março,
às 18h, no Grande Teatro do Sesc
Palladium (rua Rio de Janeiro,
1.046, Centro). Os ingressos custam: Plateia I - R$100 (inteira),
R$50 (meia-entrada) e R$40 (comerciário); Plateia II – R$80 (inteira), R$40 (meia-entrada) e R$32
(comerciário); Plateia III – R$60
(inteira), R$30 (meia-entrada) e
R$24 (comerciário). A classificação
é livre.
Lançado há sete anos, o primeiro Música de Brinquedo faturou
Grammy Latino e Disco de Ouro, além
de ganhar crianças e adultos por
onde passou. Em Música de Brinque-

Bruno Paraguay

O

DA COCHEIRA

VISITA AO CREA-MG

Grupo mineiro apresenta
o Música de Brinquedo 2

do 2, o Pato Fu apresenta um novo
e ainda mais inusitado repertório,
acompanhado do Grupo Giramundo
e grande elenco de bonecos.
26 anos de estrada
O Pato Fu já se destacou nas
principais premiações nacionais, além de ter conquistado
um Grammy Latino e emplacado várias canções em trilhas de
novela, sendo conhecida por se
manter incansavelmente original
nesses 26 anos de trajetória. Atualmente formada por Fernanda
Takai (voz), John Ulhoa (guitarra), Ricardo Koctus (baixo), Glauco Mendes (bateria) e Richard
Neves (teclados), a banda tem

13 discos e 5 DVDs lançados
colecionando hits, como Canção
pra você viver mais, Sobre o tempo,
Perdendo dentes, Antes que seja
tarde e Made in Japan.
Sobre o Giramundo
Criado em 1973, em Belo Horizonte, o Grupo Giramundo montou
36 espetáculos, construindo um
acervo de aproximadamente 1.500
bonecos. A atenção plástica e o
cuidado técnico na construção de
bonecos e espetáculos, aliados ao
interesse pela cultura brasileira,
proporcionaram reconhecimento
nacional, colocando-o na história
do teatro brasileiro.
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26 milhões de brasileiros
sofrem de fobia social
Da redação
Não é novidade que os transtornos mentais têm assolado
cada vez mais a população. A
Organização Mundial da Saúde
(OMS) estima que o Brasil seja o
país mais ansioso e estressado da
América Latina. Uma das vertentes
desse tipo de quadro é o transtorno
de ansiedade social, popularmente
conhecido como fobia social. Ele
já acomete cerca de 13% dos brasileiros, totalizando 26 milhões de
pessoas. Os dados são do Congresso Brasileiro de Psiquiatria.
O psiquiatra Sebastião Arli
diferencia a fobia social dos outros
transtornos. “A base do diagnóstico
é ter medo ou ansiedade excessivos acerca de situações em que o
indivíduo é exposto a avaliação
de terceiros, como manter uma
conversa, apresentar um trabalho,
encontrar familiares, comer em lugar público, etc. Por isso, ele tenta
se esquivar devido ao desconforto,
o que pode prejudicar sua vida
pessoal, acadêmica e profissional”.
A estudante Dieniffer Sousa
sabe bem o que é isso. Seu primeiro emprego foi na recepção de um
grande hospital e ela vivia nervosa.
“A princípio achei que fosse pelo
ambiente em si, doentes indo e vindo e pessoas estressadas o tempo
inteiro. Eu ficava transtornada e,
depois de um tempo, decidi sair”.

Ele acrescenta que não existem hábitos causadores da doença, entretanto, é possível preveni-la. “O transtorno surge sem a
gente esperar, nada que façamos
desencadeia o mal, porém uma
vida saudável, a prática de exercícios físicos, metas de vida, se
sentir útil e ter a sensação de
estar construindo algo auxiliam.
Ficar perto de quem a gente ama
e longe de problemas também
ajuda na prevenção”.
Diferente do que muitos pensam, a internet não é, necessariamente, ruim. “Quem tem ansiedade social recorre muito a ela,
porque a web pode até se tornar
um escape. Às vezes, a comunicação a distância é a única coisa que
a pessoa tem”.

Tratamento

No entanto, ela percebeu que o
problema era maior ao começar o
curso de publicidade e propaganda.
“Sempre temos trabalho para apresentar e eu não consigo. Fico muito
nervosa, tremo, me dá vontade de
chorar, falta de ar e branco total.
Juro que me esforço, leio o conteúdo
e treino em casa, mas com a sala
toda me olhando, não vai”.

No terceiro período, um professor chamou sua atenção a
respeito da dificuldade. “Ele foi
um querido, disse que deveria
procurar ajuda profissional, afinal
a profissão que escolhi lida com
o público diariamente. Busquei
auxílio e constatei que tenho um
problema, porém ele pode ser
tratável”.

Com a terapia, ela observou
que sua fobia já havia dado sinais.
“Evito sair e achava que fosse por
ser caseira, mas, agora, entendo
que não. A verdade é que não faço
por receio, medo e sensação de
estar sendo vigiada o tempo todo.
É sufocante. Fico me enganando
em casa, vendo um filme e quieta
na minha. Sempre fui assim”.

Arli diz que o quadro pode ser
confundido com timidez. “Quando a
pessoa é reservada e precisa apresentar um trabalho, fica sem jeito, mas
vai. Se está interessado em alguém,
hesita um pouco, mas chega. Não
se priva de nada. Na fobia social, ela
trava e tudo vira um sofrimento”.

Marcela Barreira

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

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

Timidez X Fobia

O tratamento é multidisciplinar. “As pessoas vão direto ao
psiquiatra ou ao psicólogo. O
tratamento é feito com base na psicoterapia e com o auxílio de alguns
psicofármacos que são seguros e a
base de antidepressivos”.
O psiquiatra adiciona que a
medicação auxilia no desconforto
físico. “Elas não viciam e não causam dependência. Os resultados
são muito positivos e é importante
que o paciente busque essa ajuda,
porque isso fará toda a diferença
no dia”.

• Férias
• Feriados

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

Oftalmopediatra - Especialista em Estrabismo – Neuroftalmologista
Contato: leda@agenciahealth.com.br

Como proteger as crianças
dos perigos do mundo virtual

N

ão é de hoje que
especialistas em desenvolvimento infantil
vem alertando sobre
os perigos da exposição excessiva
aos dispositivos eletrônicos. E,
nesta última semana, com os vídeos da boneca Momo circulando nas redes sociais, este assunto
voltou a ser muito comentado.
Será possível manter as crianças
inseridas no mundo tecnológico
sem trazer prejuízos à saúde e
para o desenvolvimento?
De acordo com as pesquisas
e evidências científicas atuais, a
exposição exagerada às telas de
celulares, tablets e computadores e o uso excessivo da visão de
perto, trazem problemas para
a saúde de crianças e adolescentes.
Em relação às alterações
oculares, sabemos que o uso da
visão de perto, em detrimento da
exposição à luz natural e do uso
da visão de longe, pode causar
ou ainda piorar a miopia. O
aumento deste erro refrativo no
mundo tem sido considerado
pela comunidade médica uma
epidemia mundial.
Mas não é só a miopia que
nos preocupa. Estamos observando um aumento importante
nos quadros de olho seco, irritação e cansaço ocular em pessoas
que ficam expostas por mais
de uma hora a telas de tablets,
celulares ou computadores.
Sintomas estes antes ausentes
em crianças e adolescentes,
que agora estão se tornando
corriqueiros nos consultórios de
oftalmopediatras.
Outro ponto que se soma a
estes citados é o aumento dos
distúrbios do sono na população

infantil. Alguns estudos recentes
apontaram que o excesso de exposição à luz azul (espectro da luz
visível de cumprimento de onda
curto e de alta energia) pode
levar a danos na retina, gerar distúrbios do sono e irritabilidade.
Isso porque a luz azul tem
participação no nosso ciclo sono vigília por interferir na nossa produção de melatonina, principal
substância envolvida na indução
do sono. Sendo assim, crianças
que usam tablets e celulares à
noite podem ter uma piora na
qualidade do sono, levando a
um menor rendimento escolar,
por exemplo.
E como se não bastasse todas
as alterações oftalmológicas,
temos ainda estudos demonstrando que esta excessiva interação com as telas tem gerado
problemas no desenvolvimento
global da criança, tanto na parte
motora quanto cognitiva. Um estudo recente demonstrou sinais
de atrofia cerebral em adolescentes, além de sinais de maturação
cerebral precoce.
E os prejuízos não param por
aí! Outras pesquisas apontam
que o uso excessivo da tecnologia
acarreta na diminuição do raciocínio lógico, da coordenação
motora e das habilidades de
interação social. Poderíamos
ficar horas falando sobre estes
malefícios, devidamente comprovados pela ciência.
O fato é que a tecnologia faz
parte do mundo moderno, sendo
inclusive recurso acadêmico em
muitas escolas. Assim, não há
como privar as crianças e a adolescentes de usar os dispositivos
eletrônicos. O que podemos fazer
então?

É mandatório que os pais
controlem de forma rigorosa o
uso recreativo, principalmente
em casa, de celulares, tablets,
computadores e outros dispositivos. Inclusive, de acordo com as
Sociedade Brasileiras de Pediatria e de Oftalmopediatria, crianças menores de dois anos não
devem ter nenhum contato com
tais tecnologias. Para as maiores
de dois anos, a recomendação é
que o uso não ultrapasse uma
hora por dia.
Sobre a televisão, preocupação de muitos pais, a dica é escolher o que a criança irá assistir.
Lembrando que a TV exige o uso
da visão de longe, sendo uma
opção menos maléfica para o
desenvolvimento visual.
Outra dica é que se a criança
usa o computador para estudar,
o ideal é colocar o dispositivo
perto de uma janela. Isto irá
ajudar a criança a intercalar a
visão de perto com a visão de
longe durante as atividades.
Esta troca relaxa a acomodação
visual e diminui os sintomas de
cansaço ocular.
Somado a isto, o ideal é fazer
intervalos periódicos quando
é preciso ficar mais tempo em
frente ao computador, dica que
também vale para adultos que
trabalham o dia todo nestes
dispositivos.
Por fim, é fundamental estipular um horário noturno, que
não deve passar das 18h, para o
uso dos dispositivos, já que a luz
azul interfere no ciclo do sono
e na produção da melatonina.
Outro ponto é deixar as luzes
acesas para proteger a visão dos
raios emitidos e dar preferência
para a luz natural.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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vem uma quantidade absurda de
arroz e feijão e quase nada salada
– sendo restrito a alface e tomate”.
Ela conta que o preço do prato
varia de R$ 10 a R$ 15. “Gosto,
principalmente, da variedade de
legumes e vegetais, até mesmo
coisas mais específicas como húmus e tofu porque, geralmente,
pego um filé de tilápia junto.
Sabendo a quantidade certa de
tudo, a gente consegue ter todos os
nutrientes. Fico bastante satisfeita
e, o mais importante, não vejo
o desperdício que acontece em
pratos feitos para quem não come
aquela quantidade”.
Gauzzi também acredita que a
variedade é um atrativo. “Temos
que estar sempre com os produ-

tos frescos, afinal, todo alimento
oferecido é perecível. Além disso,
tem que ser algo fácil de montar e
que sacie sem que o cliente fique
pesado. A pessoa entra em uma

saladeria empenhada em manter
sua qualidade de vida, seu físico
e ficar satisfeita, afinal, é uma
refeição”.

Entenda

As saladeri
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entra e é
m da seguin
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te forma: o
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e verduras,
ida. Além d
há também
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e molhos.
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O preço é c
temperos
alculado a
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“Boom” de saladeria aponta que
belo-horizontino quer comer melhor

Serviço se assemelha a um fast food, porém todos os ingredientes ofertados são balanceados e nutritivos

Da redação
Um novo tipo de empreendimento do setor alimentício tem
feito sucesso e ganhado adeptos
na capital: as saladerias. Dados
do relatório Tendências Mundiais
de Alimentação e Bebidas, lançado
no ano passado, apontam que
79% dos brasileiros começaram a
substituir produtos convencionais
por outros mais saudáveis, principalmente legumes, folhas e grãos,
além de açaí.
Nesse âmbito, 44% da população tem dado preferência a produtos sem corantes artificiais e 24%

manifestaram o desejo de comer
mais grãos integrais, como linhaça,
chia e quinoa. A expectativa é de
que, até 2021, o setor de alimentação natural cresça 4,41% ao ano
no país, segundo o relatório.
Rodrigo Gauzzi, responsável
pelo marketing da Saladeria 365,
localizada no Barro Preto, Zona
Sul de Belo Horizonte, observa
que por aqui a população está
seguindo a tendência nacional.
“Os belo-horizontinos estão empenhados em mudar sua alimentação, mas, às vezes, a grande
oferta de comidas pesadas de
restaurantes comuns passa a ser
um dificultador.

Ele acrescenta que a demanda de pessoas querendo comer
melhor acompanha outros setores
voltados a hábitos saudáveis. “Já
vem de um tempo essa mudança
alimentar da população, ela acompanha, inclusive, o aumento no
número de academias”.
O preço e a praticidade foi o
que atraiu a jornalista Andreza
Cruz. Ela, que possui hábitos saudáveis há 7 anos, já estava habituada
a preparar sua alimentação em
casa e a evitar restaurantes. “Achei
a saladeira uma ótima opção,
porque perto de onde trabalho os
restaurantes são focados em prato
feito que, na maioria das vezes,

24% manifestaram o desejo de comer mais grãos integrais, como linhaça, chia e quinoa

Você a um like de tudo
o que acontece em Minas
Siga o
Edição do Brasil
no Instagram

www.edicaodobrasil.com.br
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Maioria dos casos de violência sexual
entre crianças e adolescentes ocorre em casa
Panorama da violência sexual

O

assunto sobre abuso sexual
de crianças e adolescentes
é polêmico e causa repulsa
na maioria das pessoas. De
acordo com dados do Ministério da Saúde, entre 2011 e 2017, foram
registrados 141.105 casos no Brasil. Apesar das estatísticas serem assustadoras,
a maioria das violências são praticadas
mais de uma vez e muitas não chegam
a ser notificadas. Isso porque, além
do sofrimento e constrangimento das
vítimas, a questão é pouco discutida e
merece mais atenção para o combate
e prevenção.
Alguns mitos cercam o tema e dificultam a descoberta. Um deles é de que a
violência acontece fora de casa e que o
agressor é sempre alguém desconhecido.
Na infância, as meninas são as mais
afetadas com um percentual de 74,2%,
enquanto os meninos correspondem a
25,8%. A faixa etária mais atingida é de
1 até 5 anos (51,2%). O estudo também
apontou que 69,2% das ocorrências
acontecem dentro da residência. Sobre
as características do abusador, a maioria
são homens (81,6%) e seu vínculo com
a vítima é familiar (37%).
Já na adolescência, os números revelam que o crime é ainda mais evidente
entre o sexo feminino (92,4%) frente ao
masculino (7,6%) e também acontecem,
principalmente, dentro de casa (58,2%).
No que diz respeito ao perfil do agressor,
novamente, a maior parte são homens
(92,4%) e possuem relação de amigos
e conhecidos (27,4%), desconhecidos
(21,8%), familiares (21,3%), parceiros íntimos (17,1%) e outro (12,3%). O princípio
da adolescência entre 10 a 14 anos é a
época mais vulnerável (67,8%).

Ano

Crianças

Adolescentes

2017

9.344

14.112

2016

9.902

13.849

2015

8.881

12.472
Fonte: Ministério da Saúde

Para a psicóloga e especialista em Terapia Cognitiva Comportamental Michelle
Moura, os pais ou responsáveis devem ficar
de olho no comportamento das crianças.
“Existem alguns sinais que podem indicar
que alguma coisa está errada. Normalmente, apresentam agressividade, queda
no rendimento escolar, tendem a se isolar
e não querem muito contato com os colegas, podem ter dificuldade para dormir
ou algum medo repentino de determinada
pessoa”.

Ainda segundo a psicóloga, também
é preciso ficar atento a outros sinais como
comportamento sexual que não condiz
com a idade, dores ou infecções nos
órgãos genitais, hematomas ou inchaços pelo corpo. “As crianças são muito
inocentes e facilmente compradas. A fase
até os 5 anos deve ser muito policiada pelos pais e qualquer alteração de conduta
deve ser motivo de alerta”, comenta.
Michelle salienta que sempre que
são noticiados casos de violência sexual
envolvendo crianças e adolescentes, a
população tende a associar apenas com o
ato da penetração forçada. “Isso também
é uma das formas mais cruéis do abuso,
mas a questão é muito mais ampla. É
expor o menor a qualquer situação de
cunho sexual impróprio a sua idade,
sem necessariamente ter contato físico.

Violência sexual é crime e deve ser reportada às
Alerta! autoridades competentes. Não é preciso você ter
certeza ou testemunhado o fato. Caso suspeite que
algo esteja errado, pode denunciar anonimamente
pelo Disque 100 (Direitos Humanos) ou recorrer ao
Conselho Tutelar mais próximo para que a situação possa
ser investigada.

Psicóloga alerta para
comportamentos estranhos
e como proteger os filhos
Divulgação

Daniel Amaro

Expominas recebe maior salão de
negócios de moda da América Latina

Getúlio Barbosa de Queiroz
Advogado OAB/MG – 9.589

Memória do poder Judiciário Mineiro

Bruno Soares

24ª edição do evento vai apresentar as tendências da Primavera/Verão 2020

Minas Trend surgiu para fomentar a indústria da moda mineira

Serviço

O presidente da Fiemg, Flávio
Roscoe, afirma que o Minas Trend
tem papel decisivo para o setor no
estado, movimentando a cadeia
produtiva da moda mineira e
impulsionando negócios e oportunidades. “Precisamos cada vez
mais dar mais acesso ao público
aos eventos, mostrar um pouco do
que acontece no processo criativo
e integrar a moda à sociedade”,
acrescenta.
O Minas Trend surgiu para
fomentar a indústria da moda mineira. Com o objetivo de aproximar
a indústria e os lojistas, o evento
é hoje a principal plataforma de
geração de negócios do setor no
Brasil.

Minas Trend
Primavera/Verão 2020
Data: 9 a 12 de abril de 2019
Horários: 3ª a 5ª feira, das 10h
às 20h, 6ª feira, das 10h às 17h
Local: Expominas – Av. Amazonas, 6.200 - Belo Horizonte – MG
Informações:
www.minastrend.com.br

De braços abertos

Agência Fotosite

Em abril, o Expominas, um dos
mais conceituados centro de eventos, por seus diferenciais de localização estratégica no centro do país,
infraestrutura, conforto, segurança
e excelência de serviços, irá sediar o
maior salão de negócios da cadeia
produtiva de moda da América
Latina, o “Minas Trend”.
Um futuro luminoso e oxigenado. Neste clima, o Minas Trend
apresenta o tema “Em Dias de
Sol”. Em sua 24ª edição, o evento
irá movimentar o Expominas, em
Belo Horizonte. De 9 a 12 de abril,
os principais criadores da moda em
Minas apresentam as tendências
para a primavera/verão 2020.
Uma programação cultural, gastronômica e de exposições e palestras
abre as portas para o público.
Solarizar, oxigenar, diversificar,
viajar e sensualizar são palavras-chaves da estação. “O verão tem
cores e formas que nos inspiram
e trazem uma renovação e crença
na vida e na moda”, comenta o
diretor-criativo do Minas Trend,
Ronaldo Fraga. O Minas Trend
promove a inclusão e a sustentabilidade. “Diversidade, sustentabilidade e cultura norteiam a indústria
criativa da moda mineira”, finaliza
Fraga.

Desfile da Anne Est Folle, penúltimo da edição Inverno 2018
do Minas Trend teve impacto nas passarelas

O Expominas BH está localizado na região do hipercentro de
Belo Horizonte, entre dois grandes
corredores de acesso à capital, a 25
min do Aeroporto da Pampulha e a
50 min do Aeroporto de Confins. É o
único Centro de Eventos da América
Latina ligado ao metrô por uma
plataforma de embarque e desembarque de passageiros. Planejado
dentro dos padrões internacionais
e da mais moderna técnica de
espaços moduláveis e multifuncionais do mercado, o Centro de
Eventos possui uma infraestrutura
inteligente para realizar com sucesso feiras, exposições, congressos e
eventos, nacionais e internacionais,
corporativos, culturais e sociais. São
72 mil m2 de área construída, dos
quais 30 mil m2 são destinados à
área de eventos e pode receber até
45 mil pessoas.
Informações:
www.expominasbh.com.br

Por exemplo, mostrar conteúdo adulto,
masturbar-se na frente da criança ou falar
coisas impróprias”.
Ela diz que a explicação para o fato
de muitos agressores serem do sexo
masculino está na cultura da sociedade.
“Os meninos são estimulados desde cedo
a ser o macho dominador, sair com todas
as meninas e mostrar que ele é o pegador.
Por outro lado, a cada dez agressores,
uma é mulher. Elas são denunciadas com
menos frequência, pois é uma questão
ligada a cultura machista. A sociedade
enxerga como normal a relação precoce
entre meninos e mulheres mais velhas”.
A psicóloga afirma que para prevenir
que o abuso aconteça, a primeira coisa é
ter uma relação de confiança da criança
ou adolescente com os pais ou responsáveis. “O diálogo e esclarecimentos são
fundamentais, pois diminui a chance de
de serem um alvo fácil. Além disso, falar
sobre o próprio corpo com eles é importante, no sentido de que não deixem
que ninguém mais tenha liberdade para
tocar suas partes íntimas. Ficar de olho
nas pessoas que participam da vida dos
filhos também pode ajudar a evitar essas
situações”.

A

memória conserva,
restaura e preserva os
acontecimentos para
se re m m o st ra d o s
posteriormente. A recordação
funda-se no reconhecimento do
passado. O objetivo é divulgar
fatos, identificar personalidades,
restaurar objetos e conserva
documentos. Pela significativa
importância o Tribunal de Justiça
institui a Memória do Judiciário
Mineiro.
O acervo remonta a história
de três séculos.
O presente é um desdobramento do passado, conhecê-lo é
indispensável para compreender
o pretérito. Cumpre verificar o
desenvolvimento do passado,
a evolução contemporânea. A
utilidade do elemento histórico
em confronto com disposições
de estruturas vigentes em face
das atividades do passado se
encontram ensinamentos para
compreender o presente e entender o futuro. Há excessivo
apreço ou complemento dos
fatos posteriores, desde que não
sejam contrários aos anteriores,
fazem partes destes, muitas vezes
ratificam, esclarecem ou completam. A finalidade da memória é
o tempero das divergências e o
entendimento do presente.
Além do elemento histórico
ocorrido, do qual o vigente é
apenas um desdobramento, as
mudanças econômicas e sociais
constituem o fundo e a razão
de ser de toda evolução da instituição. As transformações são
feitas e realizadas para traduzir
em disposições positivas e
imperativas para todas
as adaptações sociais.
Não se quer o arbítrio,
o poder pode levar em
conta as alterações de
ideias que envolvem as
necessidades que reclamam

uma solução do tempo. Rejeita-se o sentido dos processos
tradicionais a evitar conclusão
incompatível. Tais colocações são
observadas nos comportamentos, nas pegadas de memórias
de objetos, documentos e peças
que registram passagens de atividades realizadas.
Examinam-se peças em conjunto com outras e com referências às instituições. As transformações operacionais do direito
é um meio para atingir os fins.
A função é social e construtiva.
A memória revela os excessos,
ensina procedimentos. Hoje a
maioria dos juristas quer libertar
da letra da lei a aplicação
rigorosa resultante da injusta dureza, do excesso que
resulta da suprema injustiça.
Os cultores do direito precisam
estar ao lado do povo para
atender seus interesses
e necessidades, sem
descuidar da licenciosidade. A memória escala as mudanças para
suprir as lacunas. Ao
examinar objetos e documentos sempre se volta
para traduzir
“naquele
te m p o e ra
assim, hoje é
diferente”.

A própria corrente histórico-evolutiva aparece como elementos de formação e dosagem. A lei
vem de cima, as interpretações
se realizam embaixo. A memória
constitui a cultura histórica da
instituição. No Brasil até quando p Judiciário invade a esfera
do Congresso, ou se afasta dos
cânones constitucionais. Coincidem a ordem jurídica e a vida do
homem. Por isso toda legislação
por obra da unidade objetiva, que
é disciplinar a utilidade social, e a
unidade da ideia fundamental,
que é assegurar a justiça, constitui
um organismo com forças latentes
de adaptação e expansão, encerra o germe de
uma série de normas
não expressas porem
latentes e implícitas no
sistema. Nesse contexto
está a memória do
judiciário mineiro.
Tudo isto e mais
alguma coisa
está na memória do Desembargador Lúcio
Urbano.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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Portal do TCEMG vai ajudar
municípios a melhorar receita
do TCE oferecerá capacitação aos
jurisdicionados com dificuldades
nessa área por meio de educação
a distância (EAD).

Divulgação

O

Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais
(TCEMG) lançará, no dia
1º de abril, o portal “Receitas”, que tem a proposta de
ajudar o gestor público a melhorar
sua receita municipal. O presidente
do TCEMG, conselheiro Mauri Torres, estará presente no evento que
será realizado no auditório Vivaldi
Moreira, na sede do TCE. A página
eletrônica busca ser um “espaço de
transparência, compartilhamento
e diálogo, destinado ao cidadão
e ao gestor público, em busca da
profissionalização e da eficiência
na gestão das receitas públicas
municipais”.
O portal também disponibilizará várias orientações divididas
por temas: cobrança judicial de
créditos tributários, infraestrutura
e tecnologia da informação, legislação tributária, procedimentos de
fiscalização e recursos humanos. O
cidadão e o gestor público podem
se informar sobre os procedimentos
feitos nessas áreas de interesse.
Além disso, a Escola de Contas e
Capacitação Professor Pedro Aleixo

Diagnóstico
Em março de 2017, os 853 municípios mineiros foram convidados
pelo Tribunal a responder um questionário. As 92 perguntas se referiam
às áreas de legislação tributária,
recursos humanos, infraestrutura
física e tecnológica da informação,
procedimentos de fiscalização e
cobrança judicial de créditos tributários. A sociedade poderá acessar as
respostas que os municípios deram a
essas questões e os dados sobre a receita e os indicadores da gestão e da
infraestrutura da arrecadação desses
municípios. Além disso, também
poderá analisar o desempenho das
cidades sob os aspectos financeiro,
fiscal e orçamentário, dividido por
exercício.

Base de dados
Com base nas respostas do
questionário e nas informações

Presidente do TCEMG, Mauri Torres

disponibilizadas pelos jurisdicionados por meio do Sistema
Informatizado de Contas dos
Municípios (Sicom) a partir de
2013, o TCE construiu a base de
dados do portal. De acordo com
a analista de controle externo
do Tribunal de Contas Mariza
Nunes, até março de 2018, 567
municípios responderam ao
questionário. Eles receberão um
“diagnóstico personalizado” do
TCE sobre suas fragilidades e as
providências que devem tomar.
Ao analisar o processo número 1.054.148 (Assunto Administrativo), em 14/11/18, o Tribunal
Pleno autorizou “a emissão dos
comunicados aos gestores públicos, apresentando as deficiências
identificadas na administração
das receitas municipais e as alternativas possíveis para adequação
dos procedimentos de arrecadação”. Em uma área restrita do
portal, o TCEMG também vai
interagir com os gestores públicos
e estabelecer uma comunicação
sobre as ações adotadas naquela
localidade.

Auditorias
Outra ação foi uma série de
auditorias realizadas pelo TCE
com o objetivo de apurar as possíveis falhas na arrecadação. Em
2017, os seguintes municípios foram auditados presencialmente:
Augusto de Lima e Santo Hipólito, da Região Central; Timóteo
e Caratinga, da Região do Vale
do Aço; Araçuaí e Novo Cruzeiro,
da Região do Médio e Baixo Jequitinhonha; Luz e Carmópolis
de Minas, da Região Oeste;
Salinas e Porteirinha, da Região
Norte; Lajinha e Ipanema, da
Região do Caparaó; e Lagoa
Formosa e Presidente Olegário,
da Região Noroeste. Em 2018,
foram auditados: Conceição
do Mato Dentro, Itaú de Minas,
Fronteira, Itabira, Congonhas,
São Sebastião do Paraíso, Três
Corações, Itanhandu, Uberaba
e Santos Dumont. De acordo
com o gerente do projeto, Paulo
Figueiredo, em breve, as informações da auditoria também
serão disponibilizadas no portal.

Prefeito de JF anuncia
melhorias na região Sul E
Carlos Mendonça

Projeto impede recolhimento
de carro por IPVA atrasado
stá pronto para votação no Plenário, o projeto de lei do
deputado Alencar da Silveira Jr. (PDT) que proíbe o recolhimento, a retenção ou a apreensão de veículo por falta de
pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA).
A proposição recebeu, no dia 27, parecer favorável da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
Segundo o autor, é comum a apreensão de veículos que estão
com o IPVA atrasado, o que constrange e causa transtornos aos seus
proprietários. Alencar considera essa prática um confisco e, portanto,
ilegal, tendo em vista que a Constituição Federal veda a utilização
de tributo para esse fim.
O deputado Alencar da Silveira Jr. ressalta que, para cobrar
impostos atrasados, o Estado deve instaurar processo tributário
administrativo e, em caso de insucesso, inscrever o crédito em dívida
ativa e promover a execução fiscal.
A exceção a essa regra seria um outro motivo para recolhimento
ou retenção do veículo inadimplente que esteja previsto na Lei Federal
9.503, de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
O substitutivo da CCJ, seguindo o princípio de consolidação das
leis, inclui a medida proposta no Código de Defesa do Contribuinte
do Estado.

Proteção a carro

O encerramento da primeira edição de
2019 do “Bem Comum Bairros”, realizada no
Curumim Santa Luzia, mudou a rotina dos
moradores da Região Sul no dia 23, com serviços gratuitos de saúde, cuidados pessoais,
lazer e atrações culturais. Durante o evento,
o prefeito Antônio Almas (PSDB) anunciou
diversas melhorias que serão realizadas nos
bairros da região atendendo a reivindicações
da comunidade.
O projeto é promovido pela Secretaria de
Comunicação Social (SCS) da Prefeitura de
Juiz de Fora (PJF). Em novo formato desde
agosto de 2018, foram disponibilizados serviços à comunidade durante toda a semana.
O gabinete do prefeito foi transferido para a
escola durante estes dias, a fim de estar próximo da comunidade e do dia a dia do bairro.

Infraestrutura
Ao longo da semana, várias secretarias
visitaram o Curumim estudando a viabilidade de atendimento às demandas solicitadas.
Desta forma, por meio da Secretaria de
Obras (SO) em parceria com a instituição,
será realizada uma rampa de acesso na
entrada principal, cimentação de uma área
existente nos fundos do refeitório melhorando o acesso às quadras poliesportivas,

relocação da porta de acesso à sala externa
do Curumim, que garantirá segurança aos
alunos, e instalação de um portão de acesso
junto ao alambrado frontal do local.
Bolas, redes e outros materiais esportivos foram doados através da Secretaria
de Esporte e Lazer (SEL) para o Curumim,
incrementando as atividades esportivas do
equipamento. O coordenador do Curumim,
Alexandre Almeida, destacou que “as melhorias são de extrema importância para
as crianças e adolescentes atendidos pela
unidade. Não precisam ser grandes obras,
mas são de muito interesse para eles e para
a comunidade como um todo”.
Em visita à Creche Municipal Professora
Denise dos Santos, situada no bairro Santa
Efigênia, foi apresentada ao prefeito a necessidade de pintura da unidade. Além disso, um
problema no telhado, o que gera infiltração
nas paredes da creche, o parquinho mal
conservado e a finalização de construção de
um compartimento para guarda de compartimentos de lixo foram outras demandas apresentadas, e as demandas serão atendidas.
Já na Creche Municipal Professora Maria
de Lourdes Rezende, do bairro Santa Luzia,
foi apresentada a necessidade de pintura da
unidade bem como a necessidade de colocação de pisos cerâmicos em alguns pontos

da unidade. O material (tinta e cerâmica),
a coordenação da creche já possuía. A coordenação da creche também falou sobre a
necessidade de arrecadar brinquedos para a
unidade. Desta forma, as obras serão realizadas, e o projeto “Bem Comum” fará uma
campanha para doação de brinquedos para
a creche no mês de maio. Durante o evento, a
Fundação Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) realizou a primeira doação do projeto Casa do
Saber (biblioteca itinerante) para a creche.

Willian Dias

Chefe do Executivo anunciou diversas obras que serão realizadas na cidade

Outro projeto relacionado a veículos apreendidos a receber o aval
da comissão, em 1º turno, foi do deputado Sargento Rodrigues (PTB).
A proposição, que agora também pode seguir para o Plenário, obriga
o Estado a instalar coberturas nos depósitos para onde são levados
esses carros, para que eles não fiquem sujeitos às intempéries.
Para tanto, acrescenta artigo à Lei 5.874, de 1972, que dispõe
sobre o recolhimento de veículos em depósitos e sua venda em leilão
judicial. O deputado Fernando Pacheco também relatou a matéria
e, mais uma vez, opinou pela sua aprovação.
O dispositivo prevê que o pagamento das despesas com a guarda
do veículo poderá ser acrescido em até 20%, quando, por solicitação
do proprietário, for em local coberto.

Construção de nova creche
O prefeito ainda assinou a ordem de
serviço ao lado do representante da empresa
responsável pela obra, a Politec, do início
das obras de construção da creche do bairro
Guaruá. O projeto prevê a construção de uma
unidade com capacidade de atendimento
de até 188 crianças, em dois turnos, ou 94
crianças em período integral. A obra será
financiada pelo programa Pró-Infância do
Ministério da Educação.
Foi anunciado ainda, a implantação de
duas oficinas do “Gente em Primeiro Lugar”
na região, uma de capoeira e uma de teatro.
O projeto será realizado em parceria com
a Associação de Moradores do bairro, que
ofertará o espaço para as oficinas.

Deputado Alencar da Silveira Jr., autor do PL
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Em Itabirito, o acesso aos direitos
e deveres de quem compra é assunto
importante. Por isso, o Procon Itabirito
celebrou o Dia do Consumidor (15 de
março) com uma semana inteira de
atrações voltadas à diversos públicos.
Segundo o procurador municipal
Jurídico Contencioso, João Batista dos
Reis Gonçalves, o objetivo do evento é
levar conscientização. “O Procon é um
termo de cooperação entre o município
e o Ministério Público Estadual. Todos os
anos, no mês de março, nós realizamos
uma programação especial para a Semana do Consumidor, na qual identificamos
os assuntos mais relevantes no momento
e promovemos o acesso à informação
para que o consumidor possa realizar
ações de forma mais consciente”.

Semana do Consumidor
Nesta edição, o Procon buscou diversificar sua área de atuação. Com o tema
“Direito do Consumidor e Cidadania”, o
órgão trabalhou o assunto desde o público
jovem no Cras Maria Loura, passou pela
conscientização dos idosos no Clumi, até
o Encontro Institucional pela Valorização
do Consumidor Cidadão, com a participação de representantes do Centro de
Atendimento ao Cidadão (CAC), Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) e o Procon.
Além disso, levou conhecimento
aos moradores no conforto de suas casas por meio da entrevista informativa
na Rádio Cidade e realizou uma palestra
na sede da Associação Comercial e Em-

PMI

QUEM SABE, SABE

Advogado & Jornalista

CANAL ABERTO
Equipotel. Abrindo as portas para a
hospitalidade, a Equipotel estreou em 2018
seu novo modelo: a equipotel regional.
De caráter anual e itinerante, a feira busca
proporcionar visibilidade e oportunidades de
negócio nas principais capitais brasileiras.

Evento foi realizado para comemorar o Dia do Consumidor
presarial (ACE). Ministrada pela atual
coordenadora do Procon de Itabirito e
pós-graduada em Direito do Consumidor, Danielle Resende, e pelo advogado
Marcus Vinicius Dias, a ação visou
educar quem possui poder de compra.
“Na palestra, abordamos o tema
‘Educação para o Consumo’, onde
falamos sobre os principais aspectos
da legislação de direito do consumidor
e tiramos dúvidas de comerciantes, estudantes e população em geral. Todos
esses eventos tem o intuito de valorizar
o consumidor. A gente acredita que
conscientizando os consumidores vamos alcançar uma solução maior para
os problemas que vierem a acontecer
ao longo do ano”, explicou Danielle
Resende.

Curso obrigatório. A Vigilância Sanitária de Belo Horizonte está iniciando uma
fiscalização em todos os hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes, 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, estará realizando
mais um curso na área de manipulação de
alimentos, exigido pela Anvisa. O curso terá a
duração de 5 dias, do dia 15 até 19 de abril 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 por e- mail:  tesouraria1@sindhorb.
org.br (Bruno); assessoria.presidencia@sindhorb.org.br (Daniel) e cobranca1@sindhorb.
org.br (Márcio). Ao final do curso, os alunos
receberão um certificado de conclusão.

Procon
Quem precisa buscar auxílio,
basta comparecer à unidade do Procon com os documentos básicos de
identificação do consumidor (carteira
de identidade, CPF e comprovante de
residência), além dos comprovantes do
produto ou serviço ao qual se está contestando. Isso garante maior agilidade
no processo de apuração e resolução
da situação.
O atendimento ao público é realizado de segunda a quinta-feira, de
12h as 17h, na nova sede do Procon
Itabirito, localizada na Rua José Luis
dos Reis, número 24, bairro Funcionários. Informações: (31) 3561-7977 ou
(31) 3561-5849.

MUITO NERVOSINHO
O técnico de vôlei Bernadinho, da equipe do Rio
d e J a n e i ro p a t ro c i n a d a
pelo Sesc, anda muito nervosinho. Desclassificado para a
semifinal da Superliga Vôlei

Feminino pela equipe de
vôlei do Bauru, patrocinado
pelo Sesi de São Paulo, ele
deu um show de arrogância, reclamando de tudo e
ainda xingou as jogadoras.

Infelizmente, hoje ele é um
técnico superado e que não
sabe perder. Sem sombra já
foi um supercampeão, sendo
considerado um dos melhores
do mundo.

FELIZ ANIVERSARIO
A confraria San Sebastian, do Cruzeiro Esporte Clube, homenageou, na última

terça-feira, 26 de março, o
vice-presidente Hermínio Lemos
pelo seu aniversário. Quase

uma centena de amigos e conselheiros do clube felicitaram o
aniversariante.

ELOGIOS PARA ASSPROM

parte do município, que garante a
cessão de um imóvel público a Superintendência Regional da Fazenda
do Estado, mantendo os serviços da
AFa na cidade.
O próximo passo é a elaboração
de um termo de convênio para
formalizar a cessão deste imóvel a
AF. “O prefeito Dr. Marcos Vinicius
PMCF

O posto de atendimento da Administração Fazendária (AF), órgão
da Secretaria de Estado da Fazenda,
está garantido em Coronel Fabriciano. A informação é do secretário de
Governança de Controle, Gestão e
Transparência, José Márcio Gomes
Pereira. Em 22 de fevereiro foi firmado um termo de intenção, por

Secretário José Márcio Gomes Pereira

(PSDB) tem acompanhado de perto toda a situação e já mantinha
diálogo com Estado para evitar a
transferência dos serviços da AF para
a regional de Ipatinga, em razão da
contenção de gastos com locação.
Portanto, contribuintes, contadores,
advogados e a população fabricianense podem ficar tranquilos que o
serviço da AF será mantido na cidade”, assegura o secretário.
A nova sede da AF será informada
em breve, tão logo sejam cumpridos
os trâmites do termo de convênio para
a cessão do imóvel. Mas o secretário
antecipa que o órgão estadual será
instalado em um dos prédios públicos
da Prefeitura de Coronel Fabriciano,
de forma a aproveitar os espaços já
existentes, facilitar o acesso do contribuinte e sem gerar ônus para os cofres
municipais. Hoje, a AF de Fabriciano
funciona em imóvel alugado, situado
à Rua Cabo Frio, nº 77, no bairro Giovanini. O atendimento é de segunda a
sexta-feira, das 13h às 17h.

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

lescentes e jovens, em condição
de vulnerabilidade, a chance de
se iniciarem na vida profissional
vai ao encontro dos objetivos
da instituição de trabalhar pela
defesa de direitos dos cidadãos
e dos interesses da sociedade.
“Essa parceria possibilita aos
jovens se afastarem das realidaValdez Maranhão

Coronel Fabriciano terá nova sede
da Administração Fazendária

O procurador-geral de justiça
de Minas Gerais, Antônio Sergio
Tonet, se confessa entusiasta
da parceria entre o Ministério
Público de Minas Gerais e a
Associação Profissionalizante
do Menor de Belo Horizonte
(Assprom). Segundo ele, a possibilidade de proporcionar a ado-

des dramáticas em regiões mais
carentes em nossas cidades, com
a oportunidade de iniciarem a
sua capacitação profissional, a
partir do convívio com pessoas
que desempenham diferentes
funções, em diferentes níveis,
dentro do Ministério Público de
Minas Gerais”, disse.

Publicitário
Almir Sales
com o
empresário
Roberto
Gontijo

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.
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ngana-se quem pensa que o boliche é apenas diversão. A World
Bowling, confederação mundial
da modalidade, reúne 140 países
e mais de 100 milhões de jogadores fixos.
Recentemente, a entidade lançou uma
petição online para que a prática seja
incluída nos Jogos Olímpicos de 2024,
em Paris.
Para convencer o comitê olímpico,
as finais do primeiro Torneio Mundial
Júnior sub 18 foram realizadas na
França, nos dias 17 e 24 de março,
com a participação de atletas de todo
o mundo, incluindo brasileiros. A ideia
era mostrar o boliche em um ambiente
que as autoridades esportivas não estão
familiarizadas.
Mas, segundo o presidente da Confederação Brasileira de Boliche (CBBOL)
Guy Igliori, o esforço, a princípio, não foi
recompensado. “Num primeiro momento,
o Comitê Olímpico Internacional (COI), em
Paris, escolheu o breakdance (dança de
rua), mas sabemos que até lá vão entrar
mais esportes, por isso continuaremos
tentando”.

Para ele, o comitê decidiu manter
esportes mais populares como surfe e
breakdance para manter o público jovem
assistindo. “Eles estão buscando espectadores mais novos, mas a idade média de
quem assiste aos Jogos Olímpicos está aumentando. E, na minha opinião, os jovens
já não assistem mais televisão por causa
dos celulares, computadores e tablets”.
Ele acrescenta que seria importante rever a forma de atrair esse público. “Talvez o
COI possa remodelar a forma de transmissão e atrair os jovens com outras mídias.
Mas é preciso questionar sobre os esportes
que já existem. Alguns são complexos
de praticar, de difícil acesso e isso não é
atrativo. O boliche está na contramão
disso. Em todo lugar tem uma pista, em
alguns países elas são públicas, inclusive.
Talvez, seja a hora de uma revisão geral,
até porque participar de uma olimpíada é
um jogo de muito interesse”, afirma.
Para ele, há esportes que demandam
muito, o que pode diminuir as chances do
boliche e outras categorias consideradas
menos populares. “Um time de beisebol, por
exemplo, são 50 pessoas. Se for 10 times, são
500. Um de futebol, são 30 pessoas por time.
No boliche, seria 36 vagas e só. Se sair um time
de futebol, abre vaga para o nosso esporte”.

No Brasil e no mundo

Para presidente da CBBOL, o esporte
tem tudo para deslanchar na disputa

Sérgio Moreira
JORNALISTA
sergio51moreira@bol.com.br

Reta final do Campeonato Mineiro

O

Campeonato Mineiro
chegou as semifinais,
com o confronto entre
Cruzeiro x América,
Atlético x Boa, os jogos começam
neste final de semana com as
torcidas dos quatro times com o
coração a mil para que possam
levantar a Taça de Campeão
Mineiro 2019.
Desde o dia 19 de janeiro,
as 12 equipes jogaram entre
elas, foram 11 rodadas e, agora,
chegou a hora da “onça beber
água”, definindo os semifinalistas para a disputa de dois jogos.
O Atlético tem vantagem por
estar em primeiro lugar, podendo jogar por dois empates ou
vitória e derrota no mesmo placar, já o Cruzeiro
tem a vantagem sobre o
América por ter ficado em
segundo lugar, com a
mesma vantagem do
Atlético. Na
final, se der
Atlético, ele
também terá a
vantagem de dois
resultados iguais,
para sagrar campeão,
como aconteceu com

o Cruzeiro no ano passado.
O Atlético e Cruzeiro investiram alto este ano para contratação de jogadores, pois estão
participando também da Copa
Libertadores, Copa do Brasil e
Campeonato Brasileiro. A força
financeira dos dois times é muito grande em comparação aos
outros times, o orçamento deste
ano do Atlético e Cruzeiro passa
de R$ 300 milhões. A tendência
é que essa diferença de milhões
em investimentos faça diferença
também nas semifinais. No caso
do América, não na condição
física em relação ao Cruzeiro,
já que nisso eles se equivalem,
pois têm ótimos profissionais e
estruturas. Mas, na qualidade
técnica, em que os melhores
jogadores costumam decidir em
um ou dois lances.
No Atlético x Boa, a diferença
se fará sentir em todos os aspectos, a não ser que dê uma zebra
gigante. Mas como diz o ditado
“o jogo só termina quando o juiz
apita o final da partida”. Temos
que destacar que a desigualdade
na distribuição de verbas da TV
somente no Campeonato Mineiro é muito diferente: Atlético
e Cruzeiro, cada um, recebeu R$
6,1 milhões; o América R$ 900

Igliori acrescenta que poderia-se aumentar o número de esportes e diversificar
as modalidades. “Temos muitas categorias
tentando vaga que já provaram que o custo
é baixo e que o tempo de competição é
pequeno, mas existe uma série de questões
que envolve participar ou não e nem todas
são meramente nossas. Podemos ter uma
petição com 5 milhões de assinaturas, que foi
o que conseguimos, e não ser o suficiente”.

mil; e cada uma
das nove equipes do
interior receberam R$ 300
mil para
participar
do Camp e o n a to
Mineiro.
O jogo
do Galo
será sábado
às 18h em Varginha, e o clássico, domingo, 16h,
no Mineirão. Depois os outros
jogos serão no outro final de
semana. Os dois times ganhadores jogam a final em dois jogos
no meio do mês de abril, com a
final dia 21 de abril. Os próximos
jogos serão com estádios lotados
e muita emoção!

O presidente da CBBOL conta que o
boliche está espalhado por todo o país.
“Ele tem uma grande participação no
lazer das famílias. Acontece que, para que
a população tenha acesso é um pouco
delicado, uma vez que são empresas
privadas que abrem esse entretenimento.
Nós não temos boliches públicos como em
outros países”.
No Brasil são 270 casas de boliche
particulares com mais de 2 mil pistas instaladas. “Mesmo sendo todas particulares, é
um número grande. Mas não chega perto
dos EUA, porque lá a modalidade é muito
difundida. Na Europa também. Na Coreia
é um esporte escolar, o atleta com 17 anos
já consegue viver só da prática”.

Open de Natação Escolar reúne
talentos do esporte em Itabirito
Cerca de 70 alunos de escolas
das redes estadual, municipal
e privada de Itabirito caíram na
piscina no último dia 23, no Open
de Natação Escolar. Realizado pela
prefeitura, por meio da Secretaria
de Esportes e Lazer, o evento aconteceu na Cmei Peter Pan (antigo
Sesi).
Estudantes de 8 a 17 anos travaram batalhas emocionantes nos
nados livre e borboleta. Um dos
destaques foi José Willer, da Escola
Municipal José Ferreira Bastos. O
aluno, que disputou a prova de 25
metros nado livre na categoria 8-9
anos, teve o desempenho exaltado
por professores e pela organização
do Open.
“Disputas como essa reafirmam a capacidade de Itabirito de
organizar eventos, seja envolvendo
grandes nomes e campeões do
esporte, ou abrindo espaço para a

nova geração de talentos da cidade. Foi um sábado especial para
os jovens”, destacou o secretário
de Esportes e Lazer, Alessandro
Massaini.
Participaram alunos das escolas estaduais Engenheiro Queiroz

Segunda divisão
Dois clubes foram rebaixados
para a o módulo II, a segunda divisão do estadual mineiro de 2020,
Tupi, de Juiz de Fora e o Guarani,
de Divinópolis. Os dois times da
segunda divisão que vão subir para
a primeira divisão, ainda não estão
definidos que sequer venceu um
dos 11 jogos disputados.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

No que se refere a competições,
o país também tem um destaque.
“A gente promove, ao longo do ano,
campeonatos nacionais e estaduais por
meio das federações. Atualmente são 14
espalhadas no Brasil, inclusive em Minas
Gerais. Esportivamente falando, temos
excelentes resultados aqui. Conquistamos 3 medalhas pan-americanas, em
2007, uma de prata; em 2011, bronze e,
em 2015, ganhamos a de ouro. Vários
atletas já ficaram entre os 10 melhores
do mundo”.
Ele acrescenta que a profissionalização poderia ser maior, mas o fato de
ter que pagar para treinar, dificulta. “O
atleta precisa alugar a pista e jogar. O
interessante seria o fomento local, atrair
jogadores e criar ídolos locais. As casas
dão descontos, mas não é o suficiente.
Esse é nosso trabalho, mover as casas
comerciais em prol disso”.
O presidente cita o exemplo de
clubes que possuem pistas para seus
associados. “Em Minas, o Clube Jaraguá
tem uma pista e são 100 jogadores que
frequentam regularmente e não pagam
para jogar, já que são filiados, se isso
fosse mais popular, auxiliaria também”,
conclui.

PMI

Da redação

Divulgação

Confederações seguem na luta para que
boliche vire esporte olímpico em 2024

o seu consórcio multibrasileiro

Junior e Intendente Câmara, das
escolas municipais Guilherme
Hallais França, José Ferreira Bastos
e Natália Donada Melillo, além do
Instituto Santo Antônio de Pádua
(Isap) e da Escola Professor Jayme
de Souza Martins.

