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oPções mAis bArAtAs 
GArAntem sucesso do
comércio nA PáscoA

Os belo-horizontinos vão comprar 
produtos de Páscoa mais baratos 
este ano, é o que revela uma 

pesquisa realizada pela Fecomércio MG. 
Mas, mesmo assim, os comerciantes 

têm motivos para comemorar, uma vez 
que as opções mais em conta vão ga-
rantir o sucesso da data. O ticket médio 
total das compras não deve passar de 
R$ 100. A maioria dos consumidores 

não querem assumir dívidas e, por isso, 
vão optar por pagamentos à vista, no 
dinheiro ou cartão de débito.

economiA – PáGinA 5
PolíticA – PáGinA 3

cidAdes – PáGinA 10

esPorte – PáGinA 12
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Começa o aquecimento 
para a sucessão

municipal de 2020
Entre as grandes cidades de Minas Gerais, 

apenas o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre 
Kalil (PHS), tem a popularidade para se reeleger 
no próximo ano. Em Contagem, Alex de Freitas 
(foto) ainda precisa convencer os eleitores. Já 
Odelmo Leão (PP), de Uberlândia, nada fala 
sobre política e, em Montes Claros, o deputado 
que deve entrar na disputa é Gil Pereira (PP). E, 
em Juiz de Fora, Antônio Almas (PSDB) pretende 
buscar a reeleição.

O brasileiro não poupa na hora de trocar o 
smartphone e uma prova disso é que, no ano 
passado, mais de 320 milhões de aparelhos foram 
comercializados. Mas você sabe o que um celular 
precisa ter para valer o investimento? 

descobrimos uma casa
circo no meio de bH

Esportes beneficiam
o desenvolvimento
social de autistas

vitor Penido assume
novo mandato

na Granbel

Mais de 320 milhões de 
celulares foram vendidos 

no Brasil em 2018

Apenas 74 brasileiros 
com síndrome de Down 

estão na faculdade

sAúde & vidA – PáGinA 7

oPinião – PáGinA 2Geral – PáGina 8

São poucas as mulheres que desconhecem o desconforto 
da infecção urinária, afinal o problema atinge cerca de 90% do 
sexo feminino. Apesar de comum e do tratamento ser simples, 
algumas piadas cercam o assunto, como a de que a mulher com 
o problema está com a vida sexual muito ativa. Mas será que 
isso tem relação?

Os grandes sucessos dos anos 80 e 90 estão 
voltando à tona, seja na música, no cinema e 
até mesmo nos games e brinquedos; a nostal-
gia virou moda e tem sido usada para ganhar 
dinheiro. Para o professor de marketing da 
ESPM Gabriel Rossi, isso acontece, principal-
mente, porque o presente já não é tão positivo 
e as lembranças são melhores.

Passado está na
moda e é usado
como marketing

infecção urinária atinge
90% das mulheres

Estima-se que há 270 mil pessoas com síndrome de Down 
no Brasil, entretanto, apenas 74 conseguiram ter acesso ao 
ensino superior. Há várias dificuldades enfrentadas por quem 
tem essa condição genética, como a alfabetização tardia. O 
Estatuto da Pessoa com Deficiência, sancionado em 2015, é 
um instrumento para tentar mudar essa realidade e gerar 
mais oportunidades.
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E D I T O R I A L

I r ao cinema assistir “Rei Leão”, 
jogar game no Commodore 64, 
perder calorias no pogobol ou curtir 
o show de Sandy & Junior. Quem 

viveu tudo isso, pensa que esta reporta-
gem vai levá-lo de volta aos anos 80 e 90, 
mas é o contrário: estamos falando do 
presente. É que de repente, os grandes su-
cessos do passado estão voltando à tona. 
Relançamentos e retornos viram notícia e 
geram grande comoção popular. 

A nostalgia virou moda e dinheiro, 
por isso o edição do brasil conversou 
com o professor de marketing da Escola 
Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM) Gabriel Rossi (foto) para entender 
melhor esse movimento que nos leva ao 
túnel do tempo.

De volta ao passado: marketing 
utiliza de nostalgia para vender

da redação Por que o marketing tem 
utilizado da nostalgia 
para vender?

Quando as instituições e governos 
pecam ao entregar felicidade ao consu-
midor, esse papel é transferido e passa 
a ser de responsabilidade das marcas. 
Nós, consumidores contemporâneos, 
acreditamos que o que passou foi um 
momento mais feliz e os empresários 
usam isso como ferramenta do pre-
sente. Ou seja, utilizam da nostalgia a 
fim de ajudar o consumidor a se sentir 
melhor em relação ao mundo atual.

Por que o retorno de atra-
ções da infância geram 
tanta comoção?

Isso vem da sociedade. Nossa 
psicologia de consumo crê que o 
que passou era melhor. Na minha 
opinião, os anos 80 eram mais 
legais que os atuais, e as marcas 
aproveitam disso nas propagandas e 
na forma de vender. A ideia é passar 
uma sensação de prestígio, confiabi-
lidade, integridade e, principalmente, 
tradição. E isso tudo é muito impor-
tante para o consumidor, porque ele 
não quer ser surpreendido com algo 
ruim. Ele passa a se sentir melhor e 
a criar vínculos fortes e emocionais 
com aquele negócio.

As gerações dos anos 80 
e 90 têm buscado relem-
brar a infância. Por que 
isso tem acontecido?

As pessoas querem retornar a 
momentos felizes e reviver lembran-
ças. Mas é importante frisar que utili-
zar essa estratégia requer parcimônia 
para não se afastar do público jovem. 
Cabe ao profissional de marketing e 

ao empreendedor a pergunta: o que 
é nostalgia para você? E trabalhar em 
cima disso.

isso demonstra uma re-
jeição aos conteúdos que 
estão sendo lançados 
atualmente?

Depende, porque varia de caso a 
caso e da categoria. A grosso modo, 
não. É uma questão de conjuntura. 
Estamos aflitos, afinal há vários pro-
blemas na sociedade hoje e antes 
não era assim.

o fato de a história/car-
reira/produto já ter sido 
um sucesso, ajuda nesse 
retorno no presente?

Há casos e casos e também um 
timing específico. Não é porque era 
bom no passado, que vai ser hoje. 
Tem toda uma abordagem e fórmula 
específica, mantendo os alicerces que 
os fizeram famosos. É uma referência 
forte que, talvez, traga mais chance 
do sucesso hoje.

em sua maioria, as pesso-
as que viveram nos anos 
80 e 90 já constituíram 
família. o consumo desses 
retornos vem como forma 
de passar algum legado?

Sim. E essa vontade é muito forte. 
Em nossos estudos, isso é muito pre-
sente no consumidor mais velho, ele 
quer deixar um legado para as outras 
gerações e para o mundo. Quer con-
tar um pouco da história dele. Além 
disso, é uma forma de aproximar 
gerações. O legado é, sem sombra de 

dúvidas, um grande componente do 
consumidor contemporâneo.

é possível mensurar o 
quanto a indústria tem 
ganhado com essa volta 
ao passado? 

Depende muito da marca e da 
categoria que ela está inserida. Não 
é possível mensurar valores, pois 
não é uma norma para todos. Se a 
estratégia for bem articulada, pode 
sim gerar um retorno positivo por 
um longo tempo, pois impacta na 
lealdade do consumidor.
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nificativa das vendas das marcas. Em 2017 – última cotação -, esse setor 
faturou R$ 6,3 milhões. A Estrela, marca tradicional de brinquedos no país, tem 
hoje, entre 15% a 20% do seu faturamento originado das reedições.

Após o anúncio do retorno da dupla Sandy & Júnior, alguns CDs clássicos dos 
irmãos estão sendo vendidos a preços altos na internet. Mesmo usados, 

os exemplares variam de R$ 350 a R$ 890 e podem ser encontrados em sites 
como o Mercado Livre

A Gradiente entrou na roda e o karaokê infantil Meu Primeiro Gradiente voltou 
às prateleiras. O brinquedo é encontrado por R$ 449.

Que menina nunca teve o batom verde que, ao passar na boca, mudava de 
cor? O clássico foi relançado pela Natura e pode ser encontrado por R$ 14,90

Em alta, os anos 90 chegaram também no mercado da moda. Saia jeans 
de botão, mom jeans, pochetes, bandanas e xadrez estão em evidência 

nas vitrines.

E chegou nas telinhas! A novela “Verão 90”, exibida pela Rede Globo, no 
horário das 19h, tem batido recorde de audiência semanal. As roupas, 

músicas, danças e inúmeras características da época ficam em evidência e 
aumentam a saudade do telespectador.

Fazendo dinheiro

transtornos sociais

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que o Brasil 
seja o país mais ansioso e estressado da América Latina. 
Certamente, os reflexos dos problemas vividos pelas pessoas 
acabam servindo como pano de fundo para as questões 

relacionadas ao transtorno de ansiedade social, popularmente co-
nhecido como fobia social. 

Não é novidade que os transtornos mentais têm assolado cada vez 
mais pessoas ao redor do mundo e no nosso país essa realidade não 
é diferente. De acordo com os dados do último Congresso Brasileiro 
de Psiquiatria, há cerca de 26 milhões brasileiros sofrendo desse mal, 
o que representa 13% da população.  

Na tentativa de esclarecer melhor o assunto, o psiquiatra Sebastião 
Arli ressalta que fobia social não pode ser confundida com timidez. A 
pessoa quando é mais reservada e precisa apresentar um trabalho, 
fica incomodada, mas consegue executar a tarefa. Se o tímido (a) está 
interessado (a) em alguém, titubeia, mas uma hora chega. Aquele que 
se considera mais introvertido tem que enfrentar barreiras, mas não 
se priva de nada, diferentemente de quem sofre com a fobia social. 
Geralmente, ele trava e qualquer coisa vira um grande sofrimento.

O psiquiatra informa que a base do diagnóstico de fobia social 
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 escolar, encontrar familiares ou 
até comer em público. 

Arli acrescenta ainda que o desconforto apresentado por alguns 
pacientes pode ser tão paralisante que, inclusive, prejudica sua vida 
pessoal, acadêmica e profissional.  

Ele elucida que não existem hábitos causadores da doença, mas 
que é possível se prevenir. “Nada que façamos desencadeia a fobia, 
porém uma vida saudável, praticar exercícios, planejar metas e se 
sentir útil podem auxiliar de maneira positiva”.

Segundo o especialista, o tratamento para esse grave proble-
ma é multidisciplinar. “Na maioria das vezes, temos como base a 
psicoterapia e o auxílio de alguns psicofármacos que são seguros e 
antidepressivos”, finaliza.

O objetivo da política, dentro do 
preceito aristotélico, é a busca 
incessante do bem comum. E para 
alcançar esse ideal, nos termos 

que ensina Maquiavel, a política carece que 
seus participantes lutem para conquistar o 
poder. Só assim terão condições de suprir as 
demandas e expectativas sociais. Sob essa 
lição, os representantes políticos agem no 
sentido de prover meios, instrumentos e con-
dições necessárias para realizar promessas 
feitas junto às bases que os elegeram, por 
sufrágio universal, para compor a moldura 
representativa.

O orçamento impositivo, objeto da PEC 
aprovada terça-feira por votação maciça na 
Câmara, é um dos desses instrumentos. Dife-
re do orçamento autorizativo, porquanto este 
permite ao Executivo dispor livremente sobre 
o grau de execução das despesas constantes 
do orçamento, consistindo no contingencia-
mento das dotações ou retenção de recursos 
do caixa do Tesouro. (Não há interpretação 
conclusiva sobre o texto aprovado; uma 
emenda teria mudado a “execução obrigató-
ria das disposições orçamentárias”).

O argumento é o de que o Executivo 
reavalia periodicamente as contas públicas, 
podendo reprogramar os gastos dentro 
do calendário. Já o orçamento impositivo 
proíbe ao governo tal possibilidade, impe-
dindo contingenciamento de verbas, cortes e 
reprogramação orçamentária. Dessa forma, 
teremos um orçamento mais transparente 
e condizente com maior participação da 
sociedade no processo decisório.

Em suma, o que está dentro do orçamen-
to impositivo será executado. Inclusive os 

recursos destinados por parlamentares para 
programas e obras em suas bases eleitorais.

A aprovação do orçamento impositivo se 
faz necessária sob a perspectiva de conferir 
ao Poder Legislativo as condições para que 
possa agir como ente governativo. Nesse 
ponto, convém lembrar que governar não é 
um exercício que compete apenas ao Poder 
Executivo. Os Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário integram o sistema governativo.

Por conseguinte, cabe ao Legislativo 
participar da estrutura governamental. Se 
um partido ganha a eleição tem legitimidade 
para indicar quadros para a administração. 
Esse é um ponto pouco esclarecido e gerador 
de conflitos e dissonâncias.

Executivo e Legislativo vivenciam um 
estado de tensão, provocado pela disposição 
do presidente em não aceitar o que chama de 
“jogo de recompensas”, o toma lá dá cá, prá-
tica consolidada do nosso presidencialismo 
de coalizão. Erra Bolsonaro (PSL) quando 
atribui essa situação à velha política. A “nova 
política” que ele defende com expressão 
dura não é nova e não se inspira pelo ideal 
aristotélico do bem comum.

O então deputado Bolsonaro passou 
27 anos na Câmara Federal, integrava o 
chamado “baixo clero” e mistifica quando se 
apresenta como ícone da renovação política. 
Não se muda uma cultura por decreto ou von-
tade unilateral do presidente. O jogo de poder 
no Brasil, jogado desde os tempos coloniais, 
abarca o costume de inserção de quadros de 
partidos políticos na malha administrativa.

O que tem ocorrido, isso sim, é o abuso 
nessa prática, com infiltração de desqua-
lificados nas administrações – federal, 

estadual e municipal. Muitos deles foram 
ou agem como fontes de corrupção. Que a 
sociedade, tão submetida a escândalos nos 
últimos anos, queira filtrar o processo – é um 
anseio compreensível. Mas nenhum governo 
tem condições de governar sem o apoio do 
Parlamento. Isso precisa ficar claro. Collor 
(PTC) fechou as comportas de diálogo com 
o Congresso. Deu no que deu. Dilma (PT) 
desprezava políticos. Deu no que deu.

Por isso mesmo, Sua Excelência, o pre-
sidente Jair, precisa se convencer que não 
fará uma administração eficiente sem o 
engajamento da representação parlamentar. 
Como um veterano como ele pode pensar 
diferente? Não se trata de cooptar deputados 
e senadores com “mesadas”, como se viu na 
época do mensalão. Trata-se de dar vazão ao 
sistema governativo, do qual faz parte o Le-
gislativo. São os membros da representação 
parlamentar que dão apoio e sustentação 
aos governos.

A oxigenação da vida pública se faz a 
conta gotas. E leva em consideração a in-
dicação de nomes respeitados, técnicos ou 
mesmo políticos capacitados a exercer com 
alta competência sua missão.

O que importa é fechar os buracos que 
propiciam corrupção. Como é sabido, a di-
lapidação da coisa pública é um fenômeno 
inerente a todos os regimes políticos, mas 
nas culturas políticas subdesenvolvidas ganha 
maior espaço.

Sem essa compreensão, a crise política 
ameaça inviabilizar a administração. Que, 
ainda na decolagem, dá a impressão de 
que, sob intenso nevoeiro, impede ver os 
horizontes.

Governar com o parlamento
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V I G Í L I A Seleições de 2020 já começam a
movimentar as grandes cidades

A mineradora Vale esteve em reunião com a Associação 
de Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil (Amig) 
na última sexta-feira (29) na Mina de Águas Claras, em Nova 
Lima. O encontro contou com a participação da Diretoria 
Executiva da Amig e da diretoria da Vale que recebeu os pre-
feitos de Nova Lima, Itabirito, Congonhas, Mariana, Itabira, 
São Gonçalo do Rio Abaixo e Barão de Cocais.  Durante a 
reunião, a mineradora anunciou que irá oferecer um apoio 
econômico temporário para as cidades mineradoras, que 
será reavaliado e aprovado a cada 3 meses. 

A reunião teve como foco principal dialogar com as pre-
feituras dos municípios mineradores e ouvir as demandas 
locais. O diretor-executivo de Sustentabilidade e Ralações 
Institucionais da Vale, Luiz Eduardo Osório, anunciou tam-
bém que o apoio financeiro será avaliado, individualmente, 
com cada uma das prefeituras dos municípios mineradores. 
Além disso, esclareceu que a ação não está relacionada 
aos repasses da Compensação Financeira pela Exploração 
Mineral (CFEM) e se comprometeu em manter um fórum 
de diálogo mensal com a Amig e também com os prefeitos. 

O consultor de Relações Institucionais da Amig, Waldir 
Salvador, ressalta que o estabelecimento de uma nova 
relação e o apoio às prefeituras é essencial para iniciar o 
processo de diálogo. “É fundamental que a Vale seja aces-
sível, principalmente em 2019, e mantenha os encontros 
regulares com as prefeituras, porque o apoio de 3 meses 
não muda a realidade dos municípios”, afirma. 

Durante a reunião, os prefeitos puderam apresentar 
os impactos econômicos e sociais em áreas como educa-
ção, saúde, transporte, que inviabilizam os municípios e 
também a perdas nas áreas de turismo e comércio. Até 
mesmo a evacuação da população próxima às barragens 
tem causado impactos no trânsito e repercutido negativa-
mente. A Vale esclareceu que as evacuações são feitas em 
conjunto com a polícia e a Defesa Civil e são organizadas 
de forma a evitar transtornos à população. 

O presidente da Amig, Vitor Penido, destacou que 
todos os municípios sabem da importância da mineração 
e que o diálogo com as prefeituras é fundamental. “Esta-
mos aqui para somar na defesa da atividade minerária e 
também pela economia das cidades”, disse.

Humildade 
Além do anúncio, Osório salientou em sua fala que 

a Vale precisa de um gesto de humildade, deixando a 
arrogância de lado e destacando a importância das 
cidades mineradoras. “As pessoas não moram nos 
estados ou na União, mas sim nos municípios. Por 
isso, defendo uma mudança de postura da companhia, 
aceitando as críticas e assumindo o compromisso de 
uma empresa cidadã, disposta a escutar e manter 
um diálogo permanente, franco e transparente”. O 
executivo ressaltou que é fundamental reconstruir 
a história da mineração nos municípios e em Minas 
Gerais, defendendo que ela seja sustentável, segura e 
que fomente os municípios.

 

condições das barragens 
O diretor-executivo de Minério de Ferro da Vale, 

Cláudio Alves, disse que como o rompimento da barragem 
em Brumadinho ainda não teve as causas efetivamente 
esclarecidas e sendo matéria de investigação, criou-se um 
ambiente de insegurança e incerteza, que levou todas as 
empresas de auditoria envolvidas com os laudos de segu-
rança a elevarem os padrões de cálculo da estabilidade 
das barragens. Embora não tenha ocorrido uma mudança 
nas condições das barragens, foram adotados critérios 
mais rigorosos. “O processo de certificação de segurança 
de todas as barragens estão sendo finalizadas. Serão 
analisadas todas as 105 barragens da Vale que existem 
no estado”, informa. 

O prazo de encerramento para a entrega do laudo de 
estabilidade foi no dia 31 de março. De acordo com Alves, 
há sete barragens com alerta de risco, sendo que quatro 
estão com o alerta 3, outras três estão com alerta 2 e não há 
perspectivas de incluir mais nenhuma barragem em alertas 2 
ou 3 que levariam a uma evacuação. As estruturas de maior 
risco já tiveram o plano de ações de emergência de barragens 
minerais acionados e as populações foram evacuadas. “Não 
há perspectiva de acionar mais nenhum plano, a não ser que 
haja alguma ação do Mistério Público”, explica. 

Os executivos informaram ainda que o processo de 
descomissionamento das barragens será realizado no 
menor tempo possível, sendo necessária a interrupção 
das atividades. Foram desativadas para descaracterização, 
barragens construídas pelos métodos de alteamento a 
montante. 

A Vale deu entrada no processo para o descomissiona-
mento das barragens no dia 22 de março. Cada processo 
será tratado de forma individualizada e pode levar, em 
média, 3 anos.

 

desemprego
Alves informou que para a realização dos projetos de 

descomissionamento haverá uma alta demanda de mão 
de obra, e a Vale planeja requalificar os empregados sem 
provocar demissões. Quanto às unidades paralisadas por 
ordem judicial, ainda não há uma definição sobre como 
proceder. 

Osório afirmou ainda que a Vale não tem planos de 
sair de Minas Gerais e entende o compromisso que possui 
com o estado. “Estamos preparando investimentos econô-
micos e de desenvolvimento social para Minas Gerais para 
ajudar na busca de novas vocações nas áreas econômica, 
educacional, aproveitamento de rejeitos e também com 
novos projetos nas áreas de metálicos e de energia”, disse.

eles partem do
princípio que quanto
maior for o caos na
gestão, mais fácil se

torna a conquista
municipalista no
pleito de 2020

Envolto nos problemas financeiros 
que assolam a administração 
pública de todas as prefeituras 
mineiras, os prefeitos, em geral, 

não querem ouvir a palavra sucessão. Se 
os atuais titulares pensam assim, não 
compactuam com eles os representantes 
das oposições. Eles partem do princípio que 
quanto maior for o caos na gestão, mais 
fácil se torna a conquista municipalista 
no pleito de 2020. Quanto ao interesse 
da população, por conta do pragmatismo 
político, isso ainda é algo não cogitado.

colégios eleitorais 
Para além da sucessão de Alexandre 

Kalil (PHS), líder disparado na preferência 
dos eleitores conforme pesquisa recente em 
Belo Horizonte, no segundo colégio eleito-
ral, Uberlândia, o atual prefeito Odelmo 
Leão (PP) ainda continua abatido. Ele não 
demonstra qualquer interesse em discutir 

o tema, mas, por outro lado, também não 
libera seus aliados para caminharem com 
as próprias pernas para as eleições do 
próximo ano. Enquanto alguém no grupo 
não tem seu nome fortalecido, continuam 
os comentários sobre quem enfrentaria o 
pleito na capital do Triângulo Mineiro. Entre 
eles, o deputado federal Weliton Prado 
(Pros) e o estadual Leonídio Bouças (MDB).

Se fizer um trabalho de fôlego, espe-
cialmente divulgando suas 
realizações, o prefeito de 
Contagem, o terceiro maior 
colégio eleitoral do estado, 
teria, segundo avaliação 
de políticos locais, chances 
de se reeleger. Para eles, 
Alex de Freitas é um nome 
leve, de fácil comunicação 
pessoal e que conseguiu 
muito apoio de Brasília 
para realizar ainda mais obras. A sua opo-
sição não é tão extensa, mas a deputada 
petista Marília Campos se almejar o posto, 
pode ser uma tremenda dor de cabeça ao 
atual titular.

Estranhamente, o prefeito de Montes 
Claros, Humberto Souto (PPS), do alto dos 
seus 83 anos, não tem um opositor natural. 
De estilo peculiar, sem se incomodar em 
oferecer mimos aos vereadores, Souto pode 
ter como adversário o ex-prefeito Ruy Muniz 
(PSD). Isso é se, até lá, Muniz conseguir 
se desvencilhar dos processos contra ele. 
Afora o ex-prefeito, no âmbito dos atuais 
parlamentares, o único deputado capaz 

de aceitar o desafio seria 
Gil Pereira (PP). Aliás, ele é 
bem próximo ao atual chefe 
do executivo. 

Atualmente, Ipatinga 
borbulha em problemas po-
líticos. De 5 anos para cá, 
a todo instante acontecem 
situações que complicam 
ainda mais a administração 
da cidade, como a cassação 

de prefeitos, suspensão de mandatos tempo-
rários, etc, paralisando o desenvolvimento de 
projetos e diminuindo os investimentos para 
o município. No que diz respeito às eleições, 
não se tem muita ideia. O que pode ocorrer é 

o retorno da família Quintão, por meio do pa-
triarca Sebastião Quintão (MDB). A deputada 
Rosângela Reis (Pode), que sempre almejou o 
posto de chefe de Executivo local, pode ficar 
fora desta batalha por problemas familiares.  

Em Coronel Fabriciano, o prefeito Mar-
cos Vinícius (PSDB) está apostando em um 
trabalho diferenciado nesses 2 anos para 
buscar o apoio da população. Na cidade, 
a oposição é sempre capitaneada pelo 
Partido dos Trabalhadores. Os petistas têm 
a opção de lançar o nome do ex-prefeito 
Chico Ferramenta, mas há uma forte ten-
dência sobre o nome do ex-presidente da 
Câmara, o vereador Marcos da Luz.

Tendo assumido o cargo de prefeito 
em meados do ano passado, Antônio Almas 
(PSDB) comanda Juiz de Fora com uma 
administração enxuta, conseguindo manter 
grande parte dos compromissos financeiros 
em dia, o que tem lhe rendido um bom 
resultado popular. Caso decida buscar a 
continuidade no cargo, seu principal opositor 
seria o conselheiro do Tribunal de Contas, Se-
bastião Helvécio (PDT), segundo se comenta 
nos bastidores da Assembleia Legislativa.

eujácio silva

Alexandre Kalil tem
popularidade para se reeleger

leonídio bouças pode ser 
uma opção em uberlândia

Gil Pereira é próximo ao
prefeito de montes claros
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Após reunião com a Amig, Vale anuncia
apoio econômico às cidades mineradoras

romeu Zema participa da posse
da nova diretoria da Granbel

Governador destacou ações adotadas em sua gestão para equilibrar as contas

Foi empossada no dia 2, na 
Cidade Administrativa, com a 
presença do governador de Minas 
Gerais, Romeu Zema (Novo), a 
nova diretoria executiva da Asso-
ciação dos Municípios da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte 
(Granbel). O prefeito de Nova 
Lima, Vítor Penido (DEM), foi 
reconduzido ao cargo de presi-
dente da entidade para o biênio 
2019/2020.

Com a presença de prefeitos 
de diversas cidades da região 
metropolitana, Zema salientou 
que o atual momento vivido 
pelo estado e pelo país exige 
união. “Provavelmente nunca 
estivemos em uma situação de 
tanta penúria. Mas temos todas 
as condições de mudar essas pers-
pectivas”, afirmou, pontuando a 
aprovação da Nova Previdência 
pelo Congresso Nacional como 
um passo fundamental para a 
superação da crise atual.

Segundo o governador, em 
Minas Gerais, sua gestão tem feito 
“o possível e o impossível” para su-

perar os obstáculos. “Temos feito 
inúmeras melhorias, mesmo que 
cada uma renda de R$ 1 milhão, R$ 
2 milhões por ano. Dessa maneira 
vamos continuar caminhando. 
Não existe solução mágica para 
resolver os problemas, é passo a 
passo. Tenho certeza que vamos 
colher os frutos daquilo de bom 

que estamos plantando. A Gran-
bel pode contar conosco no que 
estiver ao nosso alcance, com 
trabalho e apoio”, completou, ao 
lado do vice-governador, Paulo 
Brant (Novo).

No mesmo sentido, o presi-
dente da Granbel colocou a enti-
dade à disposição para ajudar a 

superar as dificuldades do estado. 
“É um momento de estarmos de 
mãos dadas, não só o governa-
dor, mas também os prefeitos e as 
bancadas dos parlamentares para 
encontrar um caminho, onde vai 
ser preciso muita compreensão. 
Passou da hora de estarmos 
juntos, porque o nosso país não 

consegue sair dessa crise tão 
pesada que estamos enfrentando 
se não houver esse entrosamento 
e compreensão de medidas”, 
finalizou.

Também participaram da 
solenidade o secretário de Estado 
de Governo, Custódio Mattos, e 
lideranças municipais.

Governador mineiro com os prefeitos
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Parque da Gameleira 
Fotos enviadas à redação deste jornal mostram insta-

lações do Parque da Gameleira sem manutenção. Fiação 
solta, pichações, falta de capina e pintura são algumas das 
situações registradas. O edição do brasil entrou em contato 
com o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), responsável 
pela administração do parque e vinculado à Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA), 
sobre a denúncia. Perguntas sobre a ociosidade e a agenda do 
espaço, além do cronograma de manutenção e a necessidade 
de reforma de um dos principais espaços de feiras e eventos 
agropecuários do país, foram feitas. O pedido de entrevista 
foi negado. A assessoria do IMA e da SEAPA ignoraram os 
questionamentos e enviaram uma nota informando que “a 
manutenção do Parque da Gameleira está sendo atendida 
conforme o cronograma estabelecido para este ano”. Também 
foi citado as obras de revitalização que o parque recebeu em 
2017, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais (Codemig).

Preferido
São intensos os comentários de bastidores sobre a existên-

cia de uma preferência do governador romeu Zema (Novo) 
em relação a igor mascarenhas eto. Ao longo dos últimos 
30 anos tem sido assim. Por exemplo, na administração de 
Hélio Garcia, quem o ajudava a tomar decisões era o seu fiel 
escudeiro evandro de Pádua Abreu. Com eduardo Azeredo, 
duas figuras centralizavam as deliberações: Amilcar mar-
tins e Agostinho Patrus, ambos secretários de governo da 
época. Além disso, todos se lembram da força do Henrique 
Hargreaves na administração de itamar Franco e de danilo 
de castro no período dos tucanos na Cidade Administrativa, 
tanto na gestão de Aécio neves (PSDB) quanto na de Antonio 
Anastasia (PSDB).

Poluição visual
Ao longo de toda a Avenida Pedro II, importante via de Belo 

Horizonte, são encontradas várias placas da ABC da Constru-
ção. O que era para ser um trajeto de relaxamento, acaba se 
tornando bem confuso, afinal a publicidade dessa empresa é 
uma verdadeira poluição visual. 

sucessão de Kalil 
Coube ao Instituto Paraná divulgar a primeira pesquisa so-

bre popularidade do prefeito Alexandre Kalil (PHS). De acordo 
com os dados, se o pleito fosse hoje, ele seria imbatível. Os 
amigos do chefe do Executivo municipal se negam a analisar 
o assunto por considerar muito cedo para isso.

estilo Zema
Semana passada, na escadaria da Assembleia Legislativa, 

um comentário foi feito a respeito das decisões políticas do 
governador Zema (Novo). Um parlamentar respondeu de 
pronto a um sindicalista: “Se o governador do estado foi a 
Uberlândia, sem a presença de seu líder, o deputado luiz 
Humberto (PSDB), que é da cidade, podemos ter certeza que 
nós não temos prestígio algum com esse chefe do Executivo 
estadual”, sentenciou. 

brumadinho contra todos
Quem teve oportunidade de manter contato com o prefeito 

de Brumadinho, nenen da Asa (PV), ficou impressionado 
com o grau de revolta. Ele reclama de tudo: do governador, 
que não quis liberar a verba de R$ 300 mil para construção 
de uma ponte; da Vale, por ter destruído o município; e dos 
deputados da CPI das Mineradoras, que estiveram na cidade 
sem antes acertar os temas a serem tratados.

cena única – Ao saber da ausência de nenen da Asa, por 
ocasião de evento na Câmara de Vereadores, o presidente da 
CPI que investiga a queda da barragem da Vale em Brumadi-
nho, deputado Gustavo valadares (PSDB), disse: “Só faltou 
ele, pois os demais prefeitos cujos municípios foram atingidos 
pela lama estiveram aqui”.    

de volta às origens
Durante os 4 anos da administração de Fernando Pimentel 

(PT), o então secretário da Casa Civil marco Antonio rezende 
era reverenciado como influente homem público e, por isso, 
se afastou de todos para não ser incomodado. Agora, com 
o prestígio desidratado, voltou a fazer suas caminhadas na 
Avenida Bandeirantes, região Centro-Sul de Belo Horizonte, 
sem ninguém por perto para perturbá-lo. A não ser o vazio da 
solidão, ocasionado pela falta de poder.

Política internacional 
Em evento transmitido ao vivo pela TV Cultura, o advogado 

paulistano eduardo muylaert disse que a diplomacia brasileira 
é desastrosa. Segundo sua análise, a recente incursão do pre-
sidente bolsonaro (PSL) a Israel desagradou judeus e árabes 
ao mesmo tempo.  

direção oposta 
Avaliando o cenário nacional, o cientista mineiro malco 

camargo considerou que o período de pleno prestígio popular 
do presidente Jair bolsonaro (PSL) está caminhando para o 
fim. “Agora, ele terá de lutar com todas as armas para conven-
cer politicamente os membros do Congresso a votarem seus 
projetos de reformas. Mas acontece que o Palácio do Planalto 
quer uma coisa e os congressistas estão em direção oposta. Ou 
seja, vai ser um duelo gigantesco”, disse. A conferir... 

sem jogo sujo
De acordo com o filósofo luiz Felipe Pondé, a política é 

um jogo, mas não precisa ser sujo. Sábias palavras pensador.

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia
https://www.mg.gov.br/conteudo/geral/paulo-eduardo-rocha-brant
https://www.mg.gov.br/conteudo/geral/paulo-eduardo-rocha-brant
http://www.governo.mg.gov.br/
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Uma pergunta clássica entre os empre-
endedores é: por que algumas empresas 
perduram por anos no mercado e outras 
encerram as atividades tão rápido? No país, 
os casos de negócios fechados de forma 
prematura são comuns. De acordo com o 
relatório do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a cada 
quatro estabelecimentos abertos em território 
nacional, um acaba antes de completar dois 
anos de existência. Entre os diversos motivos 
que colaboram para essa estatística está a 
falta de planejamento estratégico. 

Segundo Michael Porter, um dos princi-
pais especialistas contemporâneos sobre o 
tema e professor na Escola de Negócios da 
Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, 
o conceito de estratégia envolve um conjunto 
de ações ofensivas ou defensivas para se 
estabelecer uma posição em uma determi-
nada corporação. Com um plano, é possível 
enfrentar com sucesso as forças competitivas e 
obter um retorno maior sobre o investimento 
realizado. Para o empreendedor que deseja 
crescer, um dos primeiros passos é dedicar 
tempo para a criação de um planejamento 
estratégico. 

Elaborar esse material ajuda a empre-
sa a ter boas perspectivas em relação ao 

negócio e prever formas de incrementar a 
atuação. O cenário econômico instável em 
que se encontra o país também exige que 
as organizações se reinventem e identifi-
quem possibilidades para se reestruturar. 
Entretanto, é impressionante o número de 
estabelecimentos que não aplicam essa 
ferramenta. 

Um levantamento feito pela consultoria 
5A Company, com 120 empresas de médio 
e grande porte das regiões Sul e Sudeste do 
país, aponta que 96% dos gestores conside-
ram o planejamento estratégico é muito im-
portante para o sucesso empresarial. Porém, 
61% desses negócios não possuíam um plano 
de atuação, um sinal da falta de maturidade 
das organizações brasileiras. 

Mas, como iniciar um planejamento? 
Como o próprio significado da palavra indi-
ca, planejar requer eficiência, informações 
adequadas e, claro, profissionais com conhe-
cimento de mercado. Essas características 
ajudam a alinhar as definições de processo 
ou mesmo de decisões a missão, visão e 
valores da empresa. Por isso, é importante 
que esse plano tenha como ponto de partida 
três perguntas: onde estou? Para onde quero 
ir? Como chegar lá? Sendo assim, o primeiro 
passo é fazer um estudo para definição dos 

pontos fortes e fracos de todos os depar-
tamentos, a chamada análise Swot, uma 
abreviação das palavras em inglês strengths, 
weaknesses, opportunities e threats, que 
significam forças, fraquezas, oportunidades 
e ameaças, respectivamente. 

Após essa etapa, construa com a equipe 
os planos de ações. Outro fator importante é 
montar um projeto norteado em sua proposta 
orçamentária. Assim, você irá mapear todas 
as ações para alcançar um planejamento real 
com foco no resultado. Lembre-se de estipular 
metas, engajar os colaboradores, monitorar 
as ações dia a dia e, até mesmo, verificar o 
andamento do mercado. Assim, é possível 
identificar se será preciso rever as metas e 
recalcular a rota, pois os ajustes no decorrer 
do ano são comuns. 

Portanto, o planejamento estratégico é 
um processo contínuo de criação, implemen-
tação e avaliação de decisões, que orientam 
e possibilitam a organização atingir seus 
objetivos. Ele é primordial diante de tantas 
transformações que estão ocorrendo nestes 
últimos anos no mercado, pois permite à 
empresa impulsionar seus esforços na direção 
correta, auxiliando para que ela tenha um 
diagnóstico de oportunidades e melhorias. 
Então, organize-se!

estratégia para aprimorar a gestão

desemprego faz aumentar o número
de trabalhadores freelancers no brasil

Em meio a grande dificulda-
de de conseguir um emprego 
fixo, a saída que muitas pessoas 
encontram é trabalhar de forma 
independente no mercado infor-
mal. Prova disso é que o número 
de profissionais freelancers vem 
crescendo, conforme mostra um 
levantamento da trampos.co, 
empresa especializada em divul-
gação e contratação de serviços 
autônomos. Em 2015, a quantida-
de de brasileiros que atuavam em 
tempo integral como freelancer era 
de 51%. Já em 2018, último ano 
em que a pesquisa foi realizada, 
aumentou para 56%. Eles chegam 
a ganhar mais de R$ 4 mil por mês.

A coach de carreira Beatriz Car-
neiro salienta que o desemprego 
atinge, atualmente, mais de 12 mi-
lhões de pessoas. “Essa é uma das 
principais razões pelo crescimento 
do setor freelancer. Muitos não 
conseguem se recolocar no mer-
cado formal e vão trabalhar por 
conta própria na tentativa de obter 
alguma renda. Entre outras razões 
está a flexibilização de horário, não 
ter um chefe e poder trabalhar de 
casa fazendo o que se ama”.

do do ramo de serviço escolhido, 
há a possibilidade de trabalhar 
para clientes de qualquer lugar 
do mundo. No entanto, existem 
alguns contras que devem ser 
avaliados antes de decidir entrar 
nesse ramo. Por exemplo, a re-
muneração não é fixa. Em alguns 
meses se fatura muito e em outros 
há pouca demanda. Também não 
tem contribuição ao INSS, 13º 
salário, sem falar no isolamento, 
já que muitos trabalham home 
office”, diz.

Por outro lado, a pesquisa da 
trampos.co também apontou que 
34% dos brasileiros são freelancers 
nas horas vagas. “Nesses casos, 
a maioria já possui um emprego 
fixo e estão em busca de comple-
mentar sua renda. Mas é sempre 
bom alertar que é necessário 
que o profissional tenha um bom 
planejamento, cronograma, saiba 
divulgar e executar seu serviço e 
entregue um trabalho de qualida-
de ao cliente”.

O levantamento também traz 
informações no que diz respeito 
às preocupações de um freela. 
Para 69%, a maior dificuldade é 
encontrar clientes, seguido de pre-
cificar projetos (36%) e continuar 
relevante para o mercado (35%). 
Sobre o que sentem mais falta, 
o grande problema para 70% é a 
estabilidade financeira e relacio-
namento interpessoal (29%). No 
quesito renda mensal por idade, a 
média de ganho é de R$ 890 até 
os 20 anos, enquanto que na faixa 
etária ente 21 e 25 anos, o valor 
sobe para R$ 1.500. Entre 36 e 45 
anos chegam a faturar R$ 4.170.

A designer gráfica Luíza Cam-
pos, 32, trabalha como freela há 
cerca de 7 anos, prestando serviços 
de criação de artes, logomarcas 
e layout para sites. “Fiz estágio 
durante a graduação, mas quando 
acabou o prazo fui dispensada pela 
empresa. Enviei meu currículo para 
diversas organizações e nunca era 
chamada. Para não ficar parada, 

decidi trabalhar por conta própria 
em um pequeno escritório improvi-
sado no meu quarto”, conta.

No início, o mais difícil foi conse-
guir clientes. “Alguns já conheciam 
meu trabalho e me davam prefe-
rência. Precisei investir mais em 
divulgação nas redes sociais, sites 
especializados e contar também 
com a ajuda dos amigos e parentes. 
Eu também tinha dificuldade em 
dar preço ao meu serviço e fazer 
um orçamento corretamente. Com 
o tempo, fui aprendendo e consigo 
faturar uma média de R$ 3.500”.

Ela diz que por ser freela precisa 
administrar bem as contas e pensar 
no futuro. “Nós não temos uma 
estabilidade financeira. Tem mês 
que ganho um bom dinheiro, mas 
no seguinte tem menos trabalho. 
Sempre guardo uma quantia de 
emergência e faço o pagamento 
do INSS por conta própria, pen-
sando em minha aposentadoria. A 
quantia que sobra utilizo para meu 
lazer”, conclui.

Profissionais chegam a faturar mais de r$ 4 mil mensais
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Design 28%

Criação 13%

Jornalismo e conteúdo 11%

Programação 7%

Social media 6%

Marketing 4%

Fotografia 3%

Ainda segundo Beatriz, a atu-
ação de um freela não precisa 
ser apenas de abrangência local. 
“Hoje com a internet e dependen-

áreas em que mais atuam

Fonte: trampos.co

defendendo o parlamentarismo
Em São Paulo, ao participar de um debate com jornalistas, 

o escritor Jorge da cunha fez comentários sobre diversos temas 
nacionais e, em sua opinião, se o Brasil já tivesse adotado o par-
lamentarismo, certamente, não haveria essas divergências nos 
bastidores, como acontece com o presidente bolsonaro (PSL).

comentário único. O nobre comunicador só se esqueceu 
que foi a população, em plebiscito, que escolheu o regime 
presidencialista como forma de governo.

cdl e a Previdência
O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo 

Horizonte (CDL/BH), marcelo de souza, disse que, de um 
modo geral, os empresários da capital mineira são favoráveis 
à Reforma da Previdência.

Patrus vice-governador?
Mesmo adotando um esquema mais “hermético” de 

administrar, o atual presidente da ALMG, Agostinho Patrus 
(PV), já é mencionado como um nome para fazer parte de uma 
chapa majoritária em 2022. Ou seja, os políticos mineiros não 
perdem tempo, afinal, o parlamentar tem apenas 70 dias no 
posto de presidente da Casa e já é cogitado para ser um futuro 
candidato a vice-governador? 

Fuad sem apoio
Sobre as informações de que o atual secretário de Fazenda 

da PBH, Fuad noman, estaria sendo cogitado para compor 
chapa como vice em uma eventual disputa de reeleição do 
prefeito Alexandre Kalil (PHS), comentou-se que ele não tem 
lastro político para tal empreitada. Será? 

Governo desorganizado
O experiente conselheiro do Tribunal de Contas de São Pau-

lo, dimas ramalho, não poupou críticas ao governo bolsonaro 
(PSL).  “O Governo Federal está desorganizado, desarrumado 
e isso vem tomando corpo, podendo ficar cada vez mais com-
plicado, especialmente, a partir de agora, quando começa a 
discussão sobre a Reforma da Previdência”.

vice não fala
Considerado um professor respeitado, o cientista político 

e economista ricardo sennes avalia como afoita a decisão do 
vice-presidente Hamilton mourão (PLS) que se posiciona, a todo 
instante, sobre temas nacionais. “Ele não foi eleito pelo povo, então, 
não tem capital político para enfrentar os assuntos mais polêmicos 
da maneira como vem fazendo. Isso é tarefa de quem conseguiu o 
voto da população, ou seja, o presidente bolsonaro (PSL)”.

derrota no congresso? 
Depois de circular nos bastidores da Câmara dos Deputa-

dos, o jornalista Gerson camarotti está prevendo uma possível 
derrota do governo no Congresso em relação à Reforma da 
Previdência. Entretanto, outros comunicadores políticos não 
nutrem a mesma opinião de camarotti sobre esse tema.

ministro chantagista
Irritado, o jornalista e apresentador marcelo tas se posicio-

nou sobre entrevista do ministro da Economia, Paulo Guedes, di-
zendo que, se der errado a aprovação da Reforma da Previdência, 
renunciará ao cargo. “Está mais para um blefe do que realidade. 
Isso não passa de uma chantagem barata”, sentenciou.  

Perdendo o jogo
cristiana lôbo opina: “O Palácio do Planalto, no momento, 

está perdendo o jogo contra a Câmara Federal”. 

ministro e a política
Contrariando seus colegas, Heraldo Pereira disse que o 

ministro Paulo Guedes está ajudando o presidente, atuando 
nos bastidores do Congresso com finalidade de buscar apoio 
para as reformas. “Apesar de técnico, ele é conhecido e está 
tomando gosto pela política”, afirma. 
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A inovação 
traz novos 
horizontes 
para Minas.

“Em Minas a ciência e a inovação são tão fortes quanto a tradição.” 
Ado Jorio

Ado Jorio é professor da UFMG. Seu 
trabalho com nanotecnologia é 
reconhecido no mundo inteiro e traz 
soluções que vão impactar a indústria, 
a saúde e vários setores da economia.

Tudo isso acontece aqui, ao nosso lado. 
Mineiros mostrando sua capacidade e 
transformando a realidade. Não há crise 
que possa esconder o nosso talento.

Somos nós que fazemos a Minas que 
a gente quer. Faça a sua parte!

Isso é Minas Gerais. Isso é Minas demais.

almg.gov.br

Saiba mais

Produtos mais baratos 
serão destaque da Páscoa

Os ovos de chocolate continuam com preços al-
tos e bem diferentes de um local para o outro. De 
acordo com pesquisa realizada pelo Mercado Mi-
neiro, a variação do produto pode chegar até a 
75% nos estabelecimentos de Belo Horizonte. Por 
exemplo, o mesmo ovo da marca Sonho de Valsa 
pode ser encontrado de R$ 39,98 a R$ 69,99.

nova oportunidade 

Para Daniel Campos, a Páscoa está sendo um período de novas 
oportunidades. O assistente administrativo trocou o escritório 
pela panela e resolveu começar um novo negócio. “Sempre tive 
vontade de empreender e como gosto de cozinhar, principalmente 
doces, resolvi abrir uma loja online para vender ovos de chocolate 
e bolos”. 

Até o início de abril, ele tinha recebido 14 encomendas de 
ovos, mas ainda esperava mais. “Não sei ao certo quanto de lucro 
terei, pois os pedidos se encerram dia 14, mas se eu lucrar uns 
R$ 400 está bom”. 

Os ovos são no modelo conhecido como gourmet e podem 
custar de R$ 39,90 a R$ 69,90. As encomendas podem feitas por 
meio do Instagram da loja (@fooddoceria). “Estou animado e 
daqui pra frente quero me aperfeiçoar cada dia mais nas técnicas 
e continuar fazendo isso, porque é o que gosto”, finaliza.

otimismo 

Os varejistas estão mais otimistas em relação às vendas deste perío-
do. A Páscoa deve impactar positivamente quase metade das empresas 
varejistas de gêneros alimentícios de Minas Gerais, com destaque para 
os segmentos de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e similares. 
Entre as empresas que irão se movimentar para a data, ainda de acordo 
com o estudo, 72,1% acreditam que as vendas este ano serão melhores 
ou iguais em relação ao ano passado.

Os principais fatores para esse resultado são o otimismo com 
vendas melhores (35,4%), a reação do comércio/economia (16,9%) 
e a mudança de governo (9,2%).  Elisa aponta que estamos vivendo 
um momento ainda de incertezas econômicas, mas há melhorias que 
estão sendo observadas pelos varejistas. “Na macroeconomia, há índi-
ces, como a inflação, que melhoraram neste ano em relação a 2018”.

E, para vender ainda mais neste ano, os comerciantes irão apostar 
em algumas estratégias, como realizar promoções e liquidações (35%) 
e investir em divulgação (20%). Todavia, a crise econômica (32,7%) e 
a percepção de desemprego ou falta de dinheiro (28,6%) colaboram 
para que 28,8% das empresas acreditem que as vendas serão inferiores 
se comparadas com 2018.
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A Páscoa é uma das quatro 
melhores datas para o comércio 
no primeiro semestre e vai garan-
tir o sucesso dos anos anteriores. 
Entretanto, em 2019, terá um 
diferencial: 47,5% dos consumi-
dores deverão comprar produtos 
de menor valor, de acordo com a 
pesquisa sobre a Expectativa do 
Comércio Varejista – Páscoa/2019, 
realizada pela área de Estudos Eco-
nômicos da Fecomércio MG. 

Quem irá presentear não pre-
tende assumir dívidas para agradar: 
83,8% optarão por pagamentos à 
vista, no dinheiro ou cartão de débi-
to. Além disso, os belo-horizontinos 
planejam gastar menos com lem-
branças (59,4%), sendo que o ticket 
médio das compras não passará de 
R$100,00 para 60,4% dos entre-
vistados. Os presentes adquiridos 
serão, na maioria dos casos (94,1%), 
chocolates/doces e, desses, 63,3% 
serão os tradicionais ovos de Páscoa.

Além disso, apenas 37,8% 
dos mineiros irão presentear - 
percentual inferior à intenção de 
compra observada para a data no 
ano passado (41,2%). 7,8% ainda 
não sabem se vão adquirir algo e 
podem ser estimulados por meio 
de ações do comércio. Já 56% dos 
que presentearão na data podem 
ser atraídos pelas promoções e 
23,3% serão estimulados pelos 
preços reduzidos.

Elisa Castro, analista de pesqui-
sas da Fecomércio MG, afirma que 
é importante destacar que neste 
período não é apenas o chocolate 
que vai ser consumido. “Há uma 
mudança no comportamento do 
consumidor para essa época. Os 
ovos e chocolates continuam sendo 
destaques, mas há também um 
aumento no consumo de peixes, 
além das viagens para passar a 
data com a família que também 
gera mais dinheiro na economia”.
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D A   C O C H E I R A

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) recebeu 
em sua sede, o vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamac (Novo). 
Durante a visita, ele se reuniu com o presidente Marcelo de Souza e Silva 
e com o vice-presidente Marcos Innecco. No encontro, Lamac ressaltou a 
relevância do trabalho desenvolvido pela CDL/BH para o desenvolvimento 
dos setores de comércio e serviços. No dia 24 de abril, no Rio de Janeiro, o vice-almirante Flávio 

Augusto Viana Rocha assume o comando do 1º Distrito 
Naval, após um ano como chefe de Gabinete do Coman-
dante da Marinha. Como comandante do 1º Distrito Naval, 

Rocha terá sob sua responsabilidade a área terrestre, marítima e 
fluvial do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Vale ressaltar 
que, desde a ativação da Capitania Fluvial de Minas Gerais, no dia 
5 de dezembro de 2018, em BH, a Marinha intensificou ainda mais 
a sua atuação junto a sociedade mineira.

quem passa pela Avenida José Cândido da Silveira têm 
identificado árvores com cupim ao longo da pista, já os mora-
dores do Cidade Nova têm apelado a Fundação de Parques e 
Jardins para resolver o problema.

Zema queria que a Rádio Inconfidência sobrevivesse com 
R$ 70 mil por ano. Seria o fim. Como qualquer emissora de 
rádio, ele quer que ela tenha faturamento de publicidade. Vai 
ser difícil.

Kalil teve a primeira derrota na Câmara. Não passou o 
projeto que previa venda de alguns patrimônios da prefeitura. 
Ele vai ter que conversar com sua base.

o campeonato mineiro está chegando ao fim da forma 
que todos esperavam: uma final entre Atlético e Cruzeiro.

Falando ainda de futebol, o América que tem no máximo 
2 mil torcedores por partida, deixou de faturar no jogo contra 
o Cruzeiro ao limitar que apenas 2 mil cruzeirenses estivessem 
presentes. Não conseguiu colocar outros 28 mil torcedores para 
lotar o Independência.

bolsonAro AGrAdA Aos Políticos. O presidente chegou de 
Israel e marcou encontros com líderes partidários. Era exatamente o 
que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), queria. Bolsonaro 
conversa, mas está no firme propósito de não fazer concessões: não 
vai trocar votos por cargo. Está difícil acreditar que as coisas estão 
mudando no Congresso.

ZemA. O nosso governador tem se esforçado para conhecer Belo 
Horizonte e outro dia esteve no Mercado Central. Ele está como um 
estranho no ninho. Fica a maior parte do tempo sozinho e começa 
a sentir muito cedo a solidão do poder. Tem sentido falta das reu-
niões na sua empresa. Mesmo de longe, ele vem se inteirando dos 
assuntos relacionados às Lojas Zema.

cdl/bH NOVO COMANDO
DA MARINHA

Flávio Augusto viana rocha
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marcos innecco, Paulo lamac e marcelo de souza e silva
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E stão abertas as inscrições para a terceira 
edição da Mostra Sesc de  Cinema. Cineastas 
independentes podem participar com o cadas-
tro de suas produções no site www.sesc.com.

br/mostradecinema. Lançado em 2017, o concurso tem 
como objetivo incentivar e dar visibilidade à produção 
cinematográfica brasileira que não chega ao circuito 
comercial de exibição, contribuindo para a promoção 
e o lançamento de artistas de todo o país. As inscrições 
vão até o dia 15 de abril. 

Os filmes inscritos serão avaliados por uma comis-
são formada por profissionais e especialistas da área 

de cultura. Cada estado fará sua avaliação, com recorte 
dos melhores filmes, que serão exibidos em panora-
mas estaduais. O Panorama Nacional será composto 
por 32 filmes selecionados entre os melhores de cada 
região, além de sete obras infantojuvenis. 

A edição deste ano traz algumas novidades. 
Uma delas é a possibilidade de inscrição de médias-
-metragens, além de curtas e longas. Os vencedores 
receberão prêmios de incentivo à produção, como for-
ma de promover e renovar o circuito cinematográfico 
nacional. Os filmes infantojuvenis serão premiados 
com o contrato de licenciamento para exibição.

inscrições abertas para a
III Mostra Sesc de Cinema
Iniciativa incentiva e valoriza a produção cinematográfica no país

vargas estadista? “O Brasil tem destas coisas. Getúlio Vargas foi 
ditador por 15 anos e, mesmo assim, é considerado um estadista. 
Então, reverenciar a Revolução de 64 é apenas contar a história. 
Isso não quer dizer que a nossa democracia esteja em risco, mesmo 
porque o presidente age de maneira militar com os militares e como 
um democrata em relação aos membros do Congresso. É apenas 
uma estratégia de valorizar a nossa história”, análise do cientista po-
lítico e professor da Universidade de Ouro Preto, Adriano Cerqueira.

contra a embaixada. Não se sabe qual a sua fonte, mas o 
professor de Assuntos Internacionais, Demétrio Magnoli disse, 
categoricamente: “Os militares brasileiros são contra a criação da 
embaixada brasileira em Jerusalém, como pretende o presidente 
Jair Bolsonaro (PSL)”. Esse assunto promete muitas emoções, 
podem apostar. 

http://www.sesc.com.br/mostradecinema
http://www.sesc.com.br/mostradecinema
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leíse costa

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

FisioterAPeutA 
contAto: aline@zoomcomunicacao.com.br
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A população feminina e a osteoporose
A osteoporose é uma doença 

que causa diminuição de massa 
óssea, alterações na estrutura 
dos ossos e, consequentemen-
te, aumento da fragilidade do 
osso podendo causar fraturas. 
Essa doença acomete em maior 
proporção a população feminina, 
em decorrência, principalmente, 
das alterações hormonais vindas 
da menopausa que ocorre em 
mulheres acima de 45 anos. 
Além da menopausa existem ou-
tros fatores que podem favorecer 
o aparecimento da osteoporose 
como a idade, a raça, o sexo, o 
histórico de quedas, o baixo nível 
de vitamina D, dieta pobre em 
cálcio, tabagismo e alcoolismo.

Sabe-se que o Brasi l  já 
tem mais mulheres do que 
homens na população. É o 
que mostra a revisão 2018 
da projeção da po-
pulação feita pelo 
Instituto Brasileiro 
de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Na 
década de 80, ha-
via 753 mil mulhe-
res a mais do que 
homens no Brasil, 
hoje já são 4,5 mi-
lhões, e em 2060 
serão 6,3 milhões. 
Elas passaram a vi-
ver mais, têm tido 
menos filhos, ocu-
pam cada vez mais 
espaço no mercado 
de trabalho e, atu-
almente,  são res-
ponsáveis pelo sus-
tento de 37,3% das 
famílias brasileiras. 
Com o aumento da 
expectativa de vida 
deste público, ocor-
re  também o au-
mento de doenças 
associadas,  como 
por exemplo, a os-
teoporose.

A patologia é considerada 
uma doença “silenciosa”, pois 
geralmente é detectada em uma 
fase mais avançada através de 
uma fratura espontânea de um 
osso. Apresenta alterações em 
sua estrutura, a ponto de não 
suportar um trauma, causando 
dor no local em que foi lesiona-
do. Segundo a Sociedade Ameri-
cana de Menopausa, o principal 
objetivo clínico na condução da 
osteoporose é a redução do risco 
de fratura. Os locais mais aco-
metidos são a coluna vertebral, 
as costelas, os punhos e o fêmur.

Como se diagnostica a os-
teoporose? O principal exame 
realizado para o diagnóstico da 
doença é a Densitometria Óssea, 
um método não invasivo, que 
possibilita medir a densidade mi-
neral do osso na coluna lombar e 

fêmur para comparar com valores 
de referência que já são estabele-
cidos. Os valores são classificados 
entre normal, baixa massa óssea 
(osteopenia) e osteoporose.

Algumas recomendações 
são realizadas para a prevenção 
da doença como a ingestão de 
cálcio e vitamina, evitar bebidas 
alcoólicas e fumo e a prática de 
atividades físicas diariamente. 
Dentre as práticas de atividades 
físicas, podemos incluir exercí-
cios aeróbicos como caminhar e 
andar de bicicleta. Há também 
exercícios que promovem o for-
talecimento muscular, como o 
pilates - um método que utiliza 
de exercícios dinâmicos para o 
fortalecimento e alongamento 
de vários grupos musculares, 
que também beneficiam uma 
melhor postura e aprimora-

mento da consciên-
cia corporal. É impor-
tante ressaltar que os 
exercícios de pilates 
devem ser realizados 
com supervisão de 
um profissional da 
saúde, podendo ser 
fisioterapeutas ou 
educadores físicos.

Deve-se ressaltar 
que a prática regular 
de atividade física re-
alizada por mulheres 
com osteoporose re-
sulta em vários efei-
tos positivos como 
a redução da perda 
óssea, melhora da 
saúde em geral e da 
autoestima.  Além 
dos exercícios, é im-
portante destacar 
que o apoio da fa-
mília contribui para 
um tratamento efi-
caz e, assim, auxilia 
na manutenção de 
uma boa qualidade 
de vida da mulher.
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qual é a relação entre sexo e
infecção urinária nas mulheres?

A infecção urinária é um 
problema extremamente 
comum entre as mulheres, 

atingindo cerca de 80% a 90% do 
sexo feminino, ou seja, são poucas 
as que nunca passaram por esse 
desconforto. Apesar de comum, 
alguns mitos e piadas cercam o 
tema. Entre eles, que a mulher 
com infecção urinária está com a 
vida sexual muito ativa. Mas será 
que isso tem relação? Ana Cristina 
Côrrea, ginecologista e membro da 
Associação de Ginecologistas e Obs-
tetras de Minas Gerais (Sogimig), 
explica que sim.

“É importante deixar claro 
que a infecção urinária não é uma 
Doença Sexualmente Transmissível 
(DST). Ela tem relação com o sexo 
devido à frequência das ativida-
des sexuais”, afirma Ana Cristina. 
Quem causa esse sofrimento, na 
maioria das vezes, são as bactérias 
Escherichia coli (E. coli), respon-
sáveis pela cistite, nome dado à 
infecção ou inflamação na bexiga. 

As E. coli são bactérias natu-
ralmente presentes no intestino 
e uma série de fatores faz com 
que elas migrem para o sistema 
urinário em algumas mulheres 
depois de transar. “A bactéria está 
no intestino, mas é bom lembrar 
que está tudo muito próximo. Na 
mulher, a uretra (canal que conduz 
a urina) e a vagina ficam bem pró-
ximas do ânus”, explica. Portanto, 

o principal motivo da predisposição 
das mulheres à infecção na bexiga 
é um fator anatômico: a uretra 
masculina está longe do ânus, o 
que torna a aparição de infecções 
urinárias neles raras. 

Segundo a ginecologista, a 
piada da mulher ativa sexualmente 
é velha. “Por isso, antigamente, era 
chamada de ‘cistite de lua de mel’, 
porque uma pessoa que nunca teve 
relação sexual, de repente, come-
ça a fazer recorrentemente”, diz 
Ana Cristina. Foi o que aconteceu 
com M.C.*, 27 anos, logo em suas 
primeiras relações sexuais. “Eu era 

virgem e ocorreu tudo bem. Não 
tive nenhum problema e usamos 
camisinha, mas uma semana 
depois, comecei a sentir ardor na 
hora de fazer xixi, fora a sensação 
de estar sempre com a bexiga 
cheia”, conta. “Me bateu um de-
sespero porque era inexperiente, 
mas sabia que, com certeza, tinha 
sido uma consequência do sexo, só 
não sabia que não era uma DST, 
que foi minha conclusão de cara”.

A experiência desconfortável 
também foi vivenciada mais de 
cinco vezes desde o ano passado 
pela W.T.*, de 22 anos. “Nos 

primeiros sintomas, já procuro 
o médico para que ele receite o 
antibiótico porque é uma sensação 
péssima”, diz. A primeira infecção 
urinária dela foi aos 19 anos. “Além 
de remédio para mim, dessa vez, 
ele também passou remédio para 
o meu namorado. E combinamos 
dele tomar alguns cuidados, por 
exemplo, limpar o pênis com o pa-
pel higiênico toda vez que urinar”.

A ginecologista esclarece que o 
tratamento, apesar de ser simples, 
é feito com antibióticos, por isso a 
mulher precisa procurar o médico o 
quanto antes. “Algumas mulheres 

têm predisposição a ter a infecção. 
Tenho pacientes que todas as 
vezes que transam apresentam 
os sintomas. Nesses casos, elas 
tomam o antibiótico antes mesmo 
da relação para prevenir”.  

A infecção não é prioridade do 
sexo heterossexual, nas relações 
entre mulheres, o trânsito da E. coli 
também pode ocorrer. “Se houver 
penetração de algum instrumento 
sexual no ânus e, logo depois, na 
vagina, existe uma chance enor-
me. Por isso, que independente 
de relações homossexuais ou 
heterosexuais, orientamos a não 

ter relação sexual anal e depois 
vaginal, porque outras infecções 
também podem ser causadas”. 
De acordo com a ginecologista, a 
cistite, por não se tratar de uma 
DST, não pode ser evitada com o 
uso de camisinha, mas outras in-
fecções sim. Por isso, a orientação é 
sempre trocar a camisinha quando 
houver intercalação do sexo anal 
com vaginal e vice-versa.

Durante a relação, pouco pode 
ser feito. “Existem orientações 
questionáveis, como fazer xixi ou 
lavar a vagina logo após a relação 
sexual. A gente orienta, mas não 
existe nada provado”. No cotidiano, 
porém, as dicas de ouro da gineco-
logista para prevenção são: beber 
muita água e não segurar o xixi.

sintomas

Um desejo forte e
persistente de urinar

Sangue na urina
(em alguns casos)

Sensação de queimação
(ardor) ao urinar

Urinar em pequenas
quantidades, porém

frequentemente

*A pedido das entrevistadas,
os nomes foram ocultados.
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de 270 mil brasileiros com síndrome
de down, apenas 74 estão na faculdade

A inda não se tem dados 
oficiais de quantas pessoas 
possuem a síndrome de 

Down, mas, de acordo com o Movi-
mento Down, é possível estimar que 
para cada 700 nascimentos, um é 
de criança nessa condição genética, 
ou seja, segundo essa conta, são 
cerca de 270 mil brasileiros. Apesar 
disso, apenas 74 estão ou já se for-
maram no ensino superior.

Também conhecida como tris-
somia 21, as pessoas com a síndro-
me ainda possuem vários desafios 
e barreiras e um deles é o acesso 
ao ensino.

Cléia Prado, psicopedagoga e 
especialista em educação inclusiva, 
afirma que as crianças com síndro-
me de Down conseguem ter uma 
vida normal, desde que seja respei-
tada suas diferenças. “Ela precisa 
ser estimulada desde o nascimento, 
seja na questão da fala, motora, 
interação, sociabilidade, etc. E esse 
trabalho precisa ser multidisciplinar, 
com médicos, fisioterapeutas, tera-
pias ocupacionais, entre outros”.

A especialista diz ainda que, 
normalmente, a alfabetização 
acontece por volta dos 12 anos, 
algumas podendo ser mais cedo 
e outras mais tarde. “Elas têm 
musculatura hipotonia, ou seja, os 
músculos são mais flexíveis e por 
isso há necessidade de estímulo 
frequente. Devido a essa caracte-
rística, as crianças vão demorar um 
pouco mais para falar e aprender 
a escrever”. 

Outro ponto destacado por Cléia 
é o fato delas serem muito literais, 
o que também pode ser um dificul-
tador. “Quando se fala para uma 
criança com síndrome 
a frase ‘a vaca foi 
pro brejo’, ela vai 
entender que a 
vaca realmente 
foi para um local 
chamado brejo. 
Mais tarde, na vida 
adulta, e com muito 
estímulo de leitura e 
interpretação de texto, ela 
vai saber que aquela frase 
tem outro sentido”. 

escola normal ou especial?

Sancionada em 2015, a Lei 
Brasi leira de Inclusão, ou o 
Estatuto da Pessoa com Defi-
ciência, é uma adaptação da 
Convenção sobre os Direitos 
da Pessoa com Deficiência da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) que garante o acesso a 
direitos fundamentais, como 
saúde, educação, transporte, 
informação, justiça, etc. 

De acordo com o artigo 27, 
“a educação constitui direito 
da pessoa com deficiência, as-
segurados sistema educacional 
inclusivo em todos os níveis e 
aprendizado ao longo de toda a 
vida, de forma a alcançar o má-
ximo desenvolvimento possível 
de seus talentos e habilidades 
físicas, sensoriais, intelectuais 
e sociais, segundo suas caracte-
rísticas, interesses e necessidades 
de aprendizagem”. 

A psicopedagoga fala 
que o estatuto é uma 
vitória. “Desde essa le-
gislação, as crianças 
são obrigadas a fre-
quentar a escola re-
gular, independente 

da sua deficiência. 
O professor, nesse 

caso, precisa ter  
sensibi l idade e 
co n h e c i m e nto 
para reforçar o 
que há de bom 

e ajudar a desenvolver o que 
ainda não foi construído. Entre-
tanto, é sempre válido ressaltar 
que a criança só vai conseguir 
atingir sua potencialidade se 
esse trabalho for feito de manei-
ra interdisciplinar”.

Todavia, Cléia reitera que, 
apesar dos avanços, a inclusão 
ainda não é o ideal. “Há muitas 
conquistas a serem comemora-
das, mas precisamos caminhar 
mais para chegar no melhor 
para essas pessoas”. 

quebrando barreiras 

O contador Tomás dos 
Santos tem uma filha de 
36 anos com Down. Ele 
conta que, nos últimos 5 
anos, houve uma mudança 

significativa na forma como 
os outros enxergam essas 

pessoas. “Na época, não era 
comum alfabetizá-los e inclusão 
escolar nem se cogitava. Mesmo 
assim, sempre corri atrás. A 
Bruna nunca fez terapias e nós 
mesmos fazíamos, em casa, 
com orientação de uma neuro-
pediatra. Ela sempre frequentou 
escolas regulares públicas e 
privadas, mas nunca exigimos 
alfabetização, nossa preocupa-
ção era com a socialização que, 
no nosso pensamento da época, 
achávamos mais importante”.

A filha de Tomás, Bruna San-
tos, auxiliar de RH, conta que 
estudou em três escolas dife-
rentes, sendo que uma era para 
alunos com deficiência. “Nas 

duas escolas regulares, eu era 

a única que tinha síndrome de 
Down. Gostava de todos os meus 
amigos e sempre conversava com 
as professoras, que eram minhas 
amigas também. Mas não fiz 
amizades duradouras, tenho ape-
nas uma colega no Facebook”.     

O pai relata que ela demo-
rou para ser alfabetizar, lia e 
escrevia, mas era limitada. “Com 
aproximadamente 19 anos, 
Bruna começou a se interessar 
pela leitura e escrita, então a 
colocamos em um curso de alfa-
betização de adultos. Porém, no 
currículo oficial tem apenas até 
a 5ª série”. Atualmente, Bruna é 
muito ativa, trabalha desde os 
21, faz aulas de teatro, dança e 
está aprendendo a tocar violão.  

A auxiliar de RH fala que 
sempre conseguiu deixar marcas 
por onde trabalhou. “Já atuei, 
por exemplo, no Mc Donalds, 
todos me tratavam bem e fiz 
algumas amizades. Para quem 
é adolescente e tem a síndrome, 
deixo um recado: nunca desista 
do seu sonho”.  

Para finalizar, Tómas, que 
também é um ativista da causa, 
diz que, apesar de todo o pro-
gresso da sociedade e das leis, 
de nada adianta se os pais não 
mudarem a postura paternalista 
e superprotetora com os filhos. 
“Não existe nível ou grau na 
síndrome de Down, a diferença 
no desenvolvimento de cada 
um é resultado do meio após o 
nascimento e o mais próximo é 
a família”.

bruna está aprendendo a tocar violão
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da redação

você sabe o que pesquisar na
hora de adquirir um celular?

entenda:

ProcessAdor:  é o coração 
do smartphone, responsável 
por fazer tudo funcionar. É pre-
ciso prestar atenção no número 
dos núcleos (cores) e no clock 
(quantos GHz) para avaliar o 
seu desempenho. Atualmente, 
smartphones modernos têm, 
pelo menos, processadores 
quad-core (com quatro núcleos) 
e uma “velocidade” de 2 GHz. 
Quanto mais núcleos e mais 
velocidade, melhor o desempe-
nho. (Fonte: TechTudo)

memóriA rAm: o “braço direi-
to” do processador é a memória 
RAM. É ela que garante como 
o processador vai “aguentar o 
tranco” do smartphone. Afinal, 
de nada adianta ter um proces-
sador avançado sem RAM. Ela 
é a responsável por armazenar 
os arquivos e programas que 
estão sendo processados. Ou 
seja, tudo o que o processador é 
ordenado a fazer demanda uma 
determinada quantidade de 
RAM. Quanto mais avançados 
os programas, mais da memó-
ria RAM eles exigem. (Fonte: 
TechTudo)

tAmAnHo dA bAteriA: trata-se 
da capacidade de duração da 
bateria do aparelho

A relação do brasileiro com 
os smartphones é bastante 
estreita. Prova disso é que 

no país já existem mais de um celular 
ativo por habitante. Estima-se que, 
só em 2018, mais de 320 milhões 
de aparelhos tenham sido vendidos 
por aqui. E as novidades lançadas 
pelas marcas não param de encher 
os olhos do consumidor, que está 
cada vez mais exigente em relação 
à compra de um dispositivo móvel, 
mas, você sabe o que pesquisar na 
hora de adquirir um modelo novo?

Arthur Igreja, especialista em 
tecnologia e inovação, explica que 
é necessário uma extensa pesquisa. 
Porém, primeiro é fundamental 
olhar o preço para verificar se o que 
está sendo ofertado é justo. “A dica 
principal é ficar atento às ofertas das 
operadoras, principalmente, quando 
se trata de planos que, normalmen-
te, têm um período de fidelização e 
são acompanhados de multas”.

Depois é necessário saber sobre 
o sistema operacional. “Você deseja 
ter o IOS, que é desenvolvido para 
o Iphone, ou Android. Dentro do 
Android há uma vasta oferta de 
modelos e é preciso decidir o que 
é mais importante: fotografia, pro-
cessamento, armazenamento, etc”. 

Ele explica os três fatores que 
mais impactam no desempenho 
do aparelho e que devem ser leva-
dos em consideração. “O processa-
dor, a memória RAM e o tamanho 
da bateria. É necessário encontrar 
um equilíbrio entre eles”.

Um outro aspecto que deve ser 
levado em consideração é a garan-
tia que, às vezes, é cobrada a parte. 
“A pessoa escolher ou não a garan-
tia é uma aposta. O consumidor 
brasileiro tem o hábito de pensar 
a curto prazo e só quando algo dá 
errado é que reflete que poderia 
ter feito um seguro ou garantia”.

Atualmente, a Xiaomi - empre-
sa chinesa de produtos 
eletrônicos -, tem feito 
sucesso no Brasil. As 
características dos mo-
delos têm atraído os 
consumidores, mas, a 
marca ainda não possui 
assistência técnica no 
país, o que para o espe-
cialista deve ser levado 
em conta. “É tudo uma 
questão de escolha do 
comprador. Se você deixar o apa-
relho cair e quebrar, precisa saber 
que não vai encontrar quem o 
conserte por aqui”.

O especialista acrescenta que 
o hábito de consumo de celular é 
relativo. “Os mais afoitos trocam de 
ano em ano. Mas a troca média é 
de 2 a 3 anos. Existem vários fatores 
envolvidos, mas o principal deles é 
que os fabricantes têm dado saltos 
menores nos aparelhos. Quando 
a Apple lançou o Iphone 2, por 
exemplo, ele tinha um mundo de 
diferença do 1. Hoje, o que a gente 
vê é que de uma versão para outra, 
as mudanças são pequenas”.

Contudo, ele observa que a 
vida útil dos aparelhos é boa, 
mas, às vezes, o consumidor não 
utiliza o celular da forma correta. 

“O smartphone pode está travando 
por memória cheia e, atualmente, 
existem aplicativos que fazem 
a mensuração do que o celular 
precisa”.

O ideal é que a pessoa refaça 
as medidas. “Tentar melhorar seu 
uso ou resetar o celular para que 
ele volte a ter uma performance 
parecida com a que você comprou. 

Se nada disso der certo, 
então é hora de adquirir 
um novo”.

A professora Ma-
riana Barbosa tentou, 
mas de nada adiantou 
seus esforços para fa-
zer seu aparelho Moto 
G3 funcionar melhor. 
“Ele travava em tudo, 
o GPS não funcionava, 
reiniciava e ele demo-

rava 30 minutos para ligar. Se a 
bateria acabasse completamente, 
era ainda pior. A única coisa que 
eu gostava era a câmera. Ele não 
funcionava com mais de um apli-
cativo aberto”.

Ela chegou a levar o aparelho à 
assistência técnica. “Tinha garantia 
de 1 ano, procuraram possíveis 
problemas e não acharam. Depois 
de 2 anos, acabei desistindo e 
comprando um novo”.

Mariana não pesquisou tanto 
para comprar o primeiro aparelho, 
mas compensou fazendo um es-
tudo detalhado ao adquirir outro 
modelo. “Optei pelo G5S Plus. 
Pesquisei sobre o processador, sis-
tema operacional, memória RAM, 
assisti reviews na internet e estou 
satisfeita”.

Aparelhos mais vendidos
no último trimestre de 2018

Samsung Galaxy J5 Prime

Samsung Galaxy J7 Prime 2 (C/ TV)

Motorola Moto G6 Play

Samsung Galaxy J1 Mini

LG K10 Pro

Motorola Moto G6 Plus (C/ TV)

Samsung Galaxy S8

Motorola Moto G6 (32 GB)

Samsung Galaxy J2 Prime (C/ TV)

Motorola Moto G6 (64 GB

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

no ano passado, mais de 300 milhões de smartphones foram vendidos no país

A vida útil
dos aparelhos

é boa, mas,
às vezes, o
consumidor
não utiliza o

celular da
forma correta

Apesar de ser um
livro de desenhos,
a mensagem de
“O Pequeno
Príncipe” vai muito
além das crianças
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sesc Palladium será palco para
espetáculo “o Pequeno Príncipe”

Iniciação científica para
alunos da rede estadual

Adaptação mescla orquestra, narração e teatro de bonecos

“Foi o tempo que dedicaste à 
tua rosa que a fez tão importante”, 
a famosa frase do livro “O Pequeno 
Príncipe” poderá ser ouvida ao vivo 
no dia 14 de abril, às 11h no Sesc 
Palladium. É que a programação 
de 2019 da série Domingos Clássi-
cos, promovida por eles, conta com 
uma adaptação da história e traz 
um trabalho multimídia por meio 
da linguagem de bonecos, música 
e narração. 

A adequação do livro foi feita 
pelo maestro Rodrigo Toffolo, 
diretor artístico e regente titular 
da Orquestra Ouro Preto. O enre-
do recebe música original de um 
dos mais premiados Tim Rescala, 
e a magia do teatro de bonecos 
de Eduardo Felix, do Pigmalião 
Escultura que Mexe.

Ele conta que “O Pequeno Prín-
cipe” faz parte da universalidade 
de grandes obras que são patri-
mônios da humanidade. “É um 
livro que tem uma profundidade 
imensa, é para todas as idades. 
Cada faixa etária vai até onde 
consegue entender”.

Para o maestro, existir um 
espetáculo feito em cima de uma 
história tão importante, é uma ma-
neira de renová-la no pensamento 
das pessoas. “É uma forma de 
chamar a atenção da nova geração 
à história, e de voltar ao passado 
de algumas pessoas, relembrando 
um pouco essa literatura que deve 
ser vista e revista sempre”.

Ele adiciona que quase todo 
mundo tem uma forte ligação com 
esse livro. “Muita gente que leu 
quando era criança, não percebe 
o quão forte ele é. Uma adaptação 
como a que a orquestra traz, faz 
muita gente perceber mensagens 
que não tinham sido interpretadas. 
É uma fonte que você pode beber 
infinitamente e que vai sempre 
estar saciado”.

As crianças

Apesar de ser um livro de dese-
nhos, a mensagem de “O Pequeno 
Príncipe” vai muito além das crian-
ças. “A narração desperta todo 
mundo para o algo a mais que o 
livro pode dar. Muitas pessoas pa-
ram na mensagem da raposa, e ele 
é muito mais profundo que isso”.

Mas, para que os pequenos 
entendam melhor, a música passa 
a ser de grande valia. “As crian-
ças passam a submergir mais 
facilmente em toda a história. A 
criação de uma cortina bem lúdica, 
principalmente, para as que estão 
indo ao teatro pela primeira vez, é 
importante”.

data:
14 de abril, domingo

Horário: 11h

local: Grande Teatro
do Sesc Palladium

(R. Rio de Janeiro, 1046, Centro)

Atrações: Orquestra Ouro Preto

ingressos: R$ 25,00 (inteira), 
R$ 12,50 (meia) e R$ 10,00 

(cliente Sesc)

informações:
www.orquestraouropreto.com.br

O objetivo principal é conquis-
tar as crianças a ponto de fazê-las 
querer voltar ao teatro. “A adapta-
ção tem um resultado muito bonito 
e emocionante. Feito para toda a 
família e para todas as idades. Mas 
queremos despertar nos pequenos 
uma sensação boa. Os bonecos 
ajudam a criar essa atmosfera 
gostosa para que eles possam ficar 
encantados. Mais importante que 
querer ir ao teatro pela primeira 
vez, é querer voltar”, conclui.

saiba mais

Peça acontece dia 14 de abril, às 11 horas
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ensino têm conseguido ingressar 
na faculdade graças ao Programa 
de Iniciação Científica da Secreta-
ria de Estado de Educação (SEE). 
O trabalho consiste em realizar 
projetos de pesquisa, priorizando 
um aprendizado diferente do mi-
nistrado dentro das salas de aula. 
Com isso, os jovens vão à procura 
de conhecimento, ampliam seus 
horizontes, pensamentos e de-
senvolvimento, tanto acadêmico 
quanto profissional.

Foi o que aconteceu com Leila 
Cristina Ferreira Dias, de 17 anos 
– atualmente aluna do curso de 
Biomedicina, na Universidade 
Estácio de Sá, em BH – integrante 
de um grupo de 12 alunos da Es-
cola Estadual Professor Zoroastro 
Vianna Passos, de Sabará, que de-
senvolveu projeto nos Núcleos de 
Pesquisas e Estudos Africanos, Afro-
brasileiros e da Diáspora (Ubuntu/
Nupeaas), vinculado à SEE. O tema 
do projeto foi “Empoderamento de 
Alunos Negros para o Mercado de 
Trabalho”.

O trabalho final chegou a ser 
apresentado via Skype em um con-
gresso internacional em Portugal e 
mereceu a atenção do rei da cidade 
nigeriana de Ifé, Oba Adeyeye Eni-
tan Ogunwusi, que foi a Sabará, no 
ano passado, conhecer o projeto 
de iniciação científica feito pelos 
alunos, coordenado pelo professor 
orientador Helder Junio de Souza.

Leila conta que o projeto abriu 
seus olhos. “Além de nos motivar 
a buscar o nosso lado de pesquisa-
dores, o projeto me despertou para 
vários aspectos da minha vida. 
Hoje estou na faculdade, mas já 
penso em ter cargos relacionados 
a pesquisa e desenvolvimento na 
área da ciência, da biomedicina”, 
afirma a estudante, primeira de 
sua família a ingressar no ensino 
superior. 

tema da pesquisa

O tema do projeto do Nupeaas 
do qual Leila fez parte foi decidido 
depois de os alunos assistirem a 
um vídeo sobre racismo institu-

cional. Eles constataram que há 
grandes diferenças entre negros e 
brancos no mercado de trabalho, 
principalmente no que se refere a 
cargos de destaque. A partir daí 
foi desenvolvido o tema da pes-
quisa, com o objetivo de descobrir 
maneiras de potencializar, cada 
vez mais, os jovens negros para 
que eles se tornem profissionais 
bem-sucedidos.

O professor Helder Júnio de 
Souza explica que um questio-
nário com os alunos apontou 
que, apesar de terem interesse, 
muitos estudantes não tinham por 
objetivo cursar uma graduação. 
“Ao longo do projeto, visitamos 
algumas instituições de ensino 
superior. A maioria dos alunos 
nunca tinha sequer se aproxima-
do de uma. Ouvi de muitos deles 
‘quero fazer meu futuro aqui’. 
Isso foi crescendo até eles per-
ceberem que podiam fazer parte 
desse universo acadêmico, antes 
totalmente desconhecido e tido 
para muitos como inalcançável”, 
afirma o professor.
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leíse costa

No último dia 29, a solenidade de entrega 
do Troféu Mulher Cidadã 2019, no Teatro Pascho-
al Carlos Magno, reuniu autoridades e familiares 
das 15 mulheres homenageadas, além do públi-
co em geral. Foram agraciadas representantes 
de diversas áreas de atuação. O prefeito Antônio 
Almas (PSDB) destacou que “a prefeitura con-
cretiza com a homenagem todo sentimento de 
gratidão diante da capacidade mobilizadora 
da mulher. O mundo está passando por uma 
transformação que é inquietante e irreversível, 
mas a mulher vive este momento buscando a 
sobrevivência de nossa humanidade”.

A jornalista e professora da faculdade de 
Comunicação da Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF), Márcia Cristina Vieira Falabella, 
homenageada na categoria “cultura”, em reco-
nhecimento ao trabalho realizado no Fórum da 
Cultura e Grupo Divulgação, discursou em nome 
das agraciadas. “Esse prêmio é muito importan-

te para dar voz à mulher da nossa cidade. Tem 
muito por avançar, mas acredito que cada um 
de nós está fazendo um pequeno trabalho, de 
resistência e luta, e que é preciso fazer cada vez 
mais”, pontuou.

Prestes a completar 100 anos de vida, Nair 
Silva foi homenageada na categoria “terceira 
idade”. Participante ativa desde a fundação 
do Pró-idoso, recepcionou Itamar Franco na 
inauguração do projeto, foi porta-bandeira 
durante 15 anos do bloco “Recordar é Viver” e 
atuou nos filmes “Quase Nada” e “Zuzu Angel”. 
“Quero continuar representando a terceira 
idade”, destacou.

Homenageada na área de “assistência 
social”, Carla Salomão Ferreira não escondeu 
a emoção ao receber a honraria e reforçou 
o papel de “equipes brilhantes que tive, com 
muita gente que me ajudou nesta caminhada”. 
Reconhecida por estar à frente do grupo “Batu-

quedelas”, Fabrícia do Valle Arcanjo, destacou 
que o troféu “é uma forma de perceber que 
vale a pena cada correria, cada suor, carregar 
os instrumentos e conciliar toda a rotina de 
trabalho, estudos e outras coisas”.

O troféu é estabelecido pela Lei nº 12.236 e 
tradicionalmente entregue em março, quando 
o público feminino é celebrado por suas lutas, 
representatividade na sociedade e valorização. 
A escolha das homenageadas é feita por meio 
de comissão formada por representantes de 
diversos órgãos públicos e entidades, tais 
como a própria PJF, através das secretarias de 
Governo, Saúde, Comunicação, Desenvolvi-
mento Social, Educação e Fundação Cultural 
“Alfredo Ferreira Lage” - Funalfa), Câmara 
Municipal, Associação Comercial e Empresarial, 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, 
sendo presidida pela SG.

uso de ferramentas virtuais
no ensino de espanhol
é tema de seminário

 
Como trazer recursos digitais para a sala de aula sem 

ser um especialista? Essa é a proposta do Seminário “Fer-
ramentas virtuais para a classe ELE” - Espanhol como Lín-
gua Estrangeira, oferecido pelo Instituto Cervantes, órgão 
oficial do governo da Espanha e referência no ensino do 
espanhol e difusão da cultura hispânica. As inscrições 
estão abertas e o seminário, destinado a atualização de 
professores, irá abordar as infinitas possibilidades do uso 
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na 
sala de aula ELE.

O uso de material didático em formatos multimí-
dia dentro e fora das atividades facilita o processo de 
ensino-aprendizagem. Esses recursos apoiam o trabalho 
do professor, despertando a criatividade do aluno e 
mantendo a sua motivação. O seminário será ministrado 
pela professora do Instituto Cervantes, Eliana Lustosa, que 
irá trazer recursos didáticos escolhidos para os alunos 
de acordo com o nível e interesse reais, alcançando o 
domínio do conteúdo e criando uma rede de cooperação 
e trocas de ideias. A aposta são as ferramentas gratuitas 
que melhoram o aproveitamento e enriquecem as aulas, 
mostrando que a tecnologia mudou a maneira como 
aprendemos e ensinamos.

O seminário será ministrado no dia 12 de abril, 
sexta-feira, das 15h às 18h, na Praça Milton Campos, 16, 
2º piso. Professores e estudantes de espanhol terão 10% 
de desconto.
Inscrições podem ser feitas pelo e-mail:
informabelo@cervantes.es. Informações: (31) 3789-1600.

Construído por viajantes, circo no Santa
Tereza abre espaço para agenda plural

Nascido em Rosário, o 
argentino Diego Ga-
marra, de 40 anos, 
percorreu o mundo até 

decidir cultivar raízes em Belo Ho-
rizonte, especificamente no bairro 
Santa Tereza, com a construção 
do seu maior projeto: a Casa Circo 
Gamarra.  

A Casa, em 2 anos, foi palco 
para ensaios de grupos de músi-
ca, teatro, circo, artistas plásticos, 

deu apoio para a filmagem de um 
curta-metragem, cenário para 
uma sessão de fotos eróticas do 
pole-dance, recebeu lançamento 
de um livro, além das propostas 
da própria Casa. “Já recebemos 
escolas, idosos, um grupo de pes-
soas com síndrome de Down de 
Contagem. A Casa é aberta para 
qualquer tipo de proposta”, conta 
Gamarra, artista circense, palhaço 
e idealizador do espaço.

Gamarra conheceu BH em 
2004, mas só fixou residência em 
2007. “Sempre escutei falar de 

Belo Horizonte, seja pela referência 
do Grupo Galpão ou de festivais 
de circos que aconteciam aqui”. 
Hoje, vê seu sonho se concretizar 
ao receber eventos culturais que 
prezam pela pluralidade. 

“Muitos me perguntam se aqui 
é uma escola. A Casa Circo Gamar-
ra é a minha casa antes de tudo. 
Também é um espaço de criação 
artística e compartilhamento de 
afeto, a nossa principal bandeira 
é contra a xenofobia. Um local 
em que todas as tribos se sentem 
bem-vindas”, explica. 

Por lá, já passaram a “Semana do 
Equilíbrio”, na qual foram recebidas 
oficinas de perna de pau, acrobacia 
dupla, corda bamba, rolo e escada. 
A Casa também já sediou a “Semana 
Gastronômica do Imigrante”, em que 
os viajantes cozinham pratos típicos 
de seus países. 

Os mochileiros que por lá se 
hospedaram ao longo de mais de 
uma década ocupam um papel 
importante na história. “Sempre 
tive o desejo de ter um galpão. 
Só que os aluguéis são muito 
caros, então, decidi comprar um 

‘barranco’ na Vila Dias e construir 
meu próprio espaço. Já tem quase 
12 anos e muitas mãos trabalha-
ram nele, muitos mochileiros que 
se hospedaram aqui ajudaram na 
construção, seja na carpintaria, 
marcenaria, pintura e até na or-
ganização dos eventos”. 

Além da renda do trabalho de 
Diego como palhaço, a Casa se 

mantém com o fluxo das pessoas. 
A venda de materiais circenses, o 
funcionamento de lanchonetes 
durante os eventos e a cobrança 
de uma taxa de R$ 20 dos viajantes 
são fundamentais para o espaço 
se manter. “A Casa está aberta 
para doações, principalmente, 
de materiais de construção e de 
audiovisual”.

Por que bH?

O amor pela arte circense fez ele percorrer a América Latina.  
“Com 18 anos, larguei tudo e fui viajar pela Argentina. Com 21 fiz 
Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, entrei no Brasil pelo nor-
te e fiquei em várias capitais: Manaus, Boa Vista, Belém, Salvador”. 
Mas por que o mochileiro das Américas escolheu Belo Horizonte? 
As respostas estão nas relações profissionais e pessoais.  

Ele trabalhou no circo “De todo mundo”, no Instituto HAHAHA 
e no “Fica vivo”, programa do governo estadual que tem como 
objetivo controlar e prevenir a ocorrência de homicídios em áreas 
de alta criminalidade, por quase 10 anos, atuando, principalmen-
te, na Pedreira Padre Lopes, a favela mais antiga de BH. Por aqui, 
também tornou-se pai. “Tenho um filho de quase 12 anos e isso 
foi fundamental para ter minha residência, apesar de continuar 
viajando e ter feito turnê na Europa e América Central”, diz.

Agenda da casa circo Gamarra

semana
Gastronômica
do imigrante

clube
do circo

cabaré das
divinas tetas

De 8 a 13 de abril - Das 20h às 22h, a Casa 
abre as portas para uma noite em que 
cada morador assume a cozinha na ela-
boração de um prato típico do seu país.

19 e 20 de abril - No feriado, haverá 
treinos livres, música e banhos de 
mangueira.

27 de abril - O Cabaré das Divinas Tetas é 
um espetáculo circense teatral concebido 
por um grupo de mulheres de diversas 
companhias de Belo Horizonte, dessa vez 
a diretora convidada é Daniela Carmona.depois de viajar pela América latina, o argentino diego Gamarra fixou residência na capital
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Solenidade marca entrega do
Troféu Mulher Cidadã 2019
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serviço:
seminário: Ferramentas virtuais
para a classe ELE
dia: 12 de abril
Horário: 15h às 18h
local: Instituto Cervantes
(Praça Milton Campos, 16, 2º piso)
inscrições: informabelo@cervantes.es
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ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
PERCALUX, TECIDO, COURO, PAPEL ESPECIAL, PELICA ou qualquer material 
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

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

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

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

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

tecnologia GoFree no Ficc. A mineira GoFree, 
plataforma de gerenciamento de eventos online, 
desenvolveu uma solução inédita no mercado para 
o Festival Internacional de Cerveja e Cultura (FICC), 
que acontece em maio, no Estádio do Mineirão. A 
solução integra todos os sistemas envolvidos, desde 
a gestão e venda de ingressos, consumo cashless 
durante o evento até a venda de estandes para os 
expositores das cervejarias participantes. A edição 
deste ano coloca o festival como um dos eventos 
cervejeiros mais tecnológicos do mundo.

Prêmio revela projetos inovadores em 
minas. Para contemplar novos modelos de ges-
tão criados pelas administrações municipais de 
Minas Gerais, a Associação Mineira de Municípios 
(AMM) promove, em 2019, a 9ª edição do Prêmio 
Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal. A 
premiação busca incentivar os agentes políticos 
dos municípios mineiros a contribuírem para 
a modernização e melhoria da qualidade dos 
serviços públicos. 

 
tendências do mercado hoteleiro. As 

grandes redes de hotéis vêm chegando ao Brasil 

com novos conceitos. A ideia é investir em novos 
espaços com design industrial e minimalista. 
Tudo aliado a muita tecnologia: TV, rádio, air-
play, skype, wi-fi gratuito, além de transmissão 
de tela pessoal, conectada ao YouTube, Netflix e 
Alexia - uma escrivaninha, um minibar e muito 
mais. Os ambientes são criativos, com trabalhos 
de ilustradores, fotógrafos, artistas, escultores, 
desenhistas, artistas de rua e grafiteiros. No geral, 
são suítes pequenas, a intenção é fazer com que o 
hóspede procure interagir mais no lobby do hotel. 

 
Padaria Pet bH contabiliza bons resultados. 

A Padaria Pet, franquia de petiscaria e confeitaria 
para cães e gatos, inaugurada em janeiro de 2018, 
no bairro Buritis, contabiliza bons resultados. 
Em comparação a janeiro de 2018, data da sua 
inauguração, a janeiro deste ano foi registrado 
um crescimento de 50%. Emilene e Marcelo 
Zamana, proprietários da padaria pet, comemo-
ram os resultados. “O nosso grande diferencial 
é a comercialização de produtos de confeitaria 
desenvolvidos por nutricionistas, que visam a 
qualidade de vida com produtos saudáveis para 
os animais”, revela Zamana.

c A n A l   A b e r t o

AssAlto nAs estrAdAs

ciGArros nuncA mAis

Puro mAlte em AltA

comPromisso com A ecoloGiA

Enquanto não for aprovada a 
CPI dos Pedágios, vamos ficar recla-
mando todos os dias pelos preços 
abusivos cobrados nas estradas do 

Brasil. Ainda este semestre de Belo 
Horizonte a Montes Claros terão 7 
pedágios, um absurdo e ninguém 
fala nada. A denúncia da quantida-

de abusiva de pedágios partiu do 
deputado federal de Minas Gerais, 
Marcelo Freitas (PSL), relator da 
Reforma da Previdência.

É inacreditável que o Gover-
no Federal estuda a possibili-
dade de reduzir os impostos do 
cigarro, atendendo a pedidos 
da indústria tabagista, devido 
a violenta queda nas vendas, 
principalmente, no varejo. Hoje, 
menos de 20% da população 

fuma ativamente. Minha aposta 
é que, ainda neste século, vere-
mos a proibição da fabricação 
no Brasil. Na contramão da rea-
lidade, o objetivo do Governo ao 
reduzir esses impostos é comba-
ter o contrabando, mas isso fará 
com que o brasileiro pobre volte 

a fumar mais. E a saúde do bra-
sileiros que já vai mal, ninguém 
se preocupa. Tanto o cigarro 
fabricado no Brasil quanto no 
Paraguai matam igualmente mi-
lhares de pessoas todos os anos, 
principalmente, com enfisemas 
pulmonares e cânceres.

O mercado de cerveja no Brasil está enfrentando 
uma guerra de concorrência e qualidade. As cervejas 
puro malte estão liderando o consumo no Brasil, com 
exceção de uma marca de garrafa verde, que não 
contêm açúcar e nem milho. No entanto, o consumidor 
precisa ficar atento, porque tem marca de cerveja que 
no rótulo traz a informação de puro malte, mas na 
realidade não é o que parece devido ao péssimo sabor.

Em 2019, os hotéis estarão mais 
focados no uso de práticas ambien-
talmente sustentáveis, desde o uso 
de materiais de construção naturais 
reciclados ou recicláveis até painéis 

solares. “Veremos mais iniciativas 
para medir e reduzir as pegadas de 
carbono e a irradiação por LED, a fim 
de reduzir o consumo de energia. 
Falando em design, essa tendência 

provocará os hotéis a incorporarem 
mais vegetação viva e luz natural em 
seus projetos”, afirma o arquiteto 
Eduardo Manzano.

Fonte: Revista Hoteis

Fabriciano implanta ecobarreiras
para despoluir córregos da cidade

Experimente parar as mar-
gem de qualquer córrego 
ou ribeirão e observar o seu 
curso por 5 minutos. Você 

ficará surpreso com o volume de lixo 
flutuante em suas águas: garrafas 
pets, plásticos, latas, pedaços de 
isopor, calçados e brinquedos. Em 
Fabriciano, a prefeitura, por meio da 
Secretaria de Governança Urbana, 
Planejamento e Meio Ambiente, quer 
“barrar” este problema ao implantar 
ecobarreiras. O objetivo é remover e 
reciclar uma parcela destes materiais 
que flutuam, diariamente, nos córre-
gos que cortam a cidade e deságuam 
no Rio Piracicaba. 

A iniciativa consiste em instalar 
dentro dos rios, em trechos próximos 
a foz, estruturas flutuantes – as “eco-
barreiras” – que são feitas a partir de 
materiais reciclados, como, garrafas 
pets ou galões.  A primeira ecobarrei-
ra foi instalada no último dia 29, no 
Ribeirão Caladão, na Avenida Julita 
Pires, no Bom Jesus. Outras quatro 
estruturas serão implantadas ao 
longo deste mês em pontos estratégi-
cos: mais duas no Ribeirão Caladão, 
na altura dos bairros Frederico Oza-
nan e Silvio Pereira I; uma no Córrego 
Caladinho, no Caladinho de Baixo e 
uma no Córrego São Domingos, no 
Recanto Verde.

“É uma estrutura simples e ba-
rata, mas bastante eficaz. Usamos 
galões de 20 litros reciclados, amar-
rados e envolvidos em uma rede. 
Depois, amarramos a estrutura em 

duas hastes, fixadas às margens do 
ribeirão. Fabriciano é uma das pri-
meiras cidades de Minas a implantar 
esta iniciativa, que pode e deve ser 
copiada por outros municípios”, acre-
dita o gerente de Meio Ambiente, 
Ivan Cesar. Em Fabriciano, o progra-
ma de ecobarreiras está previsto em 
projeto de lei 2.977/19, de autoria do 
Executivo Municipal. 

Mas Ivan alerta que a barreira 
só impede a passagem de mate-
riais mais leves e flutuantes. “É um 
absurdo, mas ainda tem gente que 
joga pneus, sofás e até colchões nas 
margens dos ribeirões. E por serem 
pesados, estes materiais não são 
‘barrados’ por esta estrutura, mas 
ficam presos as margens ou galha-
das ocasionando alagamentos em 
períodos chuvosos e em cheias dos 
rios, causando transtorno a todos”, 
alerta.

 comunidade aprova

Muita gente parou para ver a instala-
ção da primeira ecobarreira. A pedagoga 
Cleusa Márcia de Oliveira aprovou a 
iniciativa. “Faço caminhada todos os dias 
neste trecho e vejo o volume de lixo que 
é jogado no ribeirão diariamente. Tem 
pessoas que passam de carro e ‘lançam’ 
uma sacola de lixo da janela mesmo. 
Gostei da ideia, porque vai barrar todo 
tipo de material e, quem sabe, ao deixar 
o problema ‘visível’ as pessoas se cons-
cientizem e eliminem de vez este mau 
hábito, que prejudica a todos”, avalia. 

No município, a coleta de mate-
riais ‘barrados’ nas ecobarreiras será 
feita pelas equipes de limpeza da Vina, 
concessionária dos serviços de limpeza, 
associações de catadores de materiais 
reciclados e por voluntários que resi-
dem ou trabalham próximos aos locais 
contemplados pela iniciativa.

estrutura simples e barata, mas eficaz
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Feira do Agronegócio Mineiro 
é realizada em Uberlândia

O governador de Mi-
nas Gerais, Romeu Zema 
(Novo), esteve no encer-
ramento da 8ª Femec em 
Uberlândia, no Triângulo 
Mineiro. Ele foi recebido 
pelo presidente do Sindicato 
Rural de Uberlândia e anfi-
trião da feira, Gustavo Ga-
lassi. Durante a visita, teve 
a oportunidade de conhecer 
e entrar na máquina mais 
tecnológica do mercado 
nacional atualmente, um 
pulverizador autopropelido.

Zema reforçou a im-
portância de simplificar as 
burocracias do agronegócio. 
Uberlândia foi a terceira 
principal porta de saída 
da exportação mineira em 
2018, com US$ 898,8 mi-
lhões.

“Fiz questão de vir aqui 
à Feira de Uberlândia para 
demonstrar a relevância do 
agronegócio para o meu 
governo. Estamos fazendo o 
possível e o impossível para 

que o ambiente de negócios 
em Minas melhore. Hoje, 
com a Secretaria de Fazen-
da, estive acompanhando 
o que está sendo feito no 
sentido de nós termos, não 
a legislação tributária mais 
complexa do Brasil, mas 
sim a mais simples. Nós 
queremos que quem tra-
balhe foque seus esforços 
em produzir, e não em ficar 
atendendo burocracias do 
estado”.

A visita foi acompanha-
da pelo prefeito de Uberlân-

dia, Odelmo Leão (PP), do 
diretor do Sindicato Rural e 
Uberlândia, Maurício Lima, 
o diretor da Femec, João 
Semenzim, do presidente 
da Câmara Municipal de 
Uberlândia, Hélio Ferraz, 
e do líder do governo da 
Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), depu-
tado estadual Luiz Humber-
to Carneiro (PSDB). A visita 
terminou nos estandes da 
Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado de 
Minas Gerais (Faemg) e 

da Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural 
do Estado de Minas Gerais 
(Emater).

Na abertura da feira 
teve também a presença do 
vice-governador Paulo Brant 
(Novo) e das secretárias Ana 
Valentini, de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
e Julia Sant’Anna, de Edu-
cação. 

A feira trouxe, pela 
primeira vez, o “Encontro 
de Mulheres Mineiras do 
Agronegócio”, que teve o 
papel de trazer a partici-
pação feminina ao discutir 
seu papel no setor com 
apresentação de cases de 
sucesso. No ano passado, 
os 53 mil visitantes geraram 
uma movimentação finan-
ceira equivalente a R$ 232 
milhões no faturamento. 

A 8ª Femec foi a que 
teve a maior movimentação 
de visitas e negócios desde 
sua primeira edição.
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Ao centro, o presidente da usiminas, sérgio leite, e o prefeito de ipatinga 
nardyello rocha, ladeados ainda por cesar bueno, roberto maia, o novo 
diretor de Produção da usina, Américo Ferreira neto, e túlio chipoletti
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o seu consórcio multibrasileiro

leíse costa

desembArGAdor do tJmG e bAcHArel em
comunicAção sociAl – ws-paiva@hotmail.com 

WAnderley PAivA

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

saiba como os esportes podem
beneficiar pessoas autistas

Abril é dedicado à conscienti-
zação do Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), comemorado no dia 2. 
Diagnosticar o autismo nem sempre 
é tarefa fácil, já que cada pessoa 
é singular e não necessariamente 
apresenta todos os sintomas de ou-
tra. Os esforços dos pais costumam 
focar no desenvolvimento de habi-
lidades na comunicação e contato 
visual dos filhos com TEA, mas a 
prática de esportes também pode 
ser uma opção para ganhos que vão 
além de habilidades motoras.

O psicólogo Celso Silva explica 
que o TEA é marcado pelas singula-
ridade. “Essas pessoas apresentam 
dificuldade de interação social mani-
festado por sintomas que vão desde 
estereotipias (ação repetitiva no mo-
vimento, na postura ou na fala) até 
a um isolamento mais marcante”. 

Para o psicólogo, o primeiro 
passo para entender e ajudar na 
descaracterização dos estigmas 
que afetam o TEA é ressignifi-
car a concepção de “normal”. 
“Geralmente temos a tendência 
de comparar o que seria um 
sofrimento mental à uma con-
cepção de ‘normalidade’. Ela está 
mais vinculada a um padrão de 
funcionamento marcadamente 
capitalista e desconsidera outras 
possíveis formas de ocupação do 
espaço público. As especificidades 
de cada sujeito não deveriam 
implicar em inacessibilidade aos 
espaços e às leis”.

Tiago Toledo, professor de edu-
cação física especializado em psi-
comotricidade, trabalha há 15 anos 
com pessoas com TEA. Ele esclarece 
que não existem esportes específicos 
para autistas. Cada pessoa vai se 
identificar mais e se sentir estimu-
lada com um determinado tipo. 
“O que há são estratégias já que 
estamos falando desde alunos que 
quase não precisam de ajuda, os que 
demandam algum suporte e os que 
necessitam de muita ajuda”. De acor-
do com Toledo, novamente, é ob-
servado o perfil do aluno. “Algumas 
pessoas precisam de uma atenção 
individual antes de serem inseridas 
em turmas e outras trabalham me-
lhor em esportes individuais”. 

Na experiência de Guilherme 
Melo, instrutor de slackline na Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais (Apae) de Belo Horizonte, 
com alunos autistas entre 7 e 25 
anos, o ganho social é maior que 
o físico. “Hoje, percebemos que a 
confiança e o trabalho em grupo 
cresceram. Aqueles que tinham 
maior dificuldade de comunicação, 
tanto em grupo quanto individual-
mente, começaram a falar mais”. 

Para ele, o que chama a aten-
ção em um de seus alunos é o 
perfeccionismo. “Um realiza a 
atividade do início ao fim, dá 
tchau e obrigado. Já outro, quando 

passo uma série de repetição, não 
importa se for 10 ou mil, enquanto 
ele não executá-la com perfeição 
não para. Não sei se é persistência 
ou perfeccionismo, mas são fiéis à 
meta”, destaca.

A dona de casa Alice Pereira 
também notou benefícios do 
esporte na vida de João Pedro 
Oliveira, 13 anos, diagnosticado 
com autismo aos 2 anos. Aluno 
da rede municipal, João participa 
do “Superar”, projeto da Prefeitura 
de Belo Horizonte que promove a 
inclusão social das pessoas com 
deficiências por meio da prática 
de atividades físicas.

“Ele começou a ter mais facili-
dade em ficar no meio das pessoas 
e a atenção também aumentou. 
Como ele toma muitos remédios 

controlados diariamente, a nata-
ção também ajudou ele a emagre-
cer”, conta a mãe sobre o filho que 
nada desde os 6 anos.

Evolução das
funções cognitivas

Maior habilidade motora

Melhora a atenção
e o equilíbrio

Condicionamento físico

Incentiva o
momento de brincar

Interação social

Autoestima

Independência

benefícios

Futebol: contribui para a interação social, coordenação motora e habi-
lidades motoras, como correr, saltar, chutar, etc.

nAtAção: trabalha o tônus muscular, o aparelho cardiorrespiratório e a 
coordenação motora. 

cAPoeirA: melhora a coordenação motora, o ritmo, a noção de espaço 
e habilidades motoras (arremessar, agarrar, saltar) 

tênis: maior atenção, raciocínio, condicionamento físico e lateralidade.

sugestões de esportes coletivos e individuais

Prática de slackline é uma das atividades desenvolvidas na Apae-bH com pessoas com teA
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árbitro de vídeo: um 
novo olhar para o futebol

Desde que me entendo por 
gente, a Fifa simplesmente se 
recusou a cogitar, discutir, ou 
mesmo especular sobre o uso de 
recursos tecnológicos para auxiliar 
os árbitros em lances polêmicos. 
Até então, o árbitro de futebol era 
deixado sozinho, numa arena cer-
cada de leões, vendo-se obrigado 
a decidir em velocidade real, em 
frações de segundo, a legalidade 
ou não do lance. A ausência de 
uma segunda chance para rever 
determinada jogada abria brechas 
para injustiças originadas de inter-
pretações erradas dos apitadores. 
Afinal, que jogador, time ou tor-
cedor nunca se sentiu prejudicado 
pela arbitragem?

Só recentemente alguns re-
cursos auxiliares começaram a 
ser utilizados, como o spray (uma 
espécie de espuma branca), para 
marcar a distância da barreira na 
falta, ou o chip na bola, para saber 
quando ela, de fato, cruza a linha 
do gol. E agora está sendo implan-
tado o recurso do vídeo para aju-
dar em jogadas duvidosas, como 
marcações de pênalti, gols, cartão 
vermelho direto e/ou erro na iden-
tificação de jogadores na aplicação 

de cartões. Isso vai implicar numa 
mudança na própria dinâmica do 
jogo. Com o árbitro de vídeo, sem 
sombra de dúvidas, teremos outro 
olhar para as partidas de futebol.

No futebol, seguramente mais 
do que em qualquer outro esporte, 
o árbitro é um agente importante 
nas variações de dinâmica do jogo 
devido às inúmeras possibilidades 
e interpretações que a partida fute-
bolística proporciona. Símbolo de 
autoridade e imparcialidade, o juiz 
de futebol é quem tem o papel de 
eliminar a violência improdutiva 
e as jogadas irregulares em nome 
da disciplina e da valorização 
do espetáculo. Além de decidir 
quando o jogo deve ser interrom-
pido e recomeçado por meio da 
marcação de faltas, o árbitro é 
quem legitima o resultado de uma 
partida. Agora, com um reforço de 
peso. O árbitro de vídeo já vem se 
tornando realidade e está presente 
nas grandes competições estadu-
ais, nacionais e internacionais. 
Exemplo disto serão as partidas 
das semifinais do nosso Campe-
onato Mineiro que, pela primeira 
vez em sua história, contará com 
a ajuda da tecnologia. 

A implantação de recursos 
tecnológicos a meu ver, trará uma 
mudança radical na leitura do 
jogo de futebol. Para tanto, será 
necessário muita compreensão de 
todos os envolvidos neste apaixo-
nante esporte. Jogadores, técnicos, 
dirigentes, árbitros, gestores de 
arbitragem, torcedores, enfim, 
todos precisam colaborar. Afinal, 
a ferramenta é nova. Vai passar 
por adaptações a fim de tornar o 
jogo mais dinâmico, sem grandes 
interrupções. Daí a importância 
de todos os atores envolvidos se 
interessarem mais sobre como fun-
ciona o protocolo do VAR (sigla em 
inglês do árbitro de vídeo) e, acima 
de tudo, respeitar suas diretrizes. 

Ao longo do tempo, a história 
do futebol nos mostra diversas mu-
danças na forma como o jogo é dis-
putado. Os esquemas táticos estão 
sempre mudando e se reciclando. A 
capacidade física dos jogadores se 
intensificou, e a velocidade do jogo 
evidentemente aumentou. Apenas 
a arbitragem é que permaneceu de 
certa forma, parada no tempo. O 
uso da tecnologia é uma tentativa 
válida nesse sentido, com o objetivo 
principal de trazer ainda mais justiça 
para o futebol.

Tirolesa BH completa um mês de
aventura com mais de 2 mil saltos

A TirolesaBH foi reativada no 
início de março, durante o Carnaval 
de BH, e já alcançou a marca de 
mais de 2 mil saltos e cerca de 20 
mil visitantes no Mirante do Man-
gabeiras. A nova opção turística e 
de entretenimento na cidade pode 
alcançar até 100km/h em seus 
800 metros de extensão.

Para quem não conhece, a 
tirolesa é uma atividade esportiva 
de aventura que consiste em um 
cabo aéreo ancorado horizontal-
mente entre dois pontos, pelo 
qual o aventureiro se desloca por 
meio de roldanas conectadas por 
mosquetões a uma cadeirinha de 
alpinismo.

A atividade é muito difun-
dida pelo mundo e permite ao 
praticante a emoção de voar por 
vales e parques contemplando as 
mais belas paisagens por ângulos 
diferentes e exclusivos. A atividade 
passiva, que não exige técnica nem 
condicionamento físico específico 
do praticante, proporciona muita 
adrenalina, inclusive para leigos 
que sentam na cadeirinha e desli-
zam pelo cabo de aço.

Em Belo Horizonte, a atração, 
destinada a adultos e crianças 
a partir de 5 anos, percorre um 
dos mais belos cartões postais da 
cidade, começando no Mirante do 
Mangabeiras e terminando na Pra-
ça de Esportes do Parque das Man-
gabeiras, a maior reserva ambiental 
da capital mineira e um dos mais 
extensos parques urbanos da Amé-
rica Latina, sendo que o vão da torre 
até a chegada tem 70 metros de 
altura. A atração tem como objetivo 
estimular e fomentar o turismo no 
município, além de valorizar uma 
das mais belas vistas panorâmicas 
da cidade, proporcionando lazer e 
entretenimento aos visitantes.

Os interessados podem com-
prar os ingressos antecipados 
nos sites www.tirolesabh.com.
br e www.sympla.com.br ou no 
Mirante do Mangabeiras. Ao efe-
tuar a compra, o cliente escolhe o 
dia e horário da descida, podendo 

ser entre quarta-feira e domingo. 
Preços são a partir R$ 50,00 para 
cada salto.

Além da experiência, os visi-
tantes poderão usufruir de toda a 
estrutura que disponível no miran-
te. O serviço de vans gratuitas vai 
realizar o traslado do estaciona-
mento do parque até mirante, e 
ele está disponível também para 
os visitantes que só desejarem 
contemplar a vista.  

 

História

A Tirolesa é originada na região 
de Tirol na Áustria. Inicialmente era 
utilizada para travessia de animais, 
pessoas e mantimentos sob rios e 
montanhas da região, foi então em 
meados do século 19, quando a 
Europa estava em guerra, e muitas 
minas e explosivos eram encontra-
dos pelas estradas e caminhos da 
região, que ela se tornou um meio 
de transporte seguro e eficaz.

quem pode praticar?
Qualquer pessoa em 

condições normais de saúde.

quem não pode?
Não é recomendado para 

pessoas com problemas rela-
cionados a altura e a velocida-
de, assim como portadores de 
históricos de problemas cardí-
acos. Extremamente proibido 
para gestantes e pessoas com 
problemas crônicos de coluna.

serviço:
tirolesa bH
local da atração: Mirante do 
Mangabeiras - Rua Pedro José 
Pardo, 1000
 Horário de funcionamento: De 
quarta-feira a domingo, de 9h30 
às 17h30.
venda de ingressos: No local (de 
9h30 às 17h30) ou pela internet no 
site www.tirolesabh.com.br
Preços: a partir de R$ 50,00

Atração fica no mirante do mangabeiras
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