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QUASE 100 MIL CASOS DE DENGUE
Divulgação

D

ados da SES-MG apontam que, até o último levantamento, foram registrados 99.599 prováveis casos de
dengue apenas nos três primeiros meses de 2019, sendo
confirmadas 12 mortes e outras 33 que ainda estão sob
investigação. Os cidadãos podem ter um papel fundamental para
reverter esse quadro de epidemia, pois, segundo a coordenadora
do Programa Estadual de Controle das Doenças Transmitidas pelo
Aedes SES-MG, Márcia Ooteman, 80% dos focos do mosquito
estão nas residências.
Saúde & Vida – Página 7
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Recuperação Fiscal coloca ALMG
e Executivo em lados opostos

Agostinho Patrus questiona
a eficácia da matéria

O

projeto de Reforma de Recuperação Fiscal, a ser
enviado pelo governo
estadual à ALMG, já provoca polêmica. Representando o pensamento da
maioria dos deputados, o
presidente da Casa, Agostinho Patrus (PV), duvida
que a aprovação da matéria resolva o entrave
da dívida do estado com
a União, além de trazer
inúmeros problemas aos
funcionários públicos.

1,7 milhão de
jovens desalentados
A realidade econômica do Brasil tem interrompido o sonho de 1,76 milhão
de jovens que não têm mais esperança de encontrar emprego, os chamados
desalentados. O número é três vezes maior do que o índice de 2015, segundo
pesquisa do IBGE.
Economia – Página 5

Botecar 2019 homenageia
congado mineiro nos pratos
Criado em 2014, o Botecar tem como
objetivo retomar as raízes da cultura
tradicional de botecos de Belo Horizonte.
Nesta 6ª edição, o festival homenageia a
coroação do Rei do Congo. O evento conta
com 35 bares participantes, que criaram
pratos especialmente para a competição
que vai até 11 de maio.

Break dance pode
virar esporte
olímpico em 2024
Seguindo a tendência dos Jogos
Olímpicos de Tóquio, em 2020, o COI
avalia a possibilidade de incluir mais
modalidades para Paris, em 2024, e o
break dance pode passar a integrar o
quadro esportivo do evento.

Política – Página 3
Geral – Página 9

Esporte – Página 12

Supermercados mineiros esperam Abril verde: você conhece seus direitos em
crescimento de 4%
caso de acidente de trabalho?
Economia – Página 4

Opinião – Página 2

Pós-graduação pode valorizar salário
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–
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Daniel Amaro

U

m acidente de trabalho pode ocorrer quando menos se espera, ainda que as empresas sigam as normas regulamentadoras, invistam em melhorias estruturais ou
equipamentos de proteção. As leis trabalhistas garantem assistências aos funcionários, porém, grande parte não conhece seus direitos quando são vítimas. Para
evitar que as estatísticas cresçam é realizada a campanha “Abril Verde”, dedicada às discussões
sobre a importância da saúde e da segurança do trabalhador no ambiente de trabalho. Com
o objetivo de entender melhor sobre esse tema, o Edição do Brasil conversou com Fernando Vilaça, presidente da Associação Brasileira de Vítimas de Acidentes de Trabalho (Abvat).

O que é um acidente
de trabalho?
Existem três tipos: típico, de
trajeto e doença ocupacional.
O típico é um dos mais comuns
e acontece dentro da empresa no horário de expediente.
Nesses casos, o que a gente
percebe é que as pessoas não
foram devidamente treinadas
para exercer a função. Os acidentes de trajeto ocorrem no
caminho da casa até o local de
trabalho, tanto no início e final
do expediente. Existem várias
situações como, por exemplo,
o empregado se envolver em
algum acidente de carro, moto
ou sofrer um atropelamento. As
doenças ocupacionais estão relacionadas à exposição a algum
tipo de agente insalubre que
pode causar danos à saúde do
trabalhador ao longo do tempo.

Quais os direitos do
trabalhador acidentado?
Os primeiros 15 dias são de
responsabilidade da empresa.
Se a pessoa precisar ficar afastada por um tempo superior e
teve a Comunicação de Acidente

de Trabalho (CAT) preenchida
corretamente será necessário
requerer ao INSS. Ela terá direito
a um ano de estabilidade na
empresa, assim que o órgão
atestar o fim da incapacidade ao
trabalho. Durante o tratamento
por acidente de trabalho, os
recolhimentos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) têm que ser mantidos. O
prazo que a pessoa ficar afastada
também continua contando
para fins de aposentadoria.

Há algum tipo de
indenização?
Para que o empregado
possa conseguir receber uma
indenização na Justiça do Trabalho é preciso comprovar
culpa da empresa, nexo causal
e incapacidade permanente ou
temporária. Tudo será avaliado
por um perito.

Nos casos de morte, a
família recebe algum
benefício?
A família recebe pensão
desde que seja comprovado
dependência do trabalhador
falecido. Por exemplo, a viúva

pode requerer uma entrevista no
INSS para obter uma pensão por
morte. Ela precisa mostrar que
era esposa do trabalhador, se
possuía filhos, morava no mesmo
endereço e tinha uma dependência econômica. Esse documento
também pode ser usado para
pedir uma indenização por dano
material na Justiça do Trabalho,
uma vez que ela sofreu prejuízo.
Isso porque o marido deixou de
contribuir mensalmente com um
valor que serviria para despesas
da casa, alimentação, aluguel,
escola dos filhos.
Outro ponto é a questão do
dano moral, ligado à dor ou ao
sentimento de perda de uma
pessoa próxima. Atualmente,
a Reforma Trabalhista limitou o
valor em 50 vezes o salário do
trabalhador. Isso é um absurdo,
pois não é possível mensurar
a dor e o sofrimento de uma
pessoa. Essa é uma questão que
está em discussão no Supremo
Tribunal Federal.

As empresas são obrigadas a fazer seguro
de vida?
Nem todas são obrigadas
a contratar um seguro de vida

Divulgação

Conheça seus direitos e saiba o que
fazer em caso de acidente de trabalho
“Durante o
tratamento por
acidente de
trabalho, os
recolhimentos do
FGTS têm que
ser mantidos”
para seus funcionários. Isso
depende do acordado em convenção coletiva. As empresas
fazem reuniões com o sindicato
daquela categoria para negociar condições de trabalho.
Normalmente, quando a atividade envolve risco, algumas
convenções coletivas exigem
que os proprietários ofereçam
esse benefício a funcionários
da indústria siderúrgica, mineração, vigilância, entre outros.

A quem o acidente
deve ser comunicado?
Dependendo da lesão sofrida, a pessoa vai ao hospital
e recebe um relatório de suas
condições. Esse documento
deve ser entregue ao setor de
medicina do trabalho da organização para análise do ocorrido
e verificar o tempo necessário
de afastamento. A empresa
emite o CAT, que consiste em
informar a Previdência Social
que o funcionário sofreu um
acidente ou está com alguma
doença ocupacional. Segundo
a Lei 8.213/91, o prazo para
a emissão da CAT é até o primeiro dia útil seguinte ao da
ocorrência.

Fernando Vilaça é presidente da Associação
Brasileira de Vítimas de Acidentes de Trabalho

Como as empresas
devem agir para evitar acidentes?
As empresas têm que seguir
as Normas Regulamentadoras
(NRs) do Ministério do Trabalho. Elas estabelecem diretrizes

Estatísticas
De acordo com informações do Anuário Estatístico do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Minas Gerais
registrou 58.349 acidentes de trabalho em 2017 – ano
do último levantamento realizado. Desse total, 262
trabalhadores morreram e 1.280 sofreram incapacidade
permanente. Em Belo Horizonte foram mais de 9.300
ocorrências.

EDITORIAL

Sérgio Prates

Páscoa X Comércio

Mais um grande evento vai mobilizar milhões de consumidores brasileiros: a Páscoa. Para além do rito religioso, a data é a quarta melhor
oportunidade de se fazer negócios neste primeiro semestre.
Em Minas, uma pesquisa realizada pela área de estudos Econômicos da
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais
(Fecomércio MG) indica que 47,5% dos consumidores devem adquirir produtos de menor valor e que eles serão os responsáveis pelo sucesso das vendas.
Ainda de acordo com o estudo, os belo-horizontinos planejam gastar
menos com lembranças (59,4%), sendo que o ticket médio das compras
não vai passar de R$ 100,00 para 60,4% dos entrevistados. Diante da crise
que nosso país enfrenta, 83,8% das pessoas não querem assumir dívidas
e, por isso, vão optar por pagamentos à vista, no dinheiro ou cartão de
débito. Os presentes adquiridos serão, na maioria dos casos (94,1%),
chocolates/doces e, desses, 63,3% serão os tradicionais ovos de Páscoa.
Segundo a analista de pesquisas da Fecomércio Elisa Castro, é importante destacar que o comportamento dos consumidores em relação
aos anos anteriores vem sofrendo mudanças. “Os ovos e chocolates
continuam sendo destaques, mas há também um aumento no consumo
de peixes e as viagens para passar a data com a família, o que também
injeta dinheiro na economia”, garante.
Do outro lado do balcão, os comerciantes estão mais otimistas.
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.
E, para vender ainda mais, os varejistas vão apostar em promoções e
liquidações (35%) e investir em divulgação (20%).
Um outro estudo feito pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte (CDL/BH) com 150 lojistas, no período de 12 a 28 de março,
corrobora com essa confiança instaurada por parte dos empresários. A
expectativa da entidade é que haja crescimento de 1,67% nas vendas
de abril em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Com esse
acréscimo, avalia-se que R$ 1,65 bilhão seja injetado no comércio de
Belo Horizonte devido à Páscoa.
Para Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL/BH, as datas
comemorativas são sempre um incentivo para que os empresários
incrementem seus negócios “O processo de recuperação da economia,
mesmo lento, tem contribuído para retomada do setor, o que justifica
a perspectiva positiva para as vendas, assim como ocorreu nas datas
comemorativas do ano passado”, acredita.

desde como deve ser feito o
exame admissional até o treinamento de um mecânico. Se
as organizações seguirem essas
regras estarão minimizando os
riscos. O Ministério do Trabalho
é o principal órgão competente
para fazer a fiscalização.

JORNALISTA
pratesergio@terra.com.br

Alerta quanto à modernidade da comunicação

I

nicialmente, permitam-me ser um pouco
didático.
Por meio de toda a história da humanidade, até bem recentemente, a fala era o único
meio de comunicação realmente importante.
As pessoas podiam se comunicar diretamente
apenas em distâncias que podiam ser alcançadas por suas vozes ou, em alguns casos, pela
visão de gestos. Para distâncias maiores eram
necessários mensageiros, como Fidípedes
que, em 490 a.C., caiu morto após correr 42
quilômetros para dizer aos atenienses que os
persas haviam sido derrotados em Maratona.
(Veio daí a Maratona, a clássica prova das
Olimpíadas).
Com o desenvolvimento do alfabeto e sua
assimilação por um número cada vez maior
de pessoas, a comunicação passou também
a ser feita por escrito para extensões maiores.
Mas também tinham de ser transportadas
por alguém – caminhando, galopando ou
navegando. Mesmo as substituições, dois
séculos atrás, do cavalo pela estrada de ferro
e do barco a remo por navios, não deram
grande rapidez aos comunicados. Claro que
existiam outros meios, como sinais de fumaças por indígenas e reflexos de luz por meio
de superfícies brilhantes, mas que dependiam
de condições atmosféricas e podiam ser
captadas por qualquer pessoa e não apenas
pelos destinatários.
O uso de corrente elétrica por meio de
fios surgiu como alternativa. Em 1.844, utilizando o código para o qual deu o seu nome,
Samuel Morse enviou a primeira mensagem
telegráfica da história: “Que foi que Deus fez”.
Apenas 22 anos mais tarde, já existiam cabos

telegráficos submarinos estendidos através do
Oceano Atlântico, ligando os Estados Unidos
à Inglaterra.
Em 1.876, outro avanço espantoso:
Graham Bell patenteou o telefone, invento
revolucionário que transmitia a voz humana
por fios ao invés de um código de pontos
e traços. Com a facilidade, a comunicação
passou a ser também fútil em grande escala.
Em 1.888, Heinrich Hertz aprendeu a maneira de produzir e captar ondas de rádio; 13
anos após, Marconi utilizou estas ondas e
conseguiu enviar mensagens atravessando o
oceano Atlântico. Em 1.890 foi comprovado
que a corrente elétrica envolvia partículas
menores do que o átomo e 5 anos depois
Thomson descobriu o elétron que, por ser
ainda mais leve do que átomo, tornou possível
sua manipulação no vácuo e o surgimento,
em 1.906, da chamada “válvula de rádio”.
Tudo se acelerou em 1.948 com o transistor,
que nada mais é do que o equivalente em
estado sólido à válvula de rádio, não possui
vácuo e por ser minúsculo não precisa ser
pré-aquecido. Os gigantescos computadores
iniciais deram lugar a aparelhos de espaços
mínimos - exemplo disso são os celulares que,
praticamente, todo mundo possui.
Deixando a história mais recente de lado
(como o surgimento da internet, tão previsto
em antigos livros de Isaac Asimov), é preciso
salientar que o que realmente nos diferencia
das outras espécies de vida, é a comunicação,
a troca de ideias, de informações, com a qual
a inteligência se expande e pela qual o conhecimento de um ser pode ser o conhecimento
de todos.

O mundo não vive mais numa clausura,
mas temos que ficar em estado de permanente
alerta para o perigo que, hoje, enfrentamos
com a comunicação desenfreada e sem nenhum controle quanto à sua veracidade. Se
assistir a um telejornal, ouvir rádio ou ler jornal
já não garantem que estamos conhecendo realidades, muito pior, ou infinitamente pior, são
as redes sociais de toda espécie que viralizam
cada vez mais.
No meu último artigo, citando notícias
mentirosas divulgadas (e depois desmentidas)
por poderosos órgãos de imprensa, lembrei
que “para complicar de vez, hoje está difícil
saber o que é ou não verdade”.
Tão ou até mais nocivos do que as fake
news são alguns jogos que ensinam tudo de
ruim a quem os acessa, inclusive como matar.
E há ainda sites que pregam toda espécie de
maldades, induzindo principalmente jovens
a praticá-las. Massacres recentes, como de
Suzano, são a prova.
E você, caro leitor, o que acha? Se não
sabe, pelo menos faça a sua parte, desconecte-se de redes sociais suspeitas, alerte e ajude
a controlar o ímpeto de crianças, jovens e
adultos inocentes ou mal-intencionados, de
acessar links e jogos não confiáveis. E mesmo
quando tudo parecer “do bem”, verifique. Já há
inúmeros casos de hackers invadindo até sites
de desenhos animados para propagar o mal.
É difícil saber o que fazer. Se houver o
quase impossível controle efetivo de sites e
redes sociais, será uma abominável censura.
Se nada for feito, será omissão, mas há quem
diga que é melhor errar por ação do que por
omissão.
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Reforma Fiscal gera confronto
entre Legislativo e Executivo
uando o presidente da Assembleia Legislativa
do Estado de Minas Gerais (ALMG), deputado
Agostinho Patrus (PV), iniciou sua incursão
no Brasil afora buscando saber detalhes da
proposta do governo mineiro para à Recuperação Fiscal,
foi em nome da maioria dos seus colegas deputados.
Nos bastidores da ALMG, esse assunto invade os
gabinetes parlamentares e, em geral, há um consenso
de que o tema é efetivamente polêmico. De acordo com
as primeiras impressões de Patrus, o Rio de Janeiro foi
a primeira vítima dessa emboscada. Os estados em
dificuldade fazem os ajustes exigidos pelo Palácio do
Planalto para que, possam receber algum tipo de benefício, mas, na pratica, apenas adia o problema, é o que
atesta o governador do Rio, Wilson Witzel.
Após ouvir o relato de Witzel, o parlamentar
mineiro ficou desolado. Com isso, já se alardeia que a
proposta a ser enviada pela Cidade Administrativa pode
ser um tiro no escuro. Os deputados, segundo avaliação
momentânea, dificilmente aprovariam essa matéria,
por causa da repercussão negativa perante à sociedade.
Por enquanto, o bojo do projeto é desconhecido
da Casa Legislativa, mas já se sabe que, por exigência
da esfera federal, Minas terá de se desfazer de todas
as estatais, deixar de conceder aumento de salário
aos funcionários, pode demitir concursados, ficar anos
a fio sem reajuste, elevar o acréscimo da contribuição

previdenciária e proibir o poder estadual de celebrar
convênio com os municípios.
Quando recebeu a imprensa, semana passada, o
presidente Patrus deixou claro que não há perdão da
dívida. Na negociação, o governo federal concede ao
estado o direto de ficar 3 anos sem pagar as parcelas
do montante devido, mais depois volta tudo como
antes, ou seja, em cima do estoque do débito, é
acrescentada uma nova taxa de juros. Para ele, a solução seria encontrar um caminho alternativo, como,
por exemplo, incrementar o retorno do crescimento
econômico do estado.
Super Notícias

Q

Eujácio Silva

Agostinho Patrus fala em nome
da maioria dos deputados

Copasa e Cemig
Além de pressão dos representantes dos funcionários públicos, o item relativo às privatizações incomoda
também a muitos segmentos da sociedade.
A possibilidade de transferir por completo o que
resta das ações da Copasa para a iniciativa privada
inibirá o atendimento por parte da empresa a vários
municípios menores. Internamente, o questionamento
é o que vai acontecer com os milhares de funcionários.
O impacto do desemprego, seria enorme, avaliam os
sindicalistas.
A Copasa já não dá mais prejuízo e isso reforça o
argumento contra a sua venda. Por outro lado, a Cemig,
em seu recente balanço demonstrou lucros robustos. E
parte desse dividendo é revertido em benefício do sócio
majoritário, no caso, o governo de Minas.
Sobre a Cemig, Patrus foi direto ao ponto. “É uma
incoerência. Agora, a estatal repassa verba de seus
lucros ao tesouro estadual. E isto não acontecerá, no
futuro, se ela for vendida. Ou seja, quando o governo
do estado tiver que voltar a pagar as parcelas, onde irá
buscar dinheiro?”, indagou o presidente.
Para que a Cemig seja vendida, o projeto tem de ser
aprovado por dois terços dos 77 deputados e, depois, é
preciso haver uma consulta popular. No momento existem vários segmentos organizados buscando elucidar
esse problema. Recentemente, um advogado disse que
são mais de 100 profissionais liberais, sindicalistas e
lideranças debatendo o assunto.

Acordo do governo com
AMM teve aval da Justiça
deste mês, referentes aos atrasados para o custeio do
transporte escolar. As parcelas poderão ser antecipadas,
tendo em vista eventuais ingressos de recursos decorrentes de contratação de operação de crédito ou de
ressarcimento com as perdas provocadas pela Lei Kandir.
AMM

Não é a solução imediata para os municípios
mineiros mas é o início da reconstrução de Minas. Esse
foi o tom dos discursos na cerimônia de assinatura do
acordo entre Associação Mineira de Municípios (AMM)
e o governo estadual, para a quitação da dívida de R$
7 bilhões referentes ao confisco de repasses constitucionais por parte do estado. O acordo, que foi construído
durante 3 meses, com intermédio do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais (TJMG), foi celebrado na sede do TJMG.
“É melhor um mau acordo do que uma boa demanda e acreditamos que, assim, estamos abrindo
portas para que o estado possa voltar a cumprir com os
municípios o que sempre cumpriu. Sabemos que não é
a solução imediata para os problemas dos municípios,
mas é o primeiro passo de uma caminhada rumo à
reconstrução. E também para, juntos, reconstruirmos
nossas cidades e Minas Gerais, que é o objetivo maior
para poder prestar um serviço de qualidade para o
nosso cidadão”, destacou o presidente da AMM, vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios
(CNM) e prefeito de Moema, Julvan Lacerda (MDB).
No acordo, ficou estabelecido que os R$ 6 bilhões
devidos pela administração passada, referentes aos
anos de 2017 e 2018, serão pagos em 30 parcelas, a
partir de abril de 2020. Já o R$ 1 bilhão relativo aos
repasses em atraso de janeiro deste ano, será pago em
três parcelas a partir de janeiro de 2020. Além disso, o
estado irá pagar R$ 121 milhões, em 10 parcelas, a partir

Romeu Zema, Nelson Missias,
Julvan Lacerda e Alexandre Kalil

A revogação do decreto estadual nº 47.296, de 27
de novembro de 2017, que permitia a retenção de verba
constitucional – outro ponto firmado no acordo – já foi
feita pelo governo estadual, após a cerimônia.
O governador Romeu Zema (Novo) se desculpou
com os prefeitos mineiros e garantiu que não haverá
mais esse tipo de atraso. “Os municípios, talvez, não
tenham sido atendidos em tudo aquilo que deveriam,
mas não podemos assumir um compromisso que vá
além das nossas capacidades. Demos mais um passo
na solução dos problemas do estado”.
Para o presidente do TJMG, Nelson Missias de Morais, a conciliação é o caminho e é necessário eliminar a
cultura da litigiosidade e partir para formas consensuais
de solução de conflitos. “Esta é a maior conciliação
feita em Minas, sob o aspecto financeiro, em todos os
tempos. E ela só se construiu em razão da boa vontade
e da solenidade dos atores envolvidos”.
A mediação no TJMG foi conduzida pela 3ª vice-presidente, desembargadora Mariangela Meyer, pelo
desembargador Paulo Mendes Álvares e pelo juiz auxiliar da
3ª vice, José Ricardo dos Santos Véras. Assinaram o acordo
o governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, o
presidente da AMM, Julvan Lacerda, o secretário de Estado
da Fazenda, Gustavo de Oliveira Barbosa e o secretário de
Estado de Planejamento, Otto Levy Reis. O prefeito de Belo
Horizonte, Alexandre Kalil (PHS) e o prefeito de Betim, Vittorio Medioli (Pode), também participaram da cerimônia.

Administrador de empresas pela FGV/SP E governador de Minas Gerais

O

100 dias de governo
Já criamos também uma nova cultura de aplicação eficiente dos recursos para evitar desperdícios.
A Reforma Administrativa vai reduzir em 47% a
máquina pública estadual. Vamos simplificar a vida
de quem quer empreender em Minas Gerais. Em
todas as áreas em que somos vocacionados, como
o agronegócio, que corresponde a mais de um terço
do Produto Interno Bruto (PIB) mineiro e que precisa
de segurança no campo para continuar alavancando
a nossa economia.
Para isso temos feito melhorias também nos nossos processos de gestão, como a revisão de contratos,
redução de despesas, extinção de regalias, além de
leiloar veículos não utilizados e vender aeronaves.
São diversas ações que economizam milhões e que se
somadas vão nos ajudar a sanar as dívidas bilionárias
que temos que acertar daqui em diante.
Além dessas medidas de austeridade, é primordial finalizarmos a adesão ao programa de recuperação fiscal do Tesouro Nacional para ganharmos
fôlego e podermos retomar os pagamentos dentro
da normalidade que o nosso funcionalismo merece.
Também criamos pela primeira vez encontros
regulares entre governadores. Aqui, em Belo Horizonte, recebemos os chefes de estados e anunciamos
a criação do Consórcio de Integração Sul e Sudeste
(Cosud), destinado a discutir pautas conjuntas entre
os estados com o maior Produto Interno Bruto (PIB)
do Brasil, como o apoio à reforma previdenciária e
um novo formato do pacto federativo, com a redistribuição de contribuições - ainda exclusivas da União
- para estados e municípios, além de um consórcio
interestadual para otimizar compras.
Na infraestrutura, demos início às obras de reforma da pista do aeroporto regional do Vale do Aço,
em Ipatinga. Em um governo com ações transversais,
a saúde e a pasta de infraestrutura trabalham em
conjunto para retomar as obras dos hospitais regionais paralisadas e a busca de parcerias na iniciativa
privada para equipar e colocar em funcionamento
essas unidades em caráter de urgência.
Na educação, vamos ter pela primeira vez os
dirigentes das regionais selecionados entre os servidores efetivos por meio de processo seletivo com

crivo exclusivamente técnico. A segurança pública
teve redução nos índices de criminalidade violenta
neste primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado e fizemos a expansão
da tornozeleira eletrônica para o interior do estado.
Também aprimoramos conhecimentos científicos da
Polícia Civil e a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros
estão sendo beneficiados com a ampliação da frota
de viaturas e aquisições de equipamentos e treinamentos com as ações de ressarcimentos prévios que
temos tomado perante a empresa responsável pela
tragédia de Brumadinho.
A área social, que trabalha intensamente no
amparo às famílias das vítimas do desastre, recebeu
repasses que estavam com 26 parcelas atrasadas.
Além de ser uma pasta fundamental do comitê pró-Brumadinho, com a visão de retomada da economia
da região. Para isso, nessa concepção de junção da
cultura com o turismo, vamos criar uma linha de
trem de ferro da estação central de BH para a cidade
que sedia um dos marcos culturais mineiros, que é
o Inhotim.
O desenvolvimento econômico retomou a prospecção de parcerias para inovação e a consolidação
mineira de celeiro de startups. Já anunciamos alguns
bilhões de novos investimentos privados no estado e
tivemos o melhor fevereiro desde 2011 na geração
de empregos em Minas. No meio ambiente, sancionamos imediatamente o projeto de lei vindo da
Assembleia Legislativa, e que torna mais rigorosa a
lei para atividade da mineração.
Outra inovação é o “Giro pelo Estado”, feito regularmente para conhecer a realidade, conversar com as
pessoas e buscar soluções com o olhar voltado para o
interesse público e dentro da realidade e diversidade
do nosso estado.
Com muito diálogo com prefeitos e prefeitas,
além de vereadores (as), com as bancadas de deputados (as) estaduais e federais e senadores, com
o Governo Federal, outros Estados, Poder Judiciário,
Ministério Público, Defensoria Pública, entidades de
classe e segmentos e a sociedade em geral, vamos
avançar ainda mais para termos um governo diferente
e um estado eficiente.
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VIGÍLIAS
Política em Montes Claros
Delegado e coordenador da Polícia Federal (PF) no Norte de
Minas, Marcelo de Freitas ocupou vários cargos importantes no
órgão. Natural da região, ele é advogado e, agora, deputado
federal. Esse é o perfil do parlamentar mineiro do PSL, mesmo
partido do presidente Jair Bolsonaro que, assumiu semana
passada, o importante cargo de relator da Comissão de Justiça
da Câmara Federal.
Cena um. Freitas é um dos nomes que, se a eleição fosse
agora, teria condições de desbancar o favoritismo do atual
prefeito de Montes Claros, Humberto Souto (PPS). Vai ser um
duelo de gigantes com certeza.

Maternidade enferma
É de dar dor o estado em que se encontra a tradicional maternidade Odete Valadares, na zona Oeste de Belo Horizonte,
que fica ao lado do luxuoso Hospital Mater Dei, na Avenida
do Contorno. Para se ter uma ideia, o muro está cedendo no
quarteirão da Rua Gonçalves Dias, o que forçou a interdição
do espaço. No geral, o aspecto é de completo abandono.
Uma pena.

MDB encurralado
É complexa a situação do MDB mineiro. Nas últimas eleições, a sigla diminuiu de tamanho, inclusive o seu presidente,
o veterano deputado Saraiva Felipe perdeu a eleição. Agora,
dos 12 parlamentares estaduais do passado, tem apenas 8 e
há uma perplexidade no ar em relação ao rumo a ser seguido.
Afinal não sabe se vai ser governo, se fica no muro ou parte
para oposição. Na avaliação dos veteranos da legenda, se
os emedebistas se aliarem ao governo Zema (Novo), estão
fadados a morrerem afogados.

PSDB se enrosca

Romeu Zema

lhar para frente e resgatar o orgulho de ser
mineiro. Essa é a nossa missão. Estamos
tomando medidas e trabalhando sem medir
esforços para, passo a passo, tirar Minas do
vermelho. Foram 100 dias que se passaram e muito
já foi feito com a visão e objetivos para o futuro.
Mesmo diante de um cenário negativo e de uma
crise financeira sem precedentes, o governo de Minas
resolveu fazer o que tem que ser feito para sairmos
do atoleiro. Enfrentar a crise com muito trabalho e
atuação em diversas frentes initerruptamente, com
bom senso, austeridade e foco no que mais importa,
que são os mineiros.
Com menos de um mês de governo, tivemos
que agir rápido para enfrentar a maior tragédia
em número de vítimas no nosso estado, com o
rompimento da barragem da Vale em Brumadinho.
Como pronta reposta, temos realizado a maior
operação de busca e salvamento já realizada no
Brasil, cobrado as responsabilidades sobre o desastre, amparado as famílias das vítimas e buscado
soluções para aprimorar a sustentabilidade da
atividade econômica que temos até no nome do
nosso estado: Minas Gerais.
Para tantas frentes de trabalho, criamos um
governo multitarefa com uma equipe de secretariado altamente competente e selecionada com as
melhores práticas de recursos humanos e que vamos
estender para os demais escalões com o programa
“Transforma Minas”. Inédito na administração pública brasileira, esse é o nosso projeto de seleção de
talentos, valorizando carreiras e capacidades técnicas.
Estamos economizando para sanar dívidas bilionárias. A diferença negativa entre receitas e despesas
prevista no orçamento deste ano é de R$ 11,4 bilhões.
Além de um rombo de cerca de R$ 35 bilhões em
dívidas. Entre elas, a contraída com as prefeituras,
com a retenção de repasses, que acabamos de renegociar antes de completarmos 100 dias. Foi aprovado
o plano, mediado pelo Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, para fazer esses pagamentos aos municípios.
Também revogamos o decreto editado pelo governo
anterior que criava a possibilidade de que os recursos
dos municípios fossem retidos.
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Outra grande sigla com problemas é o ex-tradicional e poderoso PSDB. Os seus filiados participam do governo estadual,
como Custódio Mattos, que é secretário de Governo, e Luiz
Humberto, o líder de Zema (Novo) na Assembleia Legislativa.
Mesmo assim, o futuro dos tucanos mineiros é incerto. O seu
antigo cacique, Aécio Neves, sequer pode aparecer aos eventos públicos de BH para orientar seus antigos correligionários,
já o senador Anastasia, invariavelmente, vem de Brasília, se
enfurna no seu apartamento no Lourdes, na capital mineira,
e se distancia de todos.

Crise financeira
“Sem acordo com o governo federal, a crise financeira do
estado tende a agravar ainda mais, pois, no curto prazo, não
vejo outra saída”, vaticinou o deputado Guilherme da Cunha.
Filiado ao partido Novo, o mesmo do governador Romeu Zema,
Cunha é o vice-líder do governo na Casa.

100 dias, sem nada
Na avaliação da jornalista Cristiana Lôbo, não há o que comemorar no governo de Jair Bolsonaro (PSL). “Foram 100 dias
de muitas falações e sem algo prático”, disse a comunicadora.

Militares sem preparo
Comentarista da TV Cultura, Fernando Botelho, ao ser
indagado, comentou que, em sua opinião, os 80 tiros disparados indevidamente pelos soldados do Exército em um carro
com vítimas fatais, no Rio de Janeiro, vem comprovar que a
presença das Forças Armadas nas ruas não faz o menor sentido.

Soldado do presidente
Sobre o projeto da Reforma da Previdência, em debate no
Congresso Nacional, o presidente Bolsonaro (PSL) resolveu escalar o seu melhor soldado para o combate, especialmente na
Câmara Federal, o ministro da Economia, Paulo Guedes. “De
pavio curto, Guedes pode fazer e acontecer. Contudo, é melhor
esperar o resultado de sua árdua missão, pois o resultado é
imprevisível”, comenta a professora de Direito Internacional
da USP Maristela Basso.

Custo do parlamentar
Seria bom os órgãos de investigações fazerem uma avaliação da informação do jornalista Ethevaldo Siqueira. Segundo
o comunicador, especialista em tecnologia, cada parlamentar
no Brasil tem o custo de manutenção equivalente a 50 políticos
na Suécia.

Salej sumiu
Aqui em Minas, no ano passado, o ex-presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) Stefan Salej era
figurinha fácil, concedendo entrevista à imprensa, escrevendo
artigos e, sobretudo, participando diretamente dos temas
relacionados à eleição da entidade. Só que, apesar de ter
influenciado o pleito da atual diretoria como torcedor e organizador, ele anda sumido dos meandros empresariais mineiros.

Governo sem união
“Falta união à equipe do governo federal e isso tem dificultado a atuação do presidente da República no Congresso
Nacional. Se não houver uma alteração de rota, a aprovação
de matérias polêmicas ficará cada vez mais difícil de acontecer”,
analisa a jornalista Natuza Nery.

Ministro massacrado
“Por ser polêmico, o ministro Paulo Guedes já desagrada
de imediato e sua presença na Comissão de Justiça foi um
verdadeiro massacre. O governo federal tem que proteger
melhor o seu pupilo”, sentencia o jornalista Gerson Camarotti.

E C O N O M I A
V I G Í LI A S DOBRADAS Supermercados mineiros cresceram
Faculdades sem compromisso
quase 2% no primeiro bimestre
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Presidente inconsistente
Sempre crítico quando o assunto é o presidente da República, o cientista político Ricardo Sennes acredita que Jair
Bolsonaro (PSL) deveria ser mais moderado, pois tem cometido
muitas gafes, inclusive, em suas viagens internacionais. Embora
tenha feito a crítica, o cientista não enumerou quais foram.

Política mineira
Continua na Assembleia Legislativa o rosário de reclamações contra as atitudes de auxiliares do governador Romeu
Zema (Novo), que continuam nos municípios sem avisar aos
deputados majoritários. Isso tem criado um ambiente hostil
que, por enquanto, tem-se colocado panos quentes no assunto.
Para os experientes na política ou se resolve a demanda ou a
situação ficará cada vez mais ácida.

Comunicação do governo
Os meios de comunicação estão comemorando a ida de
Roberto Bastianetto para a Secretaria de Comunicação Social
do governo mineiro.

Danilo nos bastidores
Consta dos bastidores que o ex-secretário de governo Danilo de Castro tem sido um enorme colaborador na intermediação do relacionamento entre o governo e os deputados na
Assembleia Legislativa, um trabalho voluntário e em parceria
com o líder do governo na Casa, Luiz Humberto. Mas, segundo
consta, a tarefa não tem sido nada fácil. O governo caminha
em uma direção e os deputados em outra.

Eleição em BH
Já existem movimentações fortes para as eleições em BH
no ano que vem. O senador do Democratas, Rodrigo Pacheco, já funciona como um coordenador da pré-campanha do
deputado João Vítor Xavier (PSDB) para ocupar o posto do
prefeito Alexandre Kalil (PHS).

PBH 2
Semana passada, ao fazer comentários na Rádio Itatiaia,
o famoso jornalista Eduardo Costa atalhou: “Se o prefeito
Kalil (PHS), que estava em Brasília buscando recursos para a
construção do metrô até o Barreiro, alcançar seu objetivo, com
certeza será um vitorioso e isso possibilitará sua reeleição sem
maiores esforços”.

Kalil no PSD?
Nos meandros políticos é tido como certa a ida do prefeito
de BH Alexandre Kalil (PHS) para o PSD, cuja sigla em Minas
é presidida pelo deputado federal Diego Andrade. A conferir...

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 convencer
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...

Expectativa é alta de 4% ao longo do ano
Loraynne Araujo

Páscoa nos supermercados

Variação regional – Janeiro x Fevereiro

A

lguns setores da economia estão
apresentando sinais de melhoras
e isso pode ser notado nas pesquisas. Uma delas é o Termômetro
de Vendas, estudo mensal da
Associação Mineira de Supermercados (AMIS)
com empresas de todos os portes do estado. O
levantamento mostrou que o crescimento nas
vendas dos supermercados mineiros foi 1,99%
nos dois primeiros meses deste ano em relação
ao mesmo período do ano passado.
Ademais, houve uma alta de 2,84% e 1,13%
em janeiro e fevereiro de 2019 se comparado com
o mesmo mês de 2018, respectivamente. Entretanto, se o contraponto for feito com o primeiro
e segundo meses deste ano, é possível observar
uma queda de 2,84%.
Para Antonio Claret, superintendente da
AMIS, o recuo apresentado de janeiro para
fevereiro era previsto. “Isso é normal, porque a
comparação é 28 dias contra 31 dias, então apenas nesse quesito temos quase 10% de diferença.
Além disso, o consumidor está um pouco reticente
com o momento econômico e outro fator que
influencia é o quanto foi investido nas férias. Ou
seja, quanto mais se gasta nesse período, menos
dinheiro haverá para outras coisas. Mas o que
causou maior efeito foi realmente menos dias
úteis em fevereiro”.
O superintende afirmou que o bom resultado
de 2019 é sinal de que este ano será melhor do que
2018. “Ano passado, os supermercados faturaram
R$ 35,8 bilhões e, para 2019, estamos esperando
um crescimento de 4%. Para que isso aconteça,
temos que necessariamente crescer mais do que
em 2018 e o primeiro bimestre já apresenta essa
melhora. Estamos em um bom caminho e os
números apurados nos levam a crer que vamos
alcançar a meta estabelecida”.

Variação média – MG
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Claret reitera que a Região do Vale do Rio Doce
teve o desempenho menor se comparado com
as outros locais porque ainda sente os efeitos da
queda da barragem de Fundão, que aconteceu
no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, no
dia 5 de novembro de 2015. “No ano passado,
o local havia dado sinais de recuperação e não
teve um desempenho tão negativo, como estava
acontecendo. Porém há uma dança de posições
das regiões e, por isso, não é possível ter uma
visão clara do todo. Por exemplo, o Norte teve um
desempenho melhor se comparado com o ano
passado, o que geralmente não acontece”.

Para a Páscoa deste ano, o levantamento
mostrou que as vendas do período deverão crescer
igual a 2018. Haverá aumento de 4% no consumo
de ovos de chocolates, enquanto que outros formatos, como barras e caixas de bombons, deverão
vender 6% a mais, mudança que tem ocorrido nos
últimos anos. Em se tratando de ovos, a procura
maior é pelos com até 150 gramas. Já em relação
ao pescado, espera-se um aumento de 7%.
Claret diz que o melhor desempenho nas
vendas vai acontecer por causa da retomada do
consumo dos ovos de chocolate. “O comércio
desse produto vinha caindo e agora estamos
falando de um crescimento de 4%. Os chocolates
de outros formatos também estão na mira dos
consumidores, pois eles querem produtos com
preços mais em conta”.
Para os empresários, outro fator que vai contribuir para um bom desempenho da Páscoa é que
ela vai acontecer mais distante do início do ano,
período de gastos elevados para os brasileiros. Em
2018, a festividade ocorreu no dia 1º de abril e todo
o restante da Semana Santa se deu ainda em março.
Em 2019, a Semana Santa será de 15 a 21 de abril.

Haverá aumento de 4% no
consumo de ovos de chocolates,
enquanto que outros formatos,
como barras e caixas de bombons,
deverão vender 6% a mais
Pixabay

De maneira sisuda, o historiador Jaime Pinsky, debatendo sobre diversos temas nacionais em um programa de TV,
atacou: “Existem muitas faculdades no Brasil que funcionam
com o objetivo puramente comercial, sem se preocupar com
o resultado principal que é educar as pessoas. O ensino não
pode ser um balcão, deve ser uma escola da vida”.

Desempenho regional
Além dos números gerais, o Termômetro de
Vendas também apurou dados das regiões. Eles
demonstram que, de janeiro para fevereiro, a
Região do Vale do Rio Doce foi a que apresentou
a maior queda (-3,16%), seguido pelo Sul (-3,16%)
e Centro-Oeste (-3,11%), respectivamente.

Roberto Luciano Fagundes
ENGENHEIRO, PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DE CVB-MG, PRESIDENTE DO CONSELHO DO
INSTITUTO SUSTENTAR E VICE-PRESIDENTE DA FEDERAMINAS – roberto@clan.com.br

Pedras no caminho
Na semana passada completaram-se os
100 dias de gestão do presidente Jair Bolsonaro (PSL), prazo institucionalizado pelo nosso
universo político como o marco para que um
novo governo federal, qualquer que seja, mostre a que veio. E, infelizmente, não há muito a
apresentar à sociedade, a não ser os esforços,
praticamente isolados num ambiente de quase
inação, do ministro Sérgio Moro, da Justiça, com
seu pacote anticrime, e de Paulo Guedes, da
Economia, com a Reforma da Previdência Social.
É indiscutível que ambos os projetos são de
extrema importância para o país, mas, diante
da emergência de mudanças no sistema previdenciário, o da segurança pública, embora em
tramitação paralela, na prática perdeu prioridade – de maneira informal, digamos –, o que
gerou alguns atritos entre Moro e o presidente
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM). Mas tudo foi
logo resolvido, e a iniciativa do ministério da
Justiça é agora examinada simultaneamente
na Câmara e no Senado.
Não há dúvida quanto à sensatez deste
arranjo. Afinal, trata-se de literalmente usar a
política para salvar a economia do país – aliás,
política e economia andam cada vez mais entrelaçadas. A Previdência Social consumirá este
ano R$ 768 bilhões, mais de 53% do total de
gastos previstos no orçamento da União para
este ano. Paralelamente, saúde, educação e
segurança pública, juntas, demandam R$ 228
bilhões, menos de 16% dos gastos totais. Segun-

do o ministro Paulo Guedes (cuja obstinação
quanto à premência das mudanças o levou,
inclusive, a enfrentar e reagir com veemência a
desaforos de parlamentares em recente debate
na Câmara Federal), a economia que a reforma
possibilitará, em 10 anos, será de R$ 1,1 trilhão.
Essa cifra, no entanto, já é contestada: de acordo
com relatório do Banco Santander, divulgado
por esses dias, a redução de gastos ficará em
pouco mais da metade: R$ 615 bilhões, segundo
os analistas da instituição.
O fato é que as expectativas do mercado
com relação à reforma são enormes, ainda que
cautelosas. Um exemplo deste “pé atrás”: logo
depois da posse do presidente, pesquisa de uma
empresa de consultoria econômica indicou haver, por parte de grandes corporações multinacionais, a intenção de investir um montante de
R$ 300 bilhões na economia brasileira, apoiada
na percepção do que estaria por vir. Apostava-se numa sólida retomada do desenvolvimento
econômico, ancorada na consecução das várias
reformas que o novo governo anunciava. Hoje,
100 dias passados, o otimismo de investidores
e das grandes corporações deu lugar a uma
prudente cautela – e nem se fala mais naqueles
R$ 300 bilhões. O motivo é óbvio: a Reforma da
Previdência Social, condicionante das demais
e sustentáculo dos planos de crescimento econômico e de desenvolvimento social, continua
empacada e é muito pouco provável que seja
aprovada nos prazos estimados.

Há muitas pedras no caminho e, a cada dia,
outras nele vão se amontoando. Tem havido
pouca sincronia entre Executivo e Legislativo,
com enorme potencial para gerar dissensões
na própria base de sustentação do Governo,
cujo alinhamento interno vem se tornando
cada vez mais frágil, e, também, percebe-se
a nítida emergência de interesses político-partidários, quando não pessoais, de “vender
caro” a reforma. Este contexto é extremamente
negativo, não apenas em razão de um previsível esgotamento do erário público mas,
principalmente, para os próprios cidadãos, na
medida em que qualquer entrave pode trazer
longos adiamentos no processo de viabilização
socioeconômica e financeira do sistema. Num
caso extremo, esses fatores, em conjunto, podem mesmo sepultar em caráter definitivo o
nosso sistema previdenciário. Nesta hipótese,
as desigualdades sociais se acentuariam de tal
forma que o Brasil se tornaria, simplesmente,
uma nação inviável.
Apesar de tantos transtornos, o ministro
da Economia vem demonstrando que tanta
confusão, acompanhada por pressões de toda
parte, não tem afetado a sua disposição em
dialogar, conversar, convencer, brigar (como foi
naquela desavença com deputados) e avançar
para a consecução das mudanças. Mesmo com
o acirramento de ânimos que provoca e com
as postergações que prenunciam delongas
além do prazo desejado, algo a meu ver inevitável, ela acabará por acontecer, se houver
serenidade e desprendimento. Senão, que
Deus nos acuda.
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“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
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Leíse Costa
Não é raro ouvir de um jovem que
seu pontapé para a vida adulta inclui
concluir o ensino médio, conseguir
um emprego e começar uma faculdade. O cenário do mercado de trabalho
no Brasil, entretanto, atropela de
frente o sonho de uma parcela desses
jovens. O número de pessoas de até
24 anos que desistiram de procurar
emprego triplicou desde 2014. No
final do ano passado, já eram mais de
1,76 milhão de jovens nessa condição.
Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
compilados pela consultoria LCA. O
levantamento revela que o desalento
atingia 600 mil jovens até setembro
de 2015. Em 3 anos, o número de
jovens desalentados chegou a mais
de 1,5 milhão.
O doutor em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) Fabrício Missio explica que,
quando o desemprego está alto e
o grau de utilização da capacidade
está baixa, o que significa que existem recursos ociosos nas empresas,
como máquinas paradas, o número
de vagas criadas é limitado e, portanto, a tendência é que o desemprego
não diminua. “Outro fator é que
quando a taxa de desemprego é
elevada, pessoas mais qualificadas
estão mais dispostas a aceitar vagas
de trabalho em condições inferiores
de remuneração. A concorrência
aumenta, sendo que o jovem tem

lho. “Estou acima do peso e, às vezes,
tem aquela vaga que você vê que se
encaixa no perfil, é chamada, mas
quando vou entregar meu currículo
pessoalmente, me eliminam”, relata.
Atualmente, sua única fonte de renda
é a pensão alimentícia do filho paga
pelo ex-companheiro.

Reforma Trabalhista

ampla desvantagem. As empresas
sabem disso e aproveitam para
contratar pessoas mais qualificadas”,
completa.
Isso explica os dados divulgados
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) que registra
uma retração de 1,3% na ocupação
no trimestre móvel encerrado em
janeiro, o que significa que o grupo
entre 18 e 24 anos possui a menor
probabilidade de ser contratado e
tem a maior chance de ser demitido.

Dança da informalidade
De acordo com Lúcia Garcia,
economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos

Socioeconômicos (Dieese) e especialista em mercado de trabalho,
jovens nessa situação aceitam empregos precários e se envolvem em
esquemas de prestação de serviços,
em que assumem uma relação aparentemente contratual. Por exemplo,
quando entregadores ou motoristas
de aplicativos, na qualidade de fornecedores finais dos serviços, mantêm
um relacionamento com outra
empresa, em geral de maior porte,
organização e autonomia financeira.
“O trabalhador vinculado à
chamada economia de plataforma,
assume todos os riscos e ‘abre mão’
de segurança. Sob a perspectiva de
uma trajetória ocupacional, redunda
em um arco de inseguranças e/ou

precarizações, pois, com baixas e irregulares remunerações, não há como
dedicar parte do tempo ao estudo e
qualificação”, acrescenta Lúcia.
Audilaine Pereira, 24, cujo último trabalho formal foi como
cuidadora de idosos em Coronel
Fabriciano, no Vale do Aço, conhece
essa realidade. Há um ano desempregada, a rotina é a mesma.
“Procuro, mando currículos e nada.
Só porta na cara”, conta.
Na falta de esperança de encontrar trabalhos na área que costumava
atuar, enviou também currículos para
atendimento no comércio, entretanto,
ao notar preconceito nos processos de
seleção, desistiu, no momento, pela
procura de um novo posto de traba-

Para Lúcia, a Reforma Trabalhista, em vigor há 1 ano e cinco
meses, é consequência e não uma
causa da situação atual. “Claro que
determinados segmentos da economia de menor escala sofrem mais e
tiveram piorada a sua condição com
a reforma, mas temos muitos outros
fatores envolvidos na estagnação
brasileira”.
Missio acredita que analisar o
papel da reforma sobre a dinâmica
do emprego/desemprego é precipitada. “No entanto, o que é perceptível é que a solução vendida pelo
governo anterior, que apontava a
reforma como pré-requisito para a
retomada do emprego e a redução
da informalidade, não se concretizou. Na verdade, a informalidade
tem aumentado”.
Para o economista, muitos trabalhadores têm optado por realizar
atividades por conta própria, por
um lado, porque os salários pagos
nas atividades formais são baixos
e, por outro, porque com o fim dos
direitos trabalhistas, muitos entendem que não compensa trabalhar
no sistema tradicional. “É a ideia de
ser autônomo, não ‘ter patrão’”, diz.

Saúde mental
Criada pelo IBGE para se referir a
parcela da população que não tem
esperança de encontrar emprego, a
expressão “desalentados”, segundo
explica a mestre em psicologia e
professora da PUC Minas Elisiene
Fagundes, vai além de uma fonte
de renda.
“Entre os impactos na saúde
mental dos jovens, além da desistência do trabalho, há uma renúncia
do próprio projeto de vida, pois o
jovem se vê impossibilitado de fazer
planos futuros. Faz com que ele
tenha a sensação de não ter o seu
lugar na sociedade, já que podemos
considerar o trabalho como um
aspecto importante na constituição
do sujeito”, ressalta.
Sobre maneiras do jovem reorganizar seus pensamentos em momentos de desesperança, a psicóloga
levanta a questão: “Podemos sugerir
tratamentos psiquiátricos ou mesmo
psicoterapia, mas precisamos refletir
alguns pontos: Com que condições
esse jovem pagará o tratamento?”.
E conclui. “A ergonomia pensada
nos moldes franceses pressupõe que
não é o trabalhador que deve se adaptar a uma máquina, mas o contrário.
Se levarmos esse pensamento ao fenômeno do desalento, podemos dizer
que há um risco de potencializarmos
a precarização do trabalho ao fortalecermos o jovem a buscar formas
de adaptação. Ele pode acabar por
aceitar qualquer coisa no mundo do
trabalho, renunciando, dessa forma,
às suas vontades e sonhos”.

Setor criativo impulsiona
economia em Minas Gerais
Romeu Zema (Novo) assumiu a
gestão do governo de Minas com
a difícil missão de reerguer um
estado aparelhado, burocrático e
deficitário - para 2019, está previsto
um déficit bilionário no orçamento
fiscal estadual. O panorama não é
nada favorável e, ciente de todas as
dificuldades impostas, o governo
tem buscado meios para retomar
a credibilidade e o crescimento
econômico. Uma das alternativas,
já sinalizada pelo estado nestes
primeiros 100 dias de gestão, é
apostar no setor produtivo criativo.
A economia criativa compreende a exploração de atividades
que englobam, por exemplo, o
audiovisual, o patrimônio cultural,
a gastronomia, a moda, o design,
o artesanato, a arquitetura, a
publicidade e as startups. Juntos,
todos estes segmentos geram mais
de 450 mil empregos no estado e
são responsáveis por 9,84% das
vagas na economia criativa no
Brasil, segundo levantamento do
P7 Criativo publicado em outubro
do ano passado.
O estudo indica ainda que a
economia criativa gera R$ 788
milhões em renda mensal para os
mineiros. A gerente de Inteligência
Competitiva da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
(Fiemg), Gabriela Ferreira Franco,
ressalta a capacidade da indústria
criativa de gerar valor. “Há um
esforço específico com objetivo
de promover negócios que têm a
criatividade, a inovação e o conhecimento como ingredientes para a

O estudo indica
ainda que a
economia criativa
gera R$ 788
milhões em
renda mensal
para os mineiros
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Unsplash

Desalentados: 1,76 milhão de jovens
desistiram de procurar emprego

Analista do Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas
de Minas Gerais (Sebrae Minas),
Anderson Costa Cabido

geração de valor. A economia criativa tem o potencial de transformar
ativos intangíveis, como cultura e
a criatividade local, em produtos e
serviços de valor agregado”, avalia
Gabriela.
Na visão do analista do Serviço
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas de Minas Gerais (Sebrae
Minas), Anderson Costa Cabido,
a economia criativa poderá representar a principal estratégia
de diversificação econômica do
estado. “As estatísticas comprovam
essa tendência, necessitando uma
articulação dos principais atores
para acelerar esse processo e oferecer uma efetiva, viável e poderosa
alternativa para a diversificação
econômica”, acredita o analista,
que realiza atendimentos especializados aos empreendedores que
atuam, ou desejam atuar, neste
setor.
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A NI V E RS A RI A NT E S

Sérgio Moro tem confidenciado a amigos que o Brasil pode viver
momentos difíceis se o Supremo Tribunal resolver acabar com a prisão
em segunda instância.

Domingo, dia 14 de abril
Coronel José Luiz Costa
Jornalista Milton Luca de Paula
Jornalista Júnior Moreira - Rádio Itatiaia

A CBF quer regulamentar a compra de clubes por empresas, dando
como exemplo o Redbull e o Bragantino, que já funciona nessa base.

Segunda-feira, 15
O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL), Fabrício Queiroz
continua em São Paulo e o seu depoimento ao Ministério Público do Rio
está caindo em esquecimento.

QUEM TE VIU E QUEM TE VÊ - A Cidade Administrativa está virando um verdadeiro
lixo. O gramado, outrora bem cuidado, está virando um matagal e o serviço de manutenção não está funcionando. Além disso, há banheiros interditados, tetos de gesso
caindo, buracos na rodovia que fica no entorno do complexo e os estacionamentos
estão abandonados, principalmente os destinados aos visitantes. Nós sabemos que
o governo de Minas passa por dificuldades, mas o serviço de reparo do complexo
administrativo deveria estar funcionando, porque, desde que foi inaugurado, tem
uma pessoa responsável por sua administração. Mas, como o governador Romeu
Zema (Novo) acha que todas as despesas são luxo e mordomia, é bem provável que
o cuidado com o local esteja dentro desse conceito. Outro dia vazou a informação
de que ele vai acabar com algumas escolas de tempo integral, pois isso possibilitará
economia na merenda servida aos alunos. Zema vem administrando o estado como
um empresário que, para enxugar despesas, dispensa funcionários, manda desligar a
energia elétrica e fechar as torneiras para não gastar água. O governador se esqueceu
de que o mais importante da crise é defender um maior desenvolvimento econômico
de Minas que, naturalmente, vai se transformar em mais arrecadação, mais emprego
e o aumento do poder aquisitivo do povo mineiro.

Afonso Ligório de Paula
Delegado e ex-deputado Edson Moreira
Jornalista Otaviano Lage

Quarta-feira, 17
Jornalista Eustáquio Ramos – Rádio Itatiaia
Jornalista Priscila Mendes - Rádio Itatiaia

MODERNIZAÇÃO DA ECONOMIA - Dois empresários conversavam e concordaram que, apesar da crise que se abateu sobre o país, a modernização
da economia também provocou desemprego. Eles exemplificaram que nas
suas empresas muitas vagas foram suprimidas com a entrada de máquinas
que sozinhas estão fazendo o serviço de vários funcionários. Só na fábrica de
um dos empresários, a tecnologia acabou com o emprego de 200 pessoas.

No Mercado
Central, que este
ano comemora
90 anos, os
jornalistas Sérgio
Moreira e o
presidente da
Rádio Itatiaia,
Emanuel Carneiro,
que são amigos
de longa data,
se encontraram
para bater papo

Quinta-feira, 18
Márcio Roberto – Brumadinho
Moacir Figueiredo - Nova União
Publicitária Raquel Lobo

Sexta-feira, 19
Coronel Natal
Empresário Joaquim Gaspar
Dilton Dias – Rei da Feijoada

Sábado, dia 20
Marcelo Dias - ex-prefeito de Sabará
Claudio Bento de Souza
Engenheiro Oszenclever Camargo

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

Lugar de criança é
no Sesc Palladium!
Em abril, o centro cultural terá contações de histórias e espetáculos
Henrique Chendes

SENTIMENTO - A morte de Geraldo Antônio Marquezani, diretor e fundador da
Classic Nature, causou pesar no meio empresarial mineiro. Ele estava pescando no
Rio Paracatu com uns amigos, sentiu-se mal e caiu dentro da água. Seu corpo foi
encontrado 24 horas depois. Marquezani foi jogador do América e seu pai, o saudoso
Tilim, jogou no Sete de Setembro.

Terça-feira, 16

Até que enfim a bancada mineira no Congresso e o prefeito Alexandre
Kalil (PHS) vão recomeçar a cobrar o metrô do Calafate ao Barreiro. É válido
lembrar que 30% das obras desse ramal foram feitas ainda no governo
Fernando Henrique Cardoso. Já na era de Lula e Dilma, o metrô de Belo
Horizonte não andou nem um metro.

Arquivo Pessoal

A presidente da Fundação de Auxílio a Investigação e Desenvolvimento Científico e Tecnológico Sustentado (Fundecit), Jacqueline Ávila Ribeiro, foi recebida no gabinete do
ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, em Brasília

Empresário Hamilton Guerra
Rafael Moreira Guimarães
Abdo Carim

Festa do Pijama
O Sesc Palladium está aberto
a todos. E cada vez mais apresenta uma programação pensada
especialmente para os pequenos
e suas famílias. Neste mês, dois
espetáculos da 1ª edição do FeNAPI
(Festival Nacional de Arte para as
Infâncias) estão em cartaz: no dia
16, será apresentado Procurando
Firme, do Coletivo Aberto, uma
peça inspirada na obra homônima
de Ruth Rocha, para o público
infantil e infantojuvenil. Já no dia
21, é a vez do Grupo Oriundo de
Teatro trazer um evento muito
aguardado, A Festa do Pijama, que
convida as famílias a tirarem seus
pijamas de casa e participarem
dessa grande festa com muita
brincadeira e diversão!
No dia 20, o Palladium também recebe Baby Shark, que atualmente é o fenômeno internacional
mais curtido no YouTube, em um
musical divertido e que acontece
no fundo do mar, com toda a
família tubarão.

Confira e participe!
16/04: Espetáculo Procurando Firme,
com Coletivo Aberto
Inspirado na obra homônima de Ruth
Rocha, Procurando Firme explora a linguagem épico-dramática para o público
infantil, parodiando e questionando os
velhos valores do mundo das princesas.
Com muita música e agilidade, introduz o
pensamento feminista ao público infantil.
A apresentação será às 14h30, no Grande
Teatro, com entrada por R$ 5 (inteira)*.
20/04: Espetáculo
Baby Shark - O musical
No Brasil, Baby Shark virou o tema
infantil mais comentado e buscado do
momento! Depois de ter sua última
versão lançada no YouTube, conta hoje
com mais de dois bilhões de visualizações
e já faz parte do Hot 100 em 31º lugar da

Billboard. Mesmo criado para crianças de
até três anos, a melodia se tornou tão
popular que já ganhou diversas versões,
inclusive para adultos. O espetáculo será
realizado às 17h, no Grande Teatro. Ingressos a partir de R$ 50 (inteira)*.
21/04: Espetáculo A Festa do Pijama,
com Grupo Oriundo de Teatro
O espetáculo cênico-musical A Festa
do Pijama é uma grande celebração ao
mundo da criança, povoado por brincadeiras, disputas, histórias e estados
emocionais todos próprios do universo
infantil, como a pirraça e o medo de
assombração. Tudo revelado e vivenciado
por atores em cena e com trilha sonora
executada ao vivo. A apresentação acontecerá no domingo (21/04), às 18h, no
Grande Teatro. Ingressos a R$ 5 (inteira)*.

*Trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes
com o cartão do cliente Sesc têm 60% de desconto no valor da inteira.

SAÚDE E VIDA

EDIÇÃO DO BRASIL
13 a 20 de abril de 2019

7

Em Minas, dengue já acometeu
quase 100 mil pessoas este ano
Da redação

s casos de dengue têm
aumentado consideravelmente no estado, deixando toda a população
em alerta. Dados da Secretaria de
Estado de Saúde de Minas Gerais
(SES-MG) apontam que, até o dia 8
de abril, foram registrados 99.599
prováveis casos (confirmados e
suspeitos).
Ao todo, 12 pessoas morreram
por causa da doença, sendo uma
em Arcos, seis em Betim, uma em
Paracatu, duas em Uberlândia e
duas em Unaí. Ainda existem 33
óbitos sendo investigados. A SES
ressalta que as mortes foram ao
longo de 2019 e não, necessariamente, recentes.
A coordenadora do Programa
Estadual de Controle das Doenças
Transmitidas pelo Aedes SES-MG,
Márcia Ooteman, explica que o
estado já viveu três grandes epidemias da doença, em 2010, 2013 e
2016, e que 2019 segue a tendência
desses anos, porém com menor
intensidade. “No entanto, o número de ocorrências ultrapassou o
de casos registrados em anos não
epidêmicos”.
Ela adiciona que 80% dos focos do Aedes aegypti, mosquito
transmissor da doença, estão nas
residências. “O período de chuvas
e calor é o cenário ideal para sua
proliferação. Por isso, cada cidadão

80% dos focos do Aedes aegypti,
mosquito transmissor da
doença, estão nas residências

deve contribuir para que o ambiente
doméstico esteja livre deles. É fundamental que a população tenha
essa consciência e tome atitudes
simples, mas que ajudam a minimizar os criadouros”.
A coordenadora exemplifica
o que pode ser feito para isso:
“Manter caixas d’água vedadas,
guardar pneus e garrafas em locais cobertos, manter ralos limpos
e fechados e descartar adequadamente o lixo. Além disso, o cuidado com as calhas, evitando que
folhas e sujeiras se acumulem,
também auxilia. Os pratinhos de
plantas precisam ser eliminados e
os bebedouros de animais devem
ser limpos diariamente. Também
é recomendável limpar piscinas e
fontes de água, bandejas de geladeira e ar condicionado”.

Márcia acrescenta que o plano
estadual de contingência das doenças transmitidas pelo Aedes está
ativo e que os indicadores estão sendo
monitorados desde outubro do ano
passado. “O estado fornece, de forma
complementar, medicamentos para
tratamento dos pacientes com dengue
em municípios em epidemia. Envia
equipes para realização de intensificação das ações de campo em conjunto
as locais, realiza capacitações para
médicos e enfermeiros sobre manejo
clínico dos pacientes com arboviroses
e disponibiliza inseticidas e equipamentos para aplicação dos mesmos”.
Além disso, é realizado um monitoramento dos indicadores municipais
do Programa de Monitoramento das
Ações de Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais (PROMAVS). “Um
deles trata sobre a obrigatoriedade
de cadastro dos agentes de combate
a endemias no Cadastro Nacional de
Estabelecimento de Saúde. Isso gera
continuidade nas ações de prevenção
e controle de arboviroses”.
Fora as ocorrências de dengue,
Minas Gerais registrou também 1.077
casos prováveis de febre chikungunya
e 381 de zika, até o momento não
foram registradas mortes por essas
duas doenças. Segundo o infectologista Guilherme Lima, as três doenças
são diferentes, mas causam manifestações semelhantes. “O próprio vírus
tem semelhança entre si. A gente
não consegue diferenciá-las pelos
sintomas, o diagnóstico vem por meio
de exames”.

Mariana Peixoto
Vice-presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia
Contato: aline@zoomcomunicacao.com.br

Doenças reumáticas e febre amarela
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ZIKA

CHIKUNGUNYA

Febre alta

Febre baixa

Dor incapacitante nas articulações

Dor de cabeça e no corpo

Dor nas articulações

Febre

Dor atrás dos olhos

Dor muscular

Dor nas costas

Perda de apetite

Dor de cabeça

Erupções cutâneas

Manchas na pele

Dor atrás dos olhos

Fadiga

Náuseas e vômitos

Conjuntivite

Náuseas

Tontura

Erupções cutâneas que podem coçar Vômitos

Extremo cansaço

Dor abdominal

Em relação a dengue, ele esclarece que se trata de uma doença que
requer cuidado. “Todas as pessoas
infectadas correm riscos. Ela possui
quatro sorotipos, ou seja, o mesmo
vírus pode trazer quatro formas da
patologia e todas podem ser graves”.
Há quem diga que, quando
infectado uma vez, a segunda pode
ser mais grave. Porém, o infectologista elucida que isso é relativo. “Isso
acontece porque, na primeira infecção, o organismo cria anticorpos que
são temporariamente efetivos para
todos os sorotipos, mas com o passar
do tempo, eles falham e, quando
infectado novamente, a entrada do
vírus fica mais fácil, o que propicia
uma manifestação mais grave. Mas
não é uma verdade absoluta”.
Ele acrescenta que, se a pessoa
já está com a doença, o ideal é
seguir o tratamento. “A primeira
coisa é tentar o diagnóstico rápido

e precoce. A recuperação envolve,
principalmente, a hidratação, porque
a dengue desidrata e é preciso repor
o líquido. Alguns pacientes, inclusive,
necessitam dessa reposição intravenosa”.
As “receitinhas da avó” não
anulam a ida ao médico. “O suco
de inhame é popular para esse
tratamento. Pode ser que não faça
mal, pois são alimentos presentes no
nosso dia a dia, mas o ideal é buscar
um médico”.
O especialista finaliza com um
alerta. “As pessoas devem evitar o
automedicamento, pois, algumas
substâncias não são indicadas
para tratar a doença”, conclui.

Susto
A enfermeira Jéssica Pires foi
acometida pela dengue. Essa é a
segunda vez que ela é infectada pelo

Dor de cabeça
vírus. “Comecei a sentir os sintomas
e logo soube que estava doente de
novo. Fui ao médico e o diagnóstico
se confirmou, segui tudo à risca,
me hidratei, fiz repouso, mas não
adiantou, eu só piorava”.
Ela conta que sentiu fortes dores
de cabeça e, por fim, não conseguia
mais se alimentar. “Voltei ao hospital e soube que meu quadro havia
evoluído para uma dengue hemorrágica. Minhas plaquetas baixaram
e precisei de transfusão de sangue.
Foram dias horríveis que não desejo
para ninguém”.
Jessica, que está curada, disse
que reforçou os cuidados. “Troquei
as telas da janela, comprei repelente
e fiz uma faxina reforçada em casa.
Minha residência não é um foco
do Aedes e espero que todos se
conscientizem e façam o mesmo,
pois o combate é um trabalho de
formiguinha”, finaliza.

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG
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na infância, somada a um reforço entre adultos, a cada
10 anos. No entanto, a
recomendação atual da Organização
Mundial da Saúde
(OMS) é de que
apenas uma dose
gere imunidade duradoura. A eficácia
da vacina é de 98%.
Fica a dúvida sobre quem são as pessoas que não podem vacinar.
Como regra geral, não devem
ser vacinadas as crianças abaixo de 9 meses, idosos acima de
60 anos, gestantes e as pessoas
com comprometimento do sistema imunológico, como quem
tem doença reumatológica
imunomediada, como artrite
reumatoide, lúpus, esclerodermia, vasculites e espondilite
anquilosante. Os indivíduos
tratados com imunossupressores devem ter atenção especial
e somente ser imunizados com
indicação médica.
As pessoas clinicamente estáveis, sem medicamentos, ou
em uso apenas de corticoide tópico, podem se vacinar. Quem
possui a doença controlada ou
levemente ativa em uso de hidroxicloroquina, sulfassalazina,
metotrexato ou leflunomida,
deve ser avaliado pelo reumatologista para análise.
Quem não pode se
vacinar são as pessoas com alta atividade de doença,
mesmo que sem
medicação no momento, indivíduos
com dose de prednisona acima de 20
miligramas ao dia por
mais de 14 dias, aqueles
que estejam em pulsoterapia

Di
vu

O verão estimula a circulação dos mosquitos transmissores da febre amarela, aumentando o risco de transmissão.
A baixa demanda pela vacinação deixa o Ministério da Saúde
em alerta para o risco de um
novo surto de febre amarela,
assim como aconteceu no ano
passado. É preciso alertar que
nem todas as pessoas podem
se vacinar e isso gera algumas
dúvidas. A vacina é composta
por vírus vivos e, embora seja
muito segura para a população geral, pode originar o
adoecimento de pessoas com
comprometimento do sistema
imunológico, sendo por tanto,
contra indicada.
As cidades recém-afetadas
e com amplo adensamento
populacional, como as regiões
metropolitanas de São Paulo,
Rio de Janeiro e Minas Gerais,
ainda apresentam um grande
número de pessoas sem imunização. Conforme o Sistema Único de Saúde (SUS), esse público
já soma mais de 1,8 milhão de
pessoas em Minas e a vacinação é a maneira mais eficaz e
segura de prevenção. Deve-se
observar que o Brasil praticava
um processo com duas doses

DENGUE

com uso de metilprednisolona
e o uso de micofenolato de
mofetila, ciprosporina, ciclofosfamida, azatioprina, tacrolimus, entre outros. As pessoas
usando inibidores de JAK, como
o tofacitinib e-ou medicamentos imunomoduladores biológicos, como adalimumabe,
certolizumabe pegol, etanercepte, infliximabe, golimumabe, rituximab, tocilizumabe,
abatacept, ustequinumabe,
secuquinumabe, não devem
se vacinar.
Indivíduos que ainda iniciarão a terapêutica com essas
medicações devem respeitar
o intervalo de quatro semanas após a vacinação e quem
já usa a medicação, mas que a
suspensão da mesma é necessária para a vacinação, deve
respeitar o intervalo de quatro
a seis meias vidas do medicamento, sendo necessária uma
avaliação com o reumatologista para calcular esse intervalo.
Vale alertar que a prevenção
é sempre o melhor remédio.
Independentemente do estado
vacinal, a recomendação é o
uso rotineiro de repelentes
e evitar áreas de mata e de
floresta.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

• Férias
• Feriados

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

Fonte: Minha Vida

O

Pixabay

12 pessoas morreram e 33 óbitos são investigados
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Salário pode aumentar até 118%
para profissionais com pós-graduação

N

ão é novidade que um
bom currículo se destaca
no mercado de trabalho.
Prova disso é que uma
pesquisa realizada pela Catho Educação apontou que o aumento salarial
para pessoas que investem em cursos
de pós-graduação, como especialização e MBA, pode chegar a até 118%.
De acordo com o gerente da
Catho Educação, Fernando Gaiofatto, o profissional que deseja crescer
na carreira deve se especializar
cada vez mais em seu campo de
atuação. “A especialização pode
ser a chave necessária para dar
um novo passo na carreira e é uma
das maneiras mais eficientes de se
destacar no ambiente de trabalho”.
Ele adiciona que o diferencial
da pós-graduação é aprofundar os
conhecimentos em determinada
área. “Isso possibilita que a pessoa
se desenvolva mais rapidamente
no campo que deseja atuar ou
já atua. Um exemplo é um administrador que quer se tornar
um mercadólogo. Com a pós, ele
sinaliza ao mercado esse anseio
passando do setor de finanças ao
de marketing por meios de cursos
de qualificação”.
Contudo, segundo Gaiofatto,
em termos de volume de matrículas, a pós ainda tem menos penetração entre os brasileiros. “O que
faz a especialização ser um grande
diferencial para o profissional, já
que o número dos que alcançam
esse nível de escolaridade é mais
reduzido”.

Foi buscando esse diferencial
que a analista em administração
Laísa Barros decidiu fazer uma
pós-graduação. “Já trabalhava na
empresa há 3 anos e uma vaga
em um cargo mais alto estava para
abrir, porém a pessoa precisaria ter
pós. Foi então que meu chefe me
disse que, se entrasse no curso,
poderia concorrer”.
Laísa pesquisou uma área que
coincidisse com a vaga e com o
que buscava. “Três meses depois
entrei no processo seletivo, consegui passar, em 2 anos estava
formada na pós e com um salário
40% mais alto”.

Pixabay

Da redação

Como se preparar?
O gerente da Catho explica que
a pós já pode ser pensada desde a
graduação. “É importante que o
estudante busque enxergar onde
atuará no mercado quando se
formar. Mesmo dentro das diversas
carreiras existentes, há nichos de
atuação que podem ser melhor
aproveitados com as ferramentais
aprendidas em uma pós”.
Após a conclusão da faculdade,
é importante um olhar geral sobre
determinadas áreas. “Esse desejo
pode surgir durante o próprio curso
por meio das matérias aprendidas,
no meio de um estágio ou, até mesmo, pela vontade de se atualizar em
um segmento específico. O ideal é
estar sempre buscando por mais
conteúdos relacionados a sua área”.
É o que tem feito a estudante
de psicologia Juliana Marçal. Ela
conta que, após fazer um estágio
na área de Recursos Humanos,

Especialização pode ser uma maneira de se sobressair no mercado
deseja seguir nesse campo. “Penso em trabalhar com gestão de
pessoas dentro de uma empresa.
Essa área está bem popular e
imagino que a pós será um bom
investimento”.
No último período do curso, ela
já estuda as possibilidades. “Consultei, inclusive, meus professores
sobre meu desejo e fui orientada
por eles. Já estou aproveitando
para pesquisar preços e juntar um
valor para conseguir arcar com os
custos sem ficar apertada”.

Os 6 cursos mais procurados para a pós-graduação
Meio Ambiente
e Sustentabilidade

Tecnologia da Informação

Gestão de Pessoas

Direito ambiental

Enfermagem do Trabalho

Logística empresarial
Fonte: Instituto Brasileiro de Ensino

O Parlamento Jovem de Minas
(PJ Minas), programa de formação
política de estudantes do ensino
médio, promovido pela Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG),
contará com a parceria de 94 Câmaras municipais em 2019.
Os alunos vão debater a discriminação étnico-racial, tema escolhido pelos próprios participantes
do programa, no ano anterior.
O lançamento desta edição foi
realizado no Salão Nobre do Parlamento mineiro, no dia 12.
Participaram da solenidade
o presidente da ALMG, deputado

colegio.redebatista

Agostinho Patrus (PV), e demais
parlamentares, em especial, os
membros que integram as comissões relacionadas mais diretamente ao tema do PJ Minas: Participação Popular; Direitos Humanos;
Educação, Ciência e Tecnologia;
Esporte, Lazer e Juventude; Cultura; e Segurança Pública.
“O Parlamento Jovem de Minas,
que está em sua 16ª edição, é uma
iniciativa importante de educação
política e uma parceria já consolidada com as câmaras municipais.
Acreditamos que a ALMG, com o
projeto, demonstra qual é o papel

colegio.redebatista

Colégio Batista Mineiro

UNIDADES: BH Floresta, BH Buritis, BH Castelo,
Betim, Ouro Branco e Uberlândia

Divulgação

Assembleia lança Parlamento Jovem Minas 2019
do Legislativo na democracia; que
todos fazemos política e que, por
meio dela, definimos as prioridades
sociais”, ressalta Patrus.
Foram convidados os presidentes das câmaras municipais e
representantes da PUC Minas, instituição também parceira. Além de
discutir os desafios para o enfrentamento de tão complexo problema,
os alunos poderão conhecer ainda
os instrumentos de participação no
Poder Legislativo.
A gerente-geral da Escola do
Legislativo, setor que realiza a
coordenação técnica do programa,

Ruth Schmitz de Castro, afirma que
a solenidade de lançamento marca
o encontro da ALMG com as câmaras, oportunidade em que são
compartilhadas as experiências
daqueles que já participaram de
outras edições e as expectativas
dos que vão participar pela primeira vez.
“Ouvir dos participantes relatos
sobre a repercussão do PJ em suas
cidades renova o fôlego e o entusiasmo para ir em frente, dando
suporte conceitual e metodológico
aos coordenadores municipais e
regionais”, salienta Ruth.
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Buteco do Maranhão dá
largada ao Botecar 2019
Leíse Costa

Valdez Maranhão

Há 13 anos de portas abertas, o
Buteco do Maranhão tem aptidão
para reunir amigos e na abertura
do Botecar de 2019, na noite de
quarta-feira (10), não foi diferente.
O boteco faz parte do time de 35
tradicionais bares da capital que
participam da 6ª edição do festival,
que esse ano homenageia nos
sabores uma tradição secular do
estado: o congado.
Valdez Maranhão, repórter
fotográfico e proprietário do bar,
reuniu homenagem e humor no
nome do prato da Casa: “Mara-

nhão enfumaçado”. A porção de
maçã de peito ao molho de vinho
com champignon e essência de fumaça vem acompanhada de pães e
serve duas pessoas, por R$ 34,90.
Participante desde a 1ª edição,
Maranhão mantém boas expectativas em relação à competição.
“É um festival com aptidão em
conquistar clientes porque abrimos
as portas para novas pessoas, diferentes daquelas que já são clientes
assíduos. Nosso atendimento é de
primeira para que lembrem de nós
e retornem a nossa casa”, diz.
Macoud Patrocínio, comerciante do ramo cervejeiro, esteve presente especialmente para degustar

O deputado estadual Mauro Tramonte (PRB) e Wagner Espanha,
diretor comercial da Record Minas, prestigiaram a abertura do festival

a porção. “É um prato diferenciado
daqueles que temos visto em bares. Até na própria brincadeira da
escolha das palavras ‘Maranhão
enfumaçado’, que vem do alimento defumado, aquela coisa mineira
que a gente gosta tanto. E a maçã
de peito está fantástica, derrete na
boca, que fica ainda mais saborosa
com a pimenta biquinho e o molho de vinho. Agrada o mineiro!”,
avaliou.

“Recebemos a notícia com muita satisfação. Isso nos dá a confiança
de que estamos no caminho certo.
Buscamos com criatividade e eficiência, fazer uma gestão séria, ética
com o objetivo de melhorar a vida
da população. O reconhecimento
aumenta a nossa responsabilidade,
já que passamos a ser exemplo para
outros municípios”, destaca o prefei-

Batizado de “Maranhão enfumaçado”,
prato traz maçã de peito ao molho de vinho
com champignon e essência de fumaça

Brinde ao congado
O Botecar foi criado em 2014
e, segundo seu idealizador Antônio
Lúcio Martins, o objetivo é retomar
as raízes da cultura tradicional de
botecos de Belo Horizonte. Para isso,
a pauta em evidência é a cultura
mineira e, neste ano, a festa que
recria a coroação do Rei do Congo
foi a escolhida.
“Espero para essa 6ª edição
que continuemos a encantar o
público com tira-gostos criativos e
saborosos, frutos da transformação
de ingredientes ligados a cultura
mineira que é um pilar importante
do nosso festival. Nossos bares têm
cozinha de raiz, onde o próprio
dono e seus familiares estão à

Programa de Saúde de Fabriciano é
finalista em prêmio por boas práticas
to de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos
Vinicius (PSDB). Os vencedores
serão conhecidos no 36º Congresso
Mineiro de Municípios, no dia 14 de
maio, em Belo Horizonte.
O Corujão da Saúde de Fabriciano também já foi escolhido entre
150 ações pelo país que servirão de
exemplo em um banco de práticas
do governo federal.

Corujão da Saúde

frente do negócio, cuidando de
cada detalhe desde a preparação
do prato à higiene da casa. Tudo
para garantir um excelente atendimento”, destaca Martins.
Até dia 11 maio, os bares participantes servem seus pratos feitos
exclusivamente para o festival. Os

próprios clientes votam para eleger
o melhor levando em consideração
o sabor, a apresentação, o aten-

dimento, etc. Além dessa etapa,
jurados técnicos também avaliarão
as porções.

Serviço - Festival Botecar
Bar do Maranhão - Endereço: Av. Bias Fortes, 541 - Lourdes
Data: até 11 de maio.
Para mais informações, acesse: http://www.botecar.com.br/

CINEMARK MANIA
O PROGRAMA DE VANTAGENS MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.
GANHE UM CHAVEIRO EXCLUSIVO DO
FILME SUPERAÇÃO -- O MILAGRE DA FÉ
NA COMPRA DE UM INGRESSO COM
O CARTÃO CINEMARK MANIA.

O Corujão foi implantado em abril de 2017 pela atual administração
com objetivo de zerar as demandas reprimidas na “Atenção Básica” e
garantir qualidade no atendimento aos pacientes do SUS em horários
diferenciados. O programa oferece consultas em diversas especialidades médicas e atendimento de emergência até às 22h, o que facilita
a vida de quem precisa de atendimento, mas não pode comparecer
as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) durante o dia.
São duas modalidades de serviço: o Corujão Clínico, na Unidade
Básica de Saúde (UBS) do Santa Cruz, para casos de emergência em
clínica médica, pediatria e enfermagem, sem necessidade de agendamento. E o Corujão Especialidades, na UBS do Centro, com consultas
em 15 especialidades médicas diferentes.
O atendimento é feito via agendamento e encaminhamento do
paciente na unidade de saúde de sua referência.

VERIFIQUE A CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA.

PMCF

O Programa Corujão da Saúde
é finalista no 9º Prêmio Mineiro de
Boas Práticas na Gestão Municipal
– Eixo Saúde, da Associação Mineira
de Municípios (AMM). O prêmio tem
o objetivo de incentivar a eficiência
na gestão pública, ao divulgar e
premiar experiências inovadoras
desenvolvidas pelos municípios que
contribuam para a melhoria da vida
da população. O programa oferta
consultas médicas fora do horário
comercial aos pacientes do SUS.
O Prêmio Mineiro de Boas Práticas teve recorde de inscritos: 65
municípios com 119 projetos concorreram nos três eixos temáticos:
Gestão Administrativa (29); Gestão
da Assistência Social (52); e Gestão
da Saúde (38). Os três melhores em
cada categoria foram classificados. A
seleção foi feita por técnicos da AMM
e especialistas da Escola de Contas
do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais (TCEMG), Sedese,
Conselho Estadual de Assistência
Social (Ceas) e Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas
Gerais – Cosems/MG.

Divulgação

Até 11 de maio, 35 botecos da capital vão servir pratos inspirados no congado mineiro

A
ADQUIRA
JÁ O SEU CARTÃO CINEMARK
MANIA NAS BILHETERIAS E TENHA
M
VVANTAGENS O ANO INTEIRO.
Para resgatar o brinde, é necessária a aquisição de um ingresso. Promoção válida no período de 28/3 a 10/4/2019.
Imagens meramente ilustrativas. Promoção exclusiva para membros Cinemark Mania.
Acesse o regulamento em cinemark.com.br/cinemark-mania e saiba mais.

Premiação teve recorde de inscritos: 65 municípios
1016175_CinemarkMania_Superacao_JN_Edicao_Brasil_146x270.indd 1

08/04/2019 17:08
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sobre o bairro Anchieta
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O último Levantamento do
Índice Rápido do Aedes aegypti
(Liraa), realizado em janeiro,
apontou que 90% dos focos ainda são encontrados dentro de
residências e estabelecimentos
comerciais. O que levou a Secretaria de Saúde (SS) a pensar que,
além das ações de campo, como
vistorias, limpezas e aplicação de
larvicida, é necessário trabalhar
na mudança de comportamento
da população.
Segundo a gerente do Dvea,
Cecília Kosmann, nessas ações é
onde se oportuniza o compartilhamento de saberes em busca de
soluções. “O controle da dengue
se dá pelo combate ao vetor.
Portanto, o desenvolvimento de

programas de informação e mobilização, de modo a se criar o
envolvimento da sociedade na manutenção do ambiente doméstico
livre de criadouros do mosquito, é
indispensável para o controle da
doença”, explica.
A supervisora do Projeto de
Educação em Saúde do Dvea, Lívia
Passarela, avalia o alcance das
atividades como positivo nesse primeiro semestre. “A equipe realiza
as atividades em escolas, creches,
instituições sociais, empresas e
locais com grande concentração de
pessoas. Estamos falando em cerca
de 9 mil pessoas que alcançamos
de forma direta, mas é preciso
salientar que esse trabalho cria
multiplicadores”.
PMJF

Q

ue Belo Horizonte é uma
cidade atraente, todos já
sabem, mas os encantos
da capital estão ganhando as páginas de uma coleção de
livros denominada “BH. A cidade
de cada um”. Com 32 obras lançadas, a coleção revela detalhes
dos bairros, escolas tradicionais e
monumentos. Há, por exemplo,
livros sobre o bairro Renascença,
o Colégio Municipal e o Viaduto
Santa Tereza.
A última obra lançada foi “Anchieta”. Escrito pelo consultor
Luís Márcio Vianna, ele conta o
que pode ser encontrado nas 36
ruas do bairro que fica na região
Centro-Sul. “Fiz um guia para as
pessoas que gostam de andar a
pé e apreciar o que há de melhor.
Mostro onde há lugares para resolver as coisas práticas e também os
locais que podemos comer, beber
e nos divertir”.
Vivendo há 61 anos no bairro,
Vianna descreve o local como
sendo a “Copacabana de Belo
Horizonte”. “O que mais gosto é o
jeito desse lugar. O Anchieta tem
muitas pessoas idosas, cachorros
e crianças, além disso, aqui é
tranquilo”.
O autor conta que outra peculiaridade do local é o fato dele
abrigar tanto pessoas simples
como também quem já ocupou
cargos públicos. “Aqui todos vivem da mesma forma, seja os
ex-ministros Paulo Haddad e
José Carlos Carvalho ou pessoas
comuns, como eu”.
Para finalizar, ele nos convida
a conhecer seus locais favoritos:

Conceito/Divulgação

Da redação

eatro de fantoches, palestras e blitze educativas de
conscientização contra a
dengue já somam mais de
60 ações este ano. De acordo com
o setor de Educação em Saúde,
do Departamento de Vigilância
Epidemiológica em Ambiental
(Dvea), cerca de 9 mil pessoas foram impactadas diretamente com
as atividades.
O trabalho tem como objetivo
ser ferramenta de alcance entre
a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF)
e a população, levando conteúdo
lúdico para crianças e materiais
informativos para o público em
geral, criando uma sensibilização
para a luta contra mosquito Aedes
aegypti.

o Parque Julien Rien e a padaria
Pão e Cia. “O primeiro é um oásis
verde no meio do bairro, é um
respiro diante de tantos prédios; já
o segundo é onde mais frequento,
afinal, vou lá todos os dias para
tomar o meu café da manhã”,
finaliza.

SERVIÇO
Livro: Anchieta
Autor: Luís Márcio Vianna
Editora: Conceito Editorial
Tamanho: 88 páginas
Valor: R$ 25
Onde comprar:
www.bhdecadaum.com.br/livros

O Sindicon MG vai realizar nos
dias 1º, 8 e 15 de junho seu novo
Curso de Formação de Síndicos.
As aulas vão acontecer no auditório do sindicato, no Lourdes,
em Belo Horizonte. Desta vez, o
convidado para ministrar a aulas
será o advogado especializado
em direito condominial, Thiago
Natalio de Souza.
Thiago, que é de São Paulo,
tem vasta experiência em direito condominial. Ele é sócio da
Natalio de Souza Advogados,
professor, articulista e palestrante, colunista de diversos jornais
e revistas, consultor na área
condominial; membro efetivo da
Comissão Especial de Direito Condominial de São Paulo; tutor de
Direito Imobiliário da Comissão
da Jovem Advocacia da OAB-SP;
graduado pela Universidade São
Judas Tadeu; pós-graduando em
Direito Imobiliário, em Direito do
Trabalho e Processo do Trabalho
pela Escola Paulista de Direito.
O curso vai abordar os seguintes temas: assembleias, quórum,
responsabilidade civil e criminal do síndico, inadimplência,

Arquivo Pessoal

Sindicon MG abre nova turma para
curso gratuito de formação de síndicos

O advogado Thiago Natalio vai ministrar o curso
cobrança, temas polêmicos no
condomínio, legislação aplicada
a condomínios, papel da assessoria jurídica no condomínio,
condômino antissocial, aplicação
de multas, Airbnb e aspectos
jurídicos para exercer a função
de síndico.

Ao final das aulas, os participantes vão receber um certificado
emitido pelo Sindicon MG.
O curso é gratuito e só serão
aceitas inscrições de síndicos em
dia com as contribuições sindicais.
Mais informações pelo telefone: (31) 3281-8779.

hospedagem Cama e Café,
Aventura, café com Batuque,
cachoeiras, trekking, bike, moto...
Entre em contato: (31) 3846 7739
Secretaria de Governança
de Desenvolvimento,
Turismo e Cultura

C I D A D E S

Prefeitura de Ipatinga e moradores dialogam
sobre o programa “Minha Casa, Minha Vida”
Participante das reuniões desde
2017, Gleison Pereira da Silva, 1º
vice-presidente da Associação de
Moradores do bairro Planalto, destaca que ‘no momento que o projeto
ainda estava no papel o governo
municipal teve a preocupação de
nos convidar para saber detalhes
do que seriam as obras. Em março,
junto com membros do Conselho
da Cidade, aprovamos o estudo de
impacto de vizinhança do residencial.
O sentimento é de muita satisfação
porque percebemos o quanto a nossa comunidade vai crescer com o empreendimento. As famílias de bem
são beneficiadas, a economia local
é aquecida e há a contratação de
mão de obra do bairro”, comemora.  
O presidente da Associação
de Moradores do bairro Parque

QUEM SABE, SABE

das Águas, Sebastião Magalhães,
comentou: Já acompanhei a construção de outros empreendimentos do
‘Minha Casa, Minha Vida’ na cidade,
mas, para mim, é inédito ver o governo municipal nos recebendo para
esclarecer as dúvidas relacionadas às
obras”, destacou.
A ordem de serviço para construção de 496 novos apartamentos no
bairro Planalto II foi assinada ainda
no ano passado e, atualmente, 26%
da obra já está concluída no terreno
de aproximadamente 35 mil metros
quadrados.
Além desses apartamentos, o
governo municipal já tem aprovados
outras 160 unidades para a Rua
Teresina, no Veneza II, e planeja
construir ainda 400 na região do
Distrito Industrial.

Ponto central das discussões foi esclarecer os impactos gerados nos bairros

PMI

Gestão pública de Itabirito é
destaque na região Sudeste
Itabirito tem motivos para
comemorar quando o assunto é
a gestão pública. Com índice de
0,764, a cidade teve a melhor avaliação da região Sudeste no Índice
de Desenvolvimento Municipal Sustentável (IDMS) referente ao ano
de 2018. A premiação aconteceu
no dia 9 de abril, durante a XXII
Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios, realizada pela Confederação Nacional de Municípios
(CNM), na capital federal.
O resultado reafirma o compromisso da gestão pública municipal
em trabalhar pelo desenvolvimento
das mais diversas áreas, beneficiando

toda a população. Itabirito recebeu
notas máximas em quesitos relacionados a educação, cultura, habitação,
economia, meio ambiente, finanças
públicas e gestão pública, além de
avaliações altas na saúde.
O principal destaque de Itabirito no IDMS referente a 2018
foi o meio ambiente, com índice
0,953. Na sequência, aparecem
habitação, com 0,924; educação,
que recebeu 0,794; e cultura, com
índice 0,768.
O acesso ao IDMS pode ser
realizado na área do conteúdo exclusivo no portal da CNM: https://
www.cnm.org.br/principal.

Quesitos avaliados:
• Atendimento Escolar – ensino
fundamental (6 a 14 anos)
• IDEB Rede Pública – anos iniciais
(1º ao 5º ano)
• Média de alunos por turma –
anos iniciais (1º ao 5º ano)
• Média de alunos por turma –
anos finais (6º ao 9º ano)

• Conselho Municipal de Educação
• Adesão ao Sistema Nacional
de Cultura
• Legislação de proteção ao
Patrimônio Cultural material
ou imaterial

• Equipamentos socioculturais
• Investimento em cultura per capita
• Estrutura de gestão para políticas
habitacionais
• Agregação de valor econômico
• PIB per capita
• Gestão Ambiental
• Preservação Ambiental

Advogado & Jornalista

PAU LO C E SA R P E D R O SA

O prestigiado advogado Vicente Amorim,
com o deputado estadual Frederico
d’Ávila (PSL), de São Paulo

Na abertura do Congresso Latino Americano do
Skal, na Patagônia, Marcos Prota, presidente Skal
BH; Priscila Cavalcante, presidente Skal Brasil;
Aristides Cury, presidente do Skal São Paulo; e Patrícia Sevilha, vice-presidente do Skal São Paulo

CANAL ABERTO

PMI

Diálogo e transparência. Firmada nesses dois pilares, a Prefeitura de
Ipatinga vem promovendo continuamente reuniões com a população já
residente quanto às obras do programa “Minha Casa, Minha Vida” que
estão sendo e serão executadas em
bairros específicos da cidade, gerando transformações na rotina local.
No último dia 2, o gabinete da
Secretaria de Planejamento foi o
ponto de encontro de reunião que
ocorreu entre técnicos municipais, a
Associação de Moradores do Parque
das Águas e a Master Construtora,
responsável pela execução das obras
previstas para o Residencial Planalto
I e II. Na semana passada, com a
mesma finalidade, o governo mediou uma reunião entre munícipes
do bairro Planalto e os empresários.
O ponto central das discussões são esclarecimentos sobre
os estudos de impacto que serão
gerados nos bairros com a entrega das novas moradias, como
a necessidade de ampliação de
linhas de ônibus, a cobertura pela
Unidade Básica de Saúde às novas
famílias, a assistência às crianças
nas escolas da Regional, entre
outras demandas.
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Parabéns presidente. Em noite de festa, o presidente do Cruzeiro Esporte Clube,
Wagner Pires de Sá, comemorou em grande
estilo seu aniversário no dia 9. Mais de 500
pessoas foram abraçá-lo.
  
Falta respeito. A Minas Arena, que
administra o Mineirão, precisa melhorar
o acesso dos torcedores e também de veículos ao estádio. É uma falta de respeito

o que a ela faz. É tanta dificuldade para
encontrar o portão de acesso de entrada
e saída que isso está levando o torcedor a
ir menos aos jogos. Outro ponto negativo
é a péssima iluminação externa.
Vôlei. A final da Superliga feminina de
Vôlei vai “bombar” com o Praia Clube, de
Uberlândia, e o Minas Tênis Clube. Pela
primeira vez acontece uma final mineira.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Por meio da Uniabla, a
educação a distância (EAD)
está disponível para os profissionais que trabalham nas
locadoras de veículos, a partir
do sistema e da estrutura
virtual desenvolvidos em parceria com os serviços social
do transporte e nacional de

aprendizagem do transporte
(Sest/Senat). Os cursos são
apoiados pela Confederação
Nacional do Transporte (CNT),
que inclui o projeto como parte de sua política de qualificação. O conteúdo programático
de cada curso é 100% feito
em parceria com a Fundação

de Estudos e Pesquisas Socioeconômico da Universidade
Federal de Santa Catarina
(Fepese), com a produção de
materiais em audiovisual e didáticos. O cadastro, inscrições
gratuitas e conteúdos podem
ser acessados por meio site
www.abla.com.br/uniabla.

CARTEIRA DE MOTORISTA COM 40 PONTOS
O ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, afirmou que
pretende enviar ao Congresso
um projeto de lei ampliando de
20 para 40 pontos o limite exigi-

do para a suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH)
e dobrar o prazo de renovação
para 10 anos. Ampliar esse
limite de pontos era um projeto

do presidente Jair Bolsonaro
(PSL) em 2011, quando ele era
deputado federal. O projeto
acabou não avançando, mas a
ideia voltou à tona.

EQUIPOTEL
A Equipotel estreou em
2018 seu novo modelo: a
equipotel regional. De caráter

anual e itinerante, a feira busca proporcionar visibilidade
e oportunidades de negócio

nas principais capitais brasileiras.

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

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
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Conheça o break dance, modalidade que
pode aparecer nas Olimpíadas de 2024
Loraynne Araujo

O

quadro de modalidades
olímpicas tem sofrido a inclusão de vários esportes. Por
exemplo, nos Jogos de Tóquio, em
2020, escalada, skate e surfe já estão
confirmados e, para 2024, em Paris,
há expectativa de vários outros,
como boliche, xadrez e break dance.
A proposta para a inclusão da
candidatura do break dance nos
jogos foi apresentada, em dezembro
do ano passado, pelo Comitê Organizador da Olimpíada de Paris-2024
e ainda precisa ser analisada pelo
Comitê Olímpico Internacional (COI)
até o final de 2020.
Alex José Gomes, conhecido
como Pelezinho, foi o primeiro Bboy
brasileiro a participar da Red Bull BC
One, na Alemanha, e conquistar a
quarta colocação em 2005. Essa
competição é considerada um dos
maiores eventos mundiais da modalidade. Além disso, ele já foi jurado
do torneio em 2011 e participou de
torneios nacionais e internacionais.
Para Pelezinho, a possibilidade da
inclusão do break dance nas Olimpíadas já traz visibilidade para a dança.
“Ainda há várias pessoas que
têm preconceito com a modalidade
e pensam que ela não pode evoluir.
Com a inclusão nos jogos, aquela
mãe ou pai que não tem informações sobre o tema vai passar a conhecê-lo melhor e entender o que o
seu filho está fazendo. Ademais, isso
vai ajudar muito a nova geração que
quer viver da dança, pois será mais
fácil de ter competições e conseguir
patrocinadores”.     

Os dançarinos de
break dance são
denominados de
Bboy (homens) e
Bgirls (mulheres),
respectivamente.

O Bboy afirma que as disputas
na modalidade acontecem com os
competidores se enfrentando para
que os jurados avaliem a performance de cada um. “Caso o break
seja incluído nas Olimpíadas, além
dessa categoria, haverá também
um mix de homem com mulher,
mas ainda não há definição de
como vai ser”.
Para o dançarino, os destaques
internacionais na modalidade são
os japoneses, Estados Unidos e
Holanda. “Há alguns talentos no
Brasil, como o Bboy Bart, de Fortaleza, e o Bboy Leony, de Belém
do Pará, que poderiam ter bons
resultados nos jogos”.

Break dance no Brasil
O break dance já faz parte do
quadro dos Jogos Olímpicos da
Juventude e houve uma disputa
da modalidade em 2018, em Buenos Aires, na Argentina. Pelezinho
relata que, na ocasião, o Brasil não
mandou nenhum representante.
“Por exemplo, se a dança fosse
incluída no quadro olímpico ano
que vem, o nosso país não teria
ninguém para representá-lo, pois

Bboy Pelezinho é um dos nomes mais
conhecidos da dança no Brasil

não há nenhum órgão que regule
o esporte. Não sei se para os Jogos
de Paris haverá alguma mudança.
Eu espero que sim”.
O Bboy afirma que existem
algumas competições nacionais,
mas é preciso melhorar. “A Red Bull
está realizando eliminatórias no
Brasil para levar o ganhador para
disputar a competição mundial
que, neste ano, será realizada na
Índia. Outra marca conhecida que
está entrando nas danças urbanas
é a Nike. Apesar de ter várias dis-

putas no país, são poucas as que
dão um suporte bacana para o
competidor”.
Para ele, o mais importante
para o break é ter o reconhecimento da população como um
esporte que deve ser respeitado
e que merece investimento. “A
galera precisa entender o que a
gente faz, afinal a dança já existe
há vários anos. Comunicação
tem bastante, mas parece que
algumas empresas não querem
acreditar ou valorizar isso. Eu dan-

ço há mais de 24 anos e, hoje, sou
o porta-voz de vários dançarinos,
seja pelos trabalhos que já fiz ou

por quem me patrocina, e vejo
que se houvesse mais ajuda, poderíamos estar melhor”, finaliza.

Onde aprender a dançar break
Em Belo Horizonte, um dos locais que ensinam a modalidade
é o Espaço Laia de Danças Urbanas, localizado na Rua Álvares
Maciel, 59, Santa Efigênia, região Leste de Belo Horizonte.

Telefone: (31) 3241-7177

Tirolesa de BH é garantia de emoção e Barulho em excesso nos estádios de
adrenalina no Mirante do Mangabeiras futebol pode causar danos à audição
descida, podendo ser entre quarta-feira e domingo. Preços a partir R$
50,00 para cada salto.
Além da experiência na tirolesa, os visitantes poderão usufruir
de toda a estrutura que está disponível no mirante. O serviço de vans
gratuitas vai realizar o translado
do estacionamento do parque
até o mirante, serviço disponível
também para os visitantes que só
desejarem contemplar a vista.

Mirante
Considerado área de preservação ambiental, o mirante está
localizado no Mangabeiras, atrás
do Palácio do Governador, em uma
área de aproximadamente 35.400
m². Com dois decks de madeira
instalados, medindo cada um cerca
de 125 m², o mirante proporciona
aos visitantes uma linda visão panorâmica da cidade e do parque.
Serviço: Tirolesa BH
Local da atração: Mirante do Mangabeiras - Rua Pedro José Pardo,
1000 - Mangabeiras
Horário de funcionamento: quarta-feira a domingo, de 9h30 às
17h30.
Venda de ingressos: No local (de
9h30 às 17h00) ou pela internet no
site www.tirolesabh.com.br
Preços: a partir de R$ 50,00
Informações:
www.tirolesabh.com.br

o seu consórcio multibrasileiro

Divulgação

A tirolesa é um dos esportes
de aventura mais emocionantes
onde a pessoa voa presa a um
cabo de aço aéreo ancorado entre
dois pontos, em que o praticante
se desloca sobre as belas paisagens do Parque das Mangabeiras
por meio de roldanas presas por
mosquetões, sem necessitar de
esforço físico. A sensação de voar
numa tirolesa é incomparável. E
você o que está esperando? Venha
voar com a gente!
Os interessados podem comprar os ingressos antecipados nos
sites www.tirolesabh.com.br – www.
sympla.com.br ou no Mirante do
Mangabeiras. Ao efetuar a compra,
o cliente escolhe o dia e horário da
Rodrigo Tinoco

A Tirolesa BH já caiu na graça
do belo-horizontino, em pouco
mais de um mês já foram mais
de 2 mil saltos e visita de mais de
20 mil pessoas. Com 800 metros
e velocidade que pode chegar a
cerca de 100 Km/h, a atração,
destinada a adultos e crianças
a partir de 5 anos, percorre um
dos mais belos cartões postais da
cidade, começando no Mirante
do Mangabeiras e terminando na
Praça de Esportes do Parque das
Mangabeiras, - a maior reserva
ambiental da capital mineira e um
dos mais extensos parques urbanos
da América Latina. O vão da torre
até a chegada tem 70 metros de
altura - da torre até o parque.  

Sons acima de 85 decibéis são prejudiciais aos ouvidos
Na reta final dos campeonatos
estaduais, as torcidas formam uma
corrente de otimismo em busca do
almejado título; e os estádios ficam
lotados de torcedores gritando, cantando e fazendo provocações ao time rival.
Isso sem falar no som das cornetas,
bandinhas e instrumentos de percussão das torcidas organizadas – todos
cumprindo o papel de 12º jogador de
forma contagiante e estrondosa. A cultura das arquibancadas é barulhenta e
se você é esse torcedor que frequenta
assiduamente os estádios de futebol, é
bom tomar cuidado com seus ouvidos.
O nível de ruído durante uma partida
de futebol pode chegar a 115 decibéis
– barulho provocado pelas turbinas do
avião – e toda essa festa ruidosa nos
estádios pode trazer consequências
desagradáveis à audição.
“Sons acima de 85 decibéis são
prejudiciais aos ouvidos e o estádio
de futebol é um lugar barulhento por
natureza. Por causa do nível de intensidade do ruído, as pessoas podem,
algumas vezes, ter a sensação de pressão nos ouvidos, tontura, zumbido e
dificuldades para ouvir logo após os

jogos. Essa sensação tende a passar
naturalmente no decorrer de horas
ou dias. Mas depois de muito tempo
de exposição constante ao barulho,
o próprio sistema auditivo entra em
fadiga. As células ciliadas – receptores
sensoriais do sistema auditivo – vão
morrendo e, como não são repostas
pelo organismo, a audição vai diminuindo de forma lenta, mas progressiva. A perda auditiva é definitiva e pode
se agravar ao longo dos anos”, afirma
a fonoaudióloga Isabela Carvalho.
Para aqueles que têm o hábito de
frequentar estádios de futebol, Isabela, que é especialista em audiologia,
recomenda que mantenham uma
distância mínima de 10 metros de
aglomerações barulhentas. No caso
das crianças, os cuidados devem ser
redobrados. O barulho em excesso
pode trazer irritação, choro e elas podem sair do estádio com zumbido nos
ouvidos, sem que os pais percebam.
De acordo com normas reguladoras de segurança e saúde do
Ministério do Trabalho, um indivíduo
exposto a uma intensidade de som de
115 decibéis, por apenas 7 minutos, já

pode sofrer danos à audição. A exposição prolongada ao som alto, por anos
seguidos, pode levar a diversos graus
de perda auditiva, de acordo com a
sensibilidade de cada pessoa.
Há ainda os torcedores que costumam soltar fogos e rojões dentro
ou ao redor dos estádios, ou mesmo
em outros locais de concentração,
para comemorar a vitória do time.
O alerta para eles é ainda maior.
A manipulação desses artefatos
pode causar, além de queimaduras,
danos irreversíveis à audição. Um
caso emblemático foi o da torcedora
Greice Gomes, 25 anos, que ficou
surda quando um rojão explodiu ao
seu lado na Arena do Grêmio (RS),
em 2013. Na hora do estouro, com
a audição comprometida, Greice
levou as mãos ao ouvido enquanto o
namorado, Guilherme Costa, pedia
socorro aos seguranças do estádio.
“Quanto mais próximo alguém
estiver dos fogos, maior a probabilidade de ter sua audição afetada. É
preciso cuidado, inclusive para não
ter os tímpanos perfurados”, alerta
a fonoaudióloga.

