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Uma pesquisa desenvolvida 
pela CDL/BH indica que 
oito em cada dez consu-
midores de Belo Horizonte 

irão às compras para presentear suas 

mães. Dos entrevistados, os jovens 
entre 18 e 24 anos são os que mais 
pretendem gastar na data e o ticket 
médio deve ser de R$ 124,73. As 
classes A/B estão dispostas a gastar 

mais (R$ 268,18) e o investimento 
dos homens será maior (R$ 167,07) 
do que o das mulheres (R$ 116,59). 
“As pessoas querem agradar as suas 
mães e a melhor forma de se fazer 

isso é presenteando. Ademais, para 
2019, espera-se um aumento de 2,4% 
nas vendas”, diz o vice-presidente da 
entidade, Fernando Cardoso.

82% vão Às comPrAs no diA dAs mães

economiA – PáginA 5

PT, PSDB e MDB
estão ausentes nas
grandes prefeituras

Começa a luta dos grandes partidos políticos em Minas 
pela sucessão municipal de 2020. Entre as maiores legendas, 
o PSDB é a mais desgastada diante dos problemas causados 
por Aécio Neves. Além dessa sigla, o MDB e o PT também têm 
dificuldades. No geral, esses partidos estão fora das maiores 
prefeituras do estado e isso facilitará o crescimento de legendas 
menores, a exemplo do PTB, PDT, Solidariedade e o PSD, que 
está prestes a receber a filiação do prefeito de Belo Horizonte, 
Alexandre Kalil.

Kalil pode se tornar estrela do Psd mineiro
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Na tarde de 1º de maio de 1994, milhares de brasileiros 
assistiram, ao vivo, ao trágico adeus a Ayrton Senna. Décadas 
depois, o fascínio pelo ídolo continua conquistando fãs de 
diferentes gerações. Admiradores mineiros do piloto contam 
o porquê consideram Senna uma lenda. 

mais de 300 mil brasileiros
morrem por ano após mal súbito

O sintoma de mal súbito que precedeu a morte do 
modelo mineiro Tales Cotta, normalmente, tem causas 
neurológicas ou cardiológicas. “90% dos casos são 
desencadeados por arritmia cardíaca”, esclarece o car-
diologista Augusto Vilela. 

Há 25 anos, o Brasil perdia
seu maior ídolo: Ayrton Senna
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Abrir mão de itens em desuso pode
injetar R$ 277 bilhões na economia

Sabe aquela blusa que você não usa há mais de um 
ano? Ou aquele tênis que comprou para ir à academia, 
mas nunca foi? Então, todos esses objetos em desuso 
poderiam render R$ 277 bilhões, é o que aponta pes-
quisa realizada pela OLX. 

mães de filhos especiais falam
sobre sacrifícios e recompensas

Renúncias, 24 horas de trabalho, desgaste emo-
cional, mas também alegrias, recompensas e muito 
amor. Esses são alguns dos sentimentos vividos por 
mães de filhos especiais. Esse é o tema da série 
que o edição do Brasil começa, nesta semana, em 
homenagem ao mês das mães. 

#mãesespeciais

390 mil trotes atrapalham o samu
em minas gerais

museu dos Brinquedos inaugura serviços 
de audiodescrição

Produtores mineiros avaliam mudanças
na Lei Rouanet
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E D I T O R I A L

samu registrou mais de 390 mil
trotes no ano passado em minas

Na hora de salvar uma vida, qual-
quer minuto conta. Por isso, o 
Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) trabalha 

para responder às solicitações da popu-

lação o mais rápido possível. 
Mas, uma parte considerável 
das ligações atendidas pelo 
serviço são trotes que podem 
trazer severas consequências 
para o pronto atendimento 
de pacientes que realmente 
necessitam do socorro. 

Estima-se que em 2018 
foram registrados 390.218 
trotes. De janeiro a abril 
deste ano, 12,64% das li-
gações foram trotes ante a 
13,66% no mesmo período 

de 2018. Mesmo com o nú-
mero diminuindo, os índices 

seguem preocupando os profissionais 
da área. 

O edição do Brasil conversou com Jo-
vane Ernesto Constantini (foto), secretário 
executivo do Consórcio Intermunicipal 
da Macro Região do Sul de Minas (Cissul 
Samu), responsável pelos dados e por criar 
ações de conscientização acerca do tema.

Quais as consequências dos trotes 
para o atendimento do samu?

Pode custar uma vida e isso é muito sério. Às 
vezes, a pessoa liga, passa o trote e nós acionamos 
uma ambulância para o resgate, a viatura chega no 
local e não tem ninguém lá. Nesse tempo, podemos 
receber uma solicitação verdadeira e não conse-
guirmos disponibilizar o socorro em tempo hábil. O 
paciente pode morrer e a resposta rápida é essencial. 

o autor pode ser punido por esse 
comportamento? 

Sim. O Samu é 100% gravado e binado, ou seja, 
nós conseguimos acesso ao número que passa o tro-
te. Temos, inclusive, levado informações à Polícia Civil 
para que haja uma investigação e medidas cabíveis 
sejam tomadas. Às vezes, o mesmo número liga 5 ve-
zes e o autor pode ser punido visto que trote é crime.

As ligações caem numa central ou há 
algum filtro para esses trotes?

Ao ser atendida a pessoa passa por um pro-
fissional de regulação médica, que é capacitado 
e requalificado todo ano. Ele tem um filtro para 
perceber se é ou não um trote. Dependendo do 
caso, passa para o médico do atendimento que 
pode, por meio de perguntas, descobrir se é uma 
solicitação verdadeira. Na maioria das vezes conse-
guimos perceber o trote, mas têm pessoas que são 
muito convincentes.

Os dados provam que, devido às ações desem-
penhadas e a divulgação do tema, o número está 
diminuindo. Este ano, o primeiro quadrimestre 
ficou em 12,64%. Contudo, ainda é um índice alto.

A população criou o hábito de passar 
trote para o samu?

Sim. Isso porque existe uma cultura, de parte 
das pessoas, em acreditar que o serviço público 
é uma brincadeira. É triste reconhecer isso, mas 
existe quem acredite que é bonito passar trote e, 
também, quem não meça as consequências desse 
tipo de ação.

Por que você acredita  que as pessoas 
fazem isso?

Às vezes por influência ou por não entender 
a dimensão da gravidade que isso tem. Acredito 
que o principal motivo é a falta de educação, por 
isso estamos com propostas de conscientização 
nas redes sociais e nas escolas e conversando 
com as crianças.

Afinal, as crianças são quem mais 
passam os trotes?

Não necessariamente. Nós ainda não temos 
como saber a idade de quem faz a ligação. Decidi-
mos trabalhar com as crianças porque entendemos 
que a principal arma é a educação, além disso, elas 
são ótimas para multiplicar uma determinada ideia. 

como esse trabalho tem sido feito?

Por meio do projeto “Samuzinho na Escola”. 
Além de conhecer mais sobre o Samu, as crianças 
aprendem primeiros socorros também, como 
massagem cardíaca e a desengasgar uma pessoa. 
Nós visamos mostrar como o atendimento de res-
gate é importante a fim de que elas cresçam com 
essa consciência. Além disso, fazemos a divulgação 
dessa questão nas redes sociais e mandamos um 
material gráfico para várias cidades que divulgam, 
principalmente, nas unidades de saúde.

o que falta para que a população en-
tenda a gravidade de passar um trote 
para o samu?

Hoje se fala muito em direitos e se esquece dos 
deveres. De fato, o poder público tem que garantir 
os direitos de cada cidadão, mas a população tem 
o dever de usar o serviço público de maneira correta 
e coerente. É preciso o entendimento que, hoje 
você passa o trote e amanhã, quando um amigo 
ou familiar precisar do serviço, ele corre o risco de 
não chegar por causa desse tipo de atitude. Falta a 
empatia de lembrarmos que o outro pode precisar 
do socorro. Cobrar direitos é essencial, mas exercer 
os deveres, é fundamental.

crime
O artigo 340 do Código Penal aponta que é crime “provocar a ação de autori-

dade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não 
se ter verificado”. A pena é de detenção – que vai de um a seis meses – ou multa.

da redação
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dengue e comunicação 
Tudo de complicado que acontece no Brasil, como o aumento epi-

dêmico nos casos da dengue, aparecem autoridades apontando um 
culpado. Agora, os intelectuais consideram o assunto como um atraso 
da sociedade e de um povo subdesenvolvido que é incapaz de zelar pela 
sua própria saúde. 

Esses comentários, infelizmente, corroboram com a realidade. Se-
gundo o levantamento do Índice Rápido do Aedes Aegypti (LIRAa), mais 
de 80% dos focos do mosquito transmissor têm sua origem nas próprias 
residências dos pacientes. Essa percepção relativa à importância de 
preservar o ambiente limpo e sem água parada é algo que precisa ser 
melhor orientado. 

Os moradores precisam tomar consciência sobre os cuidados essenciais 
nas casas e, para isso, é necessário constante orientação das autoridades 
ligadas ao setor da saúde pública. Mesmo porque se nós, os cidadãos, não 
mudarmos os nossos hábitos estaremos contribuindo para o aumento de 
uma doença que não para de fazer vítimas no Brasil e em Minas.  

Aqui, no estado, os números avançaram substancialmente nos 
últimos 30 dias. No início de abril, falava-se em uma média de 100 mil 
casos. No entanto, segundo dados da Secretaria de Saúde de Minas, o 
índice subiu para 165.853 mil ocorrências, sendo 21 mortes confirmadas 
em diferentes localidades de Minas Gerais até o dia 29. 

A grande maioria dos casos estão acontecendo na região metropo-
litana e como muitos dos municípios não dispõem de estrutura médica 
e atendimento, as vítimas têm sido encaminhadas para Belo Horizonte, 
deixando os postos de saúde e UPAs da capital lotados. A PBH ampliou a 
estrutura para tentar atender a todos, mas a situação foi tão caótica que 
o prefeito Alexandre Kalil cobrou uma posição mais firme do governador 
Romeu Zema (Novo) no sentido de repassar o valor devido aos municípios 
para ser investido na saúde. 

Esse repasse ajudaria a minimizar a falta de recursos financeiros, 
motivo estrangulador da inexistência de estrutura destinada a atender 
as demandas urgentes. Ademais, é bom ficar registrado que enquanto 
a ciência não encontra uma vacina contra a dengue, os governos terão 
de usar de campanhas esclarecedoras à população.

E, neste início de ano, o governo do estado usou apenas as redes 
sociais como comunicação para orientar a população. Todavia, como 
se constata, isso não foi suficiente. Como não investiram na conscienti-
zação, agora estão gastando mais dinheiro para contratar profissionais 
especializados neste período de surto.

Reprodução/Internet

A inda ontem era apenas um 
concurseiro ou amigo de 
político. A força era grande 
e a vontade de sobrevivên-

cia imperava. Finalmente no serviço 
público sua força se tornou imensa. Este 
tipo de profissional se tornou espécie 
diferente que veio ninguém sabe exa-
tamente de que planeta, mas detém 
características próprias e se desenvolve 
muito bem e se prolifera nas imediações 
da Esplanada dos Ministérios, se deu 
muito bem na Praça dos Três Poderes 
e domina o Congresso Nacional. Depu-
tados e senadores são passageiros, eles 
permanentes. Assim que se traduzem.

Dotados de poderes adquiridos ao 
longo dos tempos e de muita pressão os 
funcionários do poder gozam de privi-
légios esquisitos para os trabalhadores 
da realidade que acabam pagando a 
conta e os salários. A estabilidade no 
emprego é um escudo que provoca 
admiração em todos num país que pas-
sa dos 13 milhões de desempregados. 
Com eles aconteça o que acontecer o 
emprego está garantido. O resto que se 
exploda. O argumento discutível de que 
funções típicas de estado como juízes, 
policiais, fiscais e auditores devem ter a 
tal estabilidade para evitar pressões de 
políticos. Ninguém sabe dizer o motivo 

de tal imunidade atingir a todos, da 
secretária ao motorista, passando por 
escriturários, agentes de portaria e até a 
moça ou moço do cafezinho. Um ponto 
frequentadíssimo e necessário com 
estabilidade nas repartições. 

Quem pensa que a esquisitice 
desse tipo de atividade está apenas na 
estabilidade no emprego se engana. 
Eles gozam de outro ponto exótico: 
aposentadoria integral. Se aposentam 
mais cedo com o salário integral, não 
importando qual valor estejam receben-
do. Alguns recebem até mais do que o 
teto constitucional de R$ 39 mil. Ainda 
não satisfeitos com a aposentadoria 
integral, acharam que mereciam mais 
e criaram para eles, só para eles, a 
paridade. Significa que o aposentado 
com salário integral não pode ficar 
sujeito aos movimentos econômicos e 
recebem como se estivessem trabalhan-
do. O mesmo valor dos antigos colegas 
e, em algumas categorias, imagina 
recebem até por produtividade. Mesmo 
aposentados. É o sonho. Só que este é 
o pesadelo do país. 

Municípios, estados e União sofrem 
com essa relação desequilibradas. Em 
alguns estados, para cada um coronel 
da PM trabalhando, seis estão aposen-
tados e recebendo como se estivessem 

nas ruas. Professores e policiais também 
entraram nesta relação para falar de ca-
tegorias mais fáceis de serem balizadas. 
O fato é que a folha de pagamento das 
aposentadorias especiais engole a folha 
de pagamento de salários da ativa em 
vários estados e municípios que criaram 
a tal previdência própria. O argumento 
é de que os empregados no serviço 
público apostaram as suas vidas nesta 
atividade e sofrem de restrições para 
abrir negócio próprio.

Os funcionários de grandes em-
presas, como Vasp, Encol e outras que 
fecharam tinham funcionários que 
apostaram a vida nos empregos e 
tinham fundos de pensão valorizados. 
Infelizmente tudo deu errado, depois 
de sustentarem esse esquema público 
viram os empregos irem embora e 
o fundo de pensão naufragar. Não é 
que esse tipo de proteção seja errada. 
Certo! Muito bom e deve ser projetada. 
A garantia eterna é que é indevida 
para alguns privilegiados às custas 
dos que não contam com nenhuma 
estabilidade. É uma situação ideal e 
de tão boa teria que ser para todos os 
brasileiros. Garantir os meus projetos, 
expectativas e direitos e a maioria que 
se explodam junto com o país é no 
mínimo covardia, né?

os seres especiais públicos
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eujácio silva

AMM promove tradicional 36º
Congresso Mineiro de Municípios

maiores partidos estão fora das
grandes prefeituras mineiras

As eleições municipais de 2020 podem ser 
um marco na história dos partidos políticos em 
Minas Gerais, pois está em jogo o prestígio ou 
desprestígio de muitas lideranças. Nomes que 
vão se desgastando e, com essa deterioração, 
levam junto importantes siglas como PSDB, 
MDB, PT e o Democratas.

 A queda desses partidos começou no pleito 
do ano passado diante de derrotas antológicas 
como a do PSDB que viu sucumbir, de uma hora 
para outra, representantes, por exemplo a do 
ex-deputado estadual Bonifácio Mourão e do 
ex-deputado federal e ex-presidente da sigla em 
Minas Marcos Pestana. Para piorar a situação, o 
todo-poderoso Aécio Neves deixou de disputar 
o Senado e aceitou voltar à Câmara Federal. 
Paralelamente, o senador Antonio Anastasia 
perdeu a disputa ao governo de Minas. 

Em consequência dessa realidade, o 
prefeito de Contagem, Alex de Freitas, filiado 
ao PSDB, abandonou o barco no final do ano 
passado. Assim, na base tucana, o maior 
nome no que diz respeito aos municípios, no 
momento, é o prefeito de Juiz de Fora, Antônio 
Almas. Tendo assumido o posto no meio do ano 
passado, em substituição a Bruno Siqueira, ele 
não se manifesta, mas deverá aceitar o desafio 
de disputar a reeleição.

Até dezembro de 2018, o PT se vangloriava 
de ter o governador Fernando Pimentel como 
sua estrela maior. Agora, isso é passado. Os 
petistas estão fora das grandes prefeituras, 
como Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberlândia, 
Montes Claros, Ipatinga e Valadares. Inclusive, 
consta nos bastidores que os membros da le-
genda já desenvolvem uma ação para trabalhar 
pela eleição de prefeitos nas pequenas cidades. 

A situação do MDB também não é confor-
tável. Os emedebistas também estão fora dos 
maiores municípios do estado. E, para compli-
car, sua bancada foi reduzida na Assembleia no 
último pleito. Só para relembrar, o presidente 
da partido em Minas, Saraiva Felipe, ex-ministro 
da Saúde e um dos fundadores, não conseguiu 
sequer a reeleição. Para finalizar, todos se lem-
bram que Antônio Andrade, vice-governador 
nos últimos 4 anos, também foi derrotado, 
mesmo com todo pseudo prestígio de vice.

O Democratas é outra legenda que não 
anda bem das pernas. Atualmente, só existe 
uma deputada do partido na Assembleia. Por 

lá, ainda se contabiliza uma fissura entre as lide-
ranças do atual presidente estadual, o senador 
Rodrigo Pacheco, com o ex-presidente e atual 
presidente do Sebrae, Carlos Melles.

Diante desse quadro, a aposta é de que os 
partidos menores, como o Novo, do governador 
Romeu Zema; o PSL, do presidente Jair Bolso-
naro; o PSD, liderado em Minas pelo deputado 
federal Diego Andrade; e outros como PTB, PDT, 
Solidariedades, PPS cresçam a partir da eleição 
de vereadores em cidades mais distantes da 
região metropolitana.

Uma coisa parece certa: o Palácio da Liber-
dade, tido como um núcleo de influência em 
pleitos municipais no passado, em 2019 deve 
ficar de fora do embate. Pessoas próximas a 
Zema não querem discutir o assunto, já que 
a prioridade é concentrar nos compromissos 
de ordem financeira, tema capaz de consumir 
boa parte da agenda do chefe do Executivo e 
seus auxiliares.

Nesse cenário, os protagonistas podem 
ser os deputados estaduais. Eles recebem 
diariamente inúmeros prefeitos e vereadores 
e os tratam com um cuidado enorme. Isso 
certamente terá desdobramento na hora de 
disputar o pleito municipal. Um parlamentar 
majoritário, em determinado município, terá 
muito mais força do que membros do poder 
Executivo, cujos cargos, em sua maioria, são 
ocupados por pessoas técnicas e sem a devida 
aptidão política, com raras exceções.

Antônio
Almas
é uma

liderança
influente
no PSDB

PM
JF

As eleições municipais
de 2020 podem ser um
marco na história dos
partidos políticos em

minas gerais, pois está
em jogo o prestígio
ou desprestígio de
muitas lideranças

O Congresso Mineiro de Municípios, tradi-
cional evento promovido pela Associação Mi-
neira de Municípios (AMM) e que já consagrou 
a sua marca na agenda municipalista do país, 
chega à sua 36ª edição com o tema “Novos go-
vernos. Perspectivas, Desafios e Compromisso 

com os Municípios”. A extensa gama de debates 
em torno destas pautas consolidam um ano 
de muito trabalho e empenho da gestão da 
AMM para conquistar os direitos constitucionais 
dos municípios, após os inúmeros atrasos nos 
repasses de verba do governo do estado.

Em 2019, o congresso acontece nos 
dias 14 e 15 de maio, no estádio Mineirão, 
em Belo Horizonte. O público, composto 
por prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, 
secretários municipais, agentes públicos, 
imprensa e sociedade, terá acesso a uma 
robusta programação voltada para a gestão 
pública municipal, englobando salas técni-
cas, debates, fóruns, seminários, encontros 
e a grande Feira para o Desenvolvimento 
dos Municípios, já em sua 34ª versão, o 
que transformará o Mineirão no maior mo-
vimento municipalista do Brasil. Com uma 
expectativa de público de 10 mil pessoas, o 
evento é um momento não só de aprendi-
zado, mas de troca de experiências e casos 
de sucesso. 

“E é isso que os gestores mais precisam: 
experiências para trazer resultados satisfa-
tórios e positivos; e união para chegar lá”, 
destaca o presidente da AMM e prefeito de 
Moema, Julvan Lacerda (MDB). Os partici-
pantes poderão conferir também a entrega 
do “IX Prêmio Mineiro de Boas Práticas 
na Gestão Municipal” durante o evento e 
conhecer os projetos vencedores.

Um momento importante do Congres-
so Mineiro de Município será a posse de 
presidente da AMM, 1º vice-presidente da 
CNM e prefeito de Moema, Julvan Lacerda, 
e de seus 43 diretores, eleitos para a gestão 
2019-2021. A solenidade reforça o trabalho 
incansável do gestor à frente desta diretoria 
que tem como marca a união dos prefeitos 
em prol da luta pelos direitos dos municípios 
e da população mineira.

A
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sucessão em BH
A partir do segundo semestre não tem como o assunto 

sobre a sucessão de Belo Horizonte ficar estática. Essa é a ava-
liação dos pensadores políticos e, por isso, os representantes 
do Partido dos Trabalhadores (PT) já estão se articulando. Por 
exemplo: o deputado rogério correia, segundo consta nos 
bastidores, toparia colocar o seu nome na peleja. No entanto, 
a ala mais moderada do partido deve optar pelo vereador 
Pedro Patrus para o embate.   

em tempo: Pedro é filho do veterano Patrus Ananias.

o novo na capital
Ainda sobre a sucessão em BH, o vereador mateus simões 

(Novo), amigo do governador romeu Zema (Novo), confessou, 
a pessoas próximas, que seu partido ainda não tem uma de-
finição de como agirá, embora exista uma predisposição em 
apoiar candidatos apenas nas cidades de maior porte. Porém, 
isso seria uma tarefa para a direção estadual da sigla, é o que 
garante uma fonte.   

doria em minas
Enquanto a assessoria política do governador romeu Zema 

(Novo) se mostra tímida, a do governador de São Paulo, João 
doria (PSDB), atua firme junto aos políticos do estado tendo 
como expectativa o futuro político daqui a 4 anos. Ou seja, 
doria já está em campanha para suceder Jair Bolsonaro (PSL). 

Bolsonaro x Zema
Consta em Brasília que, até hoje, há uma espécie de res-

sentimento do Palácio do Planalto em relação a romeu Zema 
(Novo). O motivo? Ele foi o único governador eleito a não 
participar da posse do presidente Bolsonaro (PSL).  

 

Preço alto 
Analisando o tema relacionado à reforma da Previdência, 

a jornalista natuza nery, depois de manter contato com vários 
deputados, disse que os parlamentares estão preocupados em 
votar a reforma e terem de arcar com um grande desgaste polí-
tico. “A verdade é que falta coragem para assumir publicamente 
que não irão votar a favor do projeto”, garante a jornalista.

maia 
“Não existe almoço grátis no projeto da reforma da Previ-

dência. E, se for aprovado, alguém vai ter que pagar a conta. 
Resta saber quem vai bancar isso”, palavras do poderoso pre-
sidente da Câmara, deputado rodrigo maia (DEM).

militares no poder
Considerando as constantes intrigas envolvendo o Pa-

lácio do Planalto, o consultor político gaudêncio torquato 
comentou: “Os inúmeros militares no governo estão na linha 
moderada, evitando embates mais sérios. No entanto, há uma 
ala mais exaltada que, em parceria com o filho do presidente, 
está esquentando o ambiente da estrutura do governo central. 
E isso pode trazer consequências”, advertiu. 

lula complicado
O professor do Direito Penal da PUC Minas José Alfredo de 

oliveira Baracho Júnior considera extremamente complicada 
a situação do ex-presidente lula (PT). “Daqui pra frente, a 
tendência é complicar ainda mais a situação por conta da quan-
tidade de denúncias e processos em andamento”, sentencia. 

segundo semestre
Sem revelar a fonte, a jornalista cristiana lôbo revela: “O 

Palácio do Planalto já sabe que a reforma da Previdência só 
será votada para valer no segundo semestre do ano e olhe lá”.

Poderio dos bancos
Em Brasília, as autoridades financeiras consideram que é 

preciso haver mudanças no sistema de oferta de crédito no país, 
especialmente para atender aos pequenos empreendedores. 
O motivo? Os grandes bancos só sabem buscar os depósitos 
dos correntes, mas na hora de emprestar dinheiro, escolhem 
alguns poucos privilegiados. 

reforma necessária
O professor e filósofo luiz Felipe Pondé compara a reforma 

da Previdência a um paciente no CTI. Ou seja, necessita de um 
atendimento ininterrupto, pois essa questão é potencialmente 
grave no país. Porém, para ele, o presidente tem que dialogar 
com a sociedade para evitar traumas, afinal a mudança vai 
sacudir a vida de muita gente. 

Filhos indesejados
“Enquanto milhares de pessoas choram devido à falta de 

emprego, os filhos do presidente Jair Bolsonaro (PSL) ficam 
fazendo futrica nos bastidores do poder central. E olha que eles 
estão mancomunados com o escritor olavo de carvalho, guru 
do Bolsonaro, que já está com sua vida resolvida, afinal ele 
mora no exterior”, palavras do diretor do Instituto de Estudos 
Avançados da USP, Paulo saldiva.

reforma com alterações
“Para que a reforma da Previdência seja aprovada no 

Congresso, o Palácio do Planalto terá de fazer mais cortes 
no projeto inicial”. Essa é a opinião do consultor financeiro 
e cientista político ricardo sennes, após fazer incursões nos 
bastidores do Parlamento em Brasília.

Julvan lacerda toma posse durante o congresso
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1 – sinopse – Analiticamente, a matricial 
nasceu por volta de 1965, a par com uma 
tecnologia sofisticada, dentro de uma corrida 
de realizações cientificas. Os programas Apolo 
e Saturno da Nasa obrigaram o desenvolvi-
mento de novas técnicas na área de gestão 
de projetos. O primeiro autor a delinear o 
modelo de estrutura matricial foi John Mee 
que realizou um estudo para a Divisão Aero-
espacial da Universal Products Company, em 
1964. Delbeque e Filley ampliaram a ideia de 
Mee em 1972, por meio de um novo sistema 
organizacional de projetos que foi utilizado 
no Programa do Satélite Meteorológico da 
Nasa. Nesse estudo, centralizaram o comando 
dos projetos, por meio de uma só unidade 
funcional: diretor de controle projetos. B. 
Shin realizou um estudo para a Universidade 
da Geórgia em 1974 relacionando a estrutura 
matricial ao setor mercadológico, com ênfase 
no planejamento. Jax Galbraith foi o primeiro 
a destacar a importância da estrutura matri-
cial no planejamento estratégico, em 1979.

2 – O que é uma estrutura matricial? - É 
a forma intermediária entre uma estrutura 
por projetos e uma estrutura funcional, que 
tem a finalidade de estabelecer um sistema 
adaptável de procedimentos para atingir os 
objetivos, metas e resultados do projeto. É 
uma forma de organização que ao formar 

uma matriz (vertical / horizontal), não 
precisa ter grandes preocupações com a 
gestão de projeto. Esse conceito é aplicável 
em determinados tipos de instituições que, 
possuem características próprias, como os 
hospitais, faculdades, universidades, centro 
de pesquisas empresas de TI, etc. Leva-se em 
conta que, a sua aplicação em hospitais é algo 
de extraordinário, somada com a eficiência 
de um bom sistema informatizado de conta-
bilidade de custos. Didaticamente, o médico 
é o gestor do paciente e, analogicamente, o 
paciente torna-se o projeto. Didaticamente, 
enseja-se para a respectiva gestão do hospital, 
a implementação de um eficaz controle do 
paciente/custos, em todas as suas variáveis.

3 – Estruturas funcional e por projetos - Na 
funcional, os técnicos, equipamentos, apare-
lhos científicos, etc ficam agrupados e subor-
dinados ao gestor da unidade funcional, em 
linha vertical. Na por projetos, o corpo técnico 
é agrupado em linha horizontal nos mesmos. 
Cada equipe é subordinada a um gestor do 
projeto até o término. Após a conclusão, os 
técnicos voltam para a sua unidade na estrutu-
ra funcional. Assim, naturalmente, percebe-se 
que há um conjunto de condições favoráveis 
para o desenvolvimento da estrutura por pro-
jetos em sua linha horizontal. Completando, a 
melhor solução foi combinar as duas formas de 

estruturas em uma única chamada: estrutura 
matricial. Didaticamente, conclui-se que a es-
trutura matricial resultou-se da superposição 
da estrutura por projetos à estrutura funcional.

4 – como funciona – o gestor de projeto 
desde o início entra em contato com os ges-
tores funcionais, solicitando-lhe os técnicos 
e recursos materiais para o seu projeto. Os 
técnicos ficam, temporariamente, alocados 
nos mesmos e se reportam ao mesmo gestor 
de projeto, mas mantém uma subordinação 
ao gestor funcional. Após o término de suas 
atividades, eles voltam para a unidade fun-
cional, alocando-se em outras atividades. 
Por outro lado, durante o seu trabalho no 
projeto, se tiver tempo ocioso, caberá ao seu 
gestor funcional decidir como aproveitá-lo, 
sendo que frequentemente, os técnicos que 
operam em estruturas matriciais, trabalham 
em mais de um projeto. O gestor funcional 
decide quem será alocado nos projetos e, 
ainda, cuida do desenvolvimento técnico da 
equipe, pela memória técnica da empresa e 
demais atividades afins.

5 – conclusões – O sucesso da estrutura 
matricial depende de um bom treinamento, 
sendo necessário também que os técnicos 
devam estudar meticulosamente o seu fun-
cionamento para que tenham conhecimentos 
mínimos sobre o assunto.

estrutura matricial

Brasileiros têm r$ 277 bi
em “nada” dentro de casa

Cerca de 72% dos internautas brasileiros 
pensam em vender os itens de casa que 
estão em desuso. A prática, segundo 
levantamento feito pelo Ibope Conecta, 

encomendado pela plataforma OLX, seria mais 
do que positiva, uma vez que geraria uma receita 
adicional de até R$ 277 bilhões na economia.

A pesquisa aponta ainda que as pessoas 
estão mais adeptas em passar adiante as bugi-
gangas paradas em casa, atualmente, 85% da 
população possui algum produto não usado. 
Nos últimos 2 anos, por meio da OLX, houve 
um crescimento de 31% no número de pessoas 
que negociaram algum item online.

Os segmentos cujo objetos são mais vendá-
veis são o de “Eletrônicos e celulares” (84%); 
“Para sua casa” (81%); e “Artigos infantis” (77%). 
“Música e hobbies” e “Moda e beleza” também 
se destacam, ambas representando 74%.

O especialista em finanças Ricardo Maila 
explica que o excesso de consumo é um ponto a 
ser observado. “O exagero mostra que algumas 
pessoas possuem problemas no que se refere às 
suas finanças pessoais, acumulando dinheiro em 
produtos e serviços que não voltarão”.

Gastando cerca de 150 horas por mês para tra-
balhar e produzir o salário, o brasileiro, na opinião 
de Maila, não reflete tanto a maneira de consumir. 
“O tempo que usamos para ganhar dinheiro é 
muito maior do que o que gastamos para usá-lo. 
Na maioria das vezes, não pensamos em nossas 
prioridades e compramos por impulso”.

Segundo ele, esse hábito ruim é cultural. “O 
brasileiro vive um reflexo de países que tem como 
base da economia o consumo, a exemplo dos EUA. 
Porém, temos receitas menores e custos maiores”.

O meio social também afeta nessa questão. 
“Influencia diretamente o modo que consumimos 
ou desejamos gastar. As mídias sociais têm acelera-
do ainda mais a compulsão de consumir, além de 
promoções e campanhas que, em algumas vezes, 
nos enganam. Não ir ao shopping nem sempre 
significa não gastar, uma vez que com cliques em 
sites e apps é possível criar rombos no orçamento”.

O especialista adiciona que, de fato, vender 
itens parados em casa pode ser um passo impor-
tante. “É um modo de dar oportunidade para 
alguém comprar mais barato também. Mesmo 
que o valor seja menor, vale a pena porque aquele 
dinheiro ficará perdido se o objeto ficar parado. 
Mas o ideal é aprender que compras erradas 
devem ensinar ajustes futuros”.

como desapegar?

O vice-presidente executivo da OLX Brasil diz que 
muitas pessoas usam determinado produto, uma 
vez a cada ano, e acreditam que vão utilizá-lo nova-
mente, mas isso não acontece. “Por isso, acham que 
ninguém teria interesse em comprá-lo, porém, na 
hora de tentar vender, acabam se surpreendendo”. 

Ele elucida que o objeto precisa estar em boas 
condições. “Isso é positivo porque as pessoas adqui-
rem itens a valores mais acessíveis e que podem ser 
úteis. Trata-se de um novo modelo de economia e 
é preciso enxergar a importância de desapegar”.

Ele acrescenta que o hábito está crescendo no 
país. “O ideal é que cada vez mais brasileiros desa-
peguem do que não usam. Inclusive, já existe uma 
mudança de comportamento mais consciente em 
relação aos hábitos de consumo”.

Essa reflexão tem sido feita pela estagiária em 
administração Larissa Santos. “Um dia, uma amiga 
me colocou em um grupo do Facebook, onde as 
mulheres vendiam e trocavam roupas. Decidi fazer 
uma faxina no meu quarto e me espantei com o 
tanto de coisa que não usava”.

Apesar de ser organizada, Larissa nem recor-
dava de algumas peças. “Sabe aquelas que ficam 
no fundo da gaveta? Lavei tudo, tirei fotos e vendi 
a preços bem em conta: blusas, bolsas, sapatos e 
vestidos. Em uma semana, arrecadei R$ 385”.

Após isso, ela repensou seus hábitos. “Sempre 
tinha a sensação de não ter roupa ou sapato, mas 
notei que isso é consequência de uma desorga-
nização. Coloquei um propósito de só comprar o 
necessário e, sempre que possível, desapegar de 
alguns itens”.

como precificar?
A dica é que a pessoa coloque os produtos em número: se comprou o item por R$ 100 

e ele tem vida útil de 10 anos, ela vai dividir 100 por 10. O resultado mostra que a cada 
ano aquele item deprecia R$ 10. Ou seja, se vender após um ano de uso, cobra R$ 90 e, 
assim, sucessivamente.

Fonte: Arnou dos Santos, Sebrae Minas
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definição do presidente
Avaliando o bate-boca entre os militares e outros membros 

do governo, o jornalista Antônio gois, presidente da Associação 

de Jornalistas de Educação (Jeduca), garante: “Em determina-

do movimento, Bolsonaro (PSL) terá de se definir, ou fica com 

os militares ou adere ao grupo ideologicamente identificado 

pelo escritor olavo de carvalho, o que resultaria em iminência 

perda do governo brasileiro”.   

Política em minas
A base de sustentação do governo Zema (Novo) na Assem-

bleia Legislativa aguarda algum tipo de projeto proativo para 

que o trabalho dos governistas se torne mais eficiente. Para 

eles, apenas falar em pagar o valor devido aos municípios já 

não causa nenhum entusiasmo.

 

Bandeira petista 
A decisão do governo federal em privatizar as refinarias de 

petróleo da Petrobras foi uma excelente oportunidade para 

a volta dos petistas às ruas. E, em Minas, tudo começou na 

portaria da Refinaria Gabriel Passos. Por lá, compareceram 

sindicalistas, levantando a bandeira de guerra contra a deci-

são de Brasília, manifestando contra a decisão do governo. 

E, como não poderia deixar de ser, as deputadas estaduais 

do PT Beatriz cerqueira e marília campos fizeram longos e 

eloquentes discursos. 

discurso de ódio
Falando ao programa Mundo Político, da TV Assembleia 

Legislativa, o procurador Patrick salgado martins disse que 

o governo federal no afã de conquistar apoio da população 

e do próprio Congresso Nacional, em relação a reforma da 

Previdência, está jogando toda culpa dos problemas em cima 

dos funcionários públicos. “Esse é um discurso de ódio do 

governo federal contra a nossa classe e, claro, não aceitamos 

o comportamento em hipótese alguma”, sentenciou.

militares e a reforma
Segundo informa o jornalista global João Borges, os mili-

tares ativos e inativos consomem grande parte do orçamento 

público dos estados brasileiros e, por conta disso, a reforma 

da Previdência teria de alcançar, principalmente, essa classe. 

Segundo ele, em Minas gasta-se uma média de 13% do orça-

mento geral para resolver essa demanda. 

  

Presidente das intrigas 
“O presidente da República tem que governar o país, prestar 

atenção nos grandes projetos e nas demandas mais urgentes. 

Só que, ao invés disso, Bolsonaro fica apartando as brigas de 

seus filhos com os militares. Aí, realmente o governo não vai 

andar”. Opinião do jornalista e apresentador marcelo tas.

Bolsonaro inerte
Já na opinião do renomado professor e filósofo mário 

sergio cortella, até agora, o presidente da República tem 

ocupando grande parte de seu tempo desmentindo assuntos 

que não merecem essa atenção. “O tititi no poder existe, mas 

não cabe a Bolsonaro (PSL) ficar preocupado com isso”. 

Política em BH
Relativo à sucessão do prefeito Alexandre Kalil, os co-

mentários políticos são muitos. Um deles chama atenção: o 

ex-prefeito marcio lacerda, se quiser voltar a disputar a Prefei-

tura de BH, terá de fazer lobby e convencer sua própria família. 

regina lacerda, ex-primeira-dama, inclusive seria contra.

https://moneytimes.com.br/olx
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loraynne Araujo

Para onde deve caminhar a 
indústria da mineração em 
Minas Gerais e no Brasil? 

Para responder a esta pergunta, 
realizamos o Seminário Técnico 
Internacional sobre Barragens de 
Rejeitos e o Futuro da Mineração 
em Minas Gerais. Iniciativa do 
Instituto Brasileiro de Mineração 
(Ibram), o evento realizado na 
Fundação Dom Cabral teve o apoio 
das empresas do setor, do poder 
público e da Fiemg. Contou com 
a presença de dois governadores 
– Renato Casagrande, do Espírito 
Santo, e Romeu Zema, de Minas 
Gerais – e de dois ministros de 
Estado – Ricardo Salles, do Meio 
Ambiente, e Bento Albuquerque, 
das Minas e Energia.

Os debates, motivados pelos 
dois rompimentos de barragens – 
em Brumadinho e Mariana –, nos 
levam a conclusões que apontam, 
em primeiro lugar, para a necessi-
dade de profunda reflexão sobre a 
indústria da mineração, no sentido 
de garantir segurança à população 
e assegurar contribuição social 
aos municípios e estados que 
recepcionam a atividade minera-
dora. Apontam, igualmente, para 
a essencialidade de preservação 
de uma indústria que produz 
crescimento econômico e avanço 
social, especialmente sob a forma 
da geração de empregos em 
centenas, talvez milhares, de muni-
cípios brasileiros. É a atividade que 
se torna ainda mais importante 
neste momento em que o cenário 
econômico se agrava em razão 
de sinais visíveis e preocupantes 
de arrefecimento nas projeções 
de crescimento da economia. As 
previsões vêm de organizações 
públicas e privadas – FMI, Boletim 
Focus do Banco Central, e enti-
dades de classe como a própria 
Fiemg e a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). Uma das causas 
apontadas é exatamente a redu-
ção da produção da indústria da 
mineração em consequência do 

rompimento da Barragem do Cór-
rego do Feijão, em Brumadinho.

Se nada for feito, se a indústria 
da mineração não retomar o ritmo 
normal de produção, garantindo a 
segurança ambiental e humana, a 
tendência é de agravamento deste 
cenário. Como muito bem lem-
brou o ministro Bento Albuquerque 
em nosso seminário, a indústria da 
mineração é responsável por 4% 
do Produto Interno Brasileiro (PIB), 
por 21% das nossas exportações 
e pela geração de quase 200 mil 
empregos diretos e mais de 2 mi-
lhões de indiretos. Frear este setor, 
portanto, representa frear o PIB, 
reduzir o saldo do nosso comércio 
exterior e desempregar em massa.

Estudos realizados pela Fun-
dação Getulio Vargas confirmam 
que o corte de 92,8 milhões de 
toneladas na produção da Vale em 
Minas Gerais (23% da produção 
nacional), estimado pela própria 
empresa, terá impacto de 0,2 
ponto percentual no PIB nacional 
este ano. Se o crescimento do PIB 
for de 2% como prevê a média das 
projeções, 10% dessa alta do ano 
estará perdida. É bem provável que 
seja ainda mais, em razão da revi-
são das projeções de crescimento 
que já apontam crescimento ao 
redor de 1%.

Para Minas Gerais, que tem na 
mineração a base de sua indústria 
e de sua economia, o impacto será 
catastrófico – uma tragédia. Certa-
mente por esta razão, em nosso 
seminário, o governador Romeu 
Zema advertiu para a necessidade 
de se repensar a atividade minera-
dora. Se o PIB nacional perde, com 
a redução da produção mineral, 
de 10% a 20% do seu crescimento 
estimado para o ano, Minas Gerais 
perde muito mais. Estudos que 
realizamos na Fiemg indicam a 
perda de 850 mil empregos diretos 
e indiretos na cadeia produtiva da 
mineração. Nosso PIB, cujo cresci-
mento foi estimado em 3,3% em 
dezembro do ano passado, poderá 

crescer negativamente - 4% – caso 
persistam os impactos no setor 
extrativo, em seus fornecedores e 
nos setores demandantes.

Nossos estudos também mos-
tram que em um cenário de redu-
ção da produção mineral de 90 
milhões de toneladas anuais (até 
2020) e 65 milhões de toneladas 
em 2021, a cadeia produtiva da 
indústria da mineração perderá 
R$ 107,1 bilhões em faturamento, 
R$ 18,6 bilhões em massa salarial, 
R$ 4,5 bilhões em exportações, 
R$ 4,3 bilhões em impostos fun-
damentais para financiamento 
de políticas públicas e mais de 1 
milhão de empregos na cadeia 
produtiva.

Registre-se, ainda, que impor-
tantes municípios mineiros serão 
fortemente impactados, uma vez 
que sua principal fonte de arreca-
dação é a Compensação Financeira 
pela Exploração de Recursos Mine-
rais (CFEM). Dentre os 15 primeiros 
municípios brasileiros no ranking de 
arrecadação da CFEM, 11 são de Mi-
nas Gerais: Nova Lima, Congonhas, 
Itabira, Itabirito, São Gonçalo do 
Rio Abaixo, Mariana, Brumadinho, 
Paracatu, Itatiaiuçu, Ouro Preto e 
Conceição do Mato Dentro. Minas, 
naturalmente, é o estado que mais 
arrecada a CFEM no país.

Nosso seminário mostrou, 
com números e experiências de 
outros países, que é possível mi-
nerar com segurança para a popu-
lação. E também demonstrou que 
a indústria da mineração cumpre 
missão estratégica na promoção 
do crescimento econômico e para 
o financiamento de políticas públi-
cas inclusivas e transformadoras. 
Por tudo isso, como lembrou o 
ministro Ricardo Salles, do Meio 
Ambiente, não se deve demonizar 
a atividade. Deve-se, sim, exigir 
que seja feita com segurança e 
responsabilidade social empresa-
rial. Isso é o que todos queremos 
– uma nova mineração para Minas 
Gerais e para o Brasil.

nova mineração

romeu Zema ressalta importância da
adesão ao Plano de recuperação Fiscal

O governador de Minas Gerais, 
Romeu Zema (Novo), participou 
da abertura do seminário “Os 
desafios fiscais dos Estados”, em 
Belo Horizonte, organizado pelo 
governo estadual. O evento contou 
com a presença de representantes 
do governo federal, entre eles o se-
cretário do Tesouro Nacional, Man-
sueto Almeida, e do ex-governador 
do Espírito Santo Paulo Hartung.

Em discurso, Zema destacou 
que o quadro grave das contas es-
taduais prejudica a qualidade dos 
serviços oferecidos aos cidadãos. 
Por isso, é necessário buscar solu-
ções para a questão, como a ade-
são de Minas Gerais ao Plano de 
Recuperação Fiscal junto à União.

“Precisamos trilhar um ca-
minho em que o reequilíbrio das 
contas públicas seja prioridade. O 
maior desafio nesse momento é 
fazer Minas retomar o seu prota-
gonismo. Neste contexto, após um 
diagnóstico da situação real em que 
o estado se encontra, chegamos à 
conclusão que a única solução que 
temos é aderirmos ao Regime de 
Recuperação Fiscal. Caso contrário, 
se nada for feito, aquilo que já está 
ruim, se tornará péssimo”, afirmou.

O governador lembrou que a 
gestão anterior usou artifícios que 
pioraram a situação das contas. “As-
sumimos a responsabilidade, mas 
vamos precisar aderir a esse regime, 
porque nosso tempo é limitado. A 
redução de despesas vai nos atender 
durante um período, mas os gastos 
do estado, como foi demonstrado 
aqui, crescem de maneira vegetati-
va. Então, é urgente nós termos essa 
mudança”, completou. 

A proposta do Plano de Recupe-
ração Fiscal será enviada para análise 
da Assembleia Legislativa de Minas.

Quadro

O secretário de Estado de Fa-
zenda, Gustavo Barbosa, apresen-
tou, durante o seminário, dados 
que mostram a necessidade de 
se encontrar soluções para as 
contas estaduais. Segundo ele, 
nos últimos anos, as despesas 
totais cresceram mais do que as 
receitas totais, a inflação e até 
o PIB, agravando a situação das 
contas mineiras. “Temos um esta-
do com problema grave. E essa é 
uma discussão que precisamos ter 
com a sociedade mineira. Temos 
um desequilíbrio entre receita e 
despesa com despesas claramente 
superiores as receitas. Despesas 
com inativos crescendo muito”, 
pontuou.

Como exemplo do agravamen-
to da situação, Barbosa salientou 
que, nos últimos anos, o governo 
aumentou o montante dos restos 
a pagar, deixando de pagar for-
necedores, não pagou em dia a 
dívida com o União, atrasou o 13º 
salário dos servidores, além de ter 
usado bilhões em receitas extraor-
dinárias. “Esse é um quadro que 
precisa ser enfrentado. O estado 
vinha montando despesas com 

receitas extraordinárias”. Tam-
bém na avaliação do secretário, 
a solução para o problema é a 
aprovação do Plano de Recupe-
ração Fiscal.

Hartung, que concedeu pa-
lestra sobre as contas estaduais 
e sobre o fato de o seu governo 
ter recebido nota A na avaliação 
do Tesouro Nacional, explicou 
que muitos cortes e mudanças 
foram feitas para se chegar a 
um resultado positivo. “Foram 
cortados cargos comissionados, 
designações temporárias, custeio 
do estado - como combustível, 
energia, água, diárias. Um conjun-
to de ações foi necessário. Apesar 
de todas as dificuldades, viramos o 
jogo. Dá para recuperar Minas e o 
caminho é aderir a esse Plano de 
Recuperação Fiscal”, avaliou.

Também participaram do semi-
nário o vice-governador de Minas, 
Paulo Brant, o advogado-geral do 
Estado, Sérgio Pessoa, o presidente 
do BDMG, Sérgio Gusmão, além 
de secretários de Estado, repre-
sentantes do Tribunal de Contas 
e da Defensoria Pública de Minas, 
economistas, empresários, entre 
outros.

A redução de
despesas vai nos
atender durante
um período, mas
os gastos do
estado crescem de
maneira vegetativa
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Quase 82% dos consumidores de
BH irão presentear no dia das mães

Para este ano, tíquete médio será de R$ 124,73

Forma de Pagamento 

53,1% - Dinheiro 

19,7% - Cartão débito 

16,3% - À vista no 
cartão de crédito 

10% - Parcelado no 
cartão de crédito 

1,0% - À vista no 
cartão da própria loja 

Mantendo a mesma tendência de 
2018 e para evitar o 

endividamento a longo prazo, a 
maioria dos entrevistados irá 
pagar o presente à vista e no 

dinheiro. 
 

Já os consumidores que irão 
parcelar no cartão de crédito, 

devem fazê-lo em até três vezes. 

A principal data para o comércio 
no primeiro semestre, o Dia das 
Mães, está chegando e com ela a 
expectativa de um período melhor 
tanto para os varejistas quanto para 
os consumidores. Segundo dados 
da Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte (CDL/BH), oito 

em cada dez moradores da capital 
(81,8%) pretendem presentear as 
mães este ano, sendo que os mais 
jovens (de 18 a 24 anos) são os que 
mais querem gastar na data.

O vice-presidente da CDL/BH, 
Fernando Cardoso, afirma que um 
dos motivos para o Dia das Mães ser 
tão representativo para o comércio 
é o fato dele ter um grande apelo 
emocional. “As pessoas querem 

agradar as suas mães e a melhor 
forma de se fazer isso é presentean-
do. Ademais, para 2019, espera-se 
um aumento de 2,4% nas vendas”.   

Para este ano, o tíquete deve va-
riar de acordo com o item adquirido. 
Quem for presentear com joias e biju-
terias irá desembolsar R$ 167,63; caso 
a compra seja um calçado, o valor 
deve girar em torno de R$ 106,54; e 
os presentes com os menores valores 
serão roupas (R$ 85,62) e perfumes 
e hidratantes (R$ 87,75). Mas o valor 
médio dos gastos, considerando to-
dos os produtos, ficará em R$ 124,73. 

As classes A/B estão dispostas a 
gastar mais para agradar as mães 
(R$ 268,18) e, entre os gêneros, o 
tíquete médio dos homens será mais 
alto (R$ 167,07) que o das mulheres 
(R$ 116,59). “Essa diferença se deve, 
principalmente, ao fato dos homens 
pesquisarem pouco quando vão às 
compras. Já as mulheres sempre 
avaliam mais”, diz Cardoso. 

E a ordem é evitar dívidas con-
tínua, afinal o pagamento à vista 
(90,1%) será o mais utilizado pelos 
moradores da capital. Já o dinheiro 
será a opção escolhida por 53,1% dos 
entrevistados, 19,7% vão utilizar o 
cartão de débito e 16,3% vão pagar 
à vista no cartão de crédito. “Os 
consumidores estão vendo que há 
sinais de recuperação da economia, 

porém, ainda há muitas incertezas. 
Por isso, eles estão cautelosos para 
fazer compromissos a longo prazo. 
Outro fator determinante para esses 
dados é que os belo-horizontinos 
já estão endividados e não querem 
aumentar essa conta”.  

Entretanto, há pessoas que não 
vão gastar nesta data (18,2%), e os 
principais motivos para isso são falta 
de dinheiro (21,1%) e não ter alguém 
para presentear (61,2%).

comemorações 

Além dos tradicionais presen-
tes, o domingo de Dia das Mães 
também terá comemorações 
para 71,6% dos entrevistados. O 
almoço em casa ou na residência 
de parentes foi a opção escolhi-
da por 61,5% das pessoas para 
celebrar a data. Em seguida apa-
recem almoço fora (restaurantes) 
(5,5%); jantar fora (2%); cinema 
(1%); lanchar fora (0,8%); café da 
manhã e show (0,4%). 

O custo médio com as co-
memorações deve ficar em R$ 
80,89. Mas esse tíquete pode 
variar conforme a opção escolhi-
da. Quem for almoçar fora deve 
desembolsar cerca de R$ 152,08 
e quem for comer na casa de 
parentes deve ter um gasto de R$ 
73,49. O vice presidente da CDL/
BH reitera o significado afetivo do 
Dia das Mães. “É um momento 
em que a família quer estar junta 
e nada melhor do que fazer isso 
ao redor de uma mesa farta”.   

A gerente comercial Luciana 
Alves será uma dessas pessoas 
que pretende fazer uma cele-
bração na casa da sua mãe. Ela 
conta que já é tradicional as 
reuniões aos domingos onde os 
seus pais moram, mas este ano 

será especial. “Tenho três irmãos, 
dois moram aqui em BH e uma 
em São Paulo. Desde o Natal eu 
não via a que mora mais longe e, 
no Dia Mães, ela vai vim pra cá”. 

Luciana relata ainda que 
ela será a responsável pela so-
bremesa. “Sempre dividimos os 
pratos para não ficar pesado para 
ninguém. Geralmente, eu levo 
a carne assada, mas, desta vez, 
optamos por mudar e vou levar 
um pudim e uma torta de moran-
go. Ainda não fiz as compras dos 
ingredientes, mas acredito que 
devo gastar, em média, R$ 70”. 

Para além desse gasto, a 
gerente comercial também vai 
presentear a mãe. “Ela me disse 
que está precisando de uma calça 
nova, então esse será o presente 
dela”, finaliza.

Forma de Pagamento

este ano, o dinheiro
será a opção

escolhida por 53,1%
dos entrevistados,
19,7% vão utilizar o

cartão de débito
e 16,3% vão

pagar à vista no
cartão de crédito
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os queridinhos
Os produtos mais procurados 

para os Dias das Mães serão as rou-
pas (48,8%), seguida por perfumes 
e hidratantes (29,8%), calçados 
(14,8%) e joias e bijuterias (4,7%).

http://www.advocaciageral.mg.gov.br/
http://www.advocaciageral.mg.gov.br/
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Antonio de Padua, maria elvira e o presidente do skal de minas gerais
marcos Prota, em almoço festivo na fazenda da maria elvira no taquaril
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sAlário de secretários em minAs - Quando Rondon 
Pacheco tomou posse no governo de Minas em 1972, ele 
enfrentou um problema que não esperava: o salário pago aos 
secretários de estado era muito baixo e, por isso, os convida-
dos se recusavam a exercer seus papéis.  Foi necessário que o 
governador completasse os salários com jetons (pagamento 
feito a parlamentares nos níveis municipal, estadual e federal 
por sessões extraordinárias). Outros funcionários recebiam 
complementações com valores pagos pela Fundação João 
Pinheiro e, assim, Pacheco conseguiu trazer para seu time 
figuras do mercado de capitais como Fernando Roquete Reis, 
que assumiu a Pasta da Fazenda e fez um belo trabalho de 
modernização da nossa máquina arrecadadora. De Pacheco 
até Romeu Zema (Novo), todos os governadores enfrentaram 
o mesmo problema: o salário de secretário em Minas. Zema 
tentou equacionar o problema com o mesmo remédio, 
indicando secretários para conselhos de empresas estaduais 
para melhorar os seus salários com os jetons de até R$ 16 mil. 
Com o anúncio de interromper esse sistema, é bem provável 
que técnicos e nomes qualificados não queiram mais ocupar 
esses cargos, visto que o salário é de R$ 8.446.

JAir BolsonAro - Todo mundo sabia quem era o de-
putado Jair Bolsonaro (PSL). Ele chegou à Presidência da 
República falando tudo isso que continua falando. Não é 
de se espantar que, quando ele disse que vai “despetizar” o 
governo ou mandar todo mundo da esquerda para a rua, em 
sua campanha, ganhou ainda mais força. E, portanto, não 
espanta a ninguém quando o presidente anuncia alguma 
medida considerada extrema.

outro dia, o prefeito Alexandre Kalil deu uma entrevista 

na qual disse que ia praticar uma gentileza com o gover-

nador Romeu Zema (Novo) e concluiu: “E olha que não 

costumo fazer isso com ninguém”. 

mPB em ritmo lAtino. No dia 16 de maio, o Bar 

Museu Clube da Esquina, no Santa Tereza, será, mais uma 

vez, o palco para a apresentação do grupo Latinamerica, 

formado por João Vianna (trompete), Luciano Soares 

(violão) e Arildo Nani (percussão). Com apoio do Institu-

to Cervantes de Belo Horizonte, órgão oficial do governo 

da Espanha no Brasil e referência mundial na difusão da 

cultura e do ensino de espanhol, o grupo se apresenta a 

partir das 20h. Nessa apresentação, o Latinamerica faz 

releituras da MPB com ritmos latinos, com destaque para 

os arranjos da canção Corcovado, de Tom Jobim, em ritmo 

de salsa, e clássicos da música espanhola, como Granada. 

O show faz parte do projeto “Sou do mundo, sou de Minas 

Gerais”, um intercâmbio com diferentes convidados e, 

nessa edição, o violonista espanhol Julio Ramirez se junta 

novamente ao grupo.

domingo, dia 05 de maio 

Radialista Arthur Moraes – Rádio Super
Publicitário Arnaldo Chacon
Geraldo Magela Barreto

segunda-feira, 06 de maio

Thiago Barbosa
Wilsinho Cândido – Brumadinho
Dra. Cláudia Malta

terça-feira, 07 de maio

João Carlos Amaral
Paulo Islander
Dr. Dárcio Guimarães de Andrade

Quarta-feira, 08 de maio

Cristiane Cordeiro Rocha
Ex-deputado Dinis Pinheiro
Washington Duarte Teixeira Pinto

Quinta-feira, 09 de maio

Radialista Mario Fontana
Antônio Pena Filho  
Carol Sejour
Fernando Cabral
Sadi da Cunha e Dª Leda – aniversário de Casamento

sexta-feira, 10 de maio

Geraldo Magela – Ceguinho
Júlia Ribeiro Rocha
Seresteiro Rui Barbosa 

sábado, dia 11 de maio

Cristiano Carneiro Naves
Sra. Meiga Vilas Boas Vasconcelos
Vitor Raid

Campanha Nacional de Vacinação
contra a Gripe acontece no Sesc

Trabalhadores do comér-
cio de bens, serviços e 
turismo e seus depen-

dentes podem se imunizar por 
valores a partir de R$ 43,40. 
Idosos, conveniados e o públi-

co geral também contam com 
preço diferenciado na dose.

Por que é importante se 
vacinar todo ano contra 
gripe?

O vírus Influenza pode se 
modificar de ano para ano. Por 
isso, é preciso criar vacinas que 
se adaptem às variedades do 
vírus de modo a prevenir novos 
surtos da doença. De acordo 
com o Ministério da Saúde, nos 
quatro primeiros meses de 2019, 
foram registrados diversos casos 
de gripe no país, sendo que 50 
foram fatais.

como posso me prevenir?

Tomar a vacina é o método 
mais eficaz de prevenção. Apesar 
disso, medidas simples como 
lavar sempre as mãos com água 
e sabão, evitar contatos das mãos 
com olhos, nariz e boca e cobrir a 
boca ao tossir ou espirrar podem 
ajudar na proteção.

A vacina contra a gripe 
pode causar reações?

Por ser feita a partir do vírus, 
algumas pessoas podem apre-
sentar reações, como febre, dor 
no local, etc. 

estou resfriado ou com 
coriza, posso me vacinar?

Pessoas resfriadas podem se 
vacinar desde que não apresentem 
quadro febril igual ou superior a 
37,8°c nas 48 horas anteriores à 
imunização.

A gripe pode matar?

A gripe é uma doença grave e, 
apesar de não apresentar quadros 
irreversíveis em estágios iniciais, 
já matou 55 pessoas no Brasil 
em 2019.

Preciso agendar horário 
para a vacinação no sesc?

O serviço de vacinas do Sesc Cen-
tro de Excelência em Saúde respeita a 
ordem de chegada do cliente, conside-
rando as prioridades garantidas por lei.

o sesc realiza vacinação 
em empresas?

O Sesc Saúde na Empresa 
leva para o ambiente de trabalho 
promoção da saúde e bem-estar e 
a prevenção de doenças, por meio 
de uma série de serviços e ações de 
saúde, como a vacinação.

como me trato se eu ficar 
doente?

A sugestão é beber muito líquido 
e repouso. Além disso, é imprescindí-
vel consultar um médico para avaliar 
o quadro do paciente e recomendar 
o uso de medicamentos.
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leíse costa

O descaso do Estado com 
as pacientes diagnos-
ticadas com câncer de 
mama está se mos-

trando algo tão grave quanto 
a própria neoplasia. Depois de 
uma longa luta de anos liderada 
pela Femama, em 6 de dezem-
bro de 2017 foi publicado no 
Diário Oficial da União (DOU) a 
aprovação da incorporação do 
medicamento pertuzumabe para 
uso na rede pública de saúde. O 
pertuzumabe consiste em uma 
terapia desenvolvida para tratar 
o subtipo HER2+ do câncer de 
mama metastático, que é o 
estágio mais avançado da doen-
ça. A sua utilização, associada 
ao trastuzumabe e docetaxel, 
proporciona mais benefícios em 
termos de controle da doença e 
qualidade de vida em compara-
ção com outras terapias.

De acordo com regras da Co-
missão Nacional de Incorporação 
de Novas Tecnologias (Conitec), 
órgão responsável pela avaliação 
e recomendação de incorpora-
ções ao SUS, a União tinha até 
180 dias desde a publicação no 
DOU para distribuir o medicamen-
to para uso em hospitais do SUS. 
Seis meses de espera para rece-
ber tratamento de uma doença 
avançada já é um prazo bastante 
perigoso e, no caso do câncer 
de mama metastático, pode ser 
fatal. Triste cenário: estamos em 
abril de 2019, quase um ano após 
o prazo máximo para sua distri-
buição, e mulheres nos relatam 
frequentemente suas dificuldades 
para ter acesso à medicação, que 
não está sendo distribuída em 
lugar algum do país.

Quando o Estado não fornece 
o medicamento que elas precisam 
para continuar a viver, as pacientes 
se veem obrigadas a recorrer à 
única solução restante: a Justiça. 
O processo é longo e comple-
tamente desgastante – muitas 
pacientes não sabem sequer por 
onde começar e buscam apoio 
em nossas ONGs e seus próprios 
médicos para entender o motivo 
da falta de acesso se o tratamento 
foi aprovado. O caminho em busca 
de um medicamento tão crucial, 
que garante qualidade de vida, 
está sendo tortuoso e difícil, já que 
a decisão do Ministério da Saúde 
não está sendo cumprida.

Ter câncer já é uma condição 
complexa o suficiente, que requer 
apoio psicológico, familiar e social. 
Uma mulher com câncer em está-
gio avançado tem que enfrentar 
suas próprias batalhas todos os 
dias - lutar contra o Estado não 
deveria ser uma delas se a distri-
buição regular estivesse sendo 
feita. A judicialização para acesso a 
medicamentos que têm aprovação 
em ANS e Conitec não deveria ser a 
via de acesso ao tratamento, mas 
em casos assim é fácil entender 
o motivo desse recurso ser tão 
utilizado em nosso país.

O prejuízo das pacientes é obvia-
mente maior e mais grave, pois esta-
mos tratando de vidas que podem 
ser perdidas ao longo do processo. 
Fornecer o pertuzumabe por meio 
de decisão judicial também traz 
malefícios ao Estado, já que gera 
gastos muito maiores. A compra 
do medicamento em lotes, sendo 
fornecida a todas as pacientes com 
indicação para seu uso, poderia ser 
negociada e custar menos.

Levamos ao Ministério Público 
Federal (MPF) nossos receios acer-
ca da possível falta do medicamen-
to antes mesmo que o prazo de 6 
meses fosse encerrado. O MPF, por 
sua vez, questionou o Ministério da 
Saúde, que nos respondeu apenas 
em novembro de 2018, afirmando 
que a distribuição do pertuzumabe 
seria feita a partir do primeiro 
trimestre de 2019. Não foi. Este 
é mais um prazo prometido e 
descumprido.

Por meio de uma denúncia 
que fizemos junto à imprensa, o 
Ministério, pressionado, informou 
mais uma data: a entrega da pri-
meira parcela de medicamentos 
ao almoxarifado do MS será feita 
na segunda quinzena de abril, 
para ser posteriormente distri-
buída aos estados. A Femama 
continuará fazendo tudo o que 
está ao seu alcance para garantir 
que este não seja mais um prazo 
descumprido.

Ainda não sabemos como será 
o dia de amanhã para essas mu-
lheres. Não há tempo para esperar 
por mais prazos ou até processos 
judiciais. É inaceitável tamanho 
descaso com a vida dessas pacien-
tes, que estão sendo obrigadas 
a regredir a tratamentos menos 
eficazes por não conseguirem um 
medicamento que foi comprovado 
– até pela Conitec – mais eficiente 
e assertivo, o mesmo tratamento 
que se submeteu por anos por 
todas as burocracias impostas 
pelo sistema para sua aprovação. 
O pertuzumabe já demorou tempo 
demais para ser incorporado 
ao SUS, o que mais falta para 
conceder às pacientes uma chance 
de salvarem suas vidas?

A desgastante luta
pelo acesso à saúde

mal súbito é sintoma que
precisa ser investigado

Mais de 300 mil pessoas têm morte repentina todos os anos no Brasil

O modelo mineiro Tales Cot-
ta, de 26 anos, o ciclista 
Paulo Roberto Nascimento, 
de 37 anos e o atleta Wes-

ley Ponciano, de 21 anos, morreram 
na semana passada após um mal 
súbito. Nos três casos, as causas das 
mortes ainda não foram determi-
nadas. Mas, afinal o que é um mal 
súbito? É possível evitá-lo? Como 
socorrer uma pessoa desmaiada? 

O mal súbito não é uma doen-
ça, mas um sintoma. “As causas 
neurológicas ou cardiológicas que 
provocam essas circunstâncias são 
variadas”, explica Fidel Meira, neu-
rologista do Hospital Madre Teresa. 
“Já a morte súbita é precedida de 
uma parada cardiorrespiratória”, 
diferencia Augusto Vilela, cardiolo-
gista da Rede Mater Dei de Saúde e 
do Hospital Belo Horizonte. “De um 
modo geral, tontura, palpitação, 
dor no peito, mal-estar, desconforto 
torácico, falta de ar, fraqueza e sen-
sação de desmaio precedem um mal 
súbito”, esclarece Vilela.

As causas podem ser simples ou 
graves e vão de queda de pressão 
em um dia quente ao rompimento 
de um aneurisma.  “Em 90% dos 
casos, os mal súbitos são desencade-
ados por arritmia cardíaca, que são 

batimentos irregulares do coração”, 
explica Vilela. Segundo levanta-
mento da Sociedade Brasileira de 
Arritmias Cardíacas, mais de 300 
mil pessoas têm morte súbita todos 
os anos no Brasil. O cardiologista 
acrescenta que infarto, acidente 
vascular cerebral (AVC) e embolia 
pulmonar são algumas das principais 
doenças associadas ao mal súbito. 
“Essas três enfermidades podem ou 
não darem sinais”.

Os sintomas vão depender das 
causas. “Na síncope (perda de cons-
ciência provisória devido à queda da 
pressão arterial), a pessoa sente ton-
turas, sudorese antes de desmaiar e 
as vistas escurecem. Após um tempo 
descansando e quieta, ela volta ao 
normal”, explica Meira.

Ainda segundo o neurologista, 
no caso de perda de consciência 
devido à crise epiléptica pode 
não haver aviso algum. “Porém, 

sintomas como sensação de des-
conforto na boca do estômago e 
déjà vu (sensação de estar vivendo 
uma situação que já aconteceu) 
já foram relatados”. Uma doença 
neurológica grave que também 
pode provocar uma perda de cons-
ciência instantânea é a hemor-
ragia subaracnoide (aneurisma 
cerebral). 

“Na maioria das vezes, começa 
com uma dor de cabeça em tro-
voada (porque já começa muito 
forte) seguida de um sangramento 
importante. Quando a pessoa tem 
a dor de cabeça, mas passa, sem 
o sangramento ainda, é chamado 
de cefaleia sentinela (no sentido de 
“vigilância”, pois algo está por vir)”. 
Segundo o neurologista, apesar 
da taxa de mortalidade alta, há 
casos de pessoas que sobrevivem 
ao rompimento de um aneurisma 
sem sequelas.

é possível evitar?

É difícil precisar, mas consultas 
de rotinas e um estilo de vida mais 
saudável, são as principais dicas dos 
médicos. “Uma alimentação sau-
dável, evitar o consumo de cigarro, 
bebida alcoólica, fazer atividade 
física regular e, antes, consultar com 
o médico se está apto para começar”, 
orienta Meira. 

“Se a pessoa tiver qualquer sin-
toma diferente no organismo, como 
palpitações, desconforto torácico, 
falta de ar ou uma dor de cabeça 
diferente, precisa procurar um mé-
dico imediatamente para descobrir 
o porquê”, alerta Vilela. 

como prestar socorro

A primeira atitude para socorrer 
alguém que perdeu a consciência 
é chamar ajuda profissional. Ligue 
para o Samu e reporte os sinais para 
que o atendente ofereça o suporte 
adequado. “Ela está respirando? O 
coração está batendo?” são algu-
mas das perguntas que podem ser 
feitas pelo serviço de emergência. 
“Se a pessoa não estiver respiran-
do é indicado iniciar manobra de 
ressuscitação cardíaca até chegar o 
profissional especializado”, afirma o 
cardiologista. Se a pessoa recobrar 
a consciência em poucos segundos, 
mantenha-a deitada por alguns 
minutos. 

Em casos de crise convulsiva, a 
orientação é posicionar a pessoa 
deitada de lado e proteger sua ca-
beça. “Aquela atitude de colocar o 
dedo na boca da pessoa para puxar 
a língua, normalmente, tem chance 
de resultar em ferimento para o 
paciente e para a pessoa que está 
ajudando”, explica o neurologista.

depois do susto

Após o episódio, a pessoa deve 
ser avaliada por um médico para que 
a investigação da causa comece a ser 
realizada. “Principalmente, se ela 
nunca teve um quadro de desmaio 
antes, se aconteceu após atividade 
física ou se depois de se recuperar, a 
pessoa apresentou déficit neuroló-
gico, como a fala embolada, dificul-
dade de enxergar ou de movimentar 
uma parte do corpo”, conclui Meira.

Para baixar e 
salvar vidas

Um aplicativo pensado para salvar 
pessoas. Esse é o objetivo do CPR11 que 
oferece, com base em vídeos curtos e 
didáticos, um passo a passo do que fazer 
quando alguém sofre uma parada súbita 
– o socorro correto poupa a vida de oito 
em cada dez indivíduos. Gratuito, o app 
CPR11 está disponível nas plataformas 
iOS, Android e Windows Phone.

Primeiramente, samu

Não hesite, para socorrer 
alguém de um mal súbito, 
ligue o mais rápido para Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Disque 192).

modelo mineiro tales cotta desmaiou durante desfile da
são Paulo Fashion Week, foi socorrido, mas não resistiu
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daniel Amaro

mudanças na lei rouanet afetam
grandes produções culturais

A partir do dia 6 de maio, 
terão início as obras do 
Shopping Carijós. Localiza-

do em um dos quarteirões da Praça 
Sete, no Centro da capital mineira, 
ele vai abrigar um novo espaço de 
compras popular com 300 lojas 
em uma área de 2 mil metros 
quadrados. A comercialização das 
lojas começou em abril e mais de 
80% já foram negociadas.

Com localização privilegiada e 
fluxo médio diário de cerca de 500 
mil pessoas, o Shopping Carijós 
foi projetado para proporcionar 
um ambiente único para receber 
lojistas e o grande público com 
conforto, tranquilidade, segurança 
e acessibilidade. O novo shopping 
popular vai oferecer um mix de 

produtos de vários segmentos do 
comércio, como vestuário, beleza, 
eletroeletrônicos, acessórios diver-
sos, equipamentos esportivos e de 
pesca, além de praça de alimen-
tação. O espaço terá ambiente cli-
matizado, seguro e de fácil acesso.

 “Os interessados em investir 
em um empreendimento inovador 
e com localização privilegiada 
prec isam se apressar ,  pois 
estamos negociando as últimas 
lojas no local”, afirma Karine 
Paiva, diretora administrativa do 
Shopping Carijós. 

Informações podem ser obti-
das pelo telefone e whatsapp - (31) 
99864-7563 - e-mail comercial@
shoppingcarijos.com.br ou pelo 
site: www.shoppingcarijos.com.br.

Alvo de críticas nos últimos 
anos, a Lei Rouanet, um dos prin-
cipais mecanismos de incentivo a 
projetos culturais, passou por uma 
reformulação. Entre as principais 
mudanças trazidas pela instrução 
normativa está o novo nome, 
agora batizada de Lei Federal 
de Incentivo à Cultura. Também 
houve um enxugamento de 98% 
no limite de captação de recursos. 
Antes, o teto máximo era de R$ 60 
milhões, reduzido para R$ 1 milhão. 
As alterações afetam, sobretudo, 
as grandes produções culturais e 
despertaram preocupação e in-
certezas de parte da classe artística 
brasileira.

De acordo com o ministro da 
Cidadania Osmar Terra, uma das 
justificativas para a reforma na lei 
é garantir a distribuição dos recur-
sos disponíveis e ampliar o acesso 
à cultura em todas as regiões do 
país. A maioria das propostas fica-
vam concentradas no eixo Rio-São 
Paulo. Para induzir o crescimento 
de projetos em outras regiões, o 
teto máximo de captação pode 
até dobrar. No Norte, Nordeste e 
Centro Oeste, as empresas podem 
aumentar em 100% (até R$ 2 mi-
lhões). Na região Sul e nos estados 
de Minas Gerais e Espírito Santo, 
em 50% (até R$ 1,5 milhão).

Uma das polêmicas envolven-
do a Lei Rouanet é que apenas as 
grandes apresentações recebiam 
apoio e tinham destaque. Nesse 
aspecto, o governo quer apoiar 
novos talentos e pequenos e mé-
dios projetos culturais. Entre outras 
mudanças está o aumento na 
distribuição de ingressos gratuitos 
de caráter social. Os produtores 
culturais cujos espetáculos forem 
beneficiados pela Lei Federal de 
Incentivo à Cultura terão que dis-
ponibilizar entre 20% e 30% dos 

bilhetes para famílias de baixa 
renda. Além disso, 10% das entra-
das terão que ser vendidas a preços 
populares por até R$ 50.

Para a advogada Cristiane 
Garcia Olivieri, autora do livro “Cul-
tura neoliberal: leis de incentivo 
como política pública de cultura”, 
o teatro deve ser afetado como 
um todo, mas os musicais terão 
um impacto maior. Isso porque 
com quase metade dos ingressos 
comprometidos com a gratuidade 
e a outra parte voltada ao direito 
da meia-entrada, o produtor fica 
com uma margem pequena para 
arcar com as despesas.

Ela explica que um espetáculo, 
excluindo os monólogos, custa 
mais de R$ 1 milhão para se manter 
em cartaz. “O aluguel do espaço e 
direitos autorais ficam com quase 
todos os 25% do valor integral 
dos ingressos que o produtor teria 
direito”. A advogada diz ainda que 
o limite de R$ 1 milhão é de aprova-
ção de projeto, e não de captação. 

“Geralmente fica abaixo do valor 
total. Falta compreensão desse 
mercado para a reformulação da 
lei. Teremos uma redução no nú-
mero de projetos por ano”.

À frente da Universo Produção, 
Raquel Hallak é uma das res-
ponsáveis pelo projeto “Cinema 
sem Fronteiras”, que engloba as 
mostras de cinema de Tiradentes, 
Ouro Preto e Belo Horizonte. Todos 
os eventos são gratuitos e depen-
dem essencialmente de patrocínio 
para serem realizados. Ela diz que 
ainda está avaliando as mudanças 
trazidas pela instrução normativa, 
mas, em um primeiro momento, 
as alterações não geram impactos.

Ainda de acordo com Raquel, 
o que falta é um entendimento da 
função da lei de incentivo para o 
setor cultural. “A sensação que o 
pessoal tem é que o projeto sendo 
aprovado, significa que você já tem 
o recurso. Na verdade, ainda existe 
um longo caminho a percorrer para 
conseguir obter o patrocínio. E fun-

ciona dessa forma para qualquer 
projeto submetido. Os problemas 
para obter o auxílio ainda conti-
nuam, pois, são as empresas que 
definem se vão ou não apoiar seu 
projeto”. Ela revela que em todas 
as edições das mostras nunca 
conseguiu obter o valor integral 
aprovado.

A proposta do governo com as 
mudanças é distribuir melhor os 
recursos e favorecer os pequenos 
e médios artistas. “A lei favorece 
mais a empresa que pode, ao in-
vés de pagar o imposto de renda 
integral ao governo, retirar 4% do 
total devido e escolher projetos 
culturais para patrocinar. Esse teto 
de R$ 1 milhão representa uma 
mudança drástica de limitar os 
grandes empreendimentos. No 
entanto, reforço que a lei é apenas 
um mecanismo de incentivo e não 
o recurso. Assim como a indústria 
automobilística também recebe 
para se desenvolver. Quanto maior 
o empreendimento, mais impacta 
positivamente no desenvolvimento 
social, humano e econômico. O 
que vale é fazer uma análise com 
rigor no perfil de cada projeto 
proposto”, conclui.

O Instituto Cultural Filarmôni-
ca, responsável por estruturar e 
manter a Orquestra Filarmônica 
de Minas Gerais, também não foi 
afetado com as mudanças na Lei 
de Incentivo à Cultura. Isso porque 
é uma entidade sem fins lucrativos 
e possui um plano anual de ati-
vidades que não tem teto limite. 
Em 2019, foram captados R$ 6,5 
milhões via Lei Rouanet.

De acordo com o presidente do 
instituto Domar Silveira, a orquestra 
conta, atualmente, com 90 músicos. 
“O impacto desse projeto artístico, 
não só no meio cultural, mas tam-
bém no comércio e na prestação 
de serviços, gera em torno de 5 mil 
oportunidades de trabalho direto e 
indireto a cada ano”, afirma.

A Filarmônica também realiza 
apresentações com entrada franca. 
“Os concertos para a Juventude, 
realizados durante seis domingos 
ao longo do ano, Clássicos na 
Praça, assim como o Laboratório 
de Regência e o Festival Tinta 
Fresca, possuem entrada gratuita. 
Já a série Filarmônica em Câmara, 
realizada às terças-feiras com seis 
concertos de câmara na Sala Minas 
Gerais, tem preços populares. As 
séries regulares de concertos, reali-
zadas às quintas, sextas e sábados, 
têm ingressos a partir de R$ 46 
(R$ 23 meia-entrada)”.

 

entenda a lei 

Ao contrário do que muitos 
pensam, o governo não dá dinhei-
ro aos participantes, apenas deixa 

de receber em forma de tributos. 
A lei permite que cidadãos e em-
presas possam aplicar 4% e 6%, 
respectivamente de seu Imposto 
de Renda em produções culturais. 
Os projetos são analisados por 
uma comissão do Ministério da 
Cidadania. Caso seja aprovado, 
o proponente pode começar a 
buscar e convencer patrocinado-
res. Ao final, a produção precisa 
comprovar os gastos e a execução 
do projeto.

O percentual do incentivo à 
Cultura representa apenas 0,66% 
da renúncia fiscal da União. Ao 
longo dos 27 anos de existência 
da lei, mais de R$ 49 bilhões foram 
injetados na economia brasileira, 
com 53.368 projetos contempla-
dos, segundo estudo realizado pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV).

como erA: como Ficou:

Limite de captação 
por projeto

R$ 60 milhões Até R$ 1 milhão

Limite de captação 
por proponente

R$ 60 milhões
Até R$ 10 milhões, com até 16 
projetos simultâneos

Projetos com
outros limites
de captação

Não há

Planos anuais de atividades, 
projetos sobre patrimônio cul-
tural, museus, construção de 
equipamentos culturais e de 
salas de cinema e de teatro 
em municípios com menos de 
100 mil habitantes estão fora 
do limite. Óperas, festivais, con-
certos, desfiles festivos, corpos 
artísticos, datas comemorativas 
nacionais, eventos literários e 
exposições de artes visuais terão 
teto de R$ 6 milhões.

Porcentagem de 
ingressos gratuitos

10%
Mínimo de 20% como caráter 
social e educativo. Até 20% para 
ações promocionais

Preço dos ingressos 
populares

Até R$ 75 (mí-
nimo de 20% 
do total)

Até R$ 50 (mínimo de 10% do 
total)
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mudanças na lei rouanet
teto de captação por projeto foi reduzido de r$ 60 milhões para r$ 1 milhão
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contagem regressiva para o maior 
evento de música sertaneja do Brasil

Falta pouco para a realização 
de um dos maiores eventos de 
música do país, o Festival Brasil 
Sertanejo. A 5ª edição da festa 
acontece no dia 11 de abril, sábado, 
a partir das 14h, na Esplanada do 
Mineirão (Av. Presidente Carlos 
Luz – Pampulha, Belo Horizonte 
– MG) com uma programação 
recheada de artistas de sucesso, 
como Mano Walter, Felipe Araújo, 
Bruno & Marrone, Zé Neto & 
Cristiano, Henrique & Juliano, 
Léo Magalhães, Beto & Breno e 
Dennis DJ.

O evento presenteará os fãs 
do sertanejo com algumas no-
vidades, como, Mano Walter, 
conhecido por exaltar o ritmo 
da vaquejada no Brasil e pelo 
seu hit Juramento do Dedinho. 
Mas, além dele, os fãs terão a 
presença de Felipe Araújo, dono 
do sucesso Atrasadinha e músicas 
consagradas como Mala Falsa. Em 
seguida, Bruno & Marrone, dupla 
com mais de 34 anos de carreira 
e de enorme destaque na música 
nacional, promete emocionar o 
público com Dormi na Praça e 
outros sucessos que fizeram deles 
um fenômeno musical.

O festival ainda terá mui-
ta animação com Zé Neto & 
Cristiano, um dos destaques do 
sertanejo com as músicas Seu 
Polícia e Notificação Preferida. 
Já Henrique & Juliano, a dupla 
que arrasta multidões, chega 
para comprovar toda a sua força 
e prometem arrancar suspiros 
com os hits Quem Pegou, Pegou 
e Aquela Pessoa. A 5ª edição do 

Festival Brasil Sertanejo contará 
também com muito romantismo, 
já que Léo Magalhães trará todo 
o seu carisma e simpatia com o 
sucesso Oi, uma das canções mais 
tocadas nas rádios em 2018, Alô e 
outras músicas que recheiam sua 
discografia.

Mas além dos nomes já con-
sagrados, a 5ª edição do Festival 
Brasil Sertanejo terá espaço tam-
bém para revelações, como, a 
dupla Beto & Breno. E para dar um 
tempero mais do que especial na 
programação, o Dennis DJ trans-
formará o evento em um verdadei-
ro baile funk com sua performance 
contagiante no palco e um show 
repleto de efeitos especiais.

Festival Brasil sertanejo
O Festival Brasil Sertanejo foi 

criado em 2015 pela Nenety Even-
tos e o Empresário João Welling-
ton. Desde então o evento é rea-
lizado na Esplanada do Mineirão, 
reunindo os maiores nomes da 
música sertaneja e milhares de fãs 
a cada edição. Já passaram pelos 
palcos do festival, artistas como, 
Chitãozinho e Xororó, Henrique e 
Juliano, César Menotti e Fabiano, 
Gusttavo Lima, Zé Neto e Cristiano, 
Marília Mendonça e muitos outros 
de toda a história, em número de 
atrações. Ao todo, oito grandes 
shows acontecerão no palco do 
evento, somando mais de 12 
horas de festa. Na programação 
estão Matheus & Kauan, Jorge e 
Mateus, Alok, Simone e Simaria, 
Jonas Esticado, Aviões, Cleber e 
Cauan e Luan Santana.

serviço
Festival Brasil sertanejo
local: Esplanada do Mineirão
Av. Antônio Abrahão Caram, 1001, Pampulha, Belo Horizonte/MG
data: 11 de maio, sábado
Horário: a partir das 14h
Vendas: www.nenety.com.br
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sHoPPing cAriJós iniciA oBrAs

Com investimentos de R$ 2,5 milhões, shopping já está com 
mais de 80% das lojas ocupadas e negocia últimas unidades

diretora do 
shopping 
carijós,
Karine 
Paiva
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http://www.shoppingcarijos.com.br/
http://outros.de/
http://outros.de/
http://www.nenety.com.br/
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leíse costa

#mãesespeciais

A s escolas e postos 
de saúde de Co-
ronel Fabriciano 
terão, neste ano, 

acesso garantido a um nú-
mero maior de remédios 
e alimentos da merenda 
escolar. Isso será possível 
graças a um novo processo 
de compras implementado 
em 2017 para conseguir, por 
preços menores, ampliar a 
aquisição de medicamentos 
e alimentos para os postos 
de saúde e escolas públicas 
da cidade. 

A iniciativa surgiu de 
uma orientação do prefeito, 
Dr. Marcos Vinícius (PSDB), 
que determinou que todas 
as secretarias do município 
realizassem novos levan-
tamentos e comparativos 
de preços de compras an-
teriores, com o objetivo de 
detectar possíveis déficits 
e melhorar o processo de 
aquisição de produtos, para 
maior transparência aos 
cidadãos das ações e inves-
timentos econômicos do 
Executivo municipal. 

A atual gestão conse-
guiu reduzir custos conside-
ráveis de faturas anteriores 
há 2017. Todas as secretarias 
e os mais diversos setores 
passam periodicamente 
pelas avaliações de transpa-
rência. Dentre os resultados 
levantados está o compara-
tivo dos valores gastos com 
contratações de serviços e 
compras. A saúde do muni-
cípio por ser uma das prio-
ridades da administração 
já começou a apresentar 
resultados. 

Em 2016, a adminis-
tração anterior adquiriu 
361.800 unidades de Clona-

zepam – medicamento utili-
zado para tratar sintomas de 
ansiedade e depressão - pelo 
valor de R$ 247.336,38, com 
custo unitário por compri-
mido de R$ 0,64 centa-
vos.  Já entre os anos de 
2017 e 2018, a gestão Novos 
Tempos adquiriu 1.910.050 
unidades do mesmo me-
dicamento, por menos da 
metade do valor anterior: R$ 
112.085,00, considerando 
o preço unitário de R$ 0,58 
centavos. Só neste item, o 
comparativo mostra uma 
economia de R$ 135.251,38 
para os cofres públicos.

 

transparência 

A transparência também 
já surtiu resultados na edu-
cação. Em 2016, alimentos 
simples da merenda esco-
lar eram comprados pelo 
dobro do preço pago hoje 
pela administração Novos 
Tempos. Um exemplo é o 
alho: em 2016 foram pagos 
R$ 18,20 em um quilo, no 
início deste ano, o mesmo 
item custou R$ 7,79 – menos 
da metade do preço anterior. 
O quantitativo economizado 
foi de R$ 10,41.

Outros alimentos que 
entraram para a lista do 
case de transparência e com 
diferença consideráveis nos 
preços são: o quilo do apre-
suntado, caiu de R$ 17,90 
(2016) para R$ 11,60 (2019); 
a carne bovina reduziu de R$ 
16,75 (2016) para R$ 11,85 
(2019); carne suína, caiu 
de R$ 14,69 (2016) para 
R$ 8,44 (2019); costela suí-
na de R$ 14,00 (2016) para 
R$ 10,60 (2019) e linguiça 
tipo calabresa de R$ 16,70 

para R$ 11,40. O valor de re-
ferência em 2016 foi cotado 
pela administração anterior 
e os produtos, adquiridos no 
início de 2017 pela Gestão 
Novos Tempos logo quando 
assumiu o governo.

Vale ressaltar que em 
2016 a rede municipal pos-
suía cerca de 8 mil alunos e 
hoje, já chega a 9 mil.

 

dívida 

Segundo secretário de 
Governança Financeira, 
Wander Ulhôa, apesar do 
governo estadual dever cer-
ca de R$ 50 milhões ao mu-
nicípio, a administração tem 
focado no monitoramento 
e contenção de gastos para 
que os munícipes não sejam 
afetados. “A administração 
vem trabalhando soluções 
criativas e que envolva to-
dos os servidores para que 
gastos desnecessários sejam 
evitados. Mesmo o estado 
devendo valores considerá-
veis, principalmente para 
educação e saúde, e a recei-
ta do município não ter um 
crescimento considerável, o 
município ainda consegue 
investir em inovação. Alguns 
exemplos são os 14 novos 
alimentos incluídos neste 
ano na merenda escolar, 
além dos iogurtes sem lac-
tose e alimentos sem glúten 
e a contratação de mais 
médicos. Hoje os munícipes 
contam com 75 médicos 
especialistas de diferentes 
patologias,” afirma.

O cidadão pode ter aces-
so a todos os processos lici-
tatórios e compras por meio 
do Portal da Transparência e 
Diário Oficial do Município

A i l to n  Câ m a ra  é 
f i lho de famí l ia 
mineira de Mon-
tes Claros, onde 

nasceu. Sempre teve uma 
relação muito afetiva com 
a música, em especial com 
a MPB. Durante 17 anos, o 
cantor se dedicou a carreira 
empresarial,  mas jamais 
deixou de cantar e mostrar 
seu talento na música.

Em 2013, decidiu se pro-
fissionalizar, gravou oito dis-
cos e criou o slogan “Cantem 
Comigo”, além de interpretar 
os grandes fenômenos da 
MPB.

Em suas apresentações, 
Ailton tem ao seu lado a Ban-
da Conexsom Brasil, de Belo 
Horizonte. Esse é um trabalho 
que ele atua, interruptamente, 
há 22 anos. 

Em seu repertório, estão 
nomes como Roberto Car-
los, Erasmo Carlos, Fagner, 
Zé Ramalho, Nelson Gonçal-
ves, Maria Bethânia, Caetano 
Veloso, Milton Nascimento, 
Chitãozinho e Chororó, Fábio 
Junior, Roupa Nova, Toquinho, 
Oswaldo Montenegro, Lulu 
Santos, Raul Seixas, Alcione, 
Bete Carvalho, Gonzaguinha e 
muitos outros.

Ailton câmara interpreta
grandes nomes da mPB

serviço: contatos: Wilson renato: (31) 9-9966-2527
Ailton câmara (31) 9-9243-1100

Coronel Fabriciano garante
compra de medicamentos

Renúncia ou missão divina? Mães de
filhos especiais falam sobre suas lutas

A palavra sacrifício nos 
remete a ideia de um 
peso a ser carregado 
com grande sofrimento. 

Entretanto, a origem da palavra 
carrega amor e espiritualidade: 
sacro-ofício. Quer dizer o trabalho 
que é realizado com tanto sentido 
e significado pela pessoa que o 
realiza, que passa a ser um ato 
sagrado. A semelhança da defi-
nição com o trabalho de 24h de 
mães de crianças especiais não é 
coincidência. 

A dona de casa Aparecida 
Oliveira, 46 anos, é a mãe apai-
xonada do Vitor Oliveira, um ado-
lescente de 14 anos, com autismo. 
Resiliência é a palavra que vem à 
mente para defini-la. “É difícil, a 
gente tem muita responsabilida-
des, mas penso que se Deus me 
deu é porque tenho capacidade”, 
diz sobre os cuidados diários com 
o menino.

O diagnóstico veio só aos 4 
anos. “Na primeira consulta com 
a neurologista, ela relatou que 
era autismo”. Hoje, suas 24h são 
dedicadas ao filho. “Ao mesmo 
tempo que ele é independente 
para realizar tarefas, usar o ba-
nheiro e pegar um iogurte na ge-
ladeira, também não tem receio 
de pegar uma faca ou acender 
o fogão. Por isso, o cuidado é o 
tempo todo”.

A psicóloga Marcia Nogueira 
Luca explica que ser mãe de uma 
criança especial é desafiador. “Ser 
mãe de um adolescente ou adulto 
com algum tipo de deficiência é 
ainda mais. A criança cresce, sua 
força física aumenta e as estratégias 
para lidar com essa nova etapa da 
vida têm que ser reinventadas. E 
nossa sociedade tenta colocar o 
diferente no lugar de vilão e as mães 
no desconfortável papel de mártir”.

As crises de Vitor diminuíram, 
mas episódios constrangedores e de 
discriminação saltam à memória da 
mãe. “Na cabecinha dele, existia um 
lugar reservado para ele no ônibus. 
Uma vez, o ônibus estava cheio e ele 
tentou tirar um senhor da cadeira 
puxando-o pela mão. Quanto mais 
o senhor relutava, mais agitado 
ele ficava”. O menino, então com 7 
anos, mordeu a mão do passageiro, 
que disparou: “Vocês deviam ser 
proibidos de sair de casa”. Nem ela, 
nem ninguém se manifestou. “Ficou 
por isso mesmo”.

Uma outra vez, Aparecida esta-
va com Vitor e sua outra filha próxi-
mos a Igreja São José, no Centro da 
capital, para realizar uma matrícula. 
“Ele não queria entrar, mas como 
eram muito pequenos para ficarem 
do lado de fora, forcei ele. Enquanto 
Vitor arranhava meus braços e 
resistia, uma senhora viu aquela 
cena e chamou a polícia dizendo 
que eu estava agredindo ele”.  Ela 
conta que estava tão concentrada 
no filho, que não notou a multidão 

que formou a sua volta. “Os policiais 
chegaram, expliquei que estava só 
contendo o meu filho durante uma 
crise de autismo e eles me ofere-
ceram uma água”. A denunciante, 
que não chegou a conversar com 
Aparecida, sumiu.

A professora de psicologia da Fa-
culdade Arnaldo Cláudia Natividade 
ressalta que a sociedade tem pouco 
contato com as deficiências. “Não 
há informações sobre as questões 
que envolvem todas as deficiências, 
em especial, o autismo. É necessário 
que a sociedade incorpore conheci-
mentos sobre o tema”. 

A aposentada Maria da Glória 
Teixeira, 67 anos, é exemplo de uma 
mãe que dedicou grande parte da 
vida exclusivamente à filha. Após a 
infecção por miíase humana, po-
pularmente conhecida como berne 
ou bicheira, na região abdominal 
avançar para medula óssea, a filha de 
Glória ficou paraplégica. A mãe culpa 
os médicos pelo diagnóstico tardio. A 
menina, que na época tinha 15 anos, 
nunca mais andou sem auxílios. “A 
minha vida acabou. Uma mãe ter que 
escutar do médico que sua filha nun-
ca mais vai andar e que vai depender 
de uma cadeira de rodas para sempre 
é algo muito duro”, relembra.

Vinte e sete anos atrás, a situa-
ção financeira de Glória era outra. 
“Na época, não tinha dinheiro e vivi 
muito de ajuda”. Sobre sacrifícios 
feitos, ela encara de uma outra 
forma. “Eu aceitei que minha vida 
tinha acabado e vivi em prol dela. 

Depois que ela voltou a estudar, a ser 
a pessoa que era, brincalhona, que 
gosta de sair, que fez a faculdade de 
direito, que trabalha com o marido 
e teve uma filha, minha vida melho-
rou. Isso para mim é maravilhoso”.

Para Marcia Luca, mães de crian-
ças especiais aprendem a valorizar 
sucessos e conquistas que passam 
despercebidos pela grande maioria 
das mães. “Sorrisos, demonstração 
de afeto, amarrar o tênis e cuidar 
de sua higiene pessoal são come-
morados”, diz. No entanto, é neces-
sário que elas se atentem a saúde 
mental. “Frente ao insuportável 
muitas podem adoecer, desenvolver 
sintomas de ansiedade, depressão, 
se tornarem superprotetoras, arre-
dias e reclusas, heroínas ou vilãs. A 
psicologia tem um papel essencial 
no cuidado dessas mães, ajudando 
a se perceberem como mulheres, 
não apenas como mães. Fortes, mas 
passíveis de fragilidades”.

No mês em que
comemora-se o Dia das

Mães, o edição do Brasil 
inicia uma série sobre mães 

de crianças especiais.
Essa é a primeira de

quatro matérias sobre
o tema. Mães que não
renunciam suas vidas
sociais e profissionais,
grupos de apoio e os

direitos dessas famílias
serão abordados.A mãe Aparecida oliveira com seu filho vitor oliveira
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loraynne Araujo

museu dos Brinquedos inaugura serviços de
audiodescrição para pessoas com deficiência

Desde o último sábado do mês 
passado (27), o Museu dos 
Brinquedos, na região Centro- 

Sul de Belo Horizonte, está com novos 
serviços para atender as pessoas 
com deficiência. O local, que já era 
adaptado para receber cadeirantes, 
terá legendas em braile, aparelhos de 
audiodescrição e tradução em libras.

Tatiana Camargo, diretora exe-
cutiva do museu, conta que essas 
novidades fazem parte da cultura 
do local, que tem como princípio 

a inclusão de todas as crianças, 
independentemente da sua con-
dição social e limitação física. “De 
acordo com dados do último Censo, 
no Brasil, 45,6 milhões de pessoas 
possuem algum tipo de deficiência. 
Esse número representa quase 24% 
da população. Ou seja, há uma 
demanda latente por inclusão e 
nós temos um compromisso com a 
sociedade de tornar o nosso espaço 
mais adequado a todos os públicos”. 

Tatiana diz que, na inaugura-
ção do novo serviço, foram criadas 
atividades que estimularam a em-
patia em relação às pessoas com 

deficiência. “Os visitantes tiveram 
várias experiências, por exemplo, 
vendamos os olhos para que eles 
sentissem como é não enxergar, 
andaram de cadeiras de rodas para 
perceberem as dificuldades que um 
cadeirante enfrenta, entre outros. Es-
ses experimentos têm como objetivo 
principal desenvolver a empatia, pois 
só nos colocando no lugar do próxi-
mo, vamos conseguir ser empáticos”. 

E, a partir de agora, todas as 
atividades serão inclusivas. “Esse 
já era um desejo nosso há muito 
tempo, mas fizemos as reformas e 
adaptações de acordo com a nossa 

verba. Desde sábado, todo o material 
em braile já está disponível e o agen-
damento será necessário apenas 
para quem precisar do atendimento 
em libras”. 

Ainda segundo a diretora, até 
o momento, não é possível notar 
aumento na quantidade de visitan-
tes. “Creio que falta divulgação e há 
também um certo receio das pessoas 
com deficiência em visitar um local 
que não conhecem. Outro empeci-
lho é a dificuldade de locomoção. 
Estamos dando pequenos passos, 
mas ainda há um longo processo”. 

dia das mães

Para comemorar o Dia das 
Mães, o Museu dos Brinquedos está 
com uma programação especial 
no sábado, dia 11. A contadora de 
histórias Beatriz Myrrha e o músico 
Marcos Albricker farão um show, às 
16h, para crianças e adultos. “Rimos 
e Rimas” é um espetáculo de con-
tos, canções, poemas e brincadeiras 
que trazem, por meio de palavras e 
sons, o universo de autores conhe-
cidos, como Cecília Meireles, Elias 
José, Leo Cunha, Vinicius de Moraes, 
além de músicas de domínio públi-
co como as de Edith Derdyk, Paulo 
Tatit e Marcos Albricker.

Além disso, haverá uma oficina 
especial de construção de um pre-
sente para as mães e as atividades 
serão realizadas às 11h, 14h e 15h. 
Os visitantes também poderão con-
ferir a nova exposição “Tempo Será 
– histórias e memórias do brincar”.

Funcionamento:
Segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados das 10h às 17h

Preço: R$ 24 inteira e R$ 12 meia para permanência no local

telefone: (31) 3261-3992 / wpp: 99843-0325 / 99953-6020 

endereço: Afonso Pena, 2564 Funcionários, BH/MG

ProgrAmAção:

10h às 17h: Nova exposição de brinquedos
“Tempo Será – histórias e memórias do brincar”

10h às 17h: Pátio de brincadeiras e brinquedoteca

11h, 14h e 15h: Oficina de construção 
presente para as mães

16h: Rimos e Rimas para encantar
mães e filhos, Beatriz Myrrha e Marcos Albricker

serviço: museu dos Brinquedos

www.museudosbrinquedos.org.br

“esses experimentos têm como objetivo
principal desenvolver a empatia, pois

só nos colocando no lugar do próximo,
vamos conseguir ser empáticos”

Qual é a idade certa para
aprender o segundo idioma?

A partir dos 3 anos, estudantes do Colégio Batista Mineiro
já aprendem inglês por meio do programa bilíngue

Uma criança consegue 
absorver bem o ensino 
de um segundo idio-

ma?” “A partir de qual idade devo 
matricular meu filho no inglês?”. 
Perguntas como essas passam diver-
sas vezes pela cabeça de muitos pais 
e com razão, afinal, neste mundo 
globalizado, aprender inglês é cada 
vez mais indispensável para quem 
almeja ser bem-sucedido, seja na 
esfera profissional ou social. Mas será 
que uma criança bem pequena já 
estaria preparada para mergulhar no 
universo de uma nova língua? “Sim”, 
afirma a coordenadora do ensino 
bilíngue do Colégio Batista Mineiro, 
Rita Miranda.

Conforme a coordenadora, a 
infância é a fase ideal para iniciar 
o aprendizado de outras línguas. 
“A melhor idade para começar a 
aprender o segundo idioma é o 
quanto antes, porque o cérebro da 
criança assimila a segunda língua 
da mesma maneira que assimilou 
a primeira língua”, afirma ela, que é 
pós-graduada em Educação Bilíngue 
e em Língua Inglesa. 

Rita explica ainda que, na infân-
cia, o cérebro é como uma “esponja”, 
isto é, está preparado para aprender 
tudo a que é exposto devido à maior 

capacidade de atividade neuronal. 
“A criança aprende por sons e intui-
tivamente pelo ambiente, e não está 
preocupada com regras gramaticais 
e listas de vocabulário. Sendo assim, 
estando em um ambiente em que 
a língua inglesa é falada, ela vai 
aprender essa outra língua com mais 
naturalidade”, frisa.

Pensando nisso, a coordenadora 
conta que o programa bilíngue da es-
cola faz parte da grade curricular dos 
estudantes matriculados a partir do 
Maternal III, que possuem 3 anos. O 
programa se estende até as turmas do 
Ensino Fundamental I de todas as uni-
dades do Colégio Batista localizadas 
nos bairros Buritis, Castelo e Floresta, 
em Belo Horizonte, e nas cidades de 
Betim, Ouro Branco e Uberlândia. 

Aprendizado natural

Com o objetivo de desenvolver 
todo esse potencial existente nas 
crianças, Rita destaca que as aulas do 
ensino bilíngue da escola são interati-
vas e lúdicas, com o intuito de auxiliar 
o estudante a aprimorar habilidades 
sociais, linguísticas e cognitivas. 

Segundo a coordenadora, o 
programa é ainda uma ferramenta 
de educação integral, uma vez que 

o aprendizado de um segundo idio-
ma contribui para que o estudante 
tenha maior capacidade de foco, 
memória, planejamento, desem-
penho em atividades multidiscipli-
nares, relação espacial, resolução 
de problemas, habilidade comuni-
cativa e criatividade. “A educação 
bilíngue de fato prepara o estudante 
para ser um cidadão que respeita a 
multiplicidade cultural e linguística 
que nos rodeia”, completa.

O programa bilíngue do Colégio 
Batista é construído de acordo com a 
faixa etária dos estudantes. Dessa for-
ma, a cada ano o estudante é prepa-
rado para alcançar um nível mais alto 
de aprendizado do inglês. De acordo 
com Rita, a proposta é fazer com que 
as turmas tenham um desenvolvi-
mento progressivo e saudável, dando 
a oportunidade para que o estudante 
vivencie o mundo com a habilidade 
comunicativa em dois idiomas como 
algo natural. Isso significa que o 
aprendizado do inglês é cotidiano, 
assim como o português, aplicando 
os dois idiomas juntos às ciências, à 
geografia, à matemática, às artes, etc. 
“Sendo assim, a educação bilíngue 
usa a língua como ferramenta para 
aquisição de conhecimento de outras 
disciplinas”, finaliza a coordenadora.

ensino bilíngue
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ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
PERCALUX, TECIDO, COURO, PAPEL ESPECIAL, PELICA ou qualquer material 
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

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

Prefeitura de ipatinga inicia obras 
dos quiosques no Parque ipanema

Como parte das comemorações do 
aniversário de 55 anos da cidade, foi 
assinada no dia 26 de abril, a autoriza-
ção de início das obras para construção 
dos seis quiosques a serem implantados 
no Parque Ipanema, conforme projeto 
elaborado pela Prefeitura de Ipatinga. 
O canteiro de obras foi montado no dia 
6 de maio. A reunião contou com a par-
ticipação dos investidores, do secretário 
de Serviços Urbanos e Meio Ambiente 
(Sesuma), Agnaldo Bicalho, e da diretora 
do Departamento de Meio Ambiente, 
Núbia Laís Fernandes. 

Na oportunidade foram esclarecidas 
dúvidas em torno do plano de execução 
das obras e definidos os ajustes finais 
para as intervenções, que deverão ser 
regidas por regras especiais em função do 
espaço ser área de preservação ambien-
tal e também um patrimônio tombado 
do município. 

Os proprietários dos quiosques assi-
naram um termo de compromisso com a 
administração municipal que estabelece 

princípios, regras e práticas de execução 
de serviço, objetivando garantir um me-
nor impacto visual e ambiental no Parque 
Ipanema durante a fase de execução das 
melhorias. 

“As obras são importantes, mas 
até mesmo por uma recomendação 
do prefeito Nardyello Rocha (MDB) 
elas devem ser feitas com todo zelo 
que exige o parque. Existe toda uma 
legislação a ser obedecida quando 
se trata de uma intervenção feita em 
área de preservação ambiental. É 
preciso considerar ainda que o local 
não irá ser fechado para a construção 
dos quiosques. Então, também é ne-
cessário pensar na comodidade dos 
usuários”, explicou o secretário da 
Sesuma, Agnaldo Bicalho.

Ele adianta, ainda, que a popula-
ção que for visitar o parque durante 
as festividades do aniversário da ci-
dade, encontrará uma demonstração 
de como ficará as disposições dos 
quiosques. 

“O início de funcionamento des-
ses quiosques está sendo aguardado 
pela população de Ipatinga. Portanto, 
como presente foram espalhados vários 
banners com ilustrações de como serão 
os quiosques”, finaliza o secretário, 
destacando que o prazo previsto para 
conclusão das obras é de 6 meses. 

Quiosques     
Os seis quiosques são divididos 

em três módulos com área de 386m². 
O custo estimado de cada unidade é 
cerca de R$ 170 mil. O prazo máximo é 
de 6meses, o que significa que os equi-
pamentos deverão estar à disposição do 
público antes dos festejos de final de ano. 
As concessões têm validade de 15 anos. 

Cada quiosque terá cozinha, espaço 
interno para atendimento ao público, dois 
banheiros, sendo um masculino e um 
feminino e uma área externa protegida 
por pergolados e guarda-sóis, com espaço 
para até 15 mesas de quatro cadeiras cada.

Administração entregou para os investidores a autorização das obras

Envelhecer e políticas públicas são temas
centrais na Conferência do Idoso em JF

A 5ª Conferência Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa de Juiz de 
Fora teve grande participação do 
público idoso e de entidades da 
sociedade civil  e governamental. 
Realizado na Faculdade Metodista 
Granbery, e promovido pelo Conse-
lho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa (CMDPI) e Prefeitura de Juiz de 
Fora (PJF), o evento teve como tema 
“os desafios de envelhecer no século 
21 e o papel das políticas públicas” e 
contou com as discussões temáticas 
em torno dos quatro eixos propostos 
pela conferência.

 “Direitos Fundamentais na Constru-
ção/Efetivação das Políticas Públicas”; 
“Educação: Assegurando Direitos e 
Emancipação Humana”; “Enfrentamen-
to da Violação dos Direitos Humanos da 
Pessoa Idosa”; e “Os Conselhos de Direi-
tos: Seu Papel na Efetivação do Controle 
Social na Geração e Implementação 
das Políticas Públicas” foram os temas 
trabalhados.

“A avaliação é positiva. O processo 
permitiu a formulação de proposições 
de forma democrática e participativa. 
A atual gestão do conselho, de posse 
do relatório final, enviará, aos poderes 
Executivo, Judiciário e Legislativo, cópia 
do documento, que também será en-
caminhado para o Conselho Estadual 
dos Direitos da Pessoa Idosa. Será um 
dos direcionamentos que essa gestão 
deixará para a próxima mesa diretora, 
a fim de buscar a efetivação do que 
foi proposto”, explicou a presidente do 
CMDPI, Lidiane Charbel Peres.

Durante o primeiro dia, na quinta-fei-
ra, 25, o evento contou com a participação 
especial do coral da Associação de Aposen-
tados, Pensionistas e Idosos de Juiz de Fora 
e reuniu autoridades e representantes do 
governo e de mais de 10 entidades ligadas 
à pessoa idosa. A especialista em política 
social, Raphaela Receputi da Silva, con-
duziu a palestra magna baseada no tema 
central do encontro, enfatizando aspectos 
da terceira idade.

Presidente do cmdPi,
lidiane charbel Peres
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SetraBH e Sintram criam ações de
alerta sobre acidentes de trânsito

Iniciativa é realizada em apoio ao movimento 
internacional “Maio Amarelo, cuja proposta é 
conscientizar a sociedade para que acidentes de 
trânsito sejam evitados

Durante todo o mês, o Sindicato das Empresas de 
Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) 
e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros 
Metropolitano (Sintram) promovem diversas ações de 
conscientização para um trânsito mais seguro em apoio 
ao movimento internacional Maio Amarelo. Para este 
ano, a proposta do SetraBH e do Sintram é colocar em 
pauta também o tema da segurança viária sob a pers-
pectiva dos operadores do Sistema de Transporte Coletivo 
por Ônibus, profissionais efetivamente capacitados para 
a condução de passageiros.

Em afirmação às ações de conscientização para um 
trânsito mais seguro, no dia 7 de maio todos os colabora-
dores dos sistemas municipal e metropolitano irão utilizar 
um adesivo, em formato de boton, com a frase: “No meu 
trabalho o sentido é a vida”. A iniciativa conjunta tem o 
intuito de mobilizar os colaboradores em solidariedade 
ao Maio Amarelo, visando efetivamente discutir o tema, 
engajar-se em ações e propagar a conscientização.

No dia do lançamento oficial da campanha em todo 
o país, 24 de abril, o SetraBH, o Sintram e o Batalhão de 
Polícia de Trânsito da PMMG promoveram uma palestra 
sobre segurança no trânsito. O evento, realizado na sede 
dos sindicatos, foi destinado aos colaboradores e opera-
dores do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus de 
Belo Horizonte e Região Metropolitana. Um total de 60 
multiplicadores das empresas associadas participaram 
da capacitação e estão aptos, agora, para repassar o 
conhecimento adquirido e treinar os cerca de 15 mil 
condutores dos sistemas municipal e metropolitano.

Além disso, no mês de maio, o edifício que abriga as 
sedes do SetraBH e do Sintram terá sua fachada ilumi-
nada na cor amarela, como forma de chamar a atenção 
da população para conscientização da segurança no 
trânsito. “Reafirmamos nosso compromisso com as 
ações de prevenção e de conscientização dos motoristas 
e colaboradores do sistema. Tornar o trânsito mais seguro 
depende de todos nós”, afirma o presidente do Sintram, 
Rubens Lessa Carvalho.

números alarmantes
De acordo com dados da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), divulgados em dezembro de 2018, aproxi-
madamente, 1,35 milhão de pessoas morrem no mundo, 
por ano, em acidentes de trânsito, que é a principal causa 
de morte entre pessoas com idade entre 5 e 29 anos. O 
relatório faz importantes atribuições ao Brasil, como a 
redução de mortes no trânsito após a instauração de leis 
mais rígidas contra o consumo de álcool e direção (Lei 
Seca), e o início da obrigatoriedade de freios ABS em 
todas as motos do mercado a partir de 2019.

Excesso de velocidade, uso do celular, falta de 
equipamento de segurança, como cinto de segurança 
e capacete, consumo de bebidas alcoólicas antes de 
dirigir ou até mesmo dirigir cansado são algumas das 
principais causas de acidentes citadas no relatório. Por 
isso, o objetivo da campanha é ser uma ação coordenada 
entre o poder público e a sociedade civil.

“Os motoristas do transporte coletivo de BH são 
instruídos sobre a importância de observar, com muita 
atenção, os objetivos do movimento. Agir de forma pre-
ventiva e responsável, não tomando atitudes arriscadas, 
é decisivo para reduzir acidentes e resulta em segurança 
para todos. Somente com o envolvimento da sociedade 
e com a mudança de comportamento do cidadão é que 
nós conseguiremos promover essa conscientização de 

que o trânsito é responsabilidade de todos”, destaca o 
presidente do SetraBH, Joel Jorge Paschoalin.

segurança
Segundo o Sistema de Informações sobre Morta-

lidade (SIM), da Secretaria de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde, o ônibus é o tipo de transporte 
mais seguro que existe no trânsito: em 2016, houve 
180 vítimas fatais em acidentes com ônibus (urbano e 
rodoviário) no Brasil, ou seja, menos de 0,5 % do total 
de vítimas no trânsito, o equivalente a uma em cada 
duzentas vítimas.

“A capacitação dos profissionais que atuam no Siste-
ma de Transporte Coletivo por Ônibus é um dos fatores 
que confere mais segurança aos usuários. Os operadores 
passam constantemente por treinamentos, focados 
na prevenção de acidentes e de qualquer ação que possa 
oferecer riscos aos passageiros”, reforça Joel.

Um levantamento inédito do Ministério da Saúde, 
divulgado em setembro de 2018, aponta que, em 6 anos, 
houve uma redução de 27,4% dos óbitos no trânsito das 
capitais do país. Apesar da redução, o país segue longe da 
meta estabelecida pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), que prevê redução de 50% no número de vítimas 
em 10 anos, contados a partir de 2011.

maio Amarelo 
Com o mote “No trânsito, o sentido é a vida”, a 

campanha pretende levar à sociedade reflexões sob o 
comportamento seguro no trânsito, por meio de ações 
voltadas também às crianças. A ação publicitária, sob a 
assinatura “#MeOuça”, propõe que os adultos ouçam o 
conselho dado por uma criança, que com sua ingenuida-
de e inexperiência perante a vida, tem uma percepção 
e absorção do que é certo e errado com mais eficácia, 
sem filtros.

A campanha também explora as ferramentas 
tecnológicas, que estão cada vez mais ao alcance das 
crianças, através de um jogo que estará disponível 
para download a partir de 1º de maio. As peças publi-
citárias, desenvolvidas pelo Observatório Nacional de 
Segurança Viária (ONSV), incluem busdoor interno e 
externo, folheto para distribuição a bordo e nos ter-
minais de passageiros, spots de rádios e mensagens 
para mídias sociais.

Presidente do setraBH, Joel Jorge Paschoalin
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Futebol: paixão e emoção!
O Campeonato Brasileiro começou na semana 

passada. Até o dia 8 de dezembro os torcedores 
dos 20 clubes da Série A e da Série B estarão com 
os corações batendo a mil. A emoção e a vibração 
das torcidas vão movimentar os próximos 7 meses 
o futebol brasileiro. Este ano os jogos terão várias 
mudanças nas regras. 

O Campeonato Brasileiro Série A 2019 terá algu-
mas novidades para público e jogadores. Além da 
introdução do árbitro de vídeo (VAR), várias regras 
de arbitragem também serão diferentes.

Com as mudanças de regras aprovadas pela 
Internacional Football Association Bord e para serem 
implementadas no início da temporada europeia, 
em julho de 2019, a Comissão de Arbitragem do 
Brasil pediu autorização para que essas alterações 
fossem adotadas no início do Brasileirão e a solici-
tação foi atendida.

As principais modificações nas quatro divisões 
do Campeonato Brasileiro e nas oitavas de final da 
Copa do Brasil são:

substituições

A mudança em substituições está relacionada à 
saída de campo do atleta. Quando um jogador for 
substituído, ele deve deixar o gramado pela linha 
mais próxima no momento. O objetivo é diminuir 
o tempo de bola parada durante as substituições.

cartões para comissão técnica

Os juízes das partidas estarão livres para aplicar 
cartões amarelos e vermelhos para membros da 
comissão técnica. No caso do treinador, se ele exce-
der a beira do campo levara um amarelo e depois 
de determinado número de cartões terá de cumprir 
suspensão. Se a arbitragem não conseguir identifi-
car uma pessoa da comissão técnica, quem leva a 
advertência é o treinador da equipe responsável.

tiro de meta e tiro livre dentro da área

Neste Campeonato Brasileiro a necessidade de 
esperar a bola sair da grande área para o lance valer 
não existe mais. Com as mudanças da IFAB, quando 
um tiro de meta ou falta (a favor da defesa) for ba-
tida, o goleiro poderá passar para um companheiro 
ainda dentro da grande área.

Bola ao chão

Um dos pontos que mais geram discussões hoje 
é a bola ao chão. Geralmente após algum atendi-
mento médico ou no fair play, a retomada da jogada 
estará condicionada a apenas um atleta. O árbitro 
colocará a bola ao chão para o último jogador que a 
tocou antes da paralisação. Se o lance ocorrer dentro 
da grande área, apenas o goleiro poderá fazer a 
reposição. Os demais atletas terão de ficar no míni-
mo, três ou quatro metros de distância da cobrança.

 
interferência do árbitro     

Em algumas jogadas, pelo mau posicionamento 
do árbitro, a bola acaba batendo nele e atrapalha o 
andamento da partida. Por esse motivo, a partir de 
agora todas as vezes que a bola bater no juiz, a par-
tida será paralisada e recomeça com bola ao chão.

mão na bola/Bola na mão

Este é o tópico que, talvez, gerará mais 
confusão durante os primeiros jogos. Com as 
novas regras estabelecidas a mão não inten-
cional será considerada faltosa quando: tocar 
na mão ou braço acima dos ombros; o atleta 
aumentar a distância da mão ou do braço em 
relação ao corpo, de forma antinatural; lances 
de gol; posse de bola com a mão/braço e cria 
uma situação de gol. Por outro lado, quando a 

bola rebatida bater na mão/braço próximo ao 
corpo e quando o atleta cair sem estar com os 
braços estendidos e a bola bater nele, em ambas 
as situações a infração não será considerada. 

cobrança de pênalti

Se um atleta se machucar durante um lance 
de marcação de pênalti, ele pode ser atendido em 
campo antes da cobrança. Até a edição passada, o 
jogador só poderia receber atendimento médico 
após o jogo ser reiniciado.

cara ou coroa 

O vencedor do cara ou coroa poderá escolher 
bola ou o lado do campo. Anteriormente, somente 
o lado do campo era colocado como escolha, a bola 
ficava com o perdedor.

vantagem em casos de 
cartão amarelo ou vermelho

Caso um jogador cometa uma falta com direito 
a cartão amarelo/vermelho e o time adversário 
cobre rapidamente, o juiz terá que esperar o lance 
seguir e, em seguida, aplicar a punição ao atleta. 

cartões após gol anulado ou lance 
terminado

É comum hoje os jogadores que tiram a camisa 
ou vão comemorar com a torcida, após marcar um 
gol, receberem cartão amarelo. Caso um lance des-
ses aconteça e o gol seja anulado, a punição por car-
tão não será retirada. Também será aplicado cartão 
no lance em que um atleta pratique infração e o juiz 
seja avisado por outros membros da arbitragem. No 
reinício da partida, após o lance, será dado o cartão 
amarelo ou vermelho para o jogador.

distância de barreira

Na formação da barreira, em casos de falta, a equi-
pe adversária precisará ficar a uma distância de no mí-
nimo um metro. Caso a determinação não seja cumpri-
da, os jogadores serão punidos com tiro livre indireto. 

Posicionamento dos 
goleiros no pênalti

Pequenos movimentos de goleiros costu-
mavam ser punidos por alguns árbitros, quanto 
outros não se importavam. Por essa indecisão foi 
acordado que, a partir de agora, o goleiro pode 
permanecer com um pé na linha de fundo e outro 
mais à frente no momento da cobrança de pênalti. 

goleiros e recuo de bola

Caso um goleiro não consiga chutar a bola em 
lance de recuo ou arremesso lateral será permitido 
que ele agarre a bola com a mão. Antes das novas 
regras era expressamente proibido que o goleiro 
pegasse o recuo com as mãos.

árbitro de vídeo

O conhecido VAR estará disponível nos 380 jogos do 
Campeonato Brasileiro Série A em 2019. Atualmente a 
CBF tem um quadro de 96 árbitros e assistentes prontos 
para atuar com a tecnologia. Com o objeto de interfe-
rência mínima e benefício máximo, o árbitro de vídeo 
pode ser usado nas seguintes situações: gol e não gol; 
confirmação ou anulação de pênalti; cartão vermelho 
direto e identificação equivocada de jogador.

O futebol vai mudando suas regras, esperamos que 
os jogadores não deixem sua categoria, classe e criativi-
dade nos dribles. O futebol movimenta bilhões de reais 
em publicidades, jogos, vendas de jogadores e marke-
ting. É uma potência na geração de emprego e renda.

25 anos sem senna: fãs de diferentes
gerações falam da imortalidade do piloto

O nome dele era Ayrton Senna 
da Silva, mas desde sua primeira 
vitória Fórmula 1, no GP de Portu-
gal, em 1985, ganhou um novo so-
brenome e passou a ser conhecido 

como Ayrton Senna do Brasil. Vinte 
e cinco anos depois da morte do pi-
loto, que fazia o país acordar cedo 
aos domingos e aguçava milhares 
de brasileiros a se interessar por F1, 
seus fãs não só se mantêm, como 
continuam aumentando, ativos e 
apaixonados. 

“Quando Ayrton Senna des-
pontou para o sucesso, o Brasil 
vivia uma fase moral, econômica 
e social difícil. O Senna era um 
Brasil que dava certo no momento 
incerto. Junte a isso o fato de ser 
extremamente patriota, tudo de-
monstrava o quanto ele queria um 
país melhor para todos nós”, diz o 
jornalista Raphael Lucca, 36 anos, 
ao tentar mensurar o tamanho do 
seu ídolo.

Para os mais jovens talvez seja 
difícil entender como o esportista 
virou, ainda vivo, uma lenda, e 
como ele estava presente no dia 
a dia dos brasileiros. Mas para 
quem viveu o período, era uma 
paixão natural. No aniversário 
de 3 anos, Lucca ganhou dos pais 
um carrinho de brinquedo e assis-
tiu Senna vencer o GP da Bélgica, 
em 1985.  “Desde 
então sou fã dele 
e sempre serei”, 
conta.  Para ele, 
um dos momen-
tos mais marcan-
tes da carreira do 
piloto é a vitória 
do GP da Europa. 
“Era domingo de 
Páscoa de 1993 
e tinha viajando 
com minha família para Araxá. 
Estava com meu padrinho e os 
demais hóspedes do hotel em 
um auditório com TV, e quando 
ele ganhou todos nós vibramos 

muito. Parecia final de Copa do 
Mundo. Foi espetacular ver todas 
aquelas pessoas comemorando 
e se abraçando para celebrar a 
conquista dele”.

Parte dos fãs de Senna jamais 
chegou a vê-lo competir. É o 
caso da auxiliar de controladoria 
Fernanda Archangelo, 21 anos. 
“Não o vi competir, mas ao ler 
o livro ‘Ayrton: o herói revelado’ 
me apaixonei pela trajetória 
dele, sua determinação, a forma 
como ele tratava os amigos. 
Ele competia com seus próprios 
recordes, tirava o melhor dos 
veículos, conhecia e melhorava 
o carro, um cara determinado 
e com bom coração”, resume 
apaixonadamente. 

Mas para os fãs que manti-
nham o ritual dos domingos na 

frente da TV para 
ver Senna disputar 
o pódio, o baque do 
começo daquela tar-
de de 1° de maio de 
1994, feriado nacio-
nal do Dia do Traba-
lhador, foi imenso. 
“Quando o Galvão 
falou ‘Senna bateu 
forte’, senti um vazio 
e muita tristeza”, 

lembra a governanta Nana Sousa, 
39 anos, sobre a reação de Galvão 
Bueno, que narrava o GP de San 
Marino, na Itália, ao ficar atônito 
ao vivo. 

Para o jornalista Eugênio 
Moreira, a F1 perdeu a graça. 
“Na época da morte dele, lem-
bro que gastei um bom dinheiro 
com a compra de jornais  e 
revistas e depois de livros sobre 
sua carreira. A partir daí, perdi 
o interesse pela Fórmula-1 e até 
deixei de assistir às corridas”, 
conta.

“Quando sua morte foi con-
firmada, chorei muito, aliás, pas-
sei uma semana chorando, como 
se tivesse perdido um amigo, 
um familiar. Não foi fácil passar 
aquela semana, mas me mar-
cou muito as pessoas virem me 
cumprimentar e serem solidárias 
a tal modo como se eu fosse da 
família dele”, lembra Lucca.

A psicóloga especializada em 
esporte Patrícia Leiva explica que a 
fascinação por determinadas figuras 
públicas baseia-se em desejos e 
sonhos. “Aquela pessoa representa 
algo que permeia nosso desejo de 
alcançar, de ser”. A trajetória cine-
matográfica do piloto era a cereja 
do bolo. “O início, de sua história de 
ser desfavorecido em relação aos 
outros carros, entrar como preterido 
e vencer. Isso tudo representa muitas 
vezes o que se passa no nosso dia a 
dia cheio de dificuldades. O esporte 
tem uma representatividade do 
nosso cotidiano, por isso, grandes 
ídolos estão envolvidos com espor-
tes porque é uma área em que se 
trabalha concentração, persistência 
e resiliência”, conclui.

A morte de
Ayrton senna foi
uma comoção
nacional. o governo
brasileiro declarou
3 dias de luto oficial
e concedeu ao piloto
honras de chefe
de estado

senna era um Brasil
que dava certo no
momento incerto.
Junte a isso o fato

de ser extremamente
patriota, tudo
demonstrava o

quanto ele queria
um país melhor
para todos nós

o fã
raphael lucca,
36, com as
lembranças
do seu ídolo
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