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Nos últimos 12 meses, 
íNdice de iNflação foi 

maior para mais pobres
O s recentes aumentos 

nos preços dos remé-
dios e das tarifas do 
transporte coletivo ala-
vancaram o ipc-c1, taxa 

que mede a inflação percebida em 
famílias com renda entre 1 e 2,5 
salários mínimos. para o mestre em 
administração leandro diniz, quem 
mais sofre com essas elevações são 
os pobres e os idosos. “o salário 
não acompanha os aumentos e 
os empresários, quando sentem o 
acréscimo do custo de transporte, 
começam a demitir quem precisa de 
mais de um vale-transporte. É uma 
ciranda bastante nociva”.  
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zema costura apoio
em bH e brasília

o governador romeu Zema (Novo) tem tido sinalizações 
positivas em suas incursões para colocar a administração 
estadual nos trilhos. em belo Horizonte e brasília, o chefe do 
executivo mineiro tem buscando o diálogo e a possibilidade 
de recursos para reverter a complicada situação financeira 
dos cofres do estado.

governador romeu zema
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futebol feminino sofre com 
a ausência de visibilidade 

talvez você não saiba, mas a copa do 
mundo está prestes a começar, mesmo sem 
a badalação e o entusiasmo do brasileiro. 
e isso acontece porque, desta vez, quem 
entra em campo é a equipe feminina. a 
modalidade ainda sofre com a falta de 
visibilidade, investimento e machismo.

corte no orçamento das universidades
federais gera protestos pelo brasil

a decisão do ministério da educação de diminuir 30% do orçamento 
das universidades e institutos federais está causando, em todo o brasil, 
uma enorme onda de críticas. catarina de almeida santos, coordenadora 
do comitê df da campanha Nacional pelo direito à educação, considera 
a medida uma falta de sensibilidade do governo, já que os danos serão 
enormes.

passageiro No baNco de trÁs corre mais risco

engana-se quem pensa que está seguro ao sentar no banco traseiro 
de um carro. de acordo com pesquisa realizada pelo iiHs, que observou  
117 acidentes, os passageiros sentados atrás possuem mais riscos de saí-
rem machucados ou até mesmo falecerem durante uma colisão frontal.

sArAmPo voltA A PreocuPAr em mg 

desde o começo do ano, já foram registra-
dos 67 casos suspeitos de sarampo. apesar do 
número parecer baixo, o assunto requer aten-
ção, uma vez que a doença havia sido erra-
dicada no país e pela facilidade de contágio.

Uma pesquisa realizada 

pela cNdl e spc brasil indica 

que 65% dos jovens nascidos 

entre 1995 e 2010, a geração 

Z, estão contribuindo com as 

despesas domésticas. porém, 

75% dos entrevistados afirma-

ram que não se preparam para 

a velhice. 
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E D I T O R I A L

bloqueio de verbas pode
inviabilizar ensino no país

O anúncio do ministério 
da educação (mec) so-
bre o bloqueio de 30% 

das verbas orçamentárias 
de universidades e institutos 
federais vem causando polê-
mica. Vários reitores fizeram 
críticas a decisão e disseram 
que o corte pode comprome-

ter o funcionamento básico e 
até mesmo a qualidade do 
ensino. para falar dos impac-
tos dessa medida, o edição 
do brasil conversou com 
catarina de almeida santos 

(foto), professora da facul-
dade de educação da Uni-
versidade de brasília (Unb) e 
coordenadora do comitê df 
da campanha Nacional pelo 
direito à educação.

como o governo tem tratado a 
agenda da educação?

o atual governo tem como pauta destruir o 
ensino público. isso está muito claro desde a edu-
cação básica até a superior. e não podemos olhar 
essa questão de forma isolada. Quando vemos 
discussões de militarização das escolas e escola 
sem partido, percebemos que está tudo atrelado a 
um mesmo projeto de destruição da escola pública 
e garantia de educação como direito social funda-
mental da nossa constituição. as propostas apenas 
retrocedem e não fazem nada que possa ampliar.

os discursos dos ministros estão voltados ao 
encolhimento e privatização do setor público. eles 
tentam vender para a população a lógica de que 
as universidades são muito caras e, inclusive, que 
precisam gastar menos na educação superior para 
investir mais na educação básica. esse ano, o plano 
nacional de educação (pNe) completa 5 anos, ou 
seja, metade do seu período de vigência. Ninguém 
fala nada sobre essa questão e as metas a serem 
atingidas.

Quais são as justificativas para 
os cortes?

as justificativas anunciadas não correspondem 
com a realidade e são estranhas. inicialmente, 
foram feitos cortes apenas para Universidade fe-
deral fluminense (Uff), Universidade de brasília 
(Unb) e Universidade federal da bahia (Ufba). 
eles disseram que essas instituições não estavam 
seguindo o que deveria ser feito, faziam balbúrdia e 
não estavam prestando um ensino de qualidade. No 

entanto, estamos falando de três universidades que 
aparecem no ranking das melhores. se não tivessem 
com qualidade, a lógica deveria ser de investimento 
em melhoria e não cortes. após toda a repercussão, 
o ministro disse que a medida valeria para todas as 
universidades e estendeu aos institutos federais.

o governo diz que o corte é uma 
questão técnica e não ideológica. 
como você avalia essa afirma-
ção?

acredito que não existe corte técnico. se há um 
contingenciamento dentro de um ministério, o go-
verno precisa escolher de qual lugar cortar e se essa 
área vai prejudicar menos o campo da educação e 
a sociedade. Quando se decide pelas universidades 
e institutos federais e não de outras áreas, já temos 
claramente um viés ideológico.

para fazer um contingenciamento dessa natureza, 
primeiro todos os envolvidos deveriam ser comunicados 
para tentar negociação, buscar outros caminhos e com-
provar a real necessidade dos cortes. É preciso ter uma 
justificativa técnica e financeira para realizar os ajustes.

os bloqueios podem passar de 
30%?

a tabela de cortes mostra que foram bloquea-
dos percentuais diferentes para cada universidade 
e instituto federal. por mais que o governo diga 
que são 30%, algumas instituições tiveram um 
valor bem maior.

como isso vai impactar as univer-
sidades e instituições federais?

o corte inviabiliza não só os programas e proje-
tos, mas também o funcionamento básico da insti-
tuição que é a questão das aulas. impacta em verba 
de energia, água e serviços de limpeza. as maiores 
dimensões só o futuro nos dirá, mas já temos sinaliza-
ção dos reitores de que não será possível desenvolver 
seus trabalhos até o final do ano.

o programa de assistência estudantil não foi 
afetado, mas impede a sua expansão. existem 
cursos em que sair da sala de aula e ir a campo é 
fundamental. também há projetos de extensão que 
envolvem a universidade e a comunidade, assim 
como os de pesquisa. sem a verba não tem como 
dar continuidade e essas atividades essenciais para 
a qualidade do ensino sofrerão as consequências. 
Quanto mais a universidade pública é precarizada, 
mais as pessoas que precisam dela, como os alunos 
de baixa renda, são prejudicados.

As universidades e institutos po-
dem ficar com dívidas?

se o cenário não for revertido, as possibilidades 
são grandes. mas a questão é se conseguirão con-
cluir esse ano letivo. as universidades e institutos 
federais tentam se organizar de toda forma para se 
manter funcionando e não deixar cair a qualidade, 
mesmo com os cortes que vem sofrendo desde 2014 
e que foram acirrados com a emenda constitucio-
nal 95. esse novo bloqueio representa mais uma 
dificuldade a enfrentar. a verba já é baixa e, com 
menos 30%, fica inviável.

o ministro da educação afirmou 
que o bloqueio pode ser revisto 
se a reforma da Previdência for 
aprovada. Qual o objetivo disso?

esse é um argumento que tem como objetivo 
fazer pressão na sociedade e no congresso para que 
a reforma passe. Não há uma justificativa técnica e 
financeira para essa questão, e sim política e ide-
ológica. a sociedade brasileira precisa entender a 
importância da educação para o desenvolvimento 
do país.

Inicialmente, o contingen-
ciamento seria feito ape-
nas na Uff, Ufba e Unb. o 

mec não esclareceu os critérios 
adotados para a escolha dessas 
três. logo depois, voltou atrás e 
estendeu o corte para as mais 
de 60 universidades e quase 40 
institutos em todos os estados 
do brasil.

daniel Amaro
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Toda mobilização social expressada 
democraticamente é um ato concreto 
rumo a uma sonhada mudança ou 
melhora de vida.

por outra parte e deixando de lado o 
aspecto “freudiano” dos sonhos e nos atendo 
apenas ao sentido figurado do conceito, po-
demos acordar que a dura realidade da vida é 
apaziguada pelos sonhos. esses servem para 
sustentar o cotidiano e dar mais sentido e cor 
à nossa existência.

cientificamente é provado que todos os ma-
míferos sonham e é incontestável a importância 
dos sonhos para o homem e para a sociedade. 
shakespeare dizia que nós somos do mesmo 
tecido que são feitos nossos sonhos, e Nietzsche 
que nada é tão nosso quanto nossos sonhos. 

talvez uma das obras literárias que mais 
exemplifica o conceito da importância dos 
sonhos para a sociedade - em termos políti-
cos - seja a do escritor espanhol do século XVi, 
miguel de cervantes que, em seu dom Quixote, 
descreve um indivíduo ingênuo, romântico 
e sonhador que, juntamente com o seu fiel 
escudeiro, sancho pança, saía pelo mundo 
lutando por um sonho impossível: mudar o 
mundo e mudando o homem para melhor. 
em sua narrativa, a afirmação mais marcante é 
que, “quando se sonha sozinho é apenas um 
sonho, mas quando se sonha junto é o começo 
da realidade”. pensando assim, querendo as-
sim, nas últimas eleições o brasil sonhou junto.  

portanto, a capacidade do ser humano de 
sonhar é a habilidade de se manter vivo por 
dentro e reflete uma conduta dominada pela 
esperança. por outro lado, existem aqueles 
guiados pelo ego que, carentes de altruísmo, 

materialistas, enxergam apenas o que veem. 
Um risco ao sonhador, principalmente quando 
a brutal anomalia parte daqueles que nos go-
vernam e vai matando os sonhos e a esperança 
de milhões de brasileiros, em especial daqueles 
que acreditaram e lutaram por mudanças 
que, hoje frustrados, vivem o pesadelo da 
insegurança e o predomínio da ignorância. 
aquela crescente porção que já sente na pele 
a transformação do seu sonho em pesadelo. 

em pouco mais de 100 dias do governo 
bolsonaro (psl), o brasileiro não vê nada além 
da falta de unidade nos discursos da base 
aliada do governo, os frequentes desmandos, 
a explícita ganância e a desmedida ignorância 
de grande parte da equipe que dirige nosso 
país. Não é sem razão que bolsonaro tem a 
pior avaliação em 100 dias de governo, para 
presidentes eleitos desde 1990. Uma atuação 
política que compromete a soberania nacional, 
principalmente, no que se refere a política 
externa, com a extrema subordinação aos 
interesses dos estados Unidos e, ao sanguinário 
desejo de interferência nas questões internas 
da Venezuela, que só acirram os ânimos e 
acentuam a polarização política no brasil. 

a condução desastrosa da questionável 
reforma da previdência, que levanta suspeitas 
de objetivos escusos contra os direitos dos 
trabalhadores e dos mais necessitados. as 
polêmicas interferências no ministério da 
educação, que tentam a todo custo, sob o 
argumento de “despolitização” das escolas, 
incutir uma ideologia ultraconservadora e 
retrógrada na mente das nossas crianças, além 
dos incisivos ataques à educação superior e 
ao conhecimento científico, como se, incom-

petentemente, tentasse frear o irreversível 
progresso intelectual no nosso país. sacar r$ 
20 bilhões das universidades federais é ferir de 
morte a principal possibilidade de acesso ao 
ensino superior neste brasil tão necessitado 
de conhecimento acadêmico.   

sua política ambiental explicita o projeto de 
desmantelamento do indispensável ibama. poe 
à mostra a tentativa de entrega da amazônia, 
por meio da pretensa parceria com os eUa para 
exploração das terras indígenas. isso é um crime, 
não é só contra nossa pátria, mas também 
contra a natureza. esse jogo é típico daqueles 
que são guiados pelo seu próprio ego e que não 
sonham com melhora de vida de um povo, de 
um país. típico daqueles que não sonham e por 
não terem seus próprios sonhos acabam sendo 
coadjuvantes dos sonhos dos outros, neste caso, 
dos interesses internacionais. 

o brasileiro vive o pesadelo do projeto 
mais ousado e nefasto de privatizações já 
visto, incluindo nisso a venda  da estratégica 
base de alcântara, da petrobras, dos correios, 
da previdência, da educação... além das 
severas e desrespeitosas críticas às minorias, 
aos homossexuais, às etnias e a vergonhosa 
“des-laicização” do estado que ofende a tantos, 
da mesma forma que demonstra a pequenez 
do pensamento e a ilusória ideia de que existe 
apenas uma verdade e apenas um ponto 
de vista para todo o minúsculo universo que 
consegue enxergar. 

Um pesadelo que inibe e frustra até o 
sonhador mais persistente, e põe em risco uma 
nação inteira. risco de terminar seus dias como 
dom Quixote que, cansado de sonhar, cedeu à 
realidade imposta a ele.

incentivo à cultura 

Editada pelo governo federal, a nova lei de incentivo à cultura que 
substitui à lei rouanet levou os bastidores do meio cultural do brasil 
a um debate nacional. e, como já era de se esperar, as opiniões 
divergem. A principal modificação da lei é a redução do teto de 

captação de r$ 60 milhões para r$ 1 milhão por projeto.
como não poderia deixar de ser, os mais prejudicados contestam as 

mudanças e exigem debate sobre o tema com as autoridades. por outro 
lado, há também manifestações à favor da nova lei, por entenderem que 
os novos critérios são mais justos e visam a melhor distribuição dos valores 
captados para financiar a cultura de nosso país. 

 Essa, inclusive, é a justificativa do ministro da Cidadania, Osmar Terra. 
para ele, as mudanças vão democratizar o acesso da população a produções 
culturais, tendo em vista os novos objetivos da lei, que incluem a regio-
nalização do incentivo cultural, passando a priorizar o Norte e Nordeste, 
regiões prejudicadas devido à preferência dos patrocinadores em atender 
prioritariamente ao centro-sul do brasil e o prestígio de grandes artistas 
do eixo rio-são paulo. inclusive, a necessidade de artistas desse patamar 
recorrerem a esse tipo de recurso é contestável, pois grandes artistas podem 
- e devem -, perfeitamente arrecadarem seus próprios recursos. 

ademais, os próprios produtores culturais ressaltam: o governo federal 
não concede dinheiro a esses projetos. a União renuncia o recolhimento 
de impostos fiscais de empresas privadas que se interessam em patrocinar 
os projetos. 

em resumo, o dinheiro que poderia ser arrecado e destinado para 
diversos fins, deixa de ser recolhido aos cofres do governo e é repassado 
diretamente aos projetos beneficiados. O valor permitido para desconto no 
imposto de renda é de 4% pessoas jurídicas e 6% para empresas. segundo 
levantamento da fundação getulio Vargas (fgV), ao longo dos 27 anos 
de existência da lei, mais de r$ 49 bilhões foram injetados na economia 
brasileira, com 53.368 projetos contemplados, gerando milhares de em-
pregos diretos e indiretos.

entre prós e contras, não há dúvida que a decisão de brasília, em 
delimitar o raio de abrangência da nova lei de incentivo à cultura pode 
atender a necessidade de melhor distribuir os resultados práticos da lei.  
contudo, e voltando ao período de campanha eleitoral, todos devem se 
lembrar do ódio que o então candidato à presidência Jair bolsonaro (psl) 
destilava aos grandes artistas, considerados por ele, uma “esquerda festiva”.

estamos, por assim dizer, vivendo e vivenciando uma nova era, onde 
há necessidade de mais partilhas e menos egoísmo.

bolsonaro e uma nação de d. Quixotes
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tucanos em confronto?
as recentes declarações do deputado Aécio neves (psdb) 

sobre a independência do psdb em relação ao governo zema 
separou ainda mais os tucanos mineiros, que estavam em 
frangalhos desde a eleição. Na verdade, a legenda aceitou o 
convite de formar a base aliada do executivo estadual após 
contatos feitos diretamente com senador Anastasia (psdb). 

cena final - semana passada, na convenção estadual do 
partido, ouviu-se comentários insinuando que Aécio deveria 
ficar calado e sem dar palpite, porque, ao longo dos últimos 
5 meses, ele sequer apareceu em belo Horizonte, preferindo 
ficar em Brasília ou no Rio de Janeiro. 

Patrus e o Judiciário
“o presidente da assembleia, deputado Agostinho Patrus 

filho (pV), está cada vez mais próximo dos membros do Ju-
diciário mineiro”. esse é o comentário ouvido no gabinete da 
direção estadual do tribunal de Justiça. 

Psd em expansão
além do prefeito de belo Horizonte, o diretório estadual do 

PSD mineiro almeja filiar nomes de diversas cidades que, no 
próximo ano, terão condições de disputar as eleições munici-
pais. o presidente da sigla, deputado federal diego Andrade, 
está apostando pesado no crescimento do partido em minas. 
É aguardar para conferir...

diego X ramalho
Até o final do ano passado, o deputado fábio ramalho 

(mdb) era o coordenador da bancada e o seu prestígio ia às 
alturas. agora, por escolha de seus próprios colegas, quem 
está ocupando esse posto é diego Andrade (psd). ou seja, 
ramalho caiu no esquecimento, enquanto que Andrade é o 
político mineiro mais badalado do momento. coisas da política.

filósofo de mentirinha?
comentando sobre olavo de carvalho, o brasileiro que, 

mesmo morando nos estados Unidos, manda em parte do 
governo bolsonaro (psl), o ex-deputado e advogado Airton 
soares sentenciou: “dizem que olavo é filósofo, mas não 
conheço qualquer obra ou livro dele sobre esse assunto”.

Ameaça palaciana
em brasília, a jornalista cristiana lôbo comenta: “o 

presidente Jair bolsonaro (psl) tem que acabar com a onda 
de boatos e esse ambiente de intriga entre amigos, filhos e a 
ala militar. Caso contrário, a situação pode ficar sem controle, 
levando o governo a ter desgastes desnecessários”. 

desmonte da educação 
debatendo sobre a decisão do governo federal de reduzir 

em 30% os valores repassados ao sistema federal de ensino no 
brasil, especialmente às universidades, a professora da Ufmg 
Adelina dos reis advertiu: “Isso pode significar o início do 
desmonte do sistema de educação em nosso país”.

sucessão em bH 
segundo fontes do meio político, o deputado federal 

rogério correia (pt) não está convicto da sua candidatura à 
pbH no ano que vem, pois ele prefere apoiar o nome da de-
putada e amiga pessoal beatriz cerqueira (pt). isso sinaliza a 
possibilidade do pt entrar dividido na disputa municipal, pois 
o grupo do vereador Pedro Patrus (pt) também está de olho 
nessa eleição.

Aécio sem apoio
a saída do deputado domingos sávio da presidência do 

PSDB expôs fissuras no partido. Ele, de acordo com comentá-
rios de bastidores, teria o apoio do seu antigo padrinho, Aécio 
neves (psdb), para permanecer no cargo, mas a ala ligada 
ao novo presidente Paulo Abi-Ackel demonstrou mais força. 
de qualquer modo, os tucanos em minas não vivem um bom 
momento.

força do danilo
ao seu estilo, o ex-secretário danilo de castro tem de-

monstrado força nos bastidores da assembleia e no governo de 
minas. isso acontece, certamente, por conta de sua experiência 
de deputado federal por vários mandatos e também por ter 
exercido o cargo de secretário de governo por anos a fio.

doria em minas
cresce o interesse do governador de são paulo, João doria 

(psdb), de estar presente nos debates dos tucanos mineiros. 
essa incursão, por aqui, faz parte de um jogo estratégico. aliás, 
em brasília, fala-se que, em breve, haverá uma faxina no par-
tido para tirar todos os nomes denunciados por corrupção. a 
partir daí, doria ficaria com o campo livre para trabalhar sua 
candidatura para suceder o atual presidente.     

oposição a zema
com o passar dos meses, o deputado sargento rodrigues 

(ptb) pretende se credenciar como líder informal de oposição 
ao governo zema. 

Pinheiro com zema
a deputada estadual do democratas ione Pinheiro se 

autodeclara como uma parlamentar da bancada de apoio ao 
governo zema, mesmo que informalmente.

o ar começa a ficar mais leve
em torno do governador zema

governador mineiro começa
a respirar mais aliviado

Apoio do presidente da Assembleia,
Agostinho Patrus, é essencial para zema

fabiano lopes aposta na capacidade
de negociação do chefe do executivo

A

D
iv

ul
ga

çã
o

Gu
ilh

er
m

e 
D
ar

da
nh

an

D
iv

ul
ga

çã
o

partir da decisão do psdb mineiro 
em continuar fazendo parte da base 
aliada do governo, no âmbito da as-
sembleia legislativa, o governador 

romeu Zema (Novo) pôde respirar aliviado.
ainda no decorrer dos últimos dias, o chefe 

do executivo mineiro circulou por brasília, 
frequentando gabinetes de ministros e outras 
autoridades com intuito de encontrar alternati-
vas para minimizar o abismo financeiro no qual 
se encontra o governo do estado. 

Uma de suas visitas aconteceu no gabinete 
do deputado federal diego andrade (psd), 
coordenador da bancada federal em brasília. 
andrade é um político de muito prestígio, es-
pecialmente, por conta de sua inserção na área 
de transportes e obras públicas. alias, está sob 
a coordenação do parlamentar uma série de 
iniciativas visando trazer benefícios para minas 
gerais, inclusive a expansão do metrô de belo 
Horizonte até a região do barreiro.

bastidores da Almg

manifestações isoladas, de alguns parla-
mentares, em favor do governo traz otimismo 
sobre à construção de um trabalho do execu-

tivo, especialmente quanto ao encaminha-
mento de projetos para a casa legislativa. a 
parlamentar ione pinheiro (dem), por exemplo, 
confessa, aos amigos, que não tem dificuldade 
de convivência com o pessoal do executivo. 

em verdade, há 15 dias, os governistas 
comemoraram o apoio do legislativo, coman-
dado pelo presidente agostinho patrus (pV). 
Na ocasião, foi aprovado o projeto de reforma 
administrativa, encaminhado pelo palácio da 
liberdade.    

Apoio dos empresários  

os ares que rondam Zema começaram a 
mudar quando ele promoveu mudanças inter-
nas e, inclusive, nomeou o publicitário roberto 
bastianetto para comandar sua comunicação. 
o nome de seu novo auxiliar ainda repercute 
positivamente nos meandros da comunicação 
de belo Horizonte. 

em verdade, a situação do governador 
ficou mais desanuviada depois de sua decisão 
em fazer um acordo com os prefeitos mineiros, 
por meio da associação mineira de municípios 
(amm). a partir disso, diminuiu-se as críticas 
à sua administração, embora setores mais 
conservadores da imprensa continuem reper-
cutindo, quase que cotidianamente, assuntos 
negativos notados nos bastidores do governo. 

com seu estilo direto de atuar, Zema tem 
feito constantes visitas a entidades, como a 
federação da agricultura do estado de minas 
gerais (faemg), câmara de dirigentes lojistas 
de belo Horizonte (cdl/bH) e a federação das 
indústrias do estado de minas gerais (fiemg). 
seu prestígio na fiemg anda tão alto ao ponto 
do presidente da entidade flávio roscoe exter-
nar suas impressões: “o apoio do governador 
tem elevado significado, uma vez que visa o 
soerguimento do parque industrial mineiro, 
especialmente no tangente ao setor mineral, 
segmento que gera emprego e renda, tanto 
para as prefeituras como para o próprio gover-
no estadual”, disse roscoe. 

pessoas que, no passado, tiveram opor-
tunidade de conviver com Zema, como o 
empresário fabiano lopes ferreira, avaliam a 
tenacidade do chefe do executivo e garantem 
que ele, em breve, vai contornar o quadro de 
dificuldade enfrentado pelo governo do estado. 

A situação do governador
ficou mais desanuviada depois

de sua decisão em fazer um
acordo com os prefeitos

mineiros, por meio da Amm

Vereador beto alegria confirma nome
na disputa pela prefeitura de ibirité

as movimentações políticas para o pleito 
de 2020 já começam a formar os cenários de 
disputas pelas prefeituras mineiras. em ibirité, 
município que integra a região metropolitana 
de belo Horizonte, o vereador beto alegria (ptc) 
garante que vai concorrer para o cargo de chefe 
do executivo. filiado a mesma sigla de William 
parreira, atual prefeito da cidade, o vereador 
estuda possíveis novos partidos para lançar sua 
candidatura. “Quando o momento permitido 
pela lei para trocar de partido chegar, escolherei 
uma legenda que consiga trazer o que o eleitor 
está buscando”, diz sem dar nomes.

de olho na prefeitura, beto testou seu nome 
como deputado estadual nas últimas eleições. 
Não se elegeu, mas saiu otimista. foi o 3º 
mais bem votado em ibirité com 8.222 votos 
(10,53%), ficando atrás apenas dos 11.614 votos 
de ione pinheiro (dem) e dos 12.611 votos de 
mauro tramonte (prb), o mais bem votado do 

estado. “me trouxe um novo horizonte, uma 
possibilidade real de disputar o cargo”, afirma. 

para ele, a decisão de concorrer à prefeitura 
foi uma consequência natural dos resultados 
anteriores. “conseguimos um saldo expressi-

vo num momento delicado em que o eleitor, 
como costumo dizer, está passando por um 
amadurecimento político. ele tem votado mais 
consciente”.

membro da comissão de saúde, obras 
públicas, transportes e comunicação da 
câmara de Vereadores da cidade, beto atua 
como presidente na comissão parlamentar 
de inquérito (cpi) do Hospital e maternidade 
regional de ibirité. o objetivo é identificar 
possíveis irregularidades na administração 
do hospital feita pela organização social 
(os) mais saúde. “Há indícios de irregula-
ridades em diversas questões relacionadas 
à os”, afirma.

o relatório em fase final será encaminhado 
ao ministério público. “o trabalho na câmara é 
limitado, para que não haja injustiças ou erros, 
vamos deixar para que quem tem condições 
apure melhor, mas que há anormalidades, há”.

nas últimas eleições para deputado
estadual, beto Alegria teve 8.222 votos
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granbel discute regularização fundiária
Habitação e urbanismo em santa luzia

prefeitos e secretários de vários municípios 
da região metropolitana de belo Horizonte par-
ticiparam no dia 7, da reunião itinerante promo-
vida pela associação dos municípios da região 
metropolitana de belo Horizonte (granbel). o 
evento foi realizado na cidade de santa luzia. 

o tema abordado foi a regularização fun-
diária, com palestra da coordenadora estadual 
das promotorias de Justiça, Habitação e Urba-
nismo, marta alves larcher com participação do 
secretário municipal de Habitação e desenvolvi-
mento Urbano de Nova lima, fabrício baliero, 
que falou de sua experiência na área. 

também foi abordada a temática: incre-
mentação de receitas nos municípios, com 
palestra do coordenador de fiscalização mu-
nicipal do tribunal de contas de minas gerais, 
paulo Henrique figueiredo. Na ocasião, ele 
falou sobre o projeto desenvolvido pela presi-
dência do tribunal de contas que visa tornar 
a arrecadação dos municípios mais eficiente.

para o prefeito de santa luzia, delegado 
christiano Xavier (psd), é de grande importância 
o município sediar um evento desse porte, com 

discussão de temas importantes para a gestão 
pública. “É fundamental essa união de prefeitos e 
secretários para discutir temas importantes para 
o desenvolvimento da cidade, é um momento de 
reflexão, em que há uma troca de experiências 
entre os municípios e também o lado técnico que 
nos foi apresentado, com discussão de temas 
desafiadores, os quais estamos lutando para im-
plementar em santa luzia e que vai proporcionar 
a prestação de serviços cada vez mais eficazes 
para toda população”, disse o chefe do executivo.

o prefeito de Nova lima e presidente da 
granbel, Vitor penido (dem), explicou que a 
reunião itinerante tem como objetivo princi-
pal promover uma troca de experiências entre 
os gestores da região metropolitana, com au-
xilio do tribunal de contas, secretários de es-
tado e ministério público onde são passadas 
informações sobre temas fundamentais, com 
intuito de promover a união entre as cidades 
e oportunidade para o desenvolvimento de 
projetos para toda região metropolitana. “o 
nosso trabalho é esse, mais uma vez estou 
na presidência da granbel com objetivo de 
trabalhar, brigar e defender a nossa classe”, 
explicou.

participaram da reunião, prefeitos dos 
municípios de baldim, caeté, capim branco, 
confins, esmeraldas, mário campos, mato-
zinhos, rio acima, são Joaquim de bicas, 
sarzedo, ribeirão das Neves, Nova lima, 
Vespasiano, Jaboticatubas, além de vereado-
res do município de santa luzia, secretários 
municipais e procuradores municipais dos 
municípios de toda região metropolitana.

vitor Penido: “nosso trabalho
é brigar e defender a classe”

D
iv

ul
ga

çã
o



E C O N O M I A4 EDIÇÃO DO BRASIL
11 a 18 de maio de 2019

V I G Í LI A S DOBRADAS

JAnguiê diniz

SICP A NE AD LA ÍD S

E TI IC C
AO

S

Psicanal í t ico

Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG

“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

mestre e doutor em direito - cHAnceler dA universidAde
univeritAs/ung – janguie@sereducacional.com 

JULES RENÊ GOMES
diretoria@imcont.com.br

(31) 2520-3344
(31) 9 9944-6884

Rua Santa Quitéria, 551 • Carlos Prates
CEP 30710-460 • Belo Horizonte • MG

Instituto Mineiro de Contabilidade

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

loraynne Araujo

o mercado financeiro brasileiro vem 
passando por grandes mudanças. se, antes, 
um número reduzido de empresas de grande 
porte dominava o setor, hoje, a situação é 
bem diferente. com o desenvolvimento das 
tecnologias e o surgimento das fintechs – 
startups da área financeira – e dos bancos 
digitais, a maneira como as pessoas se rela-
cionam com o dinheiro e suas transações está, 
paulatinamente, se diversificando. 

agora, ninguém precisa mais ficar preso 
a um banco ou a uma financeira, com seus 
juros altos e taxas sobre todas as operações. 
com essa nova realidade, as fintechs têm se 
tornado grandes empresas que conseguem 
competir – embora ainda não em pé de 
igualdade – com os grandes bancos. 

o banco central vem, desde 2017, con-
cedendo abertura às fintechs para vários 
tipos de operações antes feitas apenas pelas 
instituições financeiras tradicionais. esse movi-

mento permitiu, por exemplo, que a Nubank, 
já considerada a fintech mais inovadora da 
américa latina, e tantas outras, como Neon 
e Next, passassem a oferecer diversos serviços, 
desde contas correntes e para recebimento 
de salário, empréstimos e pagamentos com 
cartão de crédito. 

Um levantamento do Finnovation mostrou 
que o número de startups que atuam no seg-
mento quase dobrou entre o fim de 2016 e o 
meio de 2018, chegando a quase 400 delas. 
elas oferecem serviços como meios de paga-
mentos, gestão financeira e empréstimos. 

a vantagem primordial das fintechs e dos 
bancos digitais é que eles conseguem ofere-
cer serviços com preços, taxas e cobranças 
mais baixos que as instituições financeiras 
tradicionais. tudo por conta da tecnologia, 
que permite às startups trabalhar com uma 
estrutura menor, total ou parcialmente onli-
ne, sem necessidade de gastos com pessoal 

e locação de espaços, por exemplo. e ainda 
trazem a praticidade de o cliente conseguir 
fazer tudo pelo celular, sem necessidade de 
ir a uma agência – o que, por si só, já é uma 
grande vantagem, pois evita gasto de tempo 
com deslocamento e as grandes filas. 

a força das fintechs é tão grande que até 
mesmo alguns grandes bancos criaram suas 
startups para oferecer esse novo modelo de 
serviço aos clientes. o Next, por exemplo, 
foi criado pelo bradesco. É uma mudança 
estrutural marcante nesse mercado que, no 
brasil, sempre foi muito dominado por pou-
cas empresas. essa quebra de paradigma é 
muito boa para o consumidor, que passa a 
ter mais opções para escolher, e estimula a 
competitividade, o que pode fazer com que 
as companhias que antes dominavam o setor 
busquem se adaptar a uma nova realidade 
– e isso significa melhores serviços e menos 
cobranças.

o impacto das fintechs no
mercado financeiro do brasil

65% dos jovens da geração z
contribuem com despesas da casa

em contrapartida, 47% não realizam o controle de suas dívidas

Jovens marcados pela dicotomia na forma 
de lidar com o dinheiro. É assim que pode-
mos definir a geração Z (pessoas nascidas 
entre 1995 e 2010). de acordo com a 

pesquisa realizada pela confederação Nacional 
de dirigentes lojistas (cNdl) e pelo serviço de 
proteção ao crédito (spc brasil), em parceria com 
o serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas 
empresas (sebrae), ao mesmo tempo em que 65% 
deles ajudam com as despesas domésticas, 47% 
não realizam o controle de suas dívidas.  

as principais justificativas para não conseguirem 
equilibrar as contas são: não saber fazer (19%), 
sentir preguiça (18%), não ter hábito ou disciplina 
(18%) ou não ter rendimentos (16%). por outro 
lado, 53% afirmam controlar receitas e despesas.

para marco antônio corradi, superintendente 
da cNdl, esses dados podem ser olhados de 
maneiras diferentes. “É importante saber que 
mais da metade desses jovens consegue manter a 
saúde financeira, porque isso é fundamental para 
o crescimento pessoal e faz parte da vida adulta. 
mas é muito preocupante que quase 50% não 
controlem os gastos. afinal, a displicência de agora 
pode gerar graves consequências no futuro, seja 
uma negativa de crédito para comprar algum bem 
durável ou realizar algum sonho, como viagens, 
mestrado; ou até mesmo para o estabelecimento 
que deixou de receber aquele pagamento”. 

outro ponto destacado é sobre de onde vem 
a renda dessa geração: a maior parte trabalha 
com carteira assinada (36%) ou estão realizando 
alguma atividade informal (23%). entretanto, 22% 
não têm rendimentos. o estudo mostra, ainda, que 
aqueles que afirmam ter dinheiro guardado (52%), 
investem em opções pouco ou nada rentáveis: 53% 
mantém os valores na poupança, 25% guardam 
em casa e 20% na conta corrente. “os jovens têm 
várias informações disponíveis e, talvez, eles não 
estejam conseguindo ter a expertise de aproveitar 
o que está acessível”.

Pensando no futuro 
mesmo com a iminência da aprovação da 

reforma da previdência, na qual irá aumentar 
o tempo de contribuição e trabalho para que o 
cidadão consiga o benefício da aposentadoria, a 
maioria dos jovens da geração Z não estão preo-
cupados com o futuro. 75% dos entrevistados não 
se preparam para a velhice e as razões para não 

fazerem isso são: não ter renda (27%), o fato de 
se considerarem muito jovens (27%), não sobrar 
dinheiro (24%) e não saber como fazer (21%). 

entre os que realizam algum preparo para o 
futuro, as estratégias mais comum são: a aplicação 
em poupança (26%), o iNss pago pela empresa 
(21%) – que não reflete um investimento deles 
mesmos –, a previdência privada (21%), a abertura 
do próprio negócio (21%) e o iNss pago de forma 
autônoma (19%). e as justificativas para poupar 
são por julgar que sempre foram precavidos (35%), 
espelhar-se em exemplos de pessoas que não se 
prepararam e tiveram problemas financeiros (22%) 
ou mesmo em pessoas que se prepararam e, por 
isso, tiveram uma aposentadoria tranquila (18%).  

“esse dados mostram, com clareza, que os 
jovens estão preocupados com o agora e não com 
o futuro. se daqui a uns anos eles planejam viajar 
ou ter mais opções de lazer, é importante começar 
a fazer reservas financeiras para aproveitar mais 
no amanhã”, elucida corradi. 

sem tempo e dinheiro 
a vida da estudante de direito ana paula 

soares, 22 anos, pode ser um exemplo do que 
acontece com a nova geração. durante o dia, 
ela faz estágio em um escritório de advocacia e à 
noite frequenta as aulas. “recebo mensalmente 
r$ 1.200 e os vales de alimentação e transporte, 
entretanto, o que para alguns pode ser muito, 

para mim não é. a conta não fecha, pois tenho 
que pagar parte da mensalidade da faculdade, 
a van para voltar para casa e ainda ajudo com 
as despesas domésticas. com tudo isso, juntar 
dinheiro é algo impossível”. 

para tentar equalizar essa diferença orça-
mentária, ana paula conta que já pensou em 
trocar de estágio, mas não conseguiu nenhum 
que oferecesse uma bolsa maior. “estou na corda 
bamba, pois meu contrato de trabalho vence no 
final de julho e ainda não tenho nada em vista. 
tenho esperanças, mas sei que não posso ficar 
desempregada”, finaliza.

pessoas que têm entre 9 e 24 anos e 
são consideradas as primeiras nativas do 
ambiente tecnológico, na qual a mobili-
dade digital, a presença da internet e das 
conexões em rede são marcantes. como 
consequência disso, essa é a primeira 
geração a crescer e chegar à vida adulta 
tendo o acesso online e instantâneo 
desde cedo. 

mas, é importante ressaltar que essa 
pesquisa considerou apenas os jovens de 
18 a 24 anos.

Quem é a geração z?
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ensino sem qualidade
“o ensino público já foi de qualidade e prestígio em todo 

brasil, mas agora está sem consistência, levando a crer que, em 
breve, estaremos comprometendo o futuro de nossas crianças”. 
palavra do historiador Jaime Pinsky.

fechamento do mec
reagindo à decisão do ministério da educação de cortar 30% 

do orçamento das universidades brasileira, o filósofo luiz felipe 
Pondé sentenciou: “sou a favor do fechamento do mec. isso pos-
sibilitaria transferir a responsabilidade do ensino aos estados e 
municípios. para o professor, o ministério só serve para centralizar 
as decisões, mas as ações práticas que chegam à população, na 
verdade, acontecem bem distantes de brasília”, disse.  

Apoio complicado
sobre a votação da reforma da previdência, a jornalista na-

tuza nery acredita que o governo precisa cuidar desse assunto 
mais de perto para saber como está sendo debatido nos bas-
tidores da comissão especial. “ali, onde a matéria está sendo 
analisada, carece de uma atenção. caso contrário, as emendas 
ao projeto podem comprometer o objetivo, desfigurando por 
completo a estrutura do texto original”, disse a comunicadora. 

sucessão em uberlândia
em brasília, o deputado federal Weliton Prado (pmb) se 

nega a comentar sobre a sucessão em Uberlândia. mas, uma 
coisa deixa claro: “se o pleito fosse hoje, ele não aceitaria colocar 
o seu nome para suceder o atual prefeito odelmo leão (pp)”. 

sucessão em moc
a sucessão do atual prefeito de montes claros, Humberto 

souto (pps), é tema recorrente na cidade. por conta dos seus 
mais de 80 anos de vida, espera-se que o atual chefe do execu-
tivo não seja candidato a uma reeleição. No entanto, marcelo 
de freitas (psl), deputado federal e relator da comissão de 
constituição de Justiça da câmara dos deputados, tem sido 
lembrado para entrar na peleja no próximo ano.
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A austrália é consi-
derada uma grande 
potência exportadora 
de recursos naturais, 

energia e alimentos. além disso, 
o país da oceania é um impor-
tante produtor de minérios, 
tendo essa atividade realizada 
em praticamente todos os seus 
estados. para trocar experiência 
nesta área e trazer expertise em 
tecnologia e inovação voltadas 
para as atividades extrativas, Ti-
mothy Kane, embaixador da 
austrália no brasil, visitou a 
federação das indústrias do 
estado de minas gerais (fiemg) 
no último dia 06.

o encontro foi realizado 
na sede da federação e Kane 
comentou que a austrália tem 
uma grande entrada na amé-
rica do sul por causa da mi-
neração e espera fazer bons 
negócios no brasil. “Queremos 
que isso aconteça por meio 
de parcerias e investimentos”, 
afirmou o embaixador. ainda 
neste ano, uma comitiva lide-
rada pelo ministério da energia 
irá visitar a austrália. “Nosso 
intuito é que os brasileiros co-
nheçam o que temos de mais 
moderno na área extrativa”, 
ressaltou Kane.

a lém do  embaixador, 
estiveram presentes na reu-
nião caio cesar paccola Jacon, 
oficial de pesquisa e políticas 
da embaixada da austrália 
no brasil, e ezequiel de melo 
campos Netto, presidente da 
câmara oficial de comércio 
brasil austrália. “acreditamos 
na retomada do brasil e na mi-

neração, que é um dos interes-
ses econômicos da austrália”, 
afirmou Netto, lembrando que 
um dos problemas brasileiro 
é a burocracia. “isso afasta os 
parceiros comerciais”, pontuou. 

a delegação australiana 
foi recebida na federação 
por fabiano soares Nogueira, 
presidente do conselho de 
política e mercados internacio-
nais; rebecca macedo, gerente 
do centro internacional de 
Negócios; Junia cerceau, ge-
rente de atração de Negócios e 
investimentos e felipe gurgel, 
analista de Negócios.

também estiveram pre-
sentes José fernando coura, 
presidente do sindicato das 
indústrias extrativas de ouro, 
metais preciosos, diamante e 
pedras preciosas, areias, pedras 
ornamentais, lenha, madeiras, 
minerais metálicos e Não metá-
licos no estado de minas gerais 
(sindiextra); o ministro matias 
antônio senra de Vilhena, 
chefe substituto do escritório 
de representação do ministério 
das relações exteriores em mi-
nas gerais (ereminas); fausto 
Varela cançado, presidente 
do sindicato da indústria do 
ferro no estado de minas gerais 
(sindifer) e bruno melo lima, 
vice-presidente da fiemg.

 “o momento é difícil após 
a tragédia que ocorreu em bru-
madinho”, disse coura. “esta-
mos abertos para receber em-
presas que tenham soluções na 
área de tecnologia e inovação 
na área da mineração”, afirma 
o presidente do sindiextra.

inflação em lares mais
pobres avança em 2019

alta de 5,86% nos últimos 12 meses atinge pessoas de baixa renda e idosos

Dados divulgados pela 
fundação getulio Var-
gas (fgV) apontam que 
os aumentos nos preços 

de medicamentos e das tarifas de 
ônibus urbanos alavancaram o 
índice de preços ao consumidor 
- classe 1 (ipc-c1), que mede a 
inflação percebida em famílias 
com renda entre 1 e 2,5 salários 
mínimos.

No último mês, o ipc-c1 subiu 
0,73%, ficando 0,06 p.p. acima 
de março, quando 
o índice registrou 
taxa de 0,67%. com 
esse resultado, o 
indicador acumula 
alta de 2,52% no 
ano e 5,86% nos úl-
timos 12 meses. Já o 
ipc-br, que mede a 
alta de preços para 
famílias com renda 
de 1 a 33 salários 
mínimos mensais teve aumento 
de 0,63% em abril contra 0,65% 
no mês anterior. a taxa do indi-

cador nos últimos 12 meses ficou 
em 5,19%. 

para o mestre em adminis-
tração com ênfase em cadeias 
produtivas leandro diniz, quem 
mais sofre com essas elevações, 
além das classes mais pobres, são 
os mais velhos. “o idoso precisa 
de mais medicamentos. se o pre-
ço do remédio sobe, mas não há 
ganhos reais de aposentadoria, 
a pessoa tem maiores abalos 
nos seus rendimentos mensais. e 
quem mais faz uso do transporte 
público? pessoas que dependem 
do metrô e do ônibus”, afirma.

pa ra  e l e,  e s -
ses grupos sofrem 
dois impactos. “o 
primeiro é que o 
salário não acom-
panha os aumen-
tos. e o segundo é 
que os empresários, 
quando sentem o 
acréscimo do custo 
de transporte, co-
meçam a demitir 

quem precisa de mais de um 
vale-transporte. É uma ciranda 
bastante nociva”. 

Na passagem de março para 
abril, das oito classes de des-
pesa componentes do índice, 
sete apresentaram aumento em 
suas taxas de variação: saúde 
e cuidados pessoais (0,25% 
para 1,08%); transportes (1,27% 
para 1,67%); Habitação (0,20% 
para 0,31%); despesas diversas 
(-0,15% para 0,24%); educação, 
leitura e recreação (0,10% para 
0,35%); Vestuário (0,61% para 
0,71%) e comunicação (-0,06% 
para -0,02%). Nessa lista, des-
taca-se o comportamento de 
medicamentos (0,09% para 
1,68%); tarifa de ônibus urbano 
(0,87% para 2,12%); móveis 
para residência (-0,20% para 
0,76%); bilhete lotérico (1,29% 
para 31,63%); passagem aérea 
(-7,25% para -0,69%); acessórios 
do vestuário (0,81% para 1,93%) 
e tarifa de telefone residencial 
(-0,44% para -0,15%).

a taxa da inflação entre os 
mais pobres teria subido ainda 
mais, se não fosse o recuo do 
custo de alimentação (1,23% 
para 0,76%). Nessa classe de 
despesa, destaca-se o arroz e 

feijão (6,20% para -0,80%). mas 
para diniz, a bonança será curta. 
“se há consecutivos aumentos 
de gasolina e diesel, daqui um 
tempo, o transporte vai impactar 
no alimento porque o frete fica 
mais caro. isso gera uma casca-
ta negativa, que vai inflacionar 
frete e onerar o produto final na 
gôndola”, resume.

Na família da doméstica ma-
ria das graça santos, 56, esse 
peso foi sentido no bolso. tra-
balhando informalmente como 
diarista, as contas não têm fe-
chado. “apesar de correr atrás, 
não tem emprego com carteira 
assinada. o que tenho feito para 
economizar é comprar o essencial 
de alimentação e cortei internet 
e as contas de celular”, diz a mãe 
de dois adolescentes.

de acordo com diniz, o fim da 
política de valorização do salário 
mínimo deve agravar ainda mais 
esse cenário. “o que temos hoje é 
uma microreposição para o salá-
rio mínimo que, para o brasileiro, 
não vale nada, mas também afeta 
o empresário que não consegue 
repassar isso para seus preços”.

Quem mais
sofre com essas
elevações, além
das classes mais
pobres, são os

mais velhos
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Uma nova mineração
para minas gerais
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Gislaine de Araujo, 
aluna Senac que 

criou possibilidades 
para sua carreira.

Graduação 
no Senac.

Quem escolhe uma profissão faz

FIES | PROUNI

Conheça também nossos 
Cursos Técnicos e MBA.

Em Belo Horizonte:

Gastronomia / 2 anos

 Faculdade Senac - Campus BH
Rua Tupinambás, 1.038 - Centro

Em Contagem:

Administração / 4 anos

Ciências Contábeis / 4 anos

Gestão da Qualidade / 2 anos

 Faculdade Senac - Campus Contagem
Rua das Paineiras, 1.300 - Eldorado

Em Barbacena:

Gastronomia / 2 anos

Hotelaria / 2 anos

 Faculdade Senac - Campus Barbacena
Rua Cruz das Almas, s/n - Caiçaras

Inscrições abertas o ano todo:
0800 724 4440 / vestibularfaculdadesenac.com.br
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Email: acir.antao@ig.com.br

D A   C O C H E I R A

M inas gerais encontra-se em situação fiscal, econômica 
e financeira crítica. a paralisação parcial da mineração, 
segundo estudos da federação das indústrias do estado 

de minas gerais (fiemg), agrava os impactos negativos para a 
sociedade e para o setor empresarial. com o propósito de reverter 
esse quadro e alavancar a retomada do crescimento do estado 
foi lançado, no dia 6, o “plano de investimentos – pacto por 
minas”. o documento foi apresentado aos líderes da bancada 
mineira no congresso federal, ao governador romeu Zema 
(Novo) e a empresários.

PActo Por minAs

bastou o Psdb ensaiar que vai deixar o governo para 
receber um afago do governador romeu Zema (Novo). para 
agradar aos tucanos, Zema concentrou suas críticas ao governo 
de fernando pimentel (pt). 

comerciantes reclamam do abril de 2019. foi, até agora, 
o pior mês para a economia nacional. tudo caiu, inclusive a 
arrecadação dos estados e do país. 

o futuro e as novas tendências para a educação serão 
temas abordados pelo sebrae durante o bett educar 2019, 
o maior congresso de educação da américa latina. o evento 
acontece entre os dias 14 e 17 de maio, em são paulo.

o maior rodeio de minas está completando 49 anos e 
para celebrar uma data tão especial uma grande festa está 
sendo preparada. de 24 de maio a 02 de junho, o parque da 
divinaexpo, em divinópolis, recebe grandes nomes da música 
brasileira, as provas do maior campeonato de montaria em 
touro e ainda reverencia a tradicional comida mineira.

Presidente da fiemg, flávio roscoe e o governador romeu zema
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Aviso Ao sistemA s - por ora, o ministro paulo guedes não vai 
usar a tesoura para tirar recursos do sistema s. segundo informações 
do planalto, o presidente bolsonaro (psl) pediu ao ministro que adiasse 
esse corte para depois da reforma da previdência. o presidente espera 
apoio das confederações do comércio e da indústria para a reforma em 
discussão no congresso.

PArA A reformA dA PrevidênciA, bolsonaro (psl) abriu o seu saco 
de bondades. Já admite, para agradar a base da câmara, reeditar a cria-
ção de outros dois ministérios: o das cidades e da integração regional. 
com isso, ele acomodaria indicações políticas para as duas pastas. aos 
poucos, o “toma lá, dá cá” volta a funcionar. Ninguém consegue governar 
de verdade com o congresso sempre ávido de troca-troca.

Quem É olAvo de cArvAlHo que, de repente, anda falando mal de 
todo mundo e vira personalidade. ele agride a todos, bota o bedelho em 
tudo e ainda goza da amizade do presidente e dos seus filhos. esse é o 
verdadeiro festival de besteiras que assola o país.

domingo, dia 12 de maio 

dalmi de Jesus - ex-diretor geral da assembleia legislativa
aldija starling Jorge
Walter pernambuco

segunda-feira, 13

Nilton tristão 
coronel Josemar trant
José militão costa 
geraldo faria

terça-feira, 14

Élida de azevedo oliveira 
ex-deputado José bonifácio mourão 
laura marques guimarães 

Quarta-feira, 15

daniela friche
marcela torres Nasta
coronel luciene albuquerque

Quinta-feira, 16

dr. expedito monteiro lara
Hindemburg pereira diniz 
Nilceu rocha 

sexta-feira, 17

diva Viana - contagem
maria luiza de resende peixoto
geraldo oliveira 

sábado, 18

José fernando aparecido de oliveira 
Wander ambrósio
lucas aguilar

sesc Palladium celebra
a língua portuguesa

dentre os destaques, elza soares em bH com o show ‘deus é mulher’

O sesc palladium segue com programação especial 
que celebra a importância cultural e histórica da 
língua portuguesa. e essa comemoração dialoga 

diretamente com o dia da língua portuguesa e com o 
eixo curatorial deste semestre, Culturas Populares. confira 
o que vem por aí:

11/05, às 21h30: Elza Soares - Deus é Mulher
após lançar o disco Deus É Mulher (deck/2018), elza 

soares está rodando o país com sua nova turnê. agora, 
o público de bH terá a primeira oportunidade de assistir 
ao mais novo show da cantora no grande teatro do sesc 
palladium. aproveitando sua visita à capital mineira, 
ela recebeu na câmara municipal na última sexta-feira 
(10/05), o título de cidadã honorária de belo Horizonte.

a apresentação a exalta a energia feminina como 
a provedora do atual cenário sociocultural mundial. 
em mergulho profundo, o espetáculo é contundente ao 
denunciar e ao propor alternativas para mazelas sociais. 
ingressos a partir de r$ 90 (inteira). trabalhadores do 
comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes 
com o cartão do cliente sesc válido têm 60% de desconto 
no valor da inteira.

15/05, às 20h: Performaletra apresenta calí boreaz 
em Outono Azul a Sul

“Uma onda que nos arrasta desde a primeira linha 
até lugares impossíveis de prever”, é como a escritora 
portuguesa ana teresa pereira, vencedora do prêmio 
oceanos 2017, se refere ao outono azul a sul, de calí bo-
reaz, também portuguesa, com passagem pela romênia 
e hoje radicada no brasil. a apresentação será no teatro 
de bolso e a entrada é gratuita. 

Até 16/05: mostra de filmes – ciclo Reconexões
exibição dos filmes Budapeste (Walter carvalho), 

Jean Charles (Henrique goldman), Meu País (andré 
ristum) e Corações sujos (Vicente amorim) no cine sesc 
palladium, obras que tratam das vidas de brasileiros que 
sofrem intervenções inesperadas e, a partir de olhares 
combinados com as culturas de outros países, se deparam 
com as incertezas e com as reconexões necessárias para a 
sobrevivência diante do desconhecido. entrada gratuita, 
com retirada de ingressos 30 minutos antes. 

de 28/05 a 08/09, das 9h às 21h: exposição #ocu-
PAsAcy e Projeto Parede redemunho

abrindo suas portas para o grande reflorestamento 
de sacys no imaginário mineiro, a exposição #ocUpasacY 
apresenta fatos e curiosidades sobre os peraltas mais 
queridos do brasil. para tanto, uma equipe de sacys e 
sacyólogos montaram na galeria de arte gto um centro 
de estudos avançados da sacyologia moderna. a expo-
sição com curadoria de rudá K. andrade reúne 77 tipos 
diferentes de sacis. Já o painel redemunho, ilustrado pelo 
artista mineiro marcelo bicalho, representa no foyer da 
augusto de lima o momento em que os sacys da con-
juração da pipoca ganham a liberdade saindo de suas 
garrafas para ocuparem a cidade.  a entrada é gratuita.

de 28 a 31/05, às 20h: mostra Mês da Língua 
Portuguesa

o cine sesc palladium exibe palavra (en) cantada 
(Helena solberg) e as canções (eduardo coutinho) para 
evidenciar a língua portuguesa na música. entrada 
gratuita, com retirada de ingressos 30 minutos antes.

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR847BR847&q=budapeste+walter+carvalho&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDKyzDFKzlbi0s_VNzAqKC8zydMSy0620k_LzMkFE1YpmUWpySX5RYtYJZNKUxILUotLUhXKE3NKUosUkhOLyhJzMvIBIGQDhk8AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjjocCN5vXhAhW0K7kGHRoVDqMQmxMoATAeegQICxAJ
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR847BR847&q=jean+charles+henrique+goldman&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC82zjLJVYKwc0zizeO1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVtms1MQ8heSMxKKc1GKFjNS8oszC0lSF9PyclNzEPABp1B9uUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwixsMW77PXhAhVAIbkGHRjtDggQmxMoATAcegQIChAK
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR847BR847&q=cora%C3%A7%C3%B5es+sujos+fernando+morais&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yIi3LK40VQKzTStzcysKtISzk6300zJzcsGEVXFJflHlIlaF5PyixMPLD29NLVYoLs3KL1ZISy3KS8xLyVfIBcpkFgMAZIaJf1IAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwicuf_i5fXhAhW3GbkGHc4BBg0QmxMoATAiegQIDhAO
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-23963/
https://www.google.com/search?q=as+can%C3%A7%C3%B5es+eduardo+coutinho&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KEjJLkgvUgKzjcwNzSyytMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlbZxGKF5MS8w8sPb00tVkhNKU0sSslXSM4vLcnMy8gHADTJedZSAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwieqb6N6vzhAhU1FLkGHYmSBlQQmxMoATAZegQIDhAK
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da redação

abaeté r$ 127.500,00

araguari r$ 225.000,00

belo Horizonte r$ 3.540.625,00

betim r$ 1.291.718,75

brumadinho r$ 195.937,50

campo belo r$ 436.875,00

carmo do paranaíba r$ 127.500,00

conceição das alagoas r$ 150.000,00

contagem r$ 1.762.500,00

divinópolis r$ 750.000,00

formiga r$ 191.250,00

francisco sá r$ 150.000,00

ibirité r$ 262.500,00

igarapé r$ 247.562,50

itabirito r$ 255.000,00

lagoa da prata r$ 127.500,00

minas gerais contabiliza 67
casos suspeitos de sarampo

doença volta a alertar a população

o sarampo volta a alertar a população 
e o motivo é que, desde o início de 2019, 
só em minas, foram notificados 67 casos 
suspeitos em 31 municípios do estado. 
desses, 30 foram descartados e 36 seguem 
sob investigação. Um caso foi confirmado 
como importado de sarampo. o paciente, 
morador de betim, é um italiano que viajou 
recentemente à croácia e à itália nos meses 
de dezembro de 2018 e janeiro de 2019.

apesar do número ser, para muitos, 
pequeno, o diretor de Vigilância epidemio-
lógica da secretaria de estado da saúde de 
minas gerais, gilmar rodrigues, explica que 
é preciso prestar atenção nessa doença. 
“as américas receberam um certificado 
de eliminação da transmissão do vírus 
no território, mas, por seu alto risco de 
contaminação, acabou voltando”.

rodrigues conta o caminho que a doença 
percorreu até voltar ao brasil. “recentemente, 
houve ocorrência do sarampo na Venezuela, 
o vírus, provavelmente, veio de outros países 
onde ainda não foi erradicado e se instalou 
na população vizinha que não é vacinada. 
o surto fez com que a doença entrasse no 
nosso país”. 

segundo rodrigues, justamente por isso, 
as ações de vigilância devem ser reforçadas. 
“É preciso evitar que o sarampo chegue de 
maneira endêmica. a principal forma de 
proteção é a vacina, nossa meta é ter 95% 
das crianças imunizadas, mas isso ainda não 
foi alcançado”.

ele adiciona que um adulto que não 
tomou nenhuma dose da vacina pode 
trazer o vírus para cá. “foi exatamente o que 
aconteceu com esse caso de betim, o vírus 
está sendo considerado como importado, 
por isso é importante se proteger”.

No calendário de rotina, a vacina é 
dada aos 12 meses, na tríplice viral, logo 
após a criança recebe uma segunda dose 
com a tetra viral ou também em outra 
tríplice viral. “a partir desses esquemas, a 
pessoa está protegida por toda a vida. Já 
os adultos com menos de 49 anos tem que 
ter tomado as duas doses até os 29 anos 
ou entre 30 e 49 anos pelo menos uma 
dose da tríplice viral”.

acima dessa faixa etária, supõe-se que 
a pessoa já teve contato com o vírus. “e ela 
passa a ser considerada como alguém com 
provável imunidade à doença. Há exceções, 
como os trabalhadores da saúde que, 
independente da idade, têm que tomar as 
duas doses”.

A doença

o infectologista adelino de melo 
esclarece que o sarampo é uma doença viral 
aguda. “ele tem a capacidade de transmissão 
muito grande e pode ter complicações 
levando o paciente a uma internação e, 
inclusive, a morte”.

melo ressalta que os principais sintomas 
são febre, dor no corpo e alterações na 
respiração, como catarro, secreção nasal, 
tosse e conjuntivite. “É uma doença que 
pode ter complicações respiratórias e 
neurológicas”.

ele explica que, diferente do que muitos 
pensam, a doença não é semelhante a 
catapora. “as duas apresentam manchas 
na pele, mas são bem distintas”. outra 
patologia confundida é a dengue. “as 
duas são febris e agudas, a dengue pode 
apresentar manchas no corpo, mas, em sua 
evolução, não traz sintomas respiratórios, 
tosse ou secreção nasal. fato é que, na fase 
inicial, muitas doenças virais se parecem, 
mas, com dois dias de evolução, começam 
a se distinguir”.

o diagnóstico é feito por exames 
laboratoriais para confirmar a presença 
do vírus, o sarampo não tem cura e nem 
tratamento específico, apenas suporte 
clínico. o ideal é a hidratação e remédios para 
tratar os sintomas até a doença passar. por 
isso é tão fundamental reforçar a vacinação”, 
conclui.

vacina é a forma de 
proteção mais eficaz
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todos contra a dengue

secretaria de saúde adota
ações de apoio aos municípios

em 2019, até o momento (dados 
atualizados em 06/05), minas gerais 
registrou 209.276 casos prováveis con-
firmados e suspeitos de dengue. foram 
confirmados 25 óbitos por dengue dos 
municípios de arcos (1), betim (9), 
contagem (2), frutal (1), ibirité (1), 
paracatu (1), Uberlândia (8) e Unaí (2). 
são 82 mortes em investigação para 
dengue. Vale ressaltar que os óbitos em 
questão foram notificados ao longo dos 
cinco meses de 2019 e não são, necessa-
riamente, recentes.

em relação à febre chikungunya, minas 
gerais registrou 1.587 casos prováveis da 
doença em 2019. até o momento, não 
houve registro de óbitos suspeitos. Já 
em relação à zika, foram apontados 650 

casos prováveis da doença até a data de 
atualização do boletim.

a ses-mg tem adotado uma série de 
medidas de apoio aos municípios que 
apresentam aumento no número de 
casos de dengue. o aporte financeiro às 
Unidade de pronto atendimento (Upa) é 
mais uma dessas medidas, sendo que o 
recurso destinado às unidades se trata 
do adiantamento de 6 meses dos valores 
da contrapartida estadual de custeio das 
Upas 24h, perfazendo aproximadamen-
te r$ 18 milhões. as regiões que serão 
contempladas foram definidas conforme 
o decreto de emergência, sendo elas as 
macrorregiões de saúde centro, Noroeste, 
Norte, oeste, triângulo do Norte e triân-
gulo do sul de minas gerais.

municíPio vAlor municíPio vAlor

totAl r$ 16.790.572,92

mateus leme r$ 255.000,00

Nova lima r$ 211.875,00

Nova serrana r$ 148.541,67

pará de minas r$ 262.500,00

patos de minas r$ 750.000,00

ribeirão das Neves r$ 640.625,00

sabará r$ 618.750,00

salinas r$ 262.500,00

santa luzia r$ 596.875,00

santo antônio do monte r$ 138.125,00

são Joaquim de bicas r$ 127.500,00

sarzedo r$ 150.000,00

sete lagoas r$ 618.062,50

Uberaba r$ 1.200.000,00

Uberlândia r$ 262.500,00

Vespasiano r$ 706.250,00

BAIXE O APLICATIVO GRATUITAMENTE DISPONÍVEL PARA ANDROID E IOS

UM CANAL DA PREFEITURA NA PALMA DA SUA MÃO.
Para cuidar de uma cidade de verdade, com problemas de verdade, a gente precisa 
da participação de todos. Com o PBH APP, você consegue identificar problemas   
na cidade, enviar fotos e solicitar serviços, como tapa-buracos, manutenção  
de iluminação pública, vistoria de entulho irregular e muito mais. Tudo fácil e rápido, 
do seu próprio celular. Juntos a gente faz uma Belo Horizonte melhor para todos. GOVERNANDO PARA QUEM PRECISA

VIU UM BURACO NA RUA?         DÊ UM TOQUE.
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estudo sugere que passageiros estão
mais seguros no banco da frente

Um novo estudo do ins-
tituto de seguros para 
segurança nas rodo-
vias (iiHs) sobre colisões 

frontais contraria o senso comum de 
que passageiros estão mais seguros 
quando viajam nos bancos traseiros. 
após analisar o cenário de 117 aci-
dentes de carro, o instituto concluiu 
que passageiros sentados nos ban-
cos de trás possuem mais riscos de 
saírem machucados ou até mesmo 
falecerem durante um acidente. o 
tipo mais comum de lesão, encon-
trado em 22 dos ocupantes feridos 
e 17 das 37 fatalidades, foi no peito.

Uma das justificativas apresen-
tadas pelo iiHs é que os fabricantes 
de carros se esforçaram para me-
lhorar a proteção dos motoristas 
e dos passageiros do banco da 
frente, mas não deram a mesma 
atenção aos bancos traseiros. se-
gundo o presidente do iiHs, david 
Harkey, o estudo quer mudar esse 
cenário. “esperamos que a nova 
pesquisa possa estimular um 
progresso similar para o banco 
traseiro”, afirmou em nota oficial.

para o mestre em transporte 
público pela Universidade federal 
de minas gerais (Ufmg) ivan araú-
jo, a implantação de novas tecno-
logias em segurança esbarra, na 
prática, no custo de produção dos 

veículos. “Que a tecnologia tem 
evoluído nos últimos anos para 
tornar os veículos mais seguros é 
indiscutível. o problema é que tais 
equipamentos têm um alto custo 
para os consumidores. o maior 
exemplo desse fato são o sistema 
abs e os airbags, que existem há 
muitos anos, mas só recentemente 
se tornaram itens de série”, diz.

segundo a publicação, assim 
que uma colisão frontal se inicia, 
os cintos de segurança no banco 
da frente apertam em torno dos 
passageiro, graças aos tensores 
de colisão. ao mesmo tempo, os 
airbags frontais são acionados 
em uma fração de segundo. de-
pendendo do acidente, os airbags 

laterais também podem ser inicia-
dos. No banco traseiro, quando 
há airbags laterais, eles protegem 
passageiros apenas em colisões 
laterais e o dispositivo não existe 
na parte dianteira, além disso os 
cintos de segurança, geralmente, 
não possuem tensores de impacto 
e limitadores de força.

de acordo com a investigação, 
as forças de colisão podem fazer 
com que um passageiro do banco 
traseiro colida com o interior do ve-
ículo. os cintos de segurança deve-
riam impedir isso, mas, segundo o 
novo estudo, os que não possuem 
tensores de colisão podem causar 
lesões no peito. “Nos bancos da 
frente, é possível fazer o teste, co-
loque o cinto de segurança e dê um 
puxão para baixo bem rápido. ele 
solta um pouco e trava, os bancos 
de trás não têm essa flexibilização”, 
exemplifica otávio souza, ex-perito 
de acidentes automobilísticos do 
detran/mg.

para araújo, ainda que novos 
dispositivos de segurança sejam 
implementados, a popularização 
desses automóveis está distan-
te. “Veículos que disponibilizam 
equipamentos de segurança nos 
bancos traseiros são muito mais 
caros, geralmente, veículos de luxo. 
o estudo traz ótimas sugestões que 
podem representar uma evolução 
na tecnologia que possuímos hoje. 
contudo, o mercado brasileiro 
não consegue absorver os custos 
envolvidos nessas tecnologias e o 
preço sempre será uma barreira”.

souza reforça que todos os 
equipamentos de proteção são 

desenvolvidos para agir em con-
junto com o uso correto do cinto 
de segurança. o especialista re-
lembra a morte de dener sousa, 
jogador do Vasco, que estava no 
banco dianteiro, com o cinto de 

segurança, porém, dormindo com 
o assento reclinado. “Na colisão, 
ele passou por debaixo do cinto até 
certo ponto, após o cinto travar o 
jogador sofreu uma contusão fatal 
no pescoço”.

leíse costa
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um cinto de segurança inflável poderia ajudar a espalhar
as forças em todo o tronco durante um impacto frontal
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setrabH e sintram atuam para advertir
sociedade sobre acidentes de trânsito

durante todo o mês de maio, o sindicato 
das empresas de transporte de passageiros 
de belo Horizonte (setrabH) e o sindicato das 
empresas de transporte de passageiros metro-
politano (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 perspectiva dos ope-
radores 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 colaboradores dos sistemas municipal e 
metropolitano utilizaram um adesivo, em formato 
de boton, com a frase: “No meu trabalho o sentido 
é a vida”. a iniciativa conjunta tem o intuito de mo-
bilizar 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 
operadores do sistema de transporte coletivo 
por Ônibus de belo Horizonte e região metro-
politana. Um total de 60 multiplicadores das 
empresas associadas participaram da capa-
citação e estão aptos, agora, para repassar o 
conhecimento adquirido e treinar os cerca de 
15 mil condutores dos sistemas municipal e 
metropolitano.

além disso, durante todo o mês de maio, 
o edifício que abriga as sedes do setrabH e 
do sintram terá sua fachada iluminada na cor 
amarela, como forma de chamar a atenção da 
população para o mês de conscientização da 
segurança no trânsito. “Neste maio amarelo, 
reafirmamos nosso compromisso com as ações 
de prevenção e de conscientização dos motoris-
tas e colaboradores do sistema. tornar o trânsito 
mais seguro depende de todos nós”, afirma o 
presidente do sintram, rubens lessa carvalho.

dados assustadores

de acordo com informações da organiza-
ção mundial da saúde (oms), divulgados em 
dezembro de 2018, aproximadamente, 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 da organização. 
por isso, o objetivo da campanha maio amarelo 
é ser uma ação coordenada entre o poder pú-
blico e a sociedade civil.

“os motoristas do transporte coletivo de 
belo Horizonte são instruídos sobre a impor-
tância 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 conse-
guiremos promover essa conscientização de que 
o trânsito é responsabilidade de todos”, destaca 
o presidente do setrabH, Joel Jorge paschoalin. 

segundo o sistema de informações sobre 
mortalidade (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 sistema de transporte coletivo por Ônibus é 
um dos fatores que confere mais segurança aos 
usuários. os operadores passam constantemen-
te 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 seis anos, houve uma redução de 27,4% 
dos óbitos no trânsito das capitais do país. apesar 
da redução, o país segue longe da meta estabele-
cida 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 deste ano 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 ingenuidade 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 ferramen-
tas 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 publicitárias, desenvolvidas 
pelo observatório Nacional de segurança Viária 
(oNsV), incluem busdoor interno e externo, fo-
lheto para distribuição a bordo e nos terminais 
de passageiros, spots de rádios e mensagens 
para mídias sociais.

equipe de manutenção Auto onibus floramar
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da redação

#mãesespeciais

independência individual de mães de
crianças especiais é mais um desafio

Sueli

tudo na
sociedade

inferioriza a
mulher e na
maternidade

não é diferente

Andreza e theo

Aline e bernardo

camila e lucas
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coronel fabriciano é destaque 
em avaliação do governo federal

Análise de rating da stn indica equilíbrio nas contas do município
PM

CF

coronel fabriciano

antigamente, o papel da mu-
lher na sociedade era cuidar da 
casa e do filho. Hoje, a percepção 
tem mudado e cerca de 49,9% 
delas, segundo dados do último 
censo demográfico, são ativas 
economicamente. mas, mesmo 
com as mulheres ocupando cada 
vez mais espaço, ainda há quem 
julgue a mãe que, após a materni-
dade, não se dedica 100% ao filho, 
principalmente se essa criança 
apresenta alguma deficiência.

o professor de sociologia lucia-
no gomes afirma que a sociedade 
evoluiu bastante na forma como 
enxerga a maternidade, no entan-
to, há quem acredite que a mãe, 
ao dar à luz, deve ficar cuidando 
exclusivamente da criança, mas 
isso é um discurso criado. “por 
questões econômicas, muitas delas 
precisam retornar ao mercado de 
trabalho, outras simplesmente 
porque gostam da carreira e não 
querem abrir mão da vida profis-
sional. ela não deve ser condenada 
por essa atitude e isso não a torna 
‘menos mãe’. esse é um tabu que 
precisa ser vencido”.

segundo ele, algumas regras 
reforçam a ideia, a exemplo a 
licença-maternidade, que dura 
de 4 a 6 meses enquanto que os 
pais recebem entre 5 a 20 dias. 
“É uma ideia de que o cuidado da 
criança é só da mãe e que o ho-
mem precisa voltar ao trabalho, 

afinal, ele é mais valioso para 
o mercado. reforça também a 
máxima que diz que, no campo 
profissional, a gravidez é um pro-
blema, o que faz muitas mulheres 
adiarem o desejo de ser mãe”.

para gomes, a mudança deve 
ser feita em conjunto. “tudo na 
sociedade inferioriza a mulher e na 
maternidade não é di-
ferente. É preciso uma 
educação proveniente 
de todas as forças: 
estado, religião, escola 
e família”.

É necessário va-
lorizar tanto a ma-
ternidade, quanto a 
mulher e seus desejos. 
“elas são donas de sua 
vida, merecedoras de 
dignidade e, principalmente, do 
poder de decisão em relação à 
maternidade. se não entendermos 
isso, não haverá progresso”.

enfrentando preconceitos

a professora andreza ribeiro, 
mãe de theo, 1 ano, relata que 
passou por uma fase delicada após 
o nascimento prematuro do filho, 
que o deixou com uma deficiência 
visual. “tudo ia bem até que tive 
pré-eclâmpsia que quase nos levou 
à morte. ele nasceu com 29 sema-
nas. meu maior medo em relação 
ao meu filho sempre foi o precon-
ceito, discriminação e qualidade de 
vida. como mãe, o que mais desejo 
é a felicidade dele, mas temo que a 

deficiência impeça ele de ser feliz, 
porque sei que há muitas pessoas 
cruéis por aí”.

andreza conta que as pessoas 
esperam que a mulher assuma 
apenas o papel de mãe, sobretu-
do quando essas crianças exigem 
mais cuidados. “porém, eu mante-
nho minha rotina, pois não quero 

esquecer que sou mu-
lher, profissional, filha, 
amiga, etc. Não quero 
matar meus outros pa-
péis para não perder 
a minha identidade 
como ser humano”.

com o tempo, ela 
entendeu que, se não 
estivesse bem, não 
conseguiria ser uma 
boa mãe. “costumo 

falar que filho feliz é fruto de mãe 
feliz. se eu estiver bem, vou poder 
dar tudo para ele, ajudá-lo, ser 
presente de forma inteira e saudá-
vel. então procuro cuidar do meu 
bem-estar, quando ele está com 
o pai, saio, visito os amigos, vivo. 
claro que tem julgamentos, mas 
eu não me importo. sei quem sou 
e sei o quanto amo o meu filho”.

a designer de sobrancelha camila 
da silva também segue trabalhando 
e saindo como qualquer pessoa 
após o período de internação de seu 
filho lucas, que tem hidrocefalia. “a 
gente sofre muito por desconhecer a 
síndrome, às vezes pensamos que a 
pessoa é incapaz e isso não é verdade. 
o que a gente lê nos livros e aprende 
na escola não é a realidade”.

contudo, ela já passou por 
situações de preconceito e co-
mentários grosseiros com seu 
filho. mas, para camila, a parcela 
de pessoas negativas é peque-
na. “prefiro considerar invisível, 
afinal, temos a sorte de ter uma 
família e amigos que nos amam 
e que entendem a minha vontade 
de continuar existindo mesmo 
sendo mãe. todos sabem que, 
onde não cabe meu filho, não me 
cabe também”.

afeto é a palavra que descreve 
a relação da vendedora aline com 
seu filho bernardo, 3 anos, que 
tem síndrome de down. ela conta 
que receber o diagnóstico não foi 
fácil. “choquei, me desesperei 
e falei coisas com deus que eu 
não devia, mas foi um momento. 
depois, olhei para ele e vi que não 
tinha nada de diferente além de 
um amor incondicional”.

aline sabe que sua situação 
é rara. “sei que sou privilegiada 
por ter tanta estrutura e os apa-
ratos necessários, seja psicológi-
co, familiar etc. reconheço que 
sou uma exceção das mães de 
especiais, mas também entendo 
que tenho um longo caminho a 
percorrer. Hoje, graças a deus, 
enfrentamos esse caminho com 
alegria e amor”.

esse apoio fez com que aline 
não precisasse abrir mão de ser 
ela própria para maternar. “Nem 
por um minuto pensei em parar de 
trabalhar, pelo contrário. eu preciso 
do meu emprego e assim que a 

licença terminou, voltei a minha 
rotina. minha mãe fica com ele e, 
por isso, tive como voltar. agora 
ele vai para a escolinha e ter esse 
auxílio também é essencial”.

a mãe de bernardo só tem 
uma certeza: o futuro será incrí-
vel. “Quando descobri a gravidez 
foi um susto. Não era um bom 
momento e, apesar de tudo, foi a 
minha maior alegria. sempre quis 
ser mãe. estou vivendo a melhor 
fase da minha vida e ver meu filho 
crescer feliz e cercado de amor é 
muito bom. Não consigo ver um 
futuro ruim pra ele”, finaliza.

a gestão fiscal da cidade de co-
ronel fabriciano recebeu avaliação 
positiva da secretaria do tesouro 
Nacional (stN) em brasília. ela 
avaliou o município com o selo 
“b” classificação de bom pagador. 
a gestão do prefeito, dr. marcos Vi-
nícius (psdb), recebeu duas notas 
“a” e uma nota “b” (nota capag 
da entidade). No leste de minas 
gerais, apenas fabriciano conse-
guiu o selo b, à frente das vizinhas 
timóteo, ipatinga e governador 
Valadares. 

a análise da capacidade de 
pagamento apura o grau de sol-
vência, a relação entre receitas e 
despesas correntes e a situação de 
caixa, chegando a um diagnóstico 
da saúde fiscal do estado e municí-
pio. o objetivo é apresentar de for-
ma simples e transparente se um 
novo endividamento representa 
risco de crédito para o tesouro Na-
cional. apenas ratings (notas) a e 
b atestam que o ente está elegível 

para garantias. Na prática, a boa 
colocação facilita o acesso a linhas 
de créditos da União para o muni-
cípio. em minas gerais, apenas 67 
municípios foram avaliados como 
a e b – a grande maioria recebeu 
a nota c ou está com pendências 
junto ao tesouro. 

o cenário é positivo para admi-
nistração da cidade de fabriciano, 
porque mesmo com a retração 
de receitas e atrasos de repasses 
obrigatórios do governo de minas, 
a prefeitura mantém as despesas 
equilibradas. o prefeito atribui 
os bons resultados a uma gestão 
responsável e transparente.

 

finanças seguras

por lei, para não colocar em ris-
co as finanças públicas e aumentar 
o risco de insolvência nos estados 
e municípios, as administrações 
não podem destinar mais de 60% 
da receita corrente líquida (rcl) 

à folha de pessoal. atualmente 
fabriciano compromete 46,84% 
com sua folha, índice considerado 
ideal. os dados estão disponíveis 
no site www.tesouronacional.gov.
br para consulta pública.

 

metodologia

a metodologia do cálculo é 
definida a partir de indicadores de 
endividamento, poupança corrente 
e índice de liquidez. o indicador de 
endividamento é calculado pela 
relação entre dívida consolidada 
bruta e receita corrente líquida. a 
poupança corrente busca verificar 
se o município está poupando o 
suficiente para absorver um even-
tual crescimento das suas despesas 
correntes acima do aumento das 
receitas correntes. Já o índice de 
liquidez verifica se o município tem 
um volume de recursos em caixa 
suficiente para honrar as obriga-
ções financeiras já contraídas.
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loraynne Araujo

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

cAsA inaugura exposição com
obras de salvador dalí em bH

Uma mistura de deva-
neios, mistérios e mun-
do mítico que habita 
nas mentes humanas. 

É assim que podemos tentar 
traduzir a exposição “devaneios: 

imagens do fantástico”, que está 
em exposição na casa - obras 
sobre papel até o dia 6 de julho. 
o local coloca à disposição do 
público 32 gravuras de nomes 
importantes, como salvador dalí, 
marcelo grassmann, gilvan sa-
mico, octávio araújo e erik des-
mazières.

paulo rocha, curador da expo-
sição juntamente com lucia palha-
no e thyer machado, explica que a 
mostra surgiu a partir do olhar para 
o que havia no acervo do espaço. 
“temos uma coleção com mais de 
mil obras e resolvemos abrir as ga-
vetas e ver o que elas poderiam nos 
render. Queremos mostrar para as 
pessoas o que estava guardado 
para que elas possam sair de suas 
rotinas e conhecer o novo”. 

entre as gravuras expostas, o 
destaque vai para as surrealistas 
de salvador dalí, nas quais três 
das cinco são inspiradas na divina 
comédia de dante alighieri. elas 
expressam uma visão para além 
da atmosfera retratada pelo escri-
tor.  “o acervo que temos começou 
a ser construído pelo andré palha-
no. após a sua morte, sua mãe, 
lucia palhano, deu continuidade 
à coleção como uma forma de 
manter o filho e o amor sempre 
vivos. e pelas características, an-
dré apreciava bastante as obras 
surrealistas”.  

o que é surrealismo?

o surrealismo foi um mo-
vimento artístico e literário, 
que ganhou força durante a 
década de 1920, inserido no 
contexto das vanguardas que 
viriam a definir o modernis-
mo no período entre as duas 
grandes guerras mundiais. ele 
mistura o desconhecido, com 
o pitoresco, figuras simbólicas 
complexas, originais, imagina-
tivas e caricaturais. durante 
um longo período da história 
da arte ocidental, esse tipo de 
expressão era marginalizada 
e os artistas preocuparam-se 
apenas em reproduzir o mun-
do exatamente como o en-
xergamos. No entanto, essa 
longa tradição foi quebrada 
pelo pintor holandês Hierony-
mus bosch, nos séculos XV e 
XVi, que disseminou novas 
possibilidades de construção 
da realidade - ou do que ima-
ginava ser essa veracidade.

formação de artistas

além de expor obras consa-
gradas, a casa também abre as 
portas para a formação de novos 
artistas e exposição de peças de 
desconhecidos. “Queremos demo-
cratizar a arte. aqui temos o olhar 
semelhante para quem é conhe-
cido ou aqueles que ainda estão 
começando. ademais, oferecemos 
oficinas gratuitas e mostras de fil-
mes. Qualquer pessoa é bem-vinda 
no nosso espaço”, finaliza rocha.      

serviço:
devaneios:

imagens do fantástico

visitação: até 6 de julho
de segunda a sexta, das 10h às 
19h. aos sábados, das 10h às 14h.
local: casa - obras sobre papel 
(av. brasil, 75 - sta. efigênia)
informações: (31) 2534-0899
entrada franca.

rocha conta também como 
foi o processo de escolha do que 
seria exposto. “ao analisarmos as 
obras, notamos que várias lidavam 
com o fantástico e o mundo des-
conhecido. e essa busca por novas 
realidades tem um aspecto muito 
potente e marcante, seja para 
quem está apreciando as gravuras 
e até para quem as fez”. 

litografia produzida por dalí

un songe de gaspard / Produzido por erik desmazières

“temos uma
coleção com mais

de mil obras e
resolvemos abrir

as gavetas
e ver o que

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

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

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

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

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

Posse da Amm. o presidente da asso-
ciação mineira de municípios (amm), 1° 
vice-presidente da confederação Nacional 
de municípios (cNm) e prefeito de moe-
ma, Julvan lacerda (mdb), convida para a 
cerimônia de posse da diretoria e conselho 
fiscal da amm, gestão 2019/2021. o evento 
acontecerá no dia 15 de maio (quarta-feira), 
às 18h, no mineirão.

sobre a medida Provisória 873. a con-
federação Nacional dos trabalhadores em 
turismo e Hospitalidade (contratuh) expres-
sa seu repúdio à decisão do presidente da 
república, Jair bolsonaro (psl), em adotar 
uma medida provisória (mp) 873 que altera 
a consolidação das leis trabalhistas (clt). 
esse ato demonstra falta de sensibilidade da 
presidência em relação à luta pela defesa dos 
direitos da classe trabalhadora. ressalta-se 
ainda que dentro do entendimento da con-

tratuh, a mp 873 também não preenche os 
requisitos previstos na constituição federal 
para ter efetividade. 

curso de manipulação de alimentos. a 
Vigilância sanitária de belo Horizonte está 
iniciando uma fiscalização em todos os hotéis, 
restaurantes, bares, lanchonetes, motéis, 
pizzarias, churrascaria e similares. o sindhorb 
e a amibar, em parceria com a alimentum 
consultoria, estão recebendo inscrições para 
mais um curso na área de manipulação de 
alimentos, exigido pela anvisa. o curso será 
de 20 a 24 de abril de 2019, na avenida brasil, 
510, 4º andar, das 15h às 19h.

as inscrições poderão ser feitas pelo 
site do sindicato www.sindhorb.org.br e tam-
bém pelos e-mails:  tesouraria1@sindhorb.
org.br (bruno); assessoria.presidencia@sin-
dhorb.org.br (daniel) e cobranca1@sindhorb.
org.br (márcio).

c A n A l   A b e r t o

5 milHÕes usAm APlicAtivos

boAs novAs PArA A HoteleriA

No brasil já alcançamos a 
marca histórica de 5 milhões de 
motoristas de aplicativos. o lado 
positivo é que esses brasileiros 

estão no mercado de trabalho. 
infelizmente, por enquanto, nada 
sinaliza que o número de 14 
milhões de desempregados irá di-

minuir. os especialistas acreditam 
que as vagas voltarão a aparecer 
somente a partir da aprovação da 
reforma da previdência.

em março duas notícias 
foram positivas para hotelaria 
no brasil e no trade em geral: 
a isenção de visto para cidadãos 
americanos, australianos, cana-
denses e japoneses e a abertura 
de 100% do capital estrangeiro 
para as companhias aéreas 
internacionais ingressarem no 

brasil. o fim dos vistos para as 
quatro nacionalidades passa a 
valer em 17 de junho e facilita 
o ingresso deles no nosso país. 
o presidente da associação bra-
sileira de cruzeiros marítimos, 
marco ferraz, elogiou o ministro 
marcelo Álvaro pelo feito históri-
co. “a argentina que não exige 

vistos americanos – embora 
os americanos exijam deles -, 
teve avanços importantes. a 
partir dessa facilidade, abrimos 
as possibilidades de ter navios 
o ano todo no Nordeste, por 
exemplo. isso estimula toda a 
indústria do turismo a investir”, 
acredita.

a cada quase 3 dias, a secreta-
ria de transporte e trânsito (settra) 
da prefeitura de Juiz de fora (pJf) 
realiza a troca de placas de sinali-
zação da cidade devido à pichação, 
depredação ou furto. em 2018, 
foram 128 placas destruídas, um 
custo extra para os cofres públicos 
de quase r$ 10 mil para o reparo.

os recursos gastos para im-
plementar novas placas poderiam 
ser investidos na instalação de ou-
tros dispositivos necessários para 
segurança, como cones, gradis e 
na ampliação da sinalização em 

locais onde não há. também seria 
possível utilizá-lo para desenvolver 
ações de educação para o trânsito.

silvânia oliveira, subsecretaria 
operacional de transporte e de trân-
sito, ressalta a importância de conser-
var os equipamentos de sinalização, 
porque além dos prejuízos financeiros, 
o problema gera riscos para a vida de 
pedestres e condutores. “a falta da 
sinalização, por exemplo, de placas 
de pare, proibido estacionar e gradil 
pode ocasionar acidentes, atrapalhar 
na circulação do trânsito e colocar os 
pedestres em situações de risco”.

a secretaria de comunicação 
pública (secom) da prefeitura 
de Juiz de fora (pJf), por meio 
da campanha “eu cuido de Jf 
– se é público, também é seu”, 
está alertando a população do 
prejuízo para os cofres públicos, 
e também para a comunidade, 
causado pela má utilização dos 
equipamentos. problemas obser-
vados pela população podem ser 
denunciados diretamente à pJf 
por meio do aplicativo colab, que 
pode ser baixado gratuitamente 
pela internet.

“eu cuido de Jf” alerta para
vandalismo em placas de trânsito

deputado thiago cota cria projeto 
para portadores de visão monocular

o deputado thiago cota (mdb) 
apresentou na assembleia legisla-
tiva de minas o projeto de lei (pl) 
nº 272/2019, que classifica a visão 
monocular como deficiência visual 
no âmbito estadual. embora essa 
condição tenha em sua definição 
a palavra “deficiência”, o decreto 
nº 3.298, de 20 de dezembro de 
2012, não a enquadra como uma 
deficiência; portanto, não prevê 
que as pessoas tenham os mesmos 
benefícios que outros deficientes. 

o parlamentar argumenta que 
é notório que qualquer limitação 
grave de ordem visual implica maior 
dificuldade no acesso a uma vaga 
no acirrado mercado de trabalho. 
atualmente, a pessoa com visão 
monocular, apesar de sua limitação, 
não faz jus aos benefícios legais 
destinados aos demais deficientes, 
direitos que visam justamente à 
promoção da igualdade.

por isso, como justificativa, 
o pl afirma que a visão monocu-
lar dificulta a definição de pro-
fundidade e distância, podendo 
ser impeditiva para várias ati-
vidades diárias e profissionais, 
sendo assim, é necessária a 
existência de direitos que o in-
cluam de maneira eficiente na 
sociedade. 

“os mineiros, portadores dessa 
deficiência, não podem sofrer com 
a inércia da nossa legislação, por 
isso, é importante a aprovação des-
se projeto de lei a fim de favorecer 
as pessoas com visão monocular 
da mesma forma como se bene-
ficiam as pessoas com qualquer 
outra deficiência, visando a pro-
moção da igualdade”, concluiu.

thiago cota: “os mineiros não podem sofrer com a inércia da nossa legislação”
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o seu consórcio multibrasileiro

loraynne Araujo

Presidente dA rede itAtiAiA de rádio
diretoria@itatiaia.com.br

emAnuel cArneiro

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Principais adversários do futebol feminino
são machismo enraizado e pouca visibilidade
apesar da proximidade da copa do mundo, modalidade ainda é ignorada pela maioria

A menos de um mês do 
pontapé inicial para a 
copa do mundo de fu-
tebol, o clima no brasil 

permanece intacto. ao contrário do 
que aconteceu há um ano, desta 
vez, não tem cobertura maciça 
da imprensa e nenhum veículo 
foi para a frança, local onde vai 
acontecer os jogos. as pessoas não 
foram comprar camisas da seleção, 
não tem pintura nas ruas e nem o 
comércio está decorado de verde 
e amarelo. sabe o porquê dessa 

diferença? em 2018 o mundial 
era masculino e, agora, será o 
feminino. 

para a árbitra credenciada pela 
confederação brasileira de futebol 
(cbf) andreza de siqueira, as ca-
tegorias femininas ainda sofrem 
com o machismo. “Já ouvi das ar-
quibancadas frases como ‘lugar de 
mulher é passando roupa’, ‘futebol 
é esporte pra macho’ e ‘nossa essa 
joga igual homem’, quando uma 
atleta joga bem”. 

tatiana barros, jornalista es-
portiva, corrobora com a opinião 
de andreza. “o machismo é algo 
muito real nesse universo. come-

çando pela remuneração, dentro 
ou fora das quatro linhas; sejam 
jornalistas, jogadoras, árbitras e 
etc, ganhamos muito menos que 
os homens. além disso, às vezes, 
nossas opiniões não são levadas 
em considerações por acharem 
que não entendemos de futebol”.

apesar da confederação sul-
-americana de futebol (conmebol) 
exigir que os times masculinos 
tenham também equipes femininas, 
a modalidade ainda sofre com a falta 
de investimento e infraestrutura. “É 
preciso ter categorias de base. as 
meninas precisam começar a treinar 
desde cedo, como é no masculino. 

Hoje, o que pesa no futebol brasileiro 
feminino é a parte física, e isso é 
adquirido com muito treinamento. 
apito competições em que as atletas 
treinam uma vez por semana, traba-
lham em outros lugares e, às vezes, 
estão com fome e cansadas antes 
mesmo de iniciar a partida. se sem 
condições adequadas já chegamos 
longe em muitas competições, ima-
gina se tivéssemos estrutura? com 
certeza já estávamos colecionando 
troféus, porque talento nós temos”, 
enfatiza andreza.  

Já fora de campo, atualmente, 
há alguns coletivos feministas que 
lutam pela valorização das jogado-
ras e pelo fim da cultura machista. 
toda poderosa corinthiana, coletivo 
iNterfeminista e o movimento co-
ralinas, do santa cruz, são alguns 
exemplos dessa união. “dia após 
dia, as mulheres estão ocupando 
mais cargos dentro desse universo 
e, assim, vamos derrubando os 
preconceitos”, reitera tatiana. 

o que esperar da seleção

os bons resultados da seleção 
parecem ter ficado no passado. sem 
ganhar desde setembro de 2018, a 
equipe está passando por um mo-
mento complicado. “o brasil tem 
muitas jogadoras talentosas, mas 
que, infelizmente, passam desperce-
bidas por atuarem em competições 
amadoras”, analisa andreza. 

Já tatiana está mais otimista 
em relação ao mundial. “pode-
mos esperar muito empenho e 

garra desta nova geração. primeiro 
porque será a consagração de um 
sonho para cada uma colocar o 
futebol brasileiro na vitrine mun-
dial. além disso, elas vão buscar 
também a visibilidade individual 
para conseguir patrocínios, que 
sabemos que não é nada fácil”. 

o time segue tendo marta, 
a melhor jogadora de futebol do 
mundo tanto no masculino quanto 
no feminino, como o principal nome 
e as veteranas formiga e cristiane 
devem ajudar a camisa 10 a dar 
estrutura para a equipe. “Hoje 
temos cinco jogadoras, andressa, 
bia, adriana, camilinha e Kerolin, 
que são promessas para esse mun-

dial, mesmo parte delas ainda se 
recuperando de lesões”, diz tatiana.

além do mais, a copa do 
mundo deste ano será histórica 
para a modalidade, afinal essa é 
a primeira vez que os jogos serão 
transmitidos ao vivo na televisão 
aberta. a cobertura do evento 
será feita pela band. “o brasileiro 
é apaixonado por futebol, mas 
infelizmente não está acostumado 
a assistir o feminino, até porque 
não é transmitido nem na tV 
fechada. acredito que possa ser 
uma forma de começar a trazer 
o olhar e a torcida para a modali-
dade e, consequentemente, atrair 
investimentos”, finaliza andreza.

luta por igualdade
ada Hegerberg, 23 anos, atual vencedora da bola de ouro, 

não irá jogar a copa do mundo. ela havia anunciado, há 2 anos, 
que não disputaria o mundial se a federação Norueguesa não 
igualasse as condições entre o futebol masculino e feminino.

conheça os grupos

• Coreia do Sul
• França
• Nigéria
• Noruega

• Austrália
• Brasil 
• Itália
• Jamaica

• Argentina
• Escócia
• Inglaterra
• Japão

• África do sul
• alemanha
• china
• espanha

grupo A

marta é o maior nome do futebol brasileiro
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vendemos jovens e importamos
medalhões com data vencida

Volta sempre a velha polêmica 
sobre os campeonatos regionais. 
a confederação brasileira de fute-
bol (cbf) anda anunciando uma 
padronização nas fórmulas e na 
diminuição de datas. É importante, 
inadiável. mudamos a fórmula em 
minas para pior e no rio o modelo 
chega às raias do absurdo.

ainda é valido o futebol local, 
os estádios estavam cheios nas 
várias decisões pelo brasil afora. 
a rivalidade doméstica deve ser 

preservada, mais enxuta, mais 
inteligente. o futebol brasileiro com 
sua capilaridade precisa explorar as 
tradições desses regionais, dar lazer 
e emprego para milhares de atletas 
abrigados em pequenas e médias 
equipes, muitas delas centenárias. 
a copa do brasil, um torneio demo-
crático ajuda bastante a missão de 
manter a chama acesa. 

Vamos olhar com boa vontade 
para nosso terreiro e deixar de lado 
essa comparação com o futebol 

europeu que de tão impossível se 
tornou inútil. 

futebol hoje se tornou uma 
competição financeira e, aqui no 
brasil, não é novidade, perdemos o 
poder de competir. Já há algum tem-
po não formamos jogadores para 
nossas equipes, e sim para negociá-
-los na primeira oportunidade.

estamos vendendo jovens e 
importando medalhões, com data 
vencida. É duro aceitar, mas é a 
realidade.

Ainda é
valido o
campeonato mineiro
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grupo b

grupo c

grupo d

tirolesa de bH é garantia de emoção e
adrenalina no mirante do mangabeiras

a tirolesa bH já caiu na 
graça do belo-horizontino, em 
pouco mais de um mês já foram 
mais de 5 mil saltos e visita de 
mais de 20 mil pessoas.  com 
800 metros e velocidade que 
pode chegar a cerca de 100 
Km/h, a atração, destinada a 
adultos e crianças a partir de 
5 anos, percorre um dos mais 
belos cartões postais da cida-
de, começando no mirante do 
mangabeiras e terminando na 
praça de esportes do parque das 
mangabeiras, - a maior reserva 
ambiental da capital mineira e 
um dos mais extensos parques 
urbanos da américa latina. o 
vão da torre até a chegada tem 
70 metros de altura - da torre 
até o parque.  

os interessados podem com-
prar os ingressos antecipados 
no site www.tirolesabh.com.
br – www.sympla.com.br ou 
no mirante do mangabeiras. 
ao efetuar a compra, o cliente 
escolhe o dia e horário da des-
cida, podendo ser entre quarta-
-feira e domingo. preços a partir 
r$ 50,00 para cada salto. 

além da experiência na tiro-
lesa, os visitantes poderão usu-
fruir de toda a estrutura que está 
disponível no mirante. o serviço 
de vans gratuitas vai realizar 
o traslado do estacionamento 
do parque das mangabeiras 
até o mirante do mangabeiras, 
serviço disponível também para 
os visitantes que só desejarem 
contemplar a vista. 

serviço:
tirolesa bH

local:
mirante do mangabeiras 
rua pedro José pardo, 1000 
atrás do palácio mangabeiras.

Horário: 
de quarta-feira a domingo, 
de 9h30 às 17h30.

venda de ingressos:
No local (de 9h30 às 17h)
ou pela internet no site
www.tirolesabh.com.br
preços a partir de r$ 50,00

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

