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Governo ignora FATURAMENTO
de R$ 107 bilhões do turismo LGBT

M

esmo injetando R$ 107,2 bilhões na economia brasileira,
o governo federal retirou o incentivo ao turismo LGBT do
Plano Nacional de Turismo 2018-2022. A medida ignora
o potencial desse segmento no país e no mundo. Segundo a OMT,
o público gay representa 10% no turismo e movimenta 15% do faturamento do setor, sendo que o Brasil é o segundo país que mais
fatura dos generosos US$ 218 bilhões movimentados pelo público
em viagens. “A maior parte da população LGBT é formada por casais
que não têm filhos, então eles têm um poder de investimento e
consumo para todos os segmentos maior que a média do público
heterossexual, principalmente em turismo, alimentação, lazer,
entretenimento e automotivo”, destaca Ricardo Gomes, presidente
da Câmara LGBT.
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Novos e velhos nomes movimentam
sucessão nas prefeituras do interior

Contagem investe em obras
para melhorar o trânsito
Com recursos do IPTU e financiamentos obtidos junto
ao governo federal, a Prefeitura de Contagem está fazendo
intervenções para acabar com os gargalos no trânsito e dar
mais fluidez ao transporte coletivo. Entre as obras estão as
que fazem parte do Sistema Integrado de Mobilidade, um
conjunto de mudanças que transformará o sistema viário
de cidade.

Jurista diz que decreto que facilita
porte de armas é inconstitucional
Segundo o professor de direito constitucional Raphael
Maia, o decreto que libera o porte de armas para algumas
profissões, assinado pelo presidente, é inconstitucional. “O
Estatuto do Desarmamento é muito claro no sentido de estabelecer uma análise individualizada dos pedidos para porte
de arma. Não é possível que o presidente abra mão desse
requisito e autorize o porte indiscriminadamente”, reitera.

Motoristas estão optando por aplicativos
de transporte para não dirigirem bêbados

65 mil brasileiros têm lúpus

Deputado federal Marcelo de Freitas
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O tema eleição já movimenta a capital mineira e cidades
do interior. Em Montes Claros, a novidade é o nome do deputado federal Marcelo de Freitas (PSL) que deve enfrentar o
prefeito Humberto Souto (PPS). Já em Ipatinga, o experiente
Nardyello Rocha (MDB) pode concorrer ao cargo contra Sebastião Quintão (MDB). Em Coronel Fabriciano, a briga deve ser
entre o prefeito Marcos Vinícius (PSDB) e Chico Simões (PT).
Política – Página 3

De acordo com a pesquisa do Datafolha, 68% dos motoristas deixam de utilizar carro próprio e optam por aplicativos
de mobilidade quando fazem uso de bebidas alcóolicas. Esse
índice é ainda maior entre os jovens de até 24 anos: 75%
recorrem aos apps. O novo comportamento traz esperança à
epidemia no trânsito, segundo dados do Ministério da Saúde,
no ano passado, 37.345 pessoas morreram em acidentes
causados pela combinação de álcool e direção.

Classe ndividada
Uma pesquisa da CDL/BH apontou que dos 40,3% de
belo-horizontinos da classe E, 69% possui algum financiamento ou empréstimo. “Essa foi a classe mais atingida pelo
desemprego. Além disso, há uma grande demanda dessa
parcela da população por crédito para comprar bens com
maior valor agregado”, afirma a economista Ana Paula Bastos.

Pouco conhecida e de difícil diagnóstico, o lúpus é uma
doença que acomete cerca de 65 mil brasileiros. Maio é o
mês de conscientização acerca da patologia e, para a enfermeira Thalita Tavares, que foi diagnosticada em 2010, é
muito importante que se fale do problema. “As pessoas não
entendem o lúpus. Às vezes, vou parar no pronto-socorro
e nem os médicos de plantão sabem como agir. Amigos e
família também têm dificuldade em compreender”.
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“Decreto que amplia o porte
de armas é inconstitucional”
Loraynne Araujo
Divulgação

N

o começo deste
mês, o presidente Jair Bolsonaro
(PSL) assinou um decreto
que facilita o porte de armas para categorias como
advogados, agentes de
trânsito, conselheiros tutelares, caminhoneiros, políticos eleitos e até jornalistas.
O ato contraria o Estatuto
do Desarmamento, regulamentado e aprovado por meio de
um plebiscito em 2003, no qual afirma que para ter uma arma
é preciso que o indivíduo comprove a real necessidade. Após
isso, há uma série de requisitos a serem avaliados, como idade
mínima de 25 anos, capacidade técnica e psicológica, não ter
antecedentes criminais, entre outros.
Para falar sobre esse assunto, o Edição do Brasil conversou
com Raphael Maia (foto). Ele é professor de direito constitucional, administrativo e direitos humanos.

Considerando o Estatuto do Desarmamento, o presidente da República
pode decretar mudanças no uso de
armas?
O presidente da República tem competência para editar decretos e regulamentar
leis. A ideia é garantir uma fiel execução
da norma. O decreto, porém, não pode
exceder ao que dispõe a lei e deve se ater
aos limites estabelecidos, não podendo
inovar no ordenamento jurídico. Ou seja,
essa medida pode ser considerada inconstitucional.

É possível que o decreto seja revogado pelo Supremo Tribunal de Justiça
(STF)?
O STF já foi provocado quanto às possíveis
ilegalidades presentes no decreto. Caso o tribunal entenda que há ilegalidades, pode revogar
total ou parcialmente o texto.

A Câmara do Deputados e o Senado
também podem contestar?
O Congresso Nacional tem competência para
sustar os atos do presidente da República que
extrapolam o poder regulamentar. Ou seja, se o
Congresso entender que o decreto extrapola os limites da lei, pode suspendê-lo. Tal fato já aconteceu
esse ano, quando a Casa suspendeu um decreto
que regulamentava a Lei de Acesso à Informação.

Desde de janeiro, o presidente está
deixando menos burocrática a posse
e o porte de armas. O que podemos
esperar para o futuro?
Isso já era uma promessa e bandeira de
campanha. Ocorre que boa parte do processo
de desburocratização depende de autorização
do Congresso Nacional, por meio de lei. O presidente não vem fazendo boas articulações com
a Casa, razão pela qual não devemos esperar
grandes mudanças nesse sentido. Algumas
bancadas já se manifestaram contra uma
liberação maior da posse e porte de armas.

A ampliação do porte para profissionais, como jornalistas e políticos,
possui argumento legal?
Não. O Estatuto do Desarmamento é muito
claro no sentido de estabelecer uma análise
individualizada dos pedidos para porte de
arma. A lei exige que o requerente comprove
a efetiva necessidade do porte. Não é possível
que o presidente abra mão desse requisito
e autorize o porte indiscriminadamente às
categorias citadas.

Na sua avaliação, o Brasil está preparado para a ampliação do porte
de armas?
Penso que não. Temos problemas sérios
de educação. Ainda não evoluímos no convívio
harmônico em sociedade. Continuam frequentes brigas no trânsito e em estádios de futebol,
por exemplo. Ampliar o número de pessoas que
podem portar armas livremente, potencializa
as chances de tragédias.

O QUE PODE AGORA

ARMAS DE USO PERMITIDO – O QUE PODIA

Fonte: Sou da Paz, Exército e governo federal

Além da ampliação do porte, o decreto também aumentou o escopo de armas que pessoas comuns podem ter. Antes, armamentos que eram restritos ao Exército e às
polícias Militar e Federal, como as pistolas .40, .45 e 9 mm, além de carabina .40 e espingarda de calibre 12, agora podem ser usados por alguém que cumpra os requisitos.
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Sergio Prates

A mineração e os mineiros

crise no cenário econômico nacional tende a ficar ainda pior, caso não
ocorra condições para a retomada da produção no setor mineral. No
entanto, é óbvio que, para esse retorno, serão necessárias garantias
no que diz respeito à segurança ambiental e vidas humanas.
Em recente artigo veiculado na imprensa, o presidente da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, falou sobre a celeuma instaurada no estado, especialmente após os rompimentos das barragens
de Mariana e Brumadinho na região metropolitana.
Roscoe lembrou que, no Brasil, o segmento é responsável por 4% do Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro e os números não param por aqui. Quase 200 mil
empregos diretos e 2 milhões indiretos são frutos de 21% das nossas exportações.
Em Minas Gerais, se a mineração não retomar as atividades, o resultado será
catastrófico: estudos realizados pela Fiemg garantem uma perda de 850 mil
empregos diretos e indiretos na cadeia produtiva. O nosso PIB, estimado em de
3,3% em dezembro de 2018, poderá crescer negativamente: - 4%.
Ainda segundo os dados extraoficiais, a cadeia produtiva perderá até 2021,
uma média de R$ 107,1 bilhões em faturamento, R$ 18,6 bilhões em massa
salarial, R$ 4,5 bilhões em exportações e R$ 4,3 bilhões em impostos. Registra-se ainda outro dado preocupante: importantes municípios mineiros serão
impactados, posto que a principal fonte de arrecadação deles é a Compensação
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CEFEM). Dos 15 municípios
brasileiros no ranking da arrecadação da CEFEM, 11 são mineiros: Nova Lima,
Congonhas, Itabira, Itabirito, São Gonçalo do Rio Abaixo, Mariana, Brumadinho,
Paracatu, Itatiaiuçu, Ouro Preto e Conceição do Mato Dentro.
Embora o cenário seja alarmante, nota-se como louvável a presença de representantes da Assembleia Legislativa, do Judiciário e do Executivo nos debates
para esclarecer os fatos que culminaram com o rompimento da barragem em
Brumadinho. Não obstante, as entidades representativas da área da produção
tem proposto a retomada das atividades sem deixar de lado a responsabilidade
das empresas envolvidas no sistema. O objetivo é que haja uma atuação mais
proativa, oferecendo segurança ambiental e proteção às vidas humanas, respeitando os limites da ética e atuação dos empregados. Somente assim será
possível conseguir resultados capazes de solidificar a indústria, que é um dos
esteios de sustentação da economia mineira e nacional, além de assegurar o
crescimento do mercado de emprego e também o recolhimento das contribuições relacionadas aos impostos.
O momento é de reflexão e espera-se que o clamor das discussões se concentrem em buscar uma saída para a crise, ao invés de uma caminhada em direção
à inviabilização dessa atividade que é imprescindível aos mineiros e brasileiros.

JORNALISTA
pratesergio@terra.com.br

Febeapá do Stanislaw e o Feabapá atual

S

e o Sérgio Porto (também imortalizado
como Stanislaw Ponte Preta) ainda
fosse vivo, é provável que trocasse o
título se escrevesse um novo livro em
sequência à sua célebre série Febeapá (Festival
de Besteiras que Assolam o País). Agora seria
Feabapá (Festival de Absurdos que Assolam
o País).
Hoje, chegam a ser ingênuas as “travessuras” que deram origem às divertidas e
verdadeiras histórias relatadas nas edições do
Febeapá. Agora, funcionários (evidentemente
credenciados para tal) do Superior Tribunal
Federal, travestidos, quem sabe, dos incomensuráveis ricos sheiks dos Emirados Árabes, contratam cardápios à base de lagostas, camarões,
vinhos premiados (só servem vinhos com vários
prêmios internacionais) whiskies com mais de
uma década de envelhecimento, etc e tal. Gente
maldosa chega a insinuar que o menu pode ser
usado em comemorações da “soltura”, indulto
ou perdão de alguns políticos presos.
Por sua vez, o presidente da República, tão
expressivamente eleito, cumpre uma promessa
de campanha e libera o porte de armas para
várias categorias de pessoas. Mas (surpresa!)
inclui dentre os “beneficiados”, todos os
políticos em exercício de mandato, sejam ele
próprio, governadores, prefeitos, senadores,
deputados federais e estaduais e vereadores.
Ou seja, mistura numa só panela um ou outro,
até poderia ter porte de arma, com muitos,
centenas (ou seriam milhares?) de integrantes
de uma categoria que, ultimamente, está se
notabilizando por ter em seu rol verdadeiros

bandidos, assaltantes da combalida economia
nacional, que respondem a processos por
roubos, corrupção desenfreada, formação de
quadrilha e por aí afora.
Incrível, mas o decreto do capitão presidente vai além e diz que crianças e adolescentes
podem ter aulas de tiro sem autorização judicial.
Basta o consentimento dos pais, desde que em
local autorizado!
Talvez para ganhar a simpatia da imprensa, também coloca na lista das pessoas que
podem ter uma arma de fogo na cintura ou
na bolsa, jornalistas que fazem cobertura
de fatos policiais. Ou seja, na sua grande
maioria, profissionais em início de carreira,
jovens, pessimamente remunerados. Será
que agora qualquer um que faça matérias
policiais em órgão de imprensa poderá andar
armado? Meu Deus, a que ponto chegamos!
No mundo inteiro, ao que eu saiba, nem
correspondentes de guerra vão trabalhar
armados. Me lembro de que na “Guerra dos
6 Dias” entre Israel e países árabes, quando
Rubens Silveira e eu estávamos escalados
pelos Diários e Emissoras Associados para
cobrir o conflito, nem mesmo portaríamos
uma simples gilete no trabalho (que não
chegamos a exercer porque os combates
cessaram antes do nosso embarque para o
Líbano, ponto inicial da cobertura prevista).
Às vezes, tenho dó do capitão presidente.
Governar tendo filhos que parecem passar o
tempo todo “tuitando” e caçando confusão com
até mesmo o general vice-presidente - que, de
uma forma incrível, rapidamente passou de ser

combatido e temido para ser visto como uma
figura sensata e cordial. Pior do que os filhos
é o tal “guru” Olavo de Carvalho. Seus posts,
repletos de baixarias e termos chulos, atacam a
todos que não o reconhecem como a “Suprema
Divindade” que parece querer ser.
E os ministros? Ricardo Salles, do Meio
Ambiente, diz que a questão do aquecimento
global é secundária e acena com a retirada do
Brasil do Acordo de Paris sobre o clima. Por sua
vez, Damares Alves, do Ministério da Mulher,
Família e Direitos Humanos, diz que viu Jesus
subindo num pé de goiaba: “... e eu pensava
assim na minha cabeça: não sobe Jesus, você não
sabe subir em pé de goiaba. Você vai cair, e você
vai se machucar. Já te machucaram tanto na cruz.
Eu não queria que Jesus se machucasse caindo
do pé de goiaba”. Recentemente (dia 8 deste
mês) asseverou que estava brigando para que a
Funai (Fundação Nacional do Índio) fique “com
a mamãe Damares, não com o papai Moro”
(ministro da Justiça). Quem sabe - se vivo iria
perguntar Stanislaw - ela não estava sugerindo
um presente para receber no Dia das Mães? A
tresloucada Damares ainda garantiu que “a
princesa Elsa, personagem do filme Frozen, da
Disney, vive sozinha num castelo de gelo porque
é lésbica, mas vai aparecer acordando a Bela
Adormecida com um beijo gay”!
No Brasil, com “marqueteiros” como os
hoje citados, o Stanislaw diria que só falta o coelhinho da Páscoa ser convidado para o cargo de
ministro das Inovações e Comunicações: afinal
ele “distribui” ovos, nunca botou um sequer e
muito menos sabe por onde eles passam!
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Dois ex-prefeitos podem voltar
às prefeituras no Vale do Aço
m junho termina o prazo de filiação
para quem almeja disputar o pleito
municipal de 2020, já que segundo a
lei eleitoral, o candidato precisa estar
inscrito no partido um ano antes do pleito.
E o clima começa a esquentar no Vale
do Aço. Em Ipatinga, por exemplo, já circula
informações de que o ex-prefeito Sebastião
Quintão (MDB), 78, estaria disposto a enfrentar
as urnas mais uma vez. E, em sondagens, o
seu nome tem sido bem avaliado. Com isso, o
atual prefeito Nardyello Rocha (MDB) teria um
adversário à sua altura.
No que diz respeito a Coronel Fabriciano, só
se sabe da pretensão do atual prefeito Marcos
Vinícius (PSDB) em buscar a reeleição. Aliás,
sua administração tem sido alvo de críticas contundentes por parte da oposição, liderada pelo
vereador e ex-presidente da Câmara Municipal
Marcos da Luz (PT). Tido como um parlamentar
de reconhecida qualidade, Marcos pode ser
um opositor ao prefeito durante a eleição. No
entanto, seria importante saber qual vai ser a
posição do Partido dos Trabalhadores em 2020.
Afinal, o ex-prefeito Chico Simões é o maior cacique da sigla no município e, se resolver colocar
seu nome para análise, tem grandes chances
de voltar ao poder. Ainda no âmbito petista,
tem também a ex-prefeita Rosângela Mendes.

Consta nos
bastidores que
o ex-prefeito
Marcio Lacerda
tem buscando
convencer sua
esposa Regina
a apoiá-lo na
empreitada

Apesar das aparências, o relacionamento institucional
entre o governo mineiro e os deputados estaduais do MDB
não tem nada de positivo. Quando chegar a hora de votações
pesadas, a bancada deve optar pela independência, sem fechar
a questão em torno de possíveis projetos a serem enviados pelo
governador Romeu Zema (Novo). A conferir...

Janot, o intruso?
A direção da Vale ficou irritadíssima com a presença do
ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, agora aposentado, atuando como advogado dos moradores de Macacos,
em Nova Lima, onde a empresa deslocou diversas pessoas de
suas residências por medida de segurança. “Ele está querendo
holofote”, dizem alguns advogados da mineradora.

Eleições extemporâneas
Alguns municípios mineiros estão prestes a realizar eleições
por conta do impedimento de seus respectivos titulares. No
momento, a cidade mais expressiva onde haverá o pleito é
Sete Lagoas, que, aliás, mobiliza muitos deputados e alguns
auxiliares do governo estadual.

Ex-deputado e ex-prefeito Chico Simões pode retornar ao comando de Fabriciano

Na capital mineira
Os nomes lembrados para disputar à Prefeitura de Belo Horizonte continuam os mesmos,
uma vez que o prefeito Alexandre Kalil (PSD)
goza de superpopularidade. Inclusive, essa realidade estaria inibindo o surgimento de outros
candidatos ao cargo. Entretanto, o tema não
está fora das discussões. Consta nos bastidores
que o ex-prefeito Marcio Lacerda tem buscando
convencer sua esposa Regina Lacerda a apoiá-lo
na empreitada. E, caso ele não tenha o apoio
da família, provavelmente se aposentará da
vida pública de vez.
Já o deputado estadual João Vitor Xavier
que, recentemente, abandonou o PSDB estaria
se articulando com nomes ligados ao mundo
do futebol para participarem de sua possível
chapa na eleição.

Outros municípios
Os nomes do conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, Sebastião
Helvécio, do deputado estadual Noraldino Junior (PSC) e da Margarida Salomão (PT) fazem
parte de uma extensa lista de pré-candidatos
quando o tema é a eleição em Juiz de Fora.
O prefeito Antônio Almas (PSDB) tem evitado
falar sobre o assunto e vem preferindo focar na
sua administração, mas certamente ele deverá
caminhar para o embate eleitoral.

Em Montes Claros, o burburinho sobre a eleição já começa a crescer na porta do Café Galo,
ponto de encontro no Centro da cidade. De acordo
com os comentários, o prefeito Humberto Souto
(PPS) estaria realizado um volume de pequenas
obras. São melhorias populares, isso quer dizer
que ele poderá pleitear mais um mandato junto
ao eleitorado. No momento, o único nome falado para contrapor o de Souto é o do deputado
federal Marcelo de Freitas (PSL) que, por sinal, é
do mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro.
No terceiro maior colégio eleitoral de Minas, Contagem, atualmente, o prefeito Alex de
Freitas politicamente não tem adversário forte.
Especialmente diante de comentários indicando
o afastamento da deputada petista e ex-prefeita
Marília Campos por conta de dificuldades de
ordem pessoal. O grupo do deputado federal
Newton Cardoso Jr. (MDB) ensaia ter uma candidatura competitiva mas, por enquanto, não
passa de pretensão.
Relativamente à Uberlândia, o segundo
grande colégio eleitoral, permanece uma incógnita. O prefeito Odelmo Leão (PP), considerado
por muitos como um político de pavio curto, não
permite sequer mencionar o tema sucessão. Em
alas mais distantes do chefe do Executivo, são
lembrados nomes como o do deputado estadual
Leonídio Bouças (MDB) e do parlamentar federal
Weliton Prado (Pros), ambos, no entanto, não
demonstram entusiasmo pela batalha.

Chefes do Executivo apoiam conciliação
das eleições em congresso da AMM
Cessão onerosa

Pautas importantes aos municípios como a
Nova Previdência, a cessão onerosa, a coincidência de mandatos, o Imposto Sobre Serviços
(ISS) e os royalties estiveram em debate. A luta
por mais recursos para os municípios também
foi lembrada. A defesa da Nova Previdência
é consenso entre os líderes e a importância
de os municípios serem parte da proposta foi
destacada.

Decisões do conselho
O presidente da Confederação Nacional
de Municípios (CNM), Glademir Aroldi, deu
início à reunião lembrando a importância das
decisões do conselho. “As decisões da nossa
reunião do Conselho Político são extremamente
importantes para definirmos as ações do movimento municipalista. Então, vamos decidir com
consciência nossas pautas”, disse.
Umas das primeiras decisões foi a de
que os presidentes das estaduais devem,
sempre que possível, participar das reuniões
das Frentes Parlamentares Mistas em Defesa
dos Municípios e do Pacto Federativo. Aroldi
destacou que a participação deles é importante para pressionar os parlamentares na
celeridade da tramitação de matérias como a
que trata do acréscimo de mais 1% do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM) para o
mês de setembro.
AMM

O 36º Congresso Mineiro de Municípios, no
Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, foi palco
da primeira reunião do Conselho Político da
Confederação Nacional dos Municípios (CNM)
fora da sede da entidade, que fica em Brasília.
No encontro, lideranças municipalistas se
reuniram para tratar de assuntos que serão
prioridade para o movimento municipalista
nacional ao longo dos próximos meses. No
total, 18 estados foram representados.
O presidente da Associação Mineira de
Municípios (AMM), vice-presidente da CNM e
prefeito de Moema, Julvan Lacerda (MDB), abriu
a reunião explicando como se dariam as decisões
do Conselho Político e convocou uma votação
sobre a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 49/2019, do deputado Rogério Peninha
Mendonça (MDB). “Precisamos pedir aos senhores prefeitos que se manifestem em relação
à decisão dessa matéria que está em discussão
hoje. Com a indicação da maioria, saberei como
me posicionar na decisão da nossa associação”.
Lacerda pediu para os prefeitos que apoiassem a matéria ficassem de pé e a maioria atendeu ao pedido e ficou definido como positiva
a decisão de Minas Gerais. A PEC acrescenta
o art. 115 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para prorrogar os
mandatos dos atuais prefeitos, vice-prefeitos e
vereadores, unificando as eleições gerais e as
eleições municipais.

MDB X Zema
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Sobre a matéria que trata da cessão
onerosa, Aroldi lembrou que o ministro
Paulo Guedes prometeu na XXII Marcha a
Brasília em Defesa dos Municípios que vai
dividir esses recursos com os municípios.
“Precisamos estar atentos, pois o ministro
prometeu dividir com os municípios, mas,
em entrevista que ele concede só fala em
dividir com os estados. O que eu fiz essa
semana que passou foi me reunir com a
equipe do Ministério da Economia para
que 50% do valor vá para os municípios.
O recado foi dado e parece que foi bem
entendido”, destacou.
Ainda dentro das pautas para garantirem
mais recursos aos Entes locais, o presidente
da CNM falou de Lei Kandir e da garantia do
Supremo Tribunal Federal (STF) de colocar
a liminar sobre os royalties em votação em
plenário.

Encontro de contas
O presidente de honra da CNM, Paulo Ziulkoski,
destacou que os prefeitos precisam estar atentos
à Previdência. Para ele, a questão do encontro de
contas deve estar nas prioridades. “Tenho defendido a migração dos municípios para o Regime Próprio de Previdência Social, pois ele traz economia
para as prefeituras”, defendeu Ziulkosk.
Aroldi solicitou que os presidentes façam
reuniões de bancada com os deputados e cada
estado para cobrar e pressioná-los pelo avanço
da pauta. “Cabe a nós orientarmos nossos
prefeitos para que fiquem em cima dos deputados e dos senadores para que nos atendam”,
alertou o presidente da CNM.

Pacto Federativo

Julvan Lacerda abriu a reunião

O senador Rodrigo Pacheco (MDB), possível
relator de uma proposta que trata do Pacto Federativo, esteve na reunião e também ressaltou
a força do movimento municipalista. “Precisamos valorizar a cultura do municipalismo para
avançar na pauta”, defendeu o parlamentar.

Adalclever federal
Atuando como assessor político do prefeito Alexandre Kalil
(PSD), o ex-presidente da Assembleia Adalaclver Lopes (MDB),
segundo os bastidores da política mineira, está se preparando
para ser candidato a deputado federal daqui a 3 anos. Além disso, ele já teria uma estratégia própria neste sentido. Enquanto
não chega o momento, tem ajudado o prefeito em importantes
contatos políticos, comentam amigos do ex-parlamentar.
Cena única – Uma das prováveis missões de Adalclever
na PBH seria garantir o apoio do MDB à candidatura do atual
prefeito à reeleição.

PSD dividido
O ex-deputado federal Alexandre Silveira (PSD) ainda
trabalha nos bastidores tentando trazer para o seu partido o
senador tucano Antonio Anastasia. Por outro lado, o atual
presidente estadual da sigla, o deputado federal Diego Andrade, já foi avisado pelo dirigente máximo Gilberto Kassab:
“O prefeito Alexandre Kalil deverá assumir a presidência da
legenda em Minas o mais rápido possível”.

Walfrido sumiu
Nome forte no primeiro mandato de Lula, o ex-ministro
Walfrido dos Mares Guias, tido como um dos homens mais
abastados do estado, está passando ileso em relação às denúncias da Lava Jato.

Força dos criminosos
Analisando o quadro político nacional e a falta de segurança sentida pelos brasileiros, o apresentador Fausto Silva, o
Faustão, repetiu uma frase muito ouvida, especialmente, no
Rio de Janeiro: “No Brasil, a única coisa organizada é o crime”.

Metrô mais ou menos
“Quem acha que o metrô de Belo Horizonte vai ser eficiente no futuro, com velocidade espetacular como acontece
nas grandes cidades do mundo, pode esquecer. Ele tem essa
limitação, pois foi construído aproveitando uma linha férrea
antiga, com traçado cheio de curvas e tudo mais”. Essa é a
opinião de especialistas.

Taxistas em apuros
Diante da forte concorrência da Uber, os taxistas de BH
estão ficando para escanteio e desprestigiados pela população. Aliás, segundo informações, mais de mil taxistas já foram
à BHTrans devolver suas placas por falta de possibilidade de
continuarem trabalhando. Coisas da modernidade, gente.

Deputadas negras
A deputada Ana Paula Siqueira (Rede) comemorou o fato
de pela primeira vez existirem parlamentares na Assembleia
Legislativa que se declaram negros.

Prejudicando os mineiros
“A recente decisão do Ministério da Educação de cortar em
30% a verba o da educação, especialmente das universidades
e dos institutos superiores, vai dificultar o desenvolvimento
de pesquisas em geral. Neste caso, Minas ficará prejudicada,
pois o nosso estado tem o maior capital intelectual nacional”.
Opinião do deputado estadual e professor Cleiton (DC), durante
debate na TV Assembleia.

Direto de Brasília
Na avaliação do jornalista Gerson Camarotti, o presidente
Jair Bolsonaro (PSL), ao anunciar o nome de Sérgio Moro
para o Supremo Tribunal Federal, fez com objetivo de afagar
o seu ministro depois de algumas derrotas tanto no governo
como no Congresso. Mas o anúncio, com um ano e meio de
antecedência, pode também trazer sérias consequências na
hora da votação no Senado.

Presidente inábil
Ainda sobre o ministro Moro. Na avaliação do renomado filósofo e escritor Mario Sérgio Cortella faltou habilidade política
e estratégica do presidente da República ao anunciar o nome
de um de seus principais ministro para uma vaga no Supremo,
algo que só irá ocorrer em novembro do próximo ano. “Até lá,
tudo pode acontecer”, sentencia o professor Cortella.

E C O N O M I A
Irrigando a democracia
No alto de sua experiência de escritor e historiador, o paulistano Leandro Karnal sentencia: “A democracia, para continuar
viva, tem de contar com a presença de jovens na política. Eles,
aliás, chegam quase sempre com ideias inovadoras, capazes
de incentivar a política para o bem coletivo, ao invés de atender
apenas aos interesses pessoais dos seus autores, como acontece
na maioria das vezes atualmente”, disse.

Esperteza do centrão
“Os deputados mais conservadores do centrão sempre
entregam dificuldades para depois colherem facilidades. Isso
ocorrerá no governo Bolsonaro (PSL) na votação final da
Reforma da Previdência”, opinião da jornalista Natuza Nery.

Atitude estranha
Nos corredores da Câmara Federal, um comentário chamou
atenção. “No Brasil, a caça, de um modo geral, é proibida.
Mesmo assim, o presidente da República baixou um decreto
autorizando a posse de armas para caçadores”. Estranho, não
gente?

Palpiteiro de plantão
Depois de chamar Olavo de Carvalho de palpiteiro de
plantão, cientista político Ricardo Sennes acrescentou: “Ele
tem um grupo mínimo de seguidores nas redes sociais, mas,
mesmo assim, continua achando que pode influenciar o governo federal. Ledo engano”, arremata o cientista.

Cidadão insignificante
O jornalista Ethevaldo Siqueira, especializado em tecnologia da educação, comenta: “Olavo de Carvalho não tem
controle do que ele próprio fala. Apesar disso, os brasileiros
ficam dando importância para esse cidadão tão insignificante
e que está atrapalhando o governo”.

Condenando as redes sociais
“De tanta atrapalhada do governo, o Congresso Nacional
está deixando de prestigiar o ministro Sérgio Moro. O ideal é
que o presidente pare com essa bobagem de querer governar
pelas redes sociais e comece a, efetivamente, tomar decisões
de estadista”. Opinião do filósofo Luiz Felipe Pondé.

Fábrica de privilegiados
Na opinião do poderoso ministro da Economia, Paulo
Guedes, a Previdência Social no Brasil nada mais é do que
uma fábrica de privilegiados. Por conta dessas e de outras
declarações estabanadas, ele é considerado o inimigo número
um dos funcionários públicos de todo país.
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Maioria dos belo-horizontinos da classe E têm
mais de 30% da renda destinada a empréstimos
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ontrariando a recomendação dos especialistas que
dizem que não é recomendável que mais de 30% da
renda seja comprometida com o
pagamento de financiamentos e
empréstimos, a maioria dos consumidores da capital da classe E
possui mais de um terço dos seus
recursos destinados mensalmente
ao pagamento desse tipo dívida. É o
que mostra o estudo feito pelo pela
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte (CDL/BH).

Considera-se
pertencente à classe
E todas as pessoas
que possuem renda
de até dois salários
mínimos, ou seja,
R$ 1.996,00.
De acordo com a pesquisa, entre
os 40,3% dos belo-horizontinos da
classe E que têm algum financiamento ou empréstimo, 69% comprometem mais de 30% dos seus recursos
para a quitação desses débitos. Em
relação ao número de parcelas, as
dívidas são pagas, em média, em 30
vezes e a prestação é de R$ 775,75.
“Essa foi a classe mais atingida pelo
desemprego. Além disso, há uma
grande demanda dessa parcela da
população por crédito para comprar
bens com maior valor agregado.
Quanto mais caro um bem, mais
prestações a longo prazo e maior
a possibilidade de inadimplência”,
afirma a economista da CDL/BH, Ana
Paula Bastos.
A economista explica que o
normal é ter, no máximo, 15% da
renda comprometida com esse tipo
de dívida, pois é preciso ter uma

margem para as despesas
básicas, como água, luz, telefone, etc. “Esse tipo de serviço
é essencial, por isso, não se pode
deixá-lo de lado para pagar outras
pendências financeiras”. Segundo
o estudo, 70% dos consumidores
priorizam o pagamento das contas
pela data de vencimento e 19,3%
dão preferência à quitação dos
serviços essenciais.   

Desemprego é o vilão
Outro dado apontado é que 40%
dos consumidores da capital já tiveram
o nome inscrito nos cadastros de devedores e 8,7% ainda estão endividados.
E, entre eles, a maior parte (40,2%)
disse que a perda do emprego foi a
causa para o atraso no pagamento
de contas. Em seguida foram citados
a redução da renda (26,3%); compra
não planejada (21,3%); compra para
terceiros (14,5%); uso excessivo do
crédito (8,1%); priorizou outra conta
(7,2%); problemas com o credor
(3,7%); esqueceu o pagamento (3,4%)
e atraso do salário (3,4%).

“O cenário econômico ainda
está aquém do que esperávamos
para este momento do ano e isso
impacta diretamente na geração
de emprego. Com o desemprego
ainda em alta, a renda da população
diminui e a inadimplência aumenta”,
analisa Ana Paula.
Entre as classes sociais, a E é a
que possui o maior percentual dos
consumidores inadimplentes (10%),
já na C/D quatro em cada dez consumidores disseram que já estiveram
endividados. Todavia, a maior parte
da A/B (61,9%) nunca esteve com as
contas atrasadas.
Para diminuir o percentual de
dívidas, a economista aconselha que
as pessoas consumam de maneira
consciente. “Neste momento incerto,
é preciso ter ainda mais parcimônia e
educação financeira, evitar compras
a longo prazo e ter muito cuidado
com o cartão de crédito, pois não
vemos o dinheiro saindo e isso pode
complicar o controle. Ademais,
tentar economizar uma parte dos
rendimentos para evitar sufoco no
futuro”.

Brasil em guerra civil

“O dinheiro extra anunciado pelo governo de Minas não
será suficiente para resolver a situação de crise das prefeituras”.
A avaliação é do presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Moema, Julvan Lacerda (MDB).

Sucessão em Ipatinga
Confirmado no cargo de prefeito de Ipatinga pela Justiça
de Segunda Instância, Nardyello Rocha de Oliveira (MDB)
poderá ser candidato à reeleição. O município está sem lideranças antigas, a exemplo da família do ex-prefeito Sebastião
Quintão (MDB), e o PT, que por anos comandou a cidade, está
desestruturado. Agora, tudo mudou.

O vendedor Luiz Márcio Santos,
39, fez o financiamento de um carro
novo no começo do ano passado.
Com R$ 20 mil em mãos, ele pegou
mais R$ 25 mil emprestados com
um banco. “Eu tinha aquele sonho
de comprar um carro zero e, quando
eu saí da concessionária sem placa,
acho que foi a segunda melhor sensação da minha vida, ficando atrás
apenas da felicidade quando o meu
filho nasceu”.
Meses depois, a alegria deu
lugar ao desespero. “A minha esposa
ficou desempregada e passei a assumir todas as despesas da casa. Com
isso, as contas começaram a apertar
e atrasei as prestações”.
Santos relata que, para não
perder o carro para o banco, teve
que vendê-lo por bem menos do
que pagou. “No final, sei que fiquei
no prejuízo de mais de R$ 5 mil e
prefiro não fazer os cálculos para
não ficar chateado. Não fiquei a pé,
porque consegui comprar um carro
mais velho”, finaliza.

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

Sem meias palavras, o diretor do Instituto de Estudos
Avançados da USP, Paulo Saldiva ataca: “O Brasil já vive uma
verdadeira guerra civil diante da quantidade de mortos que se
registra anualmente. Isso ainda vai ficar pior com a decisão de
liberar armas para as pessoas comuns”.

Pouco dinheiro

No sufoco

Roberto Luciano Fortes Fagundes
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Agruras pré-reforma

lgumas semanas atrás, em artigo
publicado neste espaço, fiz alguns
comentários sobre a premência da
aprovação da reforma da Previdência
Social para a retomada do crescimento econômico, no qual, entre outras observações, incluí a
de que havia uma intenção, manifestada explicitamente por grandes corporações, de investir
no país algo em torno de R$ 300 bilhões. Hoje,
ninguém mais, além do ministro da Economia,
de seus colaboradores e de uma ou outra eminência governamental, mantém o discurso de
que as mudanças trarão rapidamente uma economia de mais de R$ 1 trilhão em investimentos.
Simplesmente porque as grandes empresas e
investidores não parecem estar fazendo muita fé
na consecução das reformas dentro dos prazos
anunciados – ou seja, ainda neste ano.
Um exemplo claro disso é que a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB) não apenas estacionou nos 2% há meses
como também, segundo hipótese que já é
considerada nos corredores do Ministério da
Economia, vazada há poucos dias, pode cair
para 1,5%. Já há inclusive, dentro da própria
equipe econômica do Governo, quem defenda
novo bloqueio de verbas federais, que deve
ficar entre R$ 5 bilhões e R$ 10 bilhões – o
que significaria uma possibilidade concreta de
retração econômica ainda neste ano. E há gente

da pesada se preparando para isso: o Itaú, por
exemplo, está prevendo crescimento de apenas
1,1 % – 0,2 ponto percentual a menos que a
estimativa do mês passado.
O próprio governo está estudando várias
hipóteses para evitar uma recessão – o que,
em si, demonstra haver preocupação de que
ela venha a acontecer –, como um pacote
com medidas microeconômicas capazes de
sustentar o consumo, entre elas a de possibilitar
a empresas fornecedoras de órgãos federais
antecipar recebimentos no mercado. Para isso,
no entanto, será preciso criar uma legislação
específica permitindo que bancos e outras
instituições financeiras o façam. A premência
de estimular o mercado é tanta que coisas até
agora inconcebíveis estão sendo cogitadas.
Por exemplo, aquilo que os técnicos ministeriais vêm chamando de “hipoteca reversa”:
por meio dela, o proprietário de um imóvel
poderá dá-lo como garantia para um empréstimo e, quando morrer, o banco se torna seu
proprietário. E há também o que até para nós,
leigos, parece dá a dimensão das preocupações
governamentais – a possibilidade da liberação
de cotas do PIS/Pasep mesmo para pessoas
que não estejam em condições de cumprir as
exigências para sacá-las. É uma montanha de
dinheiro: mais ou menos R$ 22 bilhões. E essas são apenas algumas das hipóteses que se

encontram em estudos como forma de evitar
que uma recessão se instale no país enquanto
a “Reforma das Reformas” não vem.
Tudo isso mostra a enorme premência
da consecução das mudanças na Previdência
Social, assim como o empenho em obter logo
a sua aprovação e sua vigência já no ano que
vem. Até mesmo políticos que, por corporativismo, ideologia ou convicção manifestavam-se
radicalmente contrários a ela já estão percebendo que as mudanças são essenciais. Várias
das pedras do caminho, às quais me referi em
artigo anterior, já foram removidas e pararam
de se avolumar. As dissensões entre Executivo
e Legislativo parecem estar sendo resolvidas,
assim como os desencontros dentro desses
próprios poderes que, pelo menos, pararam de
criar polêmicas desnecessárias. As trombadas
quase diárias entre o que diz o presidente e o
que dizem alguns ministros parecem agora se
direcionar para outros temas, sempre polêmicos, mas irrelevantes. Menos mal.
A nós, cidadãos comuns, meros espectadores do que se passa no Palácio do Planalto,
na Câmara e no Senado, só resta torcer para
que a “Reforma das Reformas” aconteça logo.
Ninguém quer reviver as agruras das décadas
perdidas, mas quando o ministro Paulo Guedes
diz, com todas as letras, que a economia brasileira está no fundo do poço...
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“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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Menosprezado pelo governo federal, turismo
LGBT injeta mais de R$ 107 bilhões no Brasil
GettyImages

Por decreto, incentivo ao turismo do segmento foi retirado do Plano Nacional do Turismo

Solidariedade
faz parte
da nossa
identidade.
“No judô e na vida, o esforço é importante para alcançar resultados.
A gente precisa acreditar e trabalhar.” Ariana Ingrid

Ariana Ingrid é judoca campeã e
colaboradora do projeto Avança Judô.
Com sua garra, ela vence lutas; com
sua solidariedade, ela ajuda a melhorar
a vida de crianças e jovens.
É assim que ela contribui para Minas
se reinventar. E não há crise que possa
esconder nosso talento.
Somos nós que fazemos a Minas
que a gente quer. Faça parte deste
movimento!

Isso é Minas Gerais. Isso é Minas demais.

Saiba mais

almg.gov.br

V

ocê consegue imaginar
um segmento que injeta
US$ 26,8 bilhões por
ano, o que corresponde a
R$ 107,2 bilhões na economia nacional, ser descartado por um país em
crise econômica? O que parece uma
suposição irreal, ilustra o Brasil na
última semana. O governo federal
retirou o incentivo ao turismo LGBT
(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis,
Transexuais e Transgêneros) do Plano Nacional de Turismo 2018-2022.
Segundo a Organização Mundial
do Turismo (OMT), o público gay
representa 10% no turismo e movimenta 15% do faturamento do
setor. E dos mais de US$ 218 bilhões
movimentados por ano no mundo,
o Brasil é o segundo país que mais
fatura com essa parcela, com taxa
de crescimento de 0,8% ao ano. Os
dados são divulgados pelo relatório
global LGBT2030 da consultoria
Out Now, que entrevistou 130 mil
participantes em 26 países.
Para Alex Bernardes, diretor
comercial da ViaG, revista de informações turísticas voltada para
o público LGBT, fica evidente que
o Brasil está na vanguarda desse
segmento turístico. “Temos o
maior número de paradas LGBT’s
no mundo, são quase 200. Várias
cidades consideradas LGBT friendly,
como BH, Florianópolis, São Paulo,
Rio de Janeiro, Recife, Salvador,
Fernando de Noronha investem
em festas voltadas para o grupo”.
O momento, no entanto, não é
visto como o melhor. “É difícil porque ao mesmo tempo que temos
o mercado e governos específicos
incentivando a diversidade, o governo federal, na figura máxima
do país, vai contra esse segmento.
Fica todo mundo meio cauteloso,
principalmente, o turista internacional”, avalia Bernardes.
A fala do diretor refere-se à frase “Quem quiser vir aqui fazer sexo
com uma mulher, fique à vontade.
Agora, não pode ficar conhecido
como paraíso do mundo gay aqui
dentro”, atribuída ao presidente
da República, Jair Bolsonaro (PSL).
A Câmara de Comércio e Turismo
LGBT do Brasil publicou, em nota,
que “combater a visita da comu-

nidade LGBTI+ ao Brasil, além de
ser um grave ataque aos direitos
universais, impediria a entrada
de US$ 26,8 bilhões na economia
brasileira, colaborando com o desemprego e minando as relações
internacionais brasileiras com
países que valorizam a democracia
e o fim do preconceito”.
Em Minas Gerais, a Parada
LGBT 2018, rendeu à capital R$ 7
milhões em receita direta, segundo
dados do Observatório do Turismo
de Belo Horizonte. Os 17,2% dos
turistas que desembarcaram para
o evento gastaram, em média,
R$ 411,03. No geral, o fluxo estimado de participantes foi de 150
mil, com o gasto médio individual
de R$ 46,90.

Se quer
atingir
esse
público,
faça sua
lição de
casa
A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais
(Secult) declarou, em nota, que
tem se aproximado de ações relacionadas ao segmento LGBT. “Nos
últimos anos, a Secult participou
como ouvinte no Fórum Brasileiro
de Turismo LGBT, apoiou à realização do Fórum de Turismo LGBT
Minas Gerais e, em parceria com o
Ministério do Turismo, Câmara de
Comércio LGBT e Fecomércio MG,
organizou a edição Minas Gerais do
“Meeting Turismo LGBTI 2018”, que
envolveu os principais players do
mercado”. Segundo a secretaria,
em 2019, está previsto a realização
de um levantamento de dados e a
continuidade das atividades juntos
aos principais atores do setor.

Pink money
O nicho LGBT costumava ser
chamado de “pink money” (dinheiro rosa), mas, hoje, o termo
é visto por parte da comunidade
como ultrapassado. “Pink money
é usado para descrever o poder
de compra da comunidade LGBT e
refere-se a toda cadeia produtiva
que o segmento movimenta dentro
da parcela economicamente ativa
do país de origem. É o dinheiro
injetado na economia por meio da
comunidade”, explica Ricardo Gomes, presidente da Câmara LGBT.
Gomes esclarece que o estilo
de vida é uma das vantagens do
público. “A maior parte da população LGBT é formada por casais
que não têm filhos, então eles
têm um poder de investimento e
consumo para todos os segmentos maior que a média do público
heterossexual, principalmente
em turismo, alimentação, lazer,
entretenimento e automotivo.
Além disso, é um público bastante
exigente, principalmente o homem
gay, que investe em valor agregado
no produto e no serviço. Não é que
a população heterossexual não invista, mas essa é uma característica
do segmento”, diz.

Quanto mais, melhor
Para Gomes, o segmento LGBT
está aberto a empresas que querem atingir esse público, mas não
de qualquer jeito. “A primeira
coisa que um empresário ou uma
empresa precisa fazer é se atentar
para conhecer um pouco mais
essas pessoas, você não consegue
atender o seu cliente sem saber
quais são seus desejos, necessidades e especificidades”, diz.
E alerta que o público está
atento às tentativas de pinkwashing,
prática de usar a bandeira como
estratégia política, de marketing
ou até financeira, mas não colocar
o discurso em prática. “Existem
marcas muito bem posicionadas
e que sabem exatamente como
atingir esse público com qualidade,
mas a maioria não tem esse conhecimento. Com isso, muitas acabam
lançando campanhas, produtos
ou serviços em que o ‘tiro sai pela
culatra’. Se quer atingir esse público,
faça sua lição de casa”, avisa.
Pixabay

Leíse Costa
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Show

F

oi realizado no último dia 10, no teatro do Colégio Izabela
Hendrix, um show em homenagem às mães com o cantor
Ailton Câmara. Durante a sua apresentação, ele distribuiu
flores.

Ailton Câmara apresentou
o show “Cantem Comigo”

A ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES está com uma campanha
publicitária contra a reforma da Previdência, buscando sensibilizar
as pessoas acerca da aposentadoria dos agricultores. A verdade
precisa ser dita: os auditores fiscais de Minas estão com medo de
perder a boa aposentadoria que tem. Quem dera se um aposentado do INSS tivesse 10% dos seus benefícios. Por que eles não
dão como exemplo a inatividade do professor público do estado?

Fotos: Neilton Sávio

O CINTO VAI FICAR MAIS APERTADO. Infelizmente as últimas
previsões apontam que o governo vai contingenciar o orçamento
devido a falta de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). As
universidades, que já andam fazendo manifestações por todo o
país por causa do corte de 30% nos seus orçamentos, terão que
dobrar suas ações visto que mais reduções estão para acontecer.
Se a arrecadação de impostos diminui, é claro que o dinheiro a
ser repassado pelo governo não será o mesmo.

“E o posto Ipiranga?” Durante sua campanha à presidência,
Bolsonaro (PSL) dizia que questões econômicas deveriam ser perguntadas a seu “posto Ipiranga”, o então assessor Paulo Guedes.
Contudo, agora que assumiu o poder e colocou Guedes à frente
do Ministério da Economia, ele tem dado opiniões sem consultar
o representante da pasta. Porém, Guedes afirma sempre consultar
o presidente antes de falar qualquer coisa. A recíproca, no caso,
não tem sido verdadeira.

Domingo, dia 19 de maio
Ildeu Casa Grande
Jornalista Kátia Lage
João Guedes Vieira - Contagem

Segunda-feira, 20 de maio

DA COCHEIRA
Ailton Câmara, Maria
Auxiliadora Pereira
Campos e Senio
Pereira Campos

A NI V E RS A RI A NT E S

Deputado Federal Eros Biondini
Anteno de Oliveira Paiva

O prefeito Kalil (PSD) poderia dar um passeio pela cidade e
ver de perto que as nossas calçadas estão descuidadas e cheias
de buraco. Além disso, o Centro de BH está um lixo, precisa ser
lavado com sabão. O pessoal precisa saber que a farra com o
dinheiro público acabou. Em todos os níveis, os administradores
estão medindo a água e o fubá.
É bom lembrar aos que criticam o governo Bolsonaro (PSL)
que havia um candidato competente para dirigir o país e que
os eleitores deletaram: Henrique Meirelles, que hoje organiza
as finanças de São Paulo.
A Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) celebra, no dia 23 de maio, em Belo Horizonte, o Dia da Indústria
2019. A solenidade marca o reconhecimento da entidade a
empresários que, com empreendedorismo e visão de futuro,
colaboram de forma decisiva para o desenvolvimento do estado
e do Brasil.
A Prefeitura de Contagem entregou 32 unidades habitacionais do empreendimento “Conjunto Residencial Santa
Edwiges”. O investimento foi de R$ 2,6 milhões, valor obtido
por contrato firmado pela prefeitura com o então Ministério
das Cidades, por meio do PAC - Convênio Vila Barraginha
Complementar.

Terça-feira, 21 de maio
Evandro de Pádua Abreu
Diego Mendes Barbosa

Quinta-feira, 23 de maio
Lúcio Vaz de Melo
Dimas Fabiano
Marcos Coimbra Valério

Sexta-feira, 24 de maio
Luiz Lobo
Deputado Mauro Lopes
Dr. Cid Ribeiro da Cruz

Sábado, dia 25 de maio
Desembargador Lúcio Urbano Martins
Deputado Adelmo Leão Carneiro
Eder Aleixo – ex-jogador do Galo
Padre Luiz Fernando

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

Sesc Palladium recebe a
5ª Mostra de Cinema Feminista

O

Sesc Palladium recebe, de
17 a 26 de maio, a quinta
edição da Mostra de Cinema Feminista e abre espaço para
debates sobre feminismos, gênero
e masculinidades. O centro cultural
exibirá, em três sessões diárias, 82
filmes dirigidos por mulheres. A
entrada é gratuita.
Neste ano, a iniciativa apresenta ao público um discurso
mais determinado e politizado.
Assumindo o lugar da resistência
diante do contexto atual, a Coletiva
Malva – produtora e idealizadora
da mostra - nomeia esta edição
de Mulheres Valentes.
“Esse é o terceiro ano em que
o Sesc em Minas apoia a Mostra
de Cinema Feminista, pela importância de um evento com programação robusta, entre exibição de
filmes e debates temáticos. Todas
as realizadoras são mulheres,
abordando questões diversas que

relacionam a mulher e os direitos
civis na atualidade. O Coletivo
Malva, que realiza a Mostra, faz
parte de uma nova geração do
pensamento do audiovisual mineiro, com intensa atuação”, comenta
Janaina Cunha, Gerente de Cultura
do Sesc em Minas.
O objetivo da mostra é dialogar
e destacar as trajetórias de mulheres que marcaram e marcam a
história do país, trazendo à tona a
reflexão sobre a retomada da censura no cenário político nacional,
bem como chamar atenção para
os silenciamentos cotidianos e o
aumento do número de feminicídios no Brasil. As cinco mulheres
homenageadas são Sônia Guajajara, Marielle Franco, Nise da Silveira, Maria da Penha e Indianara
Siqueira. Cada uma, a seu modo
deu uma grande contribuição para
as lutas feministas pelos direitos
das mulheres.

Mirela Persichini, curadora da
mostra e também responsável pela
comunicação e o projeto estético, explica que neste ano foram recebidas
muitas inscrições de filmes sobre o
enfrentamento e o embate que as
mulheres têm contra o patriarcado,
o machismo, o racismo, a lgbtfobia
e a luta antimanicomial. “Como
essa será a quinta edição da mostra
elegemos essas cinco mulheres
brasileiras que se empenharam
para transformar a ordem vigente
dentro dessas temáticas para serem
homenageadas”, completa.
Na programação, a missão
de dar visibilidade às produções
cinematográficas realizadas por
mulheres, uniu-se à concepção do
cinema feminista como balizador
das insurgências contra a misoginia, o feminicídio, a cultura do
estupro, assédio e agressões aos
corpos femininos, principalmente
negras, trans e periféricas.

Mais informações em www.sescmg.com.br
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Lúpus acomete cerca
de 65 mil brasileiros
Da redação

T

oni Braxton, Lady Gaga,
Selena Gomez e Astrid Fontenelle. Sabe o que essas
quatro celebridades têm em
comum? Todas foram diagnosticadas
com o lúpus, doença inflamatória
crônica de origem autoimune e que
atinge cerca de 65 mil brasileiros.
Segundo a Sociedade Brasileira
de Reumatologia, o lúpus pode surgir de duas formas: cutâneo, que se
manifesta apenas com manchas na
pele, e o sistêmico, no qual um ou
mais órgãos internos são acometidos,
como rins, coração, pulmões e olhos.
A especialista Francinne Machado
Ribeiro, membro da Comissão de
Lúpus da Sociedade Brasileira de
Reumatologia, explica que a doença
se assemelha a um curto circuito no
sistema imunológico. “Nosso organismo começa a produzir anticorpos
que atacam a si próprios e, apesar
da patologia ter base genética, não
é hereditária”.
O fator genético faz, inclusive,
com que a doença atinja mais as mulheres que os homens. “A conta é que
para cada homem acometido pela

patologia, nove mulheres sofram do
mal. As pessoas têm alguma predisposição genética que é desencadeada
pela exposição a vários antígenos
ambientais como hormônios, cigarro
e infecções”, afirma.
O diagnóstico, na maioria das
vezes, não é fácil. “Quando a doença
se agrava, fica meio óbvio, mas antes
não existe nenhuma manifestação
que seja 100% exclusiva. Por isso,
primeiro é importante ter certeza
que se trata do lúpus, porque vários
sintomas podem ser confundidos
com outras patologias. Depois é
necessário fazer um exame físico
e, em seguida, analisar o sangue.
Em alguns casos é preciso, inclusive,
biópsia da pele e do rim”.
Em 2010, a enfermeira Thalita
Tavares descobriu de maneira despretensiosa que tinha lúpus. “Apareceu uma mancha pequena e vermelha no meu rosto e o dermatologista
me pediu uma biópsia e exames de
sangue. Recebi a confirmação pouco
tempo depois e, após um ano, tive
a primeira crise. Era tranquilo no
começo, mas de 4 anos pra cá, o
quadro piorou. Tive um surto psicótico e fiquei internada. Nesse tempo,
engravidei, tive pré-eclâmpsia e

Reprodução/Internet

Doença é autoimune e de difícil identificação

Patologia aparece em duas formas: cutânea e sistêmica

meu bebê nasceu com 31 semanas.
Depois tive nefrite, depressão, pressão alta, leve comprometimento
cardíaco e muita fadiga”.
Conviver com a doença não
tem sido uma tarefa fácil. “Atualmente tomo 13 medicações, não
consigo mais trabalhar e, por
isso, muita gente acha que sou
preguiçosa. Demorei para aceitar
a doença, pois as pessoas não
entendem o lúpus. Às vezes, vou
parar no pronto-socorro e nem os
médicos de plantão sabem como
agir. Amigos e família também têm
dificuldade em compreender”.

Tratamento

Quando a doença se agrava, fica meio
óbvio, mas antes não existe nenhuma
manifestação que seja 100% exclusiva.
Por isso, primeiro é importante
ter certeza que se trata do lúpus

Francinne esclarece que há tratamento, porém o lúpus não tem cura e
não é possível evitá-lo. “Hoje tentamos
ver a doença com uma visão a longo
prazo e alcance. A ideia é que a pessoa
envelheça com qualidade e saúde,
contudo, cada caso é um caso”.
Após o diagnóstico, o paciente
deve criar alguns hábitos para auxiliar
o controle e evitar as crises. “Por isso, é
importante parar de fumar, usar filtro
solar regularmente e ir ao médico,
porque o lúpus é uma doença crônica”.

Maio Roxo
No dia 10 de maio é celebrado o Dia Mundial do Lúpus e o
mês ficou conhecido como “Maio
Roxo”. Francinne afirma que é preciso transmitir uma mensagem de
esperança às pessoas acometidas
pela doença, seus familiares e amigos. “É possível viver bem, exercer
uma profissão e constituir família,
no entanto, é importante sempre
seguir as orientações médicas”.
Para Thalita, falar sobre a
doença é essencial. “Por exemplo,
estou sem convênio há um bom
tempo, todo o meu tratamento
é pelo Sistema Único de Saúde
(SUS). Mas, como sou enfermeira,
tenho o conhecimento e acabei
conseguindo bons atendimentos.
Além disso, consigo todas as medicações pelo SUS. Os remédios
são caros, um dos comprimidos
custa R$ 1.500. No INSS, eles não
entendem nossa situação. Muitas
pessoas que sofrem com a patologia têm seus direitos negados. É
preciso falar da doença para que
esse quadro mude. As pessoas
precisam entender que o lúpus
pode ser incapacitante e que não
é nossa culpa”, conclui.

Agnaldo Lopes
Professor da UFMG e ginecologista da Rede Mater Dei
Contato: aline@zoomcomunicacao.com.br

Rápido diagnóstico é desafio
para tratar endometriose

A

de 6 milhões de brasileiras e é
uma das principais causas da
infertilidade. Os principais sintomas são dor pélvica, constipação
intestinal, menstruação excessiva
e, principalmente, cólicas menstruais com altos níveis de dor. O
problema provoca desconforto
físico e afeta diretamente a qualidade de vida. Por diversas vezes,
elas têm que se ausentar dos
compromissos rotineiros para
cuidar da saúde ou ficar em casa
de repouso até os sintomas e crises abrandarem. Uma pesquisa
com 3 mil mulheres, feita em
parceria com o Grupo de Apoio
às Portadoras de Endometriose
e Infertilidade (Gapendi), revelou
que 50% das participantes se ausentam do trabalho até três vezes
por mês em função do problema.
As faltas mensais recorrentes,
em muitos casos, resultam em
demissão. A maioria das mulheres opta por escolher trabalhos
com uma carga horária menor
ou abrem mão de cuidar da
saúde para evitar o risco do desemprego, vivendo uma situação
conflitante. A primeira situação
impacta diretamente na geração
de renda com um salário menor.
Já a falta de acompanhamento
médico torna o tratamento mais
complexo.

É de extrema importância
falar sobre o tema, pois, embora
afete grande parte da população
feminina, muitas delas não
conhecem a doença e acabam
vivendo com os sintomas sem
saber que devem procurar ajuda médica. O diagnóstico é um
ponto fundamental por definir o
tratamento e, eventualmente, o
planejamento cirúrgico, ou seja,
a definição da extensão da cirurgia. A situação requer equipe
treinada e multidisciplinar.
Quais são os sinais de alerta
para procurar assistência médica? As cólicas menstruais muito
fortes, com aspecto negativo
na qualidade de vida e necessidade de busca atendimento.
Levam ao pronto-atendimento,
recebendo medicação venosa interferindo na rotina, dor
durante a relação sexual e
sintomas intestinais e urinários
associados a menstruação. A
cirurgia minimamente invasiva
laparoscópica ou robótica tem
um papel muito importante
no tratamento e diagnóstico.
Ainda não existe uma forma
de prevenção, porém, quanto
mais cedo se detecta o problema, mais rápido o tratamento
adequado será iniciado e com
maiores chances de sucesso.

Júlio faz coisas erradas,
enquanto realiza suas entregas.

Carlinhos anda distraído,
ouvindo música alta.
Imagina quando o Júlio encontra o Carlinhos?

Divulgação

endometriose é uma
doença ginecológica extremamente
comum e 10% das
mulheres podem ser acometidas
pelo problema. Um dos desafios
observados nos consultórios é
o atraso no tratamento. Uma
pesquisa de 2018 da Federação Brasileira das Associações
de Ginecologia e Obstetrícia
(Febrasgo) em parceria com o
Datafolha, divulgada neste ano,
revela que 56 milhões de brasileiras não vão ao ginecologista. A
situação reflete a dificuldade em
se obter um diagnóstico precoce
das doenças ginecológicas.
Sabe-se, por exemplo, que
há um atraso para o diagnóstico da endometriose de pelo
menos 4 anos na procura pela
ajuda médica e mais 4, para
procurar a assistência. O diagnóstico é baseado em sintomas
clínicos, decorrentes do auxílio
de métodos de imagem, tanto
a ultrassonografia transvaginal
com preparo e também a ressonância magnética em centros
especializados.
A endometriose é o deslocamento e fixação do endométrio,
tecido que reveste o interior
uterino, em outros órgãos fora
do útero. A doença afeta cerca

NO TRÂNSITO, O SENTIDO É A VIDA.
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Motoristas preferem usar aplicativos de
transporte do que dirigir alcoolizados
Está mais que comprovado que
a combinação álcool e direção
pode ser fatal. E, em grande parte
das vezes, é. Dados do Sistema de
Informações de Mortalidade (SIM)
do Ministério da Saúde, divulgados
no ano passado, registraram 37.345
óbitos por essa causa. Em 2017,
181.120 pessoas, entre condutores,
passageiros e pedestres, haviam se
acidentado no trânsito. O valor gasto
em 2016 com internações e tratamentos geraram ao Sistema Único
de Saúde (SUS) uma desepesa de

para retornar de festas, bares e comemorações é a segurança (medo
de assaltos e acidentes envolvendo
bebida e direção), seguido por
praticidade/conveniência (como
falta de local para estacionamento)
com 30%; menor tempo de viagem
com 21%; custo/benefício com
16%; horário da noite com 14% e
dificuldade de transporte público
com 9%. Outros motivos foram
apontados com 7%.
A publicitária Carolina Vaz, 29,
e seu grupo de amigos engrossam
a parcela da população que incorporaram o uso de aplicativos dessa
modalidade no dia a dia. “De fato,

Datafolha

R$ 252,7 milhões. Um novo dado, divulgado pelo Datafolha com o apoio
da Uber, parece apontar uma luz na
epidemia do motorista alcoolizado:
entre os brasileiros que consomem
bebida alcoólica, 68% deixaram de
utilizar carro próprio e optaram por
aplicativos de mobilidade quando
bebem.
Entre os jovens de até 24 anos,
faixa etária que mais prefere usar
aplicativos na hora de beber, o
uso dos apps chega a 75%. Entre
a população de 60 anos ou mais,
essa é a escolha de 59%. O principal
motivo (50% dos entrevistados)
para utilizarem o transporte por app

Pixabay

Leíse Costa

é uma realidade. Quando paro e
penso, vejo que peço Uber ou 99
quase todos os dias. Para o trabalho
atrasada, para um compromisso e,
principalmente, para sair e voltar
para casa à noite. Não compensa
pegar o carro”, diz.
Para ela, o principal benefício
é o custo. “É muito mais simples e
barato. Em média, pago R$ 10 com
o aplicativo. Se eu for de carro gasto
com gasolina, estacionamento,
quando não tem flanelinha. E, ainda
assim, não dá para ficar totalmente
tranquila”. O estudo aponta que 64%
dos entrevistados concordam que as
pessoas, no passado, combinavam
bebida e direção por falta de opção
de transporte e 73% dos brasileiros
consideram que as pessoas deixaram de beber e dirigir por conta da
chegada dos apps.

A opção se mostra uma alternativa viável de combate à prática perigosa, já que dados da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção
para Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico (Vigitel) mostraram que,
em 2017, 6,7% adultos admitiam
conduzir veículos motorizados após
consumir qualquer quantidade de
bebida alcoólica. Os homens dentro
desse patamar ainda continuam sendo os que mais se arriscam, com percentual de 11,7% enquanto que, entre
as mulheres, o índice foi de 2,5%.
O engenheiro civil e especialista
em transporte Silvestre de Andrade
destaca os principais motivos de
acidentes no trânsito. “As infrações
comuns e que causam mais acidentes são ultrapassagens proibidas,
velocidade acima da regulamentada
para via, uso de celular enquanto

dirige, falta de cinto de segurança e o
consumo de bebida alcóolica. Todas
elas levam a acidentes”.
Andrade afirmar que para combater esse índice é preciso melhorias
em todos os agentes de trânsito: pedestres, veículos e vias. “Todo mundo
que vai para a rua está no trânsito
e todos precisam melhorar. Temos
muitas vias precárias que necessitam
de pavimento, correções geométricas,
sinalização e drenagem. Por outro
lado, nós temos veículos que, apesar
de virem experimentando evoluções
ao longo dos últimos anos, precisam
aprimorar sua segurança. E, o próprio
tratamento do motorista ao veículo
precisa ser revisto, quando ele anda
com um carro com o pneu careca
ou faróis queimados, por exemplo,
está fazendo mau uso e gerando a
possibilidade de acidentes”.
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#MãesEspeciais

tra, aulas de ioga e um momento de
estética. Recentemente, trouxemos um
advogado para falar sobre mediação
oragem, determinação, muito de conflito de deficientes. Também já
amor e carinho são algumas pa- discutimos os direitos e dificuldades
lavras que descrevem as mulheres do deficiente. Todos os assuntos são de
que receberam a missão de serem mães interesse e enfrentados no dia a dia”,
de filhos especiais. Elas passam por um explica Georgia Negreiros, coordenaturbilhão de sensações e o futuro incerto dora do grupo de pais da instituição,
desperta medo e insegurança. Algumas professora e mãe do Enzo, de 10 anos,
vezes podem se sentir sozinhas e não que tem paralisia cerebral.
A dona de casa Fabiana Evangelista
saber o que fazer, mesmo com o apoio da
família. E, apesar de fortes, precisam de do Amaral é mãe de Lucas Henrique, 10
anos, e Julia Evangelista, 5 anos,
cuidados. Nossa equipe procurou
e buscou o Aviva justamente
por Organizações Não Goatrás desse acolhimento.
vernamentais (ONGs) e
“Meus filhos nasceram
instituições que trabacom a espinha bífida
lhassem na atenção
oculta, uma má fore cuidado das mães
mação congênita no
a fim de mostrar
tubo neural. Foram
que elas também
duas gravidezes de
são importantes. No
risco e participar do
entanto, o foco prinAviva mudou a minha
cipal das entidades é
vida e a deles. A equipe
oferecer assistência às
é muita receptiva e atencrianças, apesar de enciosa. O mais importante
tenderem a importância
Georgia Negreiros
para mim é saber que não
de promover o bem-estar
e seu filho Enzo
estamos sozinhos”.
social delas.
O Instituto Vitória que
Esse é o caso do Instituto Aviva que trabalha desde 2011 na atua há 9 anos na assistência a crianças
promoção da pessoa com deficiência. e adolescentes com autismo, paralisia
O instituto funciona todos os sábados cerebral, hidrocefalia, síndrome de
e não tem foco nas terapias. “Nós tra- Down, entre outras deficiências, tambalhamos com atividades dinâmicas bém procura auxiliar às mães. “Temos
lúdico-desportivas e proporcionamos os serviços de assistente social, fisiotelazer para as crianças e apoio às mães. rapia, fonoaudiologia e psicologia. A
Muitas vezes, elas estão sobrecarre- gente sempre busca dar um suporte a
gadas com os filhos e aqui se sentem elas”, diz Marlene Ferreira, presidente
acolhidas. Sempre tem alguma pales- da entidade.

Daniel Amaro

Confira alguns projetos e
ONGs que auxiliam crianças
e mães em Minas Gerais:
APAE-BH - Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais
Site: www.apaebh.org.br
Telefone: (31) 3489-6930
Endereço: Rua Cristal, 78
Bairro Santa Tereza - Belo Horizonte
Instituto Ester Assumpção
Site: www.ester.org.br
Telefone: (31) 3592-1011
Endereço: Rua Paulo de Freitas, 16
Bairro Centro - Betim
CAIS - Centro de Atendimento
e Inclusão Social
Site: www.cais.org.br
Telefones: (31) 3393-1988/ 3395-0700
Endereço: Rua AJ, 171
Bairro Conjunto Água Branca
Contagem
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Geralmente,
Fabiana Evangelista do Amaral e
as mães ficam
sabendo dos seros filhos Julia e Lucas Henrique
viços por meio
de indicação ou pelas redes sociais e a
página na internet. “O primeiro passo
para receber assistência é agendar
uma entrevista com a assistente social.
Tudo é oferecido de forma gratuita.
Normalmente, elas chegam um pouco
perdidas, não sabem o que fazer e não
possuem nenhuma orientação. Muitas
vezes se sentem desoladas e buscam
acolhimento, alguém para conversar e
é o que fazemos”, afirma.
Marlene conta que as psicólogas
atendem as crianças e as mães. “Estamos sempre fazendo reuniões, esclarecendo dúvidas e fazendo palestras com
temas interessantes. Também temos
uma caixinha para que elas nos deem
sugestões. Fazemos de tudo para poder
ajudar e fazer com que as mães não se
sintam sozinhas”, finaliza.

Arquivo Pessoal

Mães de filhos especiais também
necessitam de atenção e cuidados

Nós trabalhamos com atividades
dinâmicas lúdico-desportivas e
proporcionamos lazer para as crianças
e apoio às mães. Muitas vezes,
elas estão sobrecarregadas com os
filhos e aqui se sentem acolhidas

Shopping Carijós na Praça Sete
será inaugurado no dia 26 de junho

Instituto Aviva
Site: www.institutoaviva.com.br
Telefone: (32) 99910-2558
Endereço: Av. Presidente
Itamar Franco, 1625
Bairro São Mateus - Juiz de Fora
Instituto Vitória
Site: www.vitoria.org.br
Telefones: (32) 3221-8514
(32)99804-4374
Endereço: Rua Antônio Augusto Teixeira
númweo 55 - Bom Pastor - Juiz de Fora

CINEMARK MANIA
Divulgação

Com 300 lojas, espaço será climatizado, além de ter acessibilidade e praça de alimentação

O PROGRAMA DE VANTAGENS MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.

GANHE UM CHAVEIRO ABRIDOR DE
GARRAFAS DO FILME JOHN WICK 3
PARABELLUM NA COMPRA DE UM INGRESSO
COM O CARTÃO CINEMARK MANIA.
Com localização privilegiada,
no coração de Belo Horizonte, e
fluxo médio diário de cerca de 500
mil pessoas, o Shopping Carijós
foi projetado para proporcionar
um ambiente único para receber
lojistas e o grande público com
conforto, tranquilidade, segurança
e acessibilidade.
O novo shopping popular vai
oferecer um mix de produtos de
vários segmentos do comércio,
como vestuário, beleza, eletroele-

trônicos, acessórios diversos, equipamentos esportivos e de pesca,
além de praça de alimentação. O
espaço terá ambiente climatizado,
seguro e de fácil acesso.
“Os interessados em investir
em um empreendimento inovador e com localização privilegiada
precisam se apressar, pois estamos
negociando as últimas lojas no
local”, afirma Karine Paiva, diretora administrativa do Shopping
Carijós.

VERIFIQUE A CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA.

Um dos quarteirões da Praça
Sete, no Centro da capital mineira,
terá, a partir do dia 26 junho de
2019, um novo centro de compras
popular: o Shopping Carijós.
O espaço - no quarteirão fechado da Rua Carijós esquina com
Rua São Paulo - será composto por
cerca de 300 lojas em uma área de
2 mil metros quadrados. A comercialização dos espaços começou
em abril e mais de 80% das lojas
ofertadas já foram negociadas.

Informações podem ser obtidas pelo telefone e whatsApp - (31) 99864-7563
E-mail comercial@shoppingcarijos.com.br ou pelo site: www.shoppingcarijos.com.br

ADQUIRA JÁ O SEU CARTÃO CINEMARK
MANIA NAS BILHETERIAS E TENHA
VANTAGENS O ANO INTEIRO.
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.

PARA RESGATAR O BRINDE, É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE UM INGRESSO. PROMOÇÃO VÁLIDA DE 9 A 22/5/2019. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
PROMOÇÃO EXCLUSIVA PARA MEMBROS CINEMARK MANIA. ACESSE O REGULAMENTO EM CINEMARK.COM.BR/CINEMARK-MANIA E SAIBA MAIS.

Rua Esmeralda, 592 - Bairro Prado - Telefax: (31) 3372-2700
E-mail: ab@encadernacoes.com.br
1044515_CinemarkMania_JohnWick_JR_Edicao_Brasil_146x270.indd 1
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Em meio ao mundo caótico, a necessidade de olhar para dentro é cada vez mais urgente

Reprodução/Internet

Evento que acontece em Sete Lagoas
vai discutir a importância da vida
Da redação

O evento
O Spiritual Reconection vai contar com a presença da Monja Coen
que, atualmente, reside no templo
Tenzui Zenji, em São Paulo, onde é
presidenta do Conselho Religioso
da Comunidade Zen Budista Zendo
Brasil e do ViaZen/VilaZen, do Rio
Grande do Sul. Ela é autora dos
livros Viva Zen e Sempre Zen.
A dança “Os Ciclos da Vida”,
comandada pela professora Drika
Resende, também será apresentada. Haverá ainda uma palestra
com o professor de Tai Chi Chuan
e quiropraxista Marcelo Facio
Gonçalves.

Monja Coen
falará sobre
o tema

momento de cuidar do ‘eu’, olhar
para dentro e entender como quero e devo lidar com tudo ao meu
redor e, a partir daí, contribuir para
uma sociedade melhor”.
Sabrina adiciona que, se o ser
humano não se dispuser a isso,
consequências virão. “Muitas

pessoas têm buscado as aulas de
ioga para tentar mudar essa realidade. Por exemplo, gente ansiosa,
depressiva e com dificuldade para
dormir. E, se não refletirmos sobre
isso, os transtornos mentais vão
aumentar muito e a sociedade ficará cada vez mais triste e solitária”.

Contagem não mede esforços para
investimentos em infraestrutura

Cerca de 400 mil passageiros serão atendidos pelo Terminal Ressaca
será a implantação do SIM. “A nossa
proposta é com a otimização do
sistema de transporte. Com uma
redução substancial no número de
ônibus, sem reduzir o atendimento
aos usuários, vamos fazer com que
as linhas trabalhem numa frequência ideal. Isso diminuirá a poluição
na cidade. Os benefícios serão
tanto para quem utiliza o transporte
público, quanto para aqueles que
utilizam o seu veículo particular”,
observou.
Peixoto explicou também que
Contagem é uma cidade fragmentada, cortada por rodovias, ferrovias
e muitas vias artérias, que dividem
o município em regiões isoladas.
“Com o atual sistema de transporte, os passageiros não conseguem
transitar de uma região para a
outra sem pegar duas conduções.
No novo sistema, os terminais
receberão os ônibus troncais para
fazer conexão com o restante de
Contagem, chegando aos outros
terminais para levar as pessoas
onde elas queiram, com passagem
unificada. No Terminal Petrolândia,
por exemplo, haverá um sistema de
vias preferenciais que levará os passageiros até seus bairros”, finalizou.
Para o secretário de Obras e
Serviços Urbanos, João Batista dos
Mares Guia, o conjunto de obras
somadas à implantação do SIM
vai mudar de uma maneira radical
a qualidade do transporte público
oferecido à população contagense.

Falta um querer da população de
se colocar em primeiro lugar e se
cuidar”.
Sabrina ressalta que todos nós
temos a possibilidade de nos abrir
a essa transformação e buscar um
ser que é completo, mas que está
se perdendo ao longo da vida. “Es-

Data: 1º de junho
Local: Rua Professor
Abeylard, 4190 - Jk, Sete
Lagoas - Minas Gerais
Horário: das 15h às 20 horas
Inscrições: https://www.
centraldoseventos.com.
br/events/show/spiritual-reconection?a=01
Valores: R$ 152,00 (inteira)
e R$ 76,00 (meia)

Colégio Batista auxilia famílias a
manter uma alimentação saudável
Elias Ramos

A Prefeitura de Contagem continua investindo em obras de mobilidade. Com recursos do IPTU e
financiamentos obtidos junto ao governo federal, as intervenções para
acabar com os gargalos no trânsito
e dar mais fluidez ao transporte
coletivo estão sendo executadas.
Entre elas, as que fazem parte do
Sistema Integrado de Mobilidade
(SIM), um conjunto de obras que
transformará o sistema viário de
Contagem com três grandes corredores de mobilidade.
Os terminais de integração
Ressaca e Petrolândia já estão em
fase de construção. As duas obras,
iniciadas em fevereiro, se somam
para formar o Corredor Leste-Oeste,
que ligará as duas regionais homônimas dos terminais e também
beneficiará a região do Nacional.
O Terminal de Integração Ressaca
também marca o início do Corredor
Ressaca, que interligará a região à
Cidade Industrial.
As demais obras do SIM, como
a edificação dos terminais Sede,
na Av. João César de Oliveira, e
Darcy Ribeiro, na regional Vargem
das Flores, aguardam a liberação
de recursos da Caixa Econômica
Federal, prevista para julho deste
ano. Esses terminais contemplam a
implantação do Corredor Norte-Sul,
que conectará a Cidade Industrial à
Nova Contagem.
Nos quatros terminais, a circulação de pedestres será em nível,
ou seja, em plataformas elevadas.
Uma medida de segurança que facilitará o trânsito dos ônibus. As estruturas também serão adaptadas
para pessoas com deficiência, com
rampas de acesso, banheiros acessíveis e sinalização tátil para pessoas
com deficiência visual. Todas as
especificações serão cumpridas conforme a Lei Federal 10.098/2000,
também conhecida como Lei de
Acessibilidade.
O presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes
(Transcon), Gustavo Peixoto, afirmou que as obras são importantes
para a população entender como

Para ela, muita gente ainda
tem medo desse processo de redescobrimento de si. “Existe um
receio acerca do desconhecido,
uma fraqueza quando o assunto é
se autoinvestigar, porque isso pode
levar a cenários que ignoramos,
mas é necessário investir em nós.

Serviço:

“O conforto será enorme, a cidade
estará integrada. O transporte será
rápido e eficiente. Nesse momento,
nós estamos começando as grandes
obras, como os terminais e viadutos.
Em seguida, virão todas as ruas que
chamamos de alimentadoras, que
vão levar os ônibus do terminal até os
bairros. Elas vão ser completamente
repavimentadas, requalificadas, inclusive com drenagem”, contou.

Terminal Ressaca
Cerca de 400 mil passageiros
por mês trafegarão no Terminal de
Integração Ressaca, localizado na
Av. Severino Ballesteros Rodrigues,
ao lado do Parque Linear do Sarandi. O terminal contará com duas
plataformas, sendo uma municipal
e outra metropolitana. As estruturas
serão cobertas, acessíveis e elevadas, com alturas compatíveis com as
alturas de ônibus, para embarque e
desembarque de passageiros.
Para melhor atendimento e
comodidade, o projeto também
prevê uma área de estacionamento.
As vagas serão para uso de funcionários e público geral, com vagas
exclusivas para idosos e pessoas
com deficiência.
A plataforma municipal será
ponto de parada para sete linhas
alimentadoras, cinco linhas interterminais e duas linhas troncais, com
um total de 14 linhas do transporte
coletivo municipal atendidas.

M

anter uma dieta balanceada e saudável
é fundamental para
o bem-estar em todas as etapas da vida. Durante
a fase da infância, quando o
organismo está em pleno desenvolvimento, a alimentação exerce
um papel ainda mais importante.
Porém, fazer a garotada consumir alimentos ricos em vitaminas
e nutrientes necessários, como
frutas, verduras e vegetais, diante
de um universo irresistível de
produtos industrializados, não
é uma tarefa nada fácil – sem
contar que, para os pais, no
corre-corre do dia a dia, a tarefa
fica ainda mais distante de ser
cumprida, já que exige tempo,
certo? Bem, o Colégio Batista
Mineiro tem mostrado que é
possível montar não só cardápios
saudáveis, como também de forma rápida e recheados de sabor.
Uma das iniciativas do Colégio
Batista nesse sentido é o projeto
Ser Saudável, que surgiu justamente com o desejo da escola de
aliar-se às famílias na missão de
transformar os hábitos alimentares dos estudantes, levando
em consideração a rotina corrida
vivida por muitos. Direcionado
aos pais e responsáveis, programa tem mostrado ainda que o
exemplo que vem de dentro de
casa e da escola faz efeito quando
o assunto é convencer o público
infantojuvenil a mudar conceitos.
O projeto é executado pelo
setor de Nutrição do Batista,
que faz o acompanhamento
nutricional dos estudantes e
oferece aulas para capacitar as
famílias na elaboração de receitas. O objetivo é, além de buscar
estratégias juntos aos familiares
para uma mudança verdadeira
na hora de escolher os alimentos,
trazer mais conscientização sobre
a importância da alimentação
para a saúde e o bem-estar.
Os encontros são comandados
pela nutricionista responsável pelo

Colégio Batista

Qual foi a última vez que você
olhou para dentro de si? Este é um
dos questionamentos que levou
a empresa Conexão Quântica a
realizar o Spiritual Reconection,
evento que visa debater sobre a
importância da vida, que acontece
no dia 1° de junho, em Sete Lagoas.
Não é novidade que vivemos
em um mundo caótico e a correria
do dia a dia tem desencadeado na
população inúmeros transtornos
mentais. O Brasil é considerado o
país mais deprimido da América Latina e ocupa o 5° lugar no ranking
mundial. Em todo o mundo, a
patologia atinge 320 milhões de
pessoas e até 2020 será considerada o transtorno mais incapacitante
do planeta.
A professora de yoga e organizadora do evento Sabrina Menezes
explica que, no atual momento em
que o mundo vive, é de suma importância discutir essas questões.
“A tecnologia está tomando conta
de tudo, recebemos muita informação, mas as relações pessoais se
dissiparam e o contato tem ficado
cada vez mais difícil”.
As pessoas têm colocado suas
vidas em segundo plano. “A gente
se doa muito, quer muitas coisas,
mas não olha para dentro de nós
mesmos. É bom a gente ter metas e
objetivos, mas não podemos deixar
os valores de lado. É chegada a
hora de repensar esses hábitos. É o

sas questões precisam ser refletidas
de dentro para fora. A felicidade
mora em nós e tudo depende da
forma que a gente olha o mundo. A
solução existe a partir do momento
que eu troco minhas lentes e passo
a olhar para mim”.

setor Mercedes Campolina, que
destaca: “Precisamos entender
que a herança genética é importante, assim como o nosso comportamento para termos saúde”.
Durante as aulas, a nutricionista
ensina os participantes a preparar
receitas balanceadas, rápidas e, ao
mesmo tempo, atrativas aos olhos
de crianças e de adolescentes.
“Uma dica que sempre reforçamos é evitar o uso de fogo, pois,
quanto menos aquecido, mais são
conservadas as propriedades dos
alimentos”, explica.

Hábitos
Rosilene Pereira Alves é mãe
da Isabella Alves Rodrigues, de 8
anos, e participou do programa
ofertado pela escola. Após os
ensinamentos, ela começou a
colocá-los em prática e relata que
tem percebido os frutos disso. “Antes, a Isabella tinha resistência em
experimentar farinhas integrais,
cereais. Ela dizia que isso é comida
de passarinho (risos). Mas, agora,
ela come de tudo. O projeto tem
nos ajudado a inserir novos ingredientes no cardápio”, relata.

Marcelo Araújo Couto, pai
do Matheus Parreiras, de 11
anos, também diz que os
pratos aprendidos durante o
curso do Ser Saudável têm tido
êxito em casa. “A aceitação da
família foi muito boa. Uma das
vantagens do projeto é que a
nutricionista, além de ensinar
a fazer as receitas, ensina onde
comprar os alimentos certos”,
afirma.

Debater e esclarecer
Outra iniciativa do Colégio
Batista que tem auxiliado as
famílias nessa tarefa de aderir
à alimentação saudável são as
palestras sobre Educação Nutricional realizadas pela equipe de
Nutrição. Trata-se de uma oportunidade para debater e esclarecer dúvidas dos participantes
relacionadas ao tema.
Conduzido pela nutricionista
Mercedes Campolina, a última
palestra, por exemplo, apresentou aos participantes o conceito
de fome, o papel dos alimentos
na vida das pessoas e como fazer
substituições alimentares.
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Fórum em Itabirito
PAU LO C E SA R P E D R O SA
vai ganhar nova sede
QUEM SABE, SABE

De posse particular, o terreno
previsto para a construção do novo
fórum foi negociado por meio de
permuta: a área cedida à prefeitura,
localizada no bairro Santa Efigênia,
será compensada por outro terreno
com toda a infraestrutura doado aos
proprietários, na região da Unidade
de Pronto Atendimento (UPA) Municipal Celso Matos Silva. O projeto
prevê um investimento de cerca de
R$ 16 milhões.
Estiveram presentes a reunião,
o prefeito interino Arnaldo Pereira
(MDB), o procurador do município
João Batista dos Reis Gonçalves,
o secretário de Urbanismo, Marco
Aurélio Rocha, a juíza de direito,

Divulgação

Vânia da Conceição Pinto Borges,
representando a direção do Foro,
além dos proprietários do terreno a
ser permutado, Aldo e Flávia Braga.
Para efetivar o acordo estabelecido entre prefeitura, fórum e
proprietários, será enviado à Câmara
dos Vereadores um Projeto de Lei
com o projeto urbanístico da obra.
Se aprovado, o município tomará as
providências administrativas para o
seguimento do projeto de construção.
O fórum atual de Itabirito trata-se de uma edificação com mais de
50 anos, que não comporta mais
reformas, devido a sua estrutura
obsoleta. Necessita de troca de toda
instalação elétrica e adaptação da
rede de informática, além de instalações hidráulicas comprometidas.

Diariamente passam pelo fórum
mais 200 pessoas, além de magistrados, promotores, advogados e
serventuários da justiça, buscando
atendimento pelo Judiciário, que
carece de conforto e espaço. Há ainda
a necessidade de estacionamento e
arquivo de documentos entre outras
estruturas.
Atualmente, a gestão municipal
arca com aluguel de dois imóveis,
um destinado ao funcionamento de
uma das varas e outro para arquivo de
processos. Além disso, a Central de Conciliação hoje depende de parceria com a
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Todo o investimento financeiro na
construção será realizado pelo Tribunal
de Justiça de Minas Gerais e o início da
obra está previsto para 2020.

Conselho Tutelar de Nova Lima abre
processo seletivo para novos membros
Segue até o dia 31 de maio
de 2019, a primeira etapa do processo de escolha dos conselheiros
tutelares que atuarão no município
nos próximos 4 anos. O pleito é
composto de três fases e inicia-se
a partir da entrega de documentos e do currículo, seguida de um
teste de conhecimentos sobre a
legislação e as políticas públicas
voltadas à criança e ao adolescente, e encerra-se com as eleições dos
candidatos aprovados.
Ao todo, serão eleitos 10 conselheiros tutelares titulares que
farão jus ao salário de R$ 1.773,28,
para uma jornada de trabalho
de 40 horas semanais. Para se
candidatar os interessados devem
possuir 21 anos ou mais, residir por
pelo menos 3 anos em Nova Lima
e comprovar experiência mínima
de 2 anos atuando na defesa, pro-

teção e promoção dos direitos da
criança e do adolescente.
A segunda etapa do processo
está prevista para o mês de agosto
e as eleições ocorrerão no dia 6 de
outubro de 2019 e serão viabilizadas por meio de uma parceria com
o Cartório Eleitoral da Comarca.
O conselheiro tutelar atua na
promoção e proteção da criança e
do adolescente. Dentre suas principais atribuições estão a articulação
da rede de defesa e garantia de
direitos desse público, a pactuação
entre os diversos atores sociais
para o efetivo cumprimento da legislação que assegura tais direitos
e a concreta atuação em casos de
ameaça ou violação de crianças
e adolescentes. Na prática, esse
profissional presta aconselhamentos às famílias, recebe denúncias,
aplica medidas protetivas, zela

pelo cumprimento do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA),
encaminha casos a órgãos competentes como o Ministério Público,
além de muitas outras funções
previstas pela legislação.

Inscrições:
As inscrições para a primeira etapa podem ser feitas pessoalmente na Rua
Chalmers, Nº 91, 4º andar,
no Centro de Nova Lima. O
horário de atendimento é
das 9h as 17h, de segunda a
sexta-feira. Mais informações:
ligue: 3542-5905 ou acesse o
edital no site: www.novalima.
mg.gov.br

Alegria da cidade. Os bares, restaurantes e espetinhos
de Belo Horizonte estão sofrendo com uma fiscalização
extremamente injusta por parte da Prefeitura de Belo
Horizonte em relação à música ao vivo e a posição de
mesas e cadeiras. É sempre bom lembrar para as autoridades que BH é conhecida mundialmente como a
capital brasileira dos bares, sendo este o setor que mais
emprega. A pergunta que os empresários fazem é: por
que essa perseguição ao setor? Acorda, BH!
46ª Copa América está chegando.
• Uruguai x Equador, no dia 16 de junho domingo,
às 16h00.
• Bolívia x Venezuela, no dia 22 de junho, sábado
às 16h00.
• Equador e Japão, dia 24 de junho, às 20h00.
• Dia 2 de julho, às 21h30, teremos a semifinal em
que, possivelmente, a seleção brasileira jogará aqui.
Boa sorte, Brasil!
Convênio com o SINDHORB & AMIBAR. O Sindicato de
Hotéis, Restaurantes e Bares (SINDHORB) de Belo Horizonte
e região metropolitana e a Associação Mineira de Bares,
Restaurante, Hotéis e Lanchonetes (Amibar) celebraram um

convênio com o empresário e consultor Rodrigo Bonfim Barros, conhecido como Rodrigo Baiano. Inicialmente, durante
os meses de maio, junho e julho serão 200 novas filiações de
bares, restaurantes, espetinhos e casas noturnas ao sindicato.
Novas turmas para o curso de manipulação de
alimentos. A Vigilância Sanitária de Belo Horizonte
está iniciando uma fiscalização de normas em todos
os hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes, motéis,
pizzarias, churrascaria e similares. O Sindicato de
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte (Sindhorb) e a Associação Mineira de Bares e
Restaurantes, Hotéis e Lanchonetes (Amibar), em parceria com a Alimentum Consultoria estão recebendo
inscrições para mais um curso na área de manipulação
de alimentos, exigido pela Anvisa. O custo é de R$150
por aluno, já incluído o certificado de conclusão e o
lanche. O curso tem duração de cinco dias, de 20 até
24 de abril de 2019, das 15:00 às 19:00 horas. Local:
Avenida Brasil, 510, 4º andar. As inscrições podem
ser feitas pelo site do sindicato www.sindhorb.org.
br e também por e- mail: tesouraria1@sindhorb.org.
br (Bruno); assessoria.presidencia@sindhorb.org.
br (Daniel) e cobranca1@sindhorb.org.br (Márcio).

Pesquisa revela que 80% dos viajantes enfrentam dificuldades para dormir fora
Um estudo global da empresa hoteleira IHG Hotel & Resorts, revelou que
a falta de sono é uma preocupação primordial para os viajantes, já que quatro
em cada cinco (80%) indicam problemas
para dormir quando ficam longe de casa.

O lançamento dos dados coincide com
o Dia Mundial do Sono, 15 de março,
a data é dedicada a abordar questões
importantes do sono. A pesquisa concluiu que: o viajante de negócios dorme
cerca de 58 minutos a menos para cada

noite que fica longe de casa, com uma
média de apenas 5 horas e 17 minutos de
descanso. As principais causas de insônia
para quem viaja são: ambiente diferente
(44%), ruídos desconhecidos (35%) e
trabalhar até tarde (35%).

TJMG fala da importância do acordo entre o estado e a AMM
Em entrevista exclusiva à revista
Notícia das Gerais, o desembargador
Nelson Missias de Morais, presidente
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(TJMG), falou sobre a importância do
poder judiciário atuar como moderador

em momentos de tensão. Segundo
o presidente, o acordo mediado pelo
TJMG entre a Associação Mineira de
Municípios (AMM) e o governo do estado, recentemente firmado, é o exemplo
mais evidente de que essa é uma polí-

tica acertada. Construído durante três
meses de intensos trabalhos, o acordo
sinaliza um importante passo depois
de dois anos de mobilizações para
conseguir o pagamento das dívidas do
estado com os municípios mineiros.

FOHB promoverá II fórum Nacional da Hotelaria
No dia 9 de setembro, o centro
de convenções do Hotel Pullman,
em São Paulo (SP), recebe o II fórum
Nacional da Hotelaria com o tema
“Hospitalidade na era da disrupção”.
Criado e organizado pelo Fórum

de Operadores Hoteleiros do Brasil
(FOHB), em parceria com o jornal
Valor Econômico e com a revista
Época, o evento tem como objetivo
apresentar cenários e tendências do
setor, no Brasil e no mundo. Além

disso, a entidade visa superar os
excelentes resultados alcançados na
primeira edição, realizada em 2018,
na qual reuniu mais de 500 profissionais, 30 palestrantes e 50 marcas
patrocinadoras além de apoiadores.

O deputado estadual
Professor Wendel
Mesquita (SD)
entrega o título de
cidadão honorário
ao comerciante
de Contagem
José Marcelo

Fonte: Revistas Hoteis

Acordo

CANAL ABERTO

Arquivo Pessoal

A

pós 6 anos de negociações, foi autorizada a
construção do novo fórum
na Comarca de Itabirito.
O acordo foi estabelecido no dia 10
de maio, em reunião no Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais
(TJMG) – Comarca de Itabirito.
A nova sede irá proporcionar
mais eficiência e rapidez do Judiciário, bem como um maior conforto
para os usuários que, atualmente
conta com uma média de 200
pessoas atendidas por dia. A obra
visa melhorar a estrutura da Justiça
para atender a população com mais
agilidade e segurança.

Advogado & Jornalista
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Justiça diz que condomínios não
podem proibir animais de estimação

O

Superior Tribunal de
Justiça (STJ) decidiu
no dia 14 de maio de
2019 que os condomínios não podem proibir que
os moradores tenham animais
de estimação. A decisão é da
terceira turma do Tribunal, que
entendeu que quando o animal
não apresentar risco à segurança, à higiene, à saúde e ao
sossego dos demais moradores
e dos frequentadores ocasionais
do local, a sua guarda não pode
ser impedida.
Para o presidente do Sindicato dos Condomínios Comerciais,
Residenciais e Mistos de Belo
Horizonte e Região Metroplitana (Sindicon MG), advogado
especializado em direito condominial, Carlos Eduardo Alves de
Queiroz, a decisão dos ministros
do STJ foi acertada, já que, em
diversos casos julgados, inclusive
em Minas Gerais pelo Tribunal de
Justiça (TJMG), os animais são
considerados como parte da família. “São muitas famílias que
possuem especialmente cães e
gatos de companhia. Em outros
casos, pessoas moram sozinhas e
têm nos bichinhos de estimação
sua companhia. Então, é absurdo o condomínio querer proibir
os animais”, diz ele.

Boa convivência
Entretanto, é preciso que
tanto o condomínio quanto os
proprietários de animais tenham
bom senso. Quando o cachorro é
dócil e quieto, pouco incomoda.
Mas, quando ele é de grande
porte ou muito agitado, o dono
deve reconhecer que é preciso
discipliná-lo para que o pet não incomode os vizinhos. “O regimento
interno do condomínio pode ser

usado para disciplinar a presença
dos animais de estimação, desde
que não tenha regras vexatórias,
como obrigar um cão de pequeno
porte a usar focinheira, por exemplo. Mas, via de regra, entre as
medidas que podem ser adotadas
está o impedimento que os cães
ou gatos passeiem sozinhos pelas
áreas comuns, principalmente
sem coleira, bem como não que
façam suas necessidades nesses
locais”, explica Carlos Eduardo.

Outras normas que podem ser adotadas são:
1 – Se o cão for de raça muito agitada e que late muito, evitar deixá-lo
sozinho por longos períodos de tempo;
2 – Se o cão for de raça de grande porte ou agressiva, o dono deve
levá-lo para passear sempre contido pela coleira e, em alguns casos, com
focinheira. Muitas vezes, o proprietário acredita que o animal é dócil e
quer deixá-lo solto para brincar na área comum, mas ignora que o pet
pode não ter o mesmo comportamento com estranhos e atacá-los, se se
sentir ameaçado. É preciso que o dono do animal tenha essa consciência
e não se melindre caso o síndico estabeleça essa regra;
3 – O proprietário é responsável por limpar qualquer sujeira deixada
pelo animal de estimação nas áreas comuns;
4 – O proprietário deve se responsabilizar pela saúde dos animais,
mantendo-os sempre limpos, sem carrapatos, pulgas ou outros parasitas
que se proliferem rapidamente e com todas as vacinas em dia.
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Daniel Amaro

busca pelo corpo perfeito e resultados rápidos
levam muitas pessoas
a cometer loucuras. Algumas optam por dietas radicais,
fazem uso de medicamentos e chegam a ficar sem comer. Também
existem aquelas que procuram as
academias e praticam exercícios
físicos intensos, sem se preocupar
com a postura correta durante os
treinos ou com a qualidade do
local. Os problemas começam a
aparecer, mas poderiam ser evitados com o auxílio de profissionais.
O personal trainer Ricardo
Toledo alerta que é preciso ter
alguns cuidados ao escolher uma
academia. “O ambiente deve ter
uma estrutura física boa e equipamentos modernos e adequados.
Também é necessário observar
se existe mais de um instrutor
capacitado para poder orientar
os alunos”, explica.

Estilo fitness
O Brasil é o segundo
no mundo em número de
academias de ginástica,
perdendo apenas para
os Estados Unidos. De
acordo com uma pesquisa do Instituto Data
Popular, existem mais de
16 mil estabelecimentos
em todo o país.

Ainda segundo o profissional,
alguns estabelecimentos possuem
uma grande quantidade de alunos.
“Para quem está começando e não
conhece os aparelhos, demora um
tempo para se adaptar à rotina.
Algumas academias não têm
instrutores suficientes ou não conseguem dar conta da demanda,
deixando de prestar a assistência necessária. Sempre é preciso
acompanhamento, por mais que
a pessoa já tenha se adaptado”.
Toledo salienta que para melhorar a silhueta e ter um shape
esbelto não se pode ter pressa.
“Devem ser feitos treinos leves e
ir aumentando a intensidade à
medida que for progredindo”. Ele
diz para nunca começar com os
exercícios pesados ou extrapolar a
quantidade de aulas por semana,
pois pode resultar em lesões e
dores pelo corpo.
Para quem deseja se livrar
dos quilinhos a mais de forma
saudável, ele recomenda, além de
se matricular em uma academia,
buscar ajuda com um personal
trainer. “Esse profissional já foi
considerado de luxo, mas hoje em
dia é essencial, ainda mais para
quem não tem muita motivação.
Os preços também ficaram bem
mais acessíveis e é possível encontrar aulas que variam entre R$ 30 e
R$ 120 ou pacotes mensais”.
Os exercícios físicos são fundamentais, mas o personal trainer
também orienta a consultar um
nutricionista. “Esse profissional
que será responsável por passar
uma dieta de acordo com cada tipo
físico. Aliar uma boa alimentação
com a prática de atividades super-

Divulgação

Os perigos de se fazer dietas e exercícios
físicos sem orientação profissional

Atividade sem supervisão pode ocasionar lesões ou dores no corpo
visionadas é a combinação perfeita
para alcançar ótimos resultados”.
Para a nutricionista Mariane Figueiredo, não existe dieta milagrosa. “Eu não gosto de usar o termo
dieta, e sim reeducação alimentar.
O que muitas pessoas fazem de
tomar remédios ou ficar sem comer
apenas faz surgir problemas futuros
no corpo. Elas podem perder peso,
mas é uma questão de tempo para
voltar a engordar. Também tem os
efeitos colaterais do medicamento,
desmaios e desnutrição”.

Ela diz que faz uma avaliação
para verificar o peso e percentual
de gordura e conversa sobre os
hábitos da pessoa. “O importante
é reduzir o sal e o açúcar e ingerir bastante água. Fazer várias
refeições ao dia e em pequenas
porções. Um bom plano alimentar
deve conter todos os grupos de
vitaminas, minerais e nutrientes.
Nada de ser radical e cortar muita
coisa”, conclui.
Quem decidiu emagrecer e
ficar com o corpo esbelto é a ven-

dedora Fernanda Silva. “Passei por
uns sufocos no começo, porque decidi fazer tudo por conta própria e
sem buscar ajuda de profissionais.
Eu queria perder 10 quilos e definir
meu corpo. Procurei a academia
mais barata e perto da minha casa.
O instrutor me explicou o funcionamento dos aparelhos e me passou
uma série de exercícios, mas não
me acompanhava”.
Fernanda começou a sentir
fortes dores na coluna. “Eu não
estava nem conseguindo ficar

em pé e doía até para respirar.
O médico disse que era devido à
postura incorreta. Precisei ficar
um bom tempo sem fazer exercício”. Depois desse episódio, a
vendedora optou por contratar
um personal trainer. “Foi a melhor coisa que eu podia fazer.
Ele me dá atenção, monta meus
treinos, malha junto comigo e
me corrige, caso esteja com a
postura errada. Isso sem falar
na energia e motivação que me
passa”, finaliza.

Luiz Carlos Gomes
Presidente da Associação Mineira de Cronistas
Esportivos (AMCE) – amce@amce.org.br

Amce 80 anos

O

Sueli

tempo passa. Na maioria das vezes muito
mais rápido do que a
gente deseja. Passa tão ligeiro
que, em geral, só dá para notar quando já passou. Pois é,
a nossa Associação Mineira de
Cronistas Esportivos (Amce)
está comemorando seus 80
anos de existência. É tempo
que não acaba mais. Criada
em 1939 por um grupo de
jovens idealistas, com o objetivo de não apenas praticar,
mas principalmente divulgar,
incentivar, promover e ajudar
o esporte mineiro, de forma
especial o futebol, que na ocasião começava a movimentar
a nova capital de Minas, mas
sempre com olhar para o
nosso rico interior.
Não deve ter sido fácil
carregar tamanha bandeira.
Tudo era muito novo, difícil
e sem recursos. O que valia mesmo era o amor e a
vontade.
O tempo foi passando, a
entidade crescendo, o número de associados aumentando. Nos anos 50, graças ao
empenho dos dirigentes da
Amce, autoridades, empresários e desportistas foram
mobilizados para colocar Belo
Horizonte como sede de uma
Copa do Mundo e dotar a
cidade de um grande estádio
de futebol. Assim nasceu o
gigante do horto, o famoso
Estádio Independência, até
hoje servindo como palco
importante para o futebol
mineiro.
A Amce foi construindo
sua história entrelaçada à

do esporte mineiro. Participou ativamente de grandes
conquistas nacionais e internacionais para Minas. Não
só no futebol, mas no vôlei,
basquete, natação, futebol
de salão, boxe, automobilismo, etc. Da mesma forma sempre funcionou como
amortecedor, harmonizando
crises e buscando as melhores
soluções.
Ajudou a organizar torneios, campeonatos e até
uma seleção de futebol que se
consagrou como campeão do
Brasil. Isto em 1963. Ainda na
década de 60 coube a Amce
uma tarefa quase impossível.
Mobilizar autoridades, desportistas e opinião pública
para plantar uma semente
quase maluca. Viabilizar a
construção de um estádio
monumental na cidade. Uma
obra faraônica, cara, fora
das condições dos clubes,
federação e até mesmo do
governo. A luta foi enorme,
mas a vitória foi conquistada.
Minas ganhou o majestoso
e imenso Mineirão. Um dos
maiores e mais bonitos estádios do mundo.
A partir daí, o futebol
mineiro mudou de patamar.
Passou a ser reconhecido e
respeitado como uma das
principais forças do futebol,
tanto dentro do Brasil, como
no exterior. Impulsionado por
esta onda de sucesso, outros
esportes também cresceram
muito, conquistando belas
vitórias e grandes títulos.
A Amce sempre soube
acompanhar este desenvol-

vimento e ao mesmo tempo alargar seus horizontes.
Montou sede própria, conquistou leis de garantia do
credenciamento oficial dos
cronistas esportivos, ampliou
seu quadro social e vem realizando congressos, palestras,
cursos e vários eventos sociais,
culturais e esportivos.
Oitenta anos depois, a
Amce continua jovem, forte e
com imensa disposição para
continuar sua missão. Todos
os jornalistas e radialistas
de Minas Gerais, que trabalham na cobertura esportiva
são filiados e recebem uma
credencial amparada por lei
federal, que permite acesso
livre nas praças esportivas.
É associada às entidades
nacionais e internacionais de
jornalismo esportivo, parceira
das federações e confederações esportivas, dos clubes,
governos e sociedade de
modo geral.
O aniversário oficial
acontece no dia 25 de julho,
mas desde janeiro estamos
comemorando estas oito
décadas de existência. Visitas
as redações, cafés da manhã
na sede, palestras, jogos de
futebol entre os associados
e amigos vem acontecendo.
Recentemente fomos agraciados com o “Troféu Guará”,
instituído pela Rádio Itatiaia,
que é a mais importante
premiação do jornalismo
esportivo de Minas.
O programa “Fala Cronista” em parceria com a
Rádio Inconfidência continua
registrando a história de vários cronistas do passado e
do presente. Em junho/julho
vamos realizar a “Copa Amce

de Futebol Society” reunindo
centenas de associados.
Uma revista documento
especial está sendo preparada. Diversos eventos sociais
estão sendo programados em
parceria com empresas e outras associações. Uma grande
festa está sendo organizada
para acontecer no segundo
semestre com entrega de
comendas e diplomas a destacados cronistas esportivos,
desportistas, entidades e empresas amigas. Muitas outras
ações vêm sendo estudadas
e, ao longo do ano, surpresas
devem acontecer.
Evidente que a situação
econômica não permite festas
de alto custo. Mas com esforço, determinação e vontade
da diretoria e ajuda de muitos
amigos, vamos comemorando com dignidade os 80 anos
da nossa Amce.
O sonho daqueles meninos em 1939 continua vivo.
Centenas e centenas de companheiros vestiram ou continuam vestindo a camisa da
Amce. Cada um a seu tempo
e modo faz parte da história
da Amce, contribuindo para o
crescimento e fortalecimento
da entidade.
Os meninos de hoje continuam carregando a honrosa
bandeira do jornalismo esportivo, hasteada em 1939. O
objetivo é trabalhar e comemorar muito, em memória
daqueles que já não estão
mais aqui, em respeito aos
que continuam na labuta e
com a responsabilidade de
garantir um belo legado para
o futuro da nossa crônica
esportiva. Salve os 80 anos
da Amce.
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