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diA dos nAmorAdos não emPlAcA

A maioria dos lojistas 
mineiros não esperam 
vender mais do que o 
ano passado neste Dia 

dos Namorados, é o que aponta 
a pesquisa da Fecomércio MG. 
Os motivos que levam 51,3% dos 
empresários a acreditarem que 
as vendas serão iguais ou piores, 
se comparado com 2018, são a 
continuidade da crise econômica 
(49,1%) e outras razões como 
a situação fiscal dos estados e 
municípios, o parcelamento do 
salário de funcionários públi-
cos, entre outros (34,5%). Já 
para quem pretende presentear, 
47% esperam gastar de R$ 50 a 
R$ 100 e o ticket médio não deve 
ultrapassar R$ 200. “Se pegar-
mos em termos reais, é inferior 
ao do último ano, em que tínha-
mos uma pretensão na mesma 
faixa de gasto, mas precisamos 
considerar o efeito da inflação”, 
diz o economista da Fecomércio 
MG Guilherme Almeida.

economiA – PáginA 5
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Ganhando cada vez mais expressão no estado, o PSD já é a 
maior bancada no Senado e na Assembleia Legislativa. Recen-
temente, Alexandre Kalil aceitou o convite e, a partir do dia 14, 
fará parte oficialmente da sigla. O deputado Diego Andrade 
(foto), líder da bancada mineira em Brasília, declara que o foco 
é disputar as principais prefeituras enquanto que, no Congresso, 
o objetivo é fazer as demandas do estado saírem do papel.

Eleições 2020: PSD se prepara
para concorrer as principais

prefeituras de Minas Gerais
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Pesquisa aponta que 
museus são vistos como 
elitizados e chatos no Brasil 

De acordo com o levantamento do Instituto Oi Futuro, 
metade dos brasileiros consideram os museus lugares 
sem novidade e, portanto, para se visitar apenas uma 
vez. Outro aspecto é que o incentivo às visitas a esses 
locais, normalmente, não começam em casa: 55% fo-
ram pela primeira vez em excursões escolares. “É preciso 
construir uma dinâmica que possibilite que essa criança 
faça a escolha de participar da discussão do museu”, 
diz o padre Mauro Luís da Silva, diretor do Museu dos 
Quilombos e Favelas Urbanos de Belo Horizonte.

nicotina mantém 10,1% dos
brasileiros reféns do cigarro

Embora o consumo de cigarro no Brasil tenha ca-
ído 36% nos últimos 11 anos, 21 milhões de pessoas 
são fumantes. Segundo o pneumologista Ronaldo 
Filgueira, a nicotina é a principal substância do 
tabaco que vicia. “Quando entra em contato com 
o cérebro, causa uma sensação de relaxamento e 
prazer por alguns minutos, mas essa é uma falsa 
sensação”, explica.

Programa já intermediou emprego 
para 2 mil pessoas em Nova Lima 

 

Festival gastronômico oferece
pratos finos por preços fixos

Inspirado em um festival nova-iorquino, o Res-
taurant Week vai até 9 de junho e proporciona alta 
gastronomia por um preço fixo: R$ 43,90 no almoço 
e R$ 54,90 no jantar. Neste ano, é possível encon-
trar pratos da cozinha brasileira, contemporânea, 
francesa, hamburgueria, italiana, internacional, 
peruana e parrilla.

17,7% da população que pratica atividade
física adere à musculação esPorte – PáginA 12

O prefeito de Nova 

Lima, Vitor Penido (foto), 

comemora o sucesso do 

programa Conexão Pro-

fissional, lançado pela 

prefeitura, com objetivo 

de intermediar e preparar 

mão de obra junto a em-

presas e outros parceiros 

dos municípios. Até ago-

ra, mais de 2 mil pessoas 

já foram beneficiadas.
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“criança adotada crê que se não cumprir
o protocolo da perfeição será devolvida”

Um desfile realizado em Cuiabá, no Mato Grosso, gerou 
polêmica no país. Na plateia estavam presentes cerca de 
200 pessoas que tinham interesse em adotar crianças. 
Os modelos eram 18 adolescentes acima de 12 anos 

que estão na fila da adoção. O evento causou revolta em parte da 
população e trouxe à tona outro tema ainda sem solução no país: 
a realidade da adoção tardia.

Segundo o Cadastro Nacional de Adoção, do Conselho Nacional 
de Justiça, até janeiro deste ano, existiam cerca de 9.393 crianças 
disponíveis para serem adotadas. Dessas, 7.212 têm mais de 5 
anos, o que equivale a 76%  dos meninos e meninas que aguardam 
uma vaga para reconstruir suas vidas e que são considerados, para 
muitos adotantes, velhos demais. 

Ainda segundo o Cadastro Nacional de Adoção, 130 crianças 
que foram adotadas entre 2008 e 2015, último período avaliado, 
foram devolvidas aos abrigos. O edição do Brasil conversou com a 
diretora nacional da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Ân-
gela Mathylde (foto). Ela disse que quando uma criança é adotada, 
entende que aquela família está fazendo um favor. “Essa criança 
acredita que precisa ser perfeita para continuar recebendo favores 
e que se não cumprir o protocolo da perfeição, será devolvida”.

Em nota, os responsáveis pelo 
evento disseram que: “Nunca 
foi o objetivo do evento – parte 

integrante de uma série de outros que 
compõem a ‘Semana da Adoção’ – 
apresentar as crianças e adolescentes 
a famílias para a concretização da 
adoção. A ideia da ação visava promo-
ver a convivência social e mostrar a 
diversidade da construção familiar por 
meio da adoção. Nenhuma criança ou 
adolescente foi obrigado a participar do 
evento e todos eles expressaram aos or-
ganizadores alegria com a possibilidade 
de participarem de um momento como 
esse. A ação deu a eles a oportunidade 
de, em um mundo que os trata como 
se invisíveis fossem, poderem integrar 
uma convivência social”. 

Por fim, a nota ressalta que: “A 
OAB-MT e a Ampara repudiam qualquer 
tipo de distorção do evento associando-o 
a períodos sombrios de nossa história 
e reitera que em nenhum momento 
houve a exposição de crianças e ado-
lescentes”.

como a dificuldade em 
ser adotada pode ser 
trabalhada nas crianças 
mais velhas?

Essa questão deve ser obser-
vada terapeuticamente com cada 
criança. Nos abrigos ela precisa 
ter, sistematicamente, um acom-
panhamento. Além disso, é preciso 
uma avaliação para conhecer o 
passado de cada uma e ter um 
diagnóstico de possíveis traumas, 
visto que muitas são abandonadas 
e negligenciadas. Deve-se investir 
no cunho emocional delas para 
que, se ela não for adotada, esteja 
ao menos preparada para ser um 
adulto organizado emocional-
mente.

Por que o tema adoção 
é pouco repercutido no 
Brasil?

Falta muitas coisas no Bra-
sil. Mas o que mais observo é 
que existe uma romantização 
de problemas que precisam ser 
resolvidos. Quando a pessoa 
romantiza tudo, ela vive em um 
delírio. E, com isso, cria-se uma 
cultura de postergar e nunca 
executar. A pessoa pode adotar 
uma criança da sua casa, por 
exemplo, apadrinhando, passan-
do um dia com ela, patrocinando 
um curso, etc. Dá pra ser um 
amigo próximo, deixando claro 
que você não é pai ou mãe, mas 
pode ser um apoio quando ela 
precisar. O importante é ajudar 
de alguma forma e ser efetivo 
nas atribuições reais.

Por que o desfile “Ado-
ção na Passarela” cau-
sou tanta revolta? 

Existem várias formas de olhar 
essa questão. A primeira é qual o 
propósito desse desfile? É impor-
tante mostrar que essas crianças 
precisam de um lar, mas de uma 
forma carinhosa. Para que a expo-
sição? Elas são produtos a serem 
oferecidos? Para que uma criança 
participe de uma manifestação 
dessas é preciso compreender sua 
história e, em nenhum momento, 
a instituição disse ter feito isso. 
Além do mais, nenhuma criança 
foi adotada.

como uma criança pode 
ser afetada quando é 
devolvida após uma 
adoção?

Esse é um trauma bem pior. 
Quando a criança é adotada, ela 
entende que aquela família está 
fazendo um favor e que precisa ser 
perfeita para continuar recebendo 
favores. Se não cumprir o protocolo 
da perfeição, será devolvida. Imagi-
na o que isso faz com a cabeça dela? 
Ela vai achar que não foi suficiente-
mente boa para estar naquele lar 
e merecer o afeto daquela família.

o que os adultos devem 
refletir antes de adotar 
uma criança?

O primeiro é se tem estrutura 
para isso. Se tem condições de 
dar uma boa base a essa crian-
ça que vai chegar. Outra coisa 
é entender que ela não tem a 
função de suprir nenhum buraco 
psíquico dos adultos. E, refletir 
que aquela criança está sendo 
preparada para ser recebida, mas 
não devolvida. Se as pessoas não 
a quiserem mais, causa um estra-
go muito grande. Por isso, os pais 
devem passar por um processo 
extenso de avaliação psicológico 
de pelo menos 1 ano.

deve-se investir no cunho
emocional delas para que,

se ela não for adotada, esteja
ao menos preparada para
ser um adulto organizado

emocionalmente

sozinho, sorvete não congela crise

A indústria de sorvete não serve apenas para adoçar a vida dos 
milhões de brasileiros. O segmento, de acordo com a Asso-
ciação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (Abis), 
responde pelo faturamento médio de R$ 13 bilhões por ano, 

reunindo 8 mil empresas ligadas à produção e comercialização dos pro-
dutos, gerando 75 mil empregos diretos e 200 mil indiretos. 

Outra dado que merece destaque diz respeito ao fato de consumirmos 
mais de 1 bilhão de litros de sorvete anualmente. O recorde mundial de 
consumo cabe à Nova Zelândia. O Brasil ocupa a sexta posição no ranking, 
sendo que a região Sudeste responde por 52%; o Nordeste por 19%; o 
Sul, 15%; o Centro-Oeste, 9%; e o Norte, 5%. 

A expectativa é que haja um crescimento de 1% para o setor sorveteiro 
em 2019, mas, diante de um quadro de completa estagnação nacional, 
qualquer avanço, por mais pífio que seja, é um sinal positivo sob ótica 
mercadológica. 

E, criatividade parece ser a palavra-chave para quem almeja diver-
sificar os negócios. No período de calor tudo é mais fácil e rentável, no 
entanto, no frio, a diversificação é a única maneira de continuar faturan-
do, principalmente nesse mercado.

Eduardo Weisberg, presidente da Abis, ressalta que a questão é que o 
brasileiro ainda não entende o sorvete como um alimento. “Ele possui um 
alto valor nutritivo e pode ser consumido o ano inteiro, não importando 
se está muito calor ou frio”, afirma.

Por isso, com a aproximação do inverno, muitos setores têm que se 
adaptar para manter o lucro. Esse é o caso das sorveterias brasileiras que 
estão em um país tropical. O presidente da Abis afirma que para driblar 
as quedas de consumo, a entidade fornece todas as orientações para que 
os interessados criem suas próprias estratégias de transações comerciais. 
Uma delas é a criação de um cardápio alternativo.

Pensando nisso, os empresários do ramo têm investido em sobremesas 
que levem bolo de chocolate, sorvete e calda quente ou petit gateau com 
morangos e uma bola de sorvete ou ainda um brownie recheado acompa-
nhado de sorvete. A ideia é misturar quente e gelado para adoçar o paladar 
do consumidor e acelerar as vendas e a rentabilidade dos comerciantes. 

Esse é um cenário esperançoso, mas, infelizmente, exclusivo a um 
determinado segmento. É uma pena que somente as vendas de produ-
tos derivados do sorvete não tenham condições de alavancar a nossa 
economia tão combalida.

Contrariando o antigo sentimento 
de que o ano brasileiro sempre 
começa somente depois do Car-
naval, 2019 segue exatamente 

igual a 2018, ou seja, com o mesmo 
elevado índice de desemprego, Produto 
Interno Bruto (PIB) estagnado, volume 
muito baixo de projetos empresariais e 
investimentos e ceticismo do mercado e 
da sociedade como um todo. Em termos 
práticos, nosso Réveillon apenas será 
efetivado pela reforma previdenciária, de-
cisiva para a conquista do equilíbrio fiscal, 
queda mais acentuada dos juros, resgate 
da credibilidade nacional e retomada dos 
investimentos do Estado e do crescimento 
econômico sustentado.

Considerada a grande importância 
da medida para o presente e o futuro dos 
brasileiros, todos esperam que os poderes 
constituídos priorizem, acima de tudo e de 
todos, os interesses maiores do país, rele-
vando assuntos político-partidários, temas 
dogmáticos ou filosóficos e discussões de 
caráter pessoal. Afinal, não se trata de 
uma questão de caráter ideológico, mas 
de uma equação pura de matemática, na 
qual a imprecisão do resultado significaria 
o aprofundamento do déficit público, a in-
viabilização futura das aposentadorias de 
milhões de brasileiros e a impossibilidade 
de extinção da prolongada crise nacional, 
que já causou danos demais às empresas 
e às famílias.

O diálogo construtivo, os debates 
entre o Executivo e o Legislativo e até 
mesmo os embates retóricos e opiniões 
divergentes são saudáveis para a demo-
cracia e o aperfeiçoamento das ideias e 
propostas. No entanto, há limites repu-
blicanos para o seu exercício, pois jamais 
se deve inviabilizar a governabilidade e 
existem momentos nos quais as decisões 
transformadoras da história devem pre-
valecer dentre todas as demais questões. 
É exatamente este o caso da Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) relativa 
ao sistema previdenciário. Seu trâmite, 
o mais urgentemente possível, e votação 
não podem ser obstruídos por quaisquer 
outras situações menos cruciais para a 
solução dos problemas do país.

A população brasileira deixou muito 
claro nas urnas de outubro de 2018 o seu 
anseio por mudanças na política nacional. 
Elegeu o presidente Jair Bolsonaro (PSL) 
com quase 58 milhões de votos, ou 55% 
do total de válidos. Na Legislatura iniciada 
em 2019, a renovação no Senado, a maior 
verificada até então, foi de 85% e na Câmara 
dos Deputados, quase 50%. É pertinente 
lembrar esses números, pois, muito mais do 
que mera estatística, eles implicam grande 
responsabilidade por parte de todos aqueles 
que se apresentaram à sociedade como 
candidatos, mereceram a confiança do 
eleitorado e são depositários da esperança 
da população.

O cenário de nosso país é muito comple-
xo e delicado neste momento. A economia 
ainda não reagiu de modo proporcional às 
expectativas positivas criadas com a eleição 
e posse de um novo governo. Ademais, 
é preciso considerar que não temos mais 
espaços para erros, depois de sobrevivermos 
à mais grave crise de todos os tempos, com 
muito esforço da sociedade, dos empresários 
e trabalhadores, de alguns políticos corretos 
e resilientes e instituições como o Ministério 
Público, Poder Judiciário e Polícia Federal. 
Seria absurdamente insensato perder a 
oportunidade de consolidar esse histórico 
e inusitado movimento inovador, transfor-
mador e permeado pela demanda da ética 
e do compliance, princípios dos quais os 
brasileiros não querem abrir mão.

Temos excelentes perspectivas de de-
senvolvimento, pois é grandioso o potencial 
de nossa economia, recursos naturais, 
minerais, energéticos, hídricos, áreas agri-
cultáveis, capacidade de produzir alimentos, 
bioenergia e manufaturados, um respeitável 
mercado, trabalhadores e empresários ca-
pazes. Tudo isso foi amplificado pela crença 
dos brasileiros em sua capacidade de mudar 
a realidade por meio do voto, intenção 
enfática manifestada nas últimas eleições.

Assim, é premente colocar a reforma 
previdenciária acima de tudo e de todos, 
para que possamos, finalmente, desejar 
feliz ano novo e um futuro de prosperidade 
ao Brasil e seu povo!

o ano que não começou depois do carnaval
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O Dia Livre de Impostos (DLI), celebrado em 
Belo Horizonte e em outras cidades de 19 
estados, contou com uma sessão solene no 

Plenário Ulysses Guimarães, na Câmara dos Depu-
tados, em Brasília. O evento contou com a presença 
do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva, 
que destacou: “Ter uma sessão solene sobre o DLI é 
uma grande conquista para toda a sociedade, em 
especial para a CDL/BH, que iniciou o movimento 
há 13 anos e sempre foi a grande incentivadora 
da ação. Esse encontro é uma oportunidade para 
reforçar o anseio da nossa sociedade de mudanças 
no sistema tributário brasileiro”.

O objetivo da sessão em Brasília foi apresentar 
os propósitos do DLI, que é protestar contra a alta 
carga tributária e cobrar o retorno dos impostos 
em forma de investimentos em serviços básicos 
para o cidadão.

Marcelo de Souza também chamou a atenção 
para a quantidade de dias que pessoas físicas e 
jurídicas trabalham para pagar taxas no Brasil. 
“Cidadãos trabalham 153 dias por ano para pagar 
impostos. Empresas gastam 80 dias para cumprir 
suas obrigações tributárias. Uma reforma tributária 
é necessária e urgente. Essa é a bandeira da CDL/
BH”, argumentou.

A recente ida do prefeito Alexandre Kalil para a sigla pode dar um peso às eleições municipais

Psd visa lançar candidaturas próprias
nas principais cidades de minas gerais

O PSD tem ganhado cada vez mais força 
no estado. Recentemente, o prefeito Alexandre 
Kalil aceitou o convite do presidente nacional da 
sigla, Gilberto Kassab, para se filiar ao partido. 
Em janeiro deste ano, a legenda se tornou a 
segunda maior bancada no Senado e na As-
sembleia Legislativa com a filiação do senador 
Carlos Viana e dos deputados Osvaldo Lopes, 
Zé Reis e Rafael Martins.

O deputado federal Diego Andrade, que 
pertence à legenda e é líder da bancada mi-
neira em Brasília, falou ao edição do Brasil 
sobre as perspectivas e planejamentos para 
os próximos meses. “Atualmente o PSD possui 
quase 40 deputados eleitos e é um dos maiores 
do país. Nós entendemos que política se faz com 
as pessoas e, por isso, tentamos trazer nomes 
qualificados para agregar o grupo”.

Nas últimas eleições, o partido teve rele-
vância e, na observação do deputado, não 
será diferente no pleito de 2020. “A tendência 
é que a gente se fortaleça mais. A redução dos 
números de partidos ajudou bastante nisso, 
não existem mais ideologias. Agora poderemos 
lançar candidaturas próprias nas principais 
cidades mineiras”.

Uma dessas candidaturas será a do prefeito 
de BH, Alexandre Kalil, que foi cogitado também 
como futuro presidente estadual da legenda. 
Andrade não afirma a hipótese. “O PSD é um 
partido que tem regras claras entre seus mem-
bros, então, quem quer que esteja à frente vai 
contribuir. Por isso, é natural que os coligados 
façam rodízio e o Kalil é muito qualificado”.

O currículo do atual prefeito da capital mineira 
agrada. “Ele tem excelente aprovação, pessoal-
mente, gosto muito dele, terei o maior prazer em 
tê-lo como colega de partido e, eventualmente, 
presidente da sigla. A reeleição na PBH será 
trabalhada pelo partido e, juntos, lutaremos em 
favor do estado. O primeiro passo será dado dia 
14, quando Kalil, oficialmente, será filiado”.

E, para cumprir a ideia de fazer Minas Gerais 
fluir, Andrade tenta ao máximo manter os depu-
tados mineiros em união. “Os eleitores não votam 
em siglas partidárias, mas em pessoas. Temos 53 
deputados e nosso estado precisa ser a prioridade, 
independente da ideologia”.

demandas

Andrade explica como as questões de Mi-
nas estão sendo trabalhadas. “Fizemos um 
levantamento das principais obras paradas 
no estado a fim de compreender as deman-
das. Organizamos um documento chamado 
Pacto por Minas e estamos nos reunindo 
para fazer os projetos avançarem. Temos 
um encontro marcado com o ministro Paulo 
Guedes e a ideia é chegar ao presidente”.

Para que tudo seja passado com sua real 
necessidade, técnicos sempre acompanham 
as reuniões. “E, assim, os sonhados projetos 
vão tomando forma. Entendemos que, hoje, 
sem as reformas não é possível seguir. É ne-
cessário que o país passe por esse momento, 
com a responsabilidade de proteger os mais 
pobres, mas cortando privilégios. Esse é o 
caminho”.

Esse processo de cobranças já gera frutos. 
“Atualmente, conseguimos a entrega de 620 
viaturas para Minas Gerais. Isso é importante 
porque poupa gastos para o governo. Além 
disso, conseguimos, por meio do empenho de 
toda a bancada, o montante de R$ 47 milhões 
para a saúde, aos quais R$ 16 milhões serão 
para os hospitais da capital”.

E o deputado afirma que isso é apenas 
o começo. “Ainda temos muito o que avan-
çar, mas essas pautas estão entrando no 
eixo. Assim como a reforma da BR-381 e o 
desejado metrô do Barreiro. O parlamento 
não tem o poder de executar, mas cabe a 
ele cobrar e estamos dando o nosso máxi-
mo na esperança de que o estado viva dias 
melhores”, conclui.

deputado e líder da bancada mineira em Brasília, diego
Andrade, fala sobre as ações do partido para este ano
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Presidente da CDL/BH participa de sessão
na Câmara dos Deputados em Brasília

roque Pellizzaro Junior, presidente do sPc Brasil; José césar da costa,
presidente da cndl; e marcelo de souza e silva, presidente da cdl/Bh

10º Congresso Estadual de Profissionais
do Crea-MG tem apoio da AMM

A Associação Mineira de Municípios (AMM) 
é parceira do Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) nos 
encontros “Estratégias da Engenharia e da 
Agronomia para o Desenvolvimento Nacional”, 
que acontecem até o dia 15 de junho em dife-
rentes regiões mineiras.

Ao longo do ano foram 63 reuniões pre-
paratórias nas inspetorias que culminam nos 
sete encontros regionais previstos para todas as 
regiões do estado. Em cada encontro, autorida-
des e especialistas vão ministrar palestras para 
servirem de subsídio nas discussões.

Os encontros fazem parte da fase prepara-
tória para o 10º Congresso Estadual de Profis-
sionais (CEP), que será em Belo Horizonte, de 
4 a 6 de julho de 2019.

Protocolo de intenção

O presidente da AMM, 1º vice-presidente 
da CNM e prefeito de Moema Julvan Lacerda 
(MDB), e o presidente do Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 
(Crea-MG), engenheiro civil Lucio Borges, 
assinaram um protocolo de intenção para 
apoiar os municípios mineiros com o objetivo 
de promover melhorias nos aspectos de segu-

rança, bem-estar social e humano e equilíbrio 
ambiental. 

O documento foi assinado durante o 36° 
Congresso Mineiro de Municípios nos dias 14 
e 15 de maio.

lucio Borges, presidente do crea-mg, durante a assinatura
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sucessão em Pará de minas
Em Pará de Minas, no Centro-Oeste mineiro, o nome do ex-

-prefeito Antônio Júlio (MDB) voltou a ser lembrado para entrar na 
disputa do próximo ano. Porém, recentemente, outro ex-prefeito e 
atual deputado inácio franco (PV) também teve seu nome venti-
lado para as eleições municipais. Ou seja, um dos dois pode voltar 
ao comando de um dos municípios mais influentes da região. 

sucessão em vespasiano
Consta nos bastidores da Assembleia que o ex-prefeito 

carlos murta (PP) não está mais descartando a possibilidade 
de enfrentar a disputa pela prefeitura em Vespasiano. Neste 
caso, seria preciso um acordo entre ele e a atual prefeita, ilce 
rocha (PSDB), sua afilhada política. 

Política em Bh
No próximo dia 14, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre 

Kalil, assume formalmente a presidência do Partido Social 
Democrático (PSD) no estado, em substituição ao atual pre-
sidente, o deputado estadual diego Andrade. Com a posse, 
Kalil já estaria sinalizando o jogo sucessório do próximo ano.

meio ambiente
Irritado com a falta de um norte do governo federal em 

relação ao meio ambiente, o jornalista e presidente da Asso-
ciação de Jornalistas de Educação, Antônio gois, desabafou: 
“O presidente Bolsonaro (PSL) parece não tem certeza de nada 
sobre esse tema tão importante. Enquanto isso, os espertalhões 
vão dizimando a nossa Amazônia”. 

sem articulação
Na avaliação do jornalista gerson camarotti, o governo, 

apesar de ter demonstrado prestígio popular, ao levar apoia-
dores às ruas recentemente, ainda necessita melhorar o seu 
trabalho de articulação nos bastidores do Congresso. “Sem 
isso, vão acontecer derrotas na hora de votações importantes”, 
antecipa o comunicador.

Poder político
Debatendo sobre política nacional, no programa Mundo 

Político, na TV Assembleia, o cientista político Adriano cerquei-
ra comentou: “O presidente Bolsonaro (PSL) ainda tem força 
popular para tentar manter-se firme em suas opiniões visando 
forçar o Congresso a votar seus projetos. No entanto, com o 
passar dos meses, esse seu prestígio vai diminuindo pouco a 
pouco. O desgaste já é eminente”, disse.

Planalto x stf
Em Brasília, de acordo com o jornalista valdo cruz, o clima 

entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal conti-
nua de completa desconfiança. Para o analista, o STF sabe que 
as declarações vindas do Executivo são sempre uma ameaça 
para o bom funcionamento da Corte. Vixe!

Questionamento ao stf
Enquanto isso, o filósofo luiz felipe Pondé sentencia: 

“Quando o assunto é liberar pessoas, o STF é sempre muito 
ágil, mas quando se trata de processos mais complexos, as 
coisas por lá não andam”. Será?  

investidores distantes
Para o jornalista e analista econômico João Borges, a eco-

nomia brasileira está se recuperando de maneira tão lenta que, 
dificilmente, haverá investimentos internacionais no Brasil em 
curto prazo. “Os investidores estrangeiros querem segurança e 
isso não está ocorrendo”, lamentou o jornalista. 

cPi no mineirão
O discreto deputado mineiro léo Portela (PR) entrou para a 

pauta da grande mídia do estado ao assumir a presidência da 
CPI do Minas Arena, que busca identificar possíveis desmandos 
do grupo responsável pela administração do Mineirão. Esse 
assunto promete esquentar os bastidores da Assembleia nos 
próximos meses, podem apostar.

governo de minas
Nos cinco primeiros meses do governo Zema (Novo) quem 

deu as cartas foram os secretários das áreas econômicas. Os po-
líticos ficaram em uma espécie de periferia da administração do 
estado, situação que deverá ser revertida no segundo semente, 
para o bem geral do próprio governo, que é questionado o 
tempo todo por não atender aos deputados.
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1 – sinopse – Nunca se viu um segmento 
tão simples de ser compreendido, como 
o planejamento. Planejar é decidir anteci-
padamente o que fazer para o alcance do 
sucesso. Explorar construtivamente os erros, 
os insucessos e as falhas contribui instrumen-
talmente com o processo de planejar. Com a 
crise econômica, os dirigentes de entidades 
estatais e privadas, entre outros, ficam 
atordoados com os impactos das mudanças 
oriundas do mercado globalizado. Também 
a movimentação das jogadas políticas, por 
meio dos articulados lobbies, os direitos ad-
ministrativos, as rotas de colisões de produtos, 
as enormes preocupações estão inseridos em 
sua ações e atitudes, em seu dia a dia.

2 – o sucesso e o esforço - Quando se fala 
em esforço, enfatiza-se que planejar tem um 
sentido exigente e vigoroso para a obtenção 
do sucesso. O que seria um esforço de um 
planejador? Não é fácil definir, mas por expe-
riências próprias e reais, entre outros, podemos 
classificá-las em: fé, conhecimento do método, 
organização, pensar no futuro, concentração, 
dedicação, energia, ânimo, vontade, luta, gar-
ra, vigor, fervor, não desanimar, persistência, 
devoção, sacrifício, carinho com o erro, gerir 
a inveja, sobriedade, zelo, capricho e fé, só 
para enumerar alguns dos valores mais im-

portantes, para o desenho do futuro. A palavra 
sucesso, além de ser muito forte, não cai do 
céu gratuitamente. Necessita-se de dedicação

3 – Participação plena do dirigente 
– Mesmo com o maior esforço possível, 
o futuro não terá sucesso, se não tiver a 
participação plena do dirigente máximo. Às 
vezes, por não querer perder seu tempo em 
ler estudos elaborados sobre o futuro de seu 
empreendimento, negócio, falta de interesse 
e de conhecimento sobre o tema. Por outro 
lado, há também dirigentes, que mergulham 
de corpo e alma no processo. Esses, em sua 
grande maioria, obtém o sucesso.

4 – dificuldades para planejar – Por meio 
de observações reais no mundo público, em-
presarial, institucional, etc enumeramos um 
elenco de faltas e dificuldades que poderão 
ser evitadas no dia a dia da elaboração de um 
planejamento:  A falta de conhecimento do 
significado de planejar; de conhecimento dos 
benefícios do plano; de domínio sobre a me-
todologia adequada; de clareza no plano; de 
informações sobre a instituição; de objetivos cla-
ros; de definição de um elenco de prioridades; 
de envolvimento dos participantes; de realismo 
no plano; de credibilidade no plano; de controle 
do desempenho dos participantes; de esforços 

organizados para que o plano tenha boa acei-
tação interna; de poucas definições simples; de 
estímulo de um horizonte próximo para planos 
longos; de avaliação de etapas já encerradas; de 
descrição do produto a ser gerado pelo plano; 
de mecanismos antecipativos, capazes de enca-
minhar soluções para questões que se afloram; 
de habilidades para manter os participante 
coesos; de comunicação e entendimentos dos 
participantes; de não manter o cronograma em 
dia; de empenho, compreensão e interesse de 
assessorias jurídicas; de tradição e do domínio 
cientifico da gestão e planejamento (decisões 
inadequadas e precipitadas); de empenho e/
ou de interesse do sucesso do plano (demis-
são); de percepção de propositada ignorância 
de participantes por inveja do estudo do plano 
(demissão); de percepção de participantes que 
torcem para que tudo “dê errado” (demissão); 
de capacidade, de empenho ou de interesse do 
dirigente responsável por definir o sucesso do 
plano em termos precisos; de comprometimen-
to e de envolvimento no plano pelo dirigente 
responsável; e a falta de enfoque humano sobre 
a incompetência do participante.

5 – consideração final – A mensagem 
pretendida nesse artigo é de que o leitor, se 
já não sabe, acreditar que: planejar e obter 
o sucesso não são fáceis.

insucessos nos planejamentos

74% dos consumidores não sabem a
quantidade de impostos que pagam

Uma das principais queixas dos brasileiros 
é a quantidade de imposto que se paga 
para adquirir algum bem, seja ele um 

item básico como um pacote de arroz ou a com-
pra de um carro. Apesar disso, pouco se sabe 
sobre como essa taxação influencia no potencial 
de consumo. É o que mostra um levantamento 
feito pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil). 

O estudo revela que 74% dos consumidores 
brasileiros não têm o hábito de pesquisar quan-
to pagam de imposto para conquistar um bem 
ou contratar um serviço. Apenas 26% vão atrás 
desse tipo de informação, seja pela nota fiscal 
ou em outros meios. 

pessoas que deixam de comprar os medicamen-
tos porque não têm dinheiro. Com uma carga 
tributária mais justa, elas poderiam consumir 
mais e isso geraria um ciclo positivo para a eco-
nomia, pois quanto mais consumo, mais dinheiro 
e, consequentemente, mais empregos também”.  

empresários têm dúvida 

Outro ponto destacado pelo estudo é a falta 
de conhecimento dos empresários em relação à 
carga tributária paga. Apenas 22% dos micro e 
pequenos empresários, que atuam no comércio 
e serviços, sabem exatamente o percentual de 
imposto cobrado nas transações comerciais 
feitas na sua empresa. Pouco menos de um 
terço (32%) disse saber um valor aproximado, 
enquanto 41% não souberam responder. 

A maioria dos empresários também não 
sabe qual é a fatia do faturamento que vai 
para o pagamento dos impostos: somente 14% 
conhecem o valor exato contra 31% que sabem 
de maneira aproximada e 48% que nem mesmo 
tem ideia. 

“O Brasil tem uma carga tributária seme-
lhante aos países desenvolvidos da Europa, a 
diferença de ambos é que lá os serviços básicos 
são ofertados pelo governo e têm qualidade. 
Aqui isso não acontece. Por exemplo, no nosso 
país, para se ter uma educação boa, precisamos 
recorrer à iniciativa privada e o mesmo acontece 
com a saúde. Já com as empresas, se os impos-
tos fossem menores, elas poderiam crescer mais 
e gerar mais empregos. No final, a redução da 
tributação seria boa para a sociedade como um 
todo”, finaliza Cardoso.

A lei nº 12.741/12, conhecida 
como Lei do Imposto na Nota, 
tem como objetivo informar ao 

cidadão o quanto ele paga de tributo em 
cada compra realizada. Por isso, todo 
estabelecimento que efetuar vendas 
diretamente ao consumidor final está 
obrigado a incluir, nos documentos fis-
cais ou equivalentes, os impostos pagos, 
valores aproximados e percentuais.

Devido a isso, todo o dia 30 de maio é realiza-
do o “Dia Livre de Impostos”, com apoio da CNDL 
e CDL Jovem. Na ocasião, lojistas de 18 estados e 
do Distrito Federal comercializam seus produtos 
e serviços sem repassar o valor da tributação no 
preço final para os clientes. Em alguns casos, os 
descontos chegaram a 70% do valor final. “A alta 
carga tributária no Brasil é algo preocupante, 
pois isso impede os consumidores de comprarem 
algum bem de melhor valor. A data é um marco, 
pois representa os 150 dias do ano que traba-
lhamos para pagar os impostos”, diz Fernando 
Cardoso, coordenador da CDL Jovem. 

A fala de Cardoso corrobora com mais um 
dado levantado pela pesquisa: 93% dos entrevis-
tados afirmam que a tributação é um fator que 
contribui para que alguns produtos tenham um 
preço elevado no mercado. “Um dos itens que 
possuem altas taxas de impostos é o remédio. Há 
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cachaça: caipirinha:

casaco de pele: videogame:

vodca: revólver:

cigarro: Perfume nacional:

Perfume importado: motos acima de 250cc:

1º 6º

2º 7º

3º 8º

4º 9º

5º 10º

81,87% 76,66%

81,86% 72,18%

81,52% 71,58%

80,42% 69,13%

78,99% 64,64%

os 10 produtos mais tributados

Sh
ut

te
rs

to
ck

 

sucessão em contagem
Pelo visto, tem muita gente de olho na sucessão do atual 

prefeito de Contagem, Alex de freitas. O PT, por exemplo, já 
definiu que se marília campos não aceitar o desafio de se 
candidatar, optará por outro nome. Enquanto isso, o deputado 
federal Weliton Prado (Pros), ao ser indagado sobre o tema, 
confessou que no momento oportuno pretende avaliar a possi-
bilidade de colocar seu nome à disposição de seu grupo político. 

vulnerabilidade das pessoas
“A internet, considerada a tecnologia mais potente, por 

meio de suas redes sociais, está mudando o mundo. Mas ao 
mesmo tempo, deixando as pessoas completamente vulnerá-
veis. Hoje, a vida individual é vasculhada o tempo todo e isso 
não é bom para ninguém aqui no mundo. Certamente virão 
consequências em função dessa realidade”, avalia o jornalista 
e apresentar de TV marcelo tas.

moro com dificuldades
Após percorrer os bastidores do Congresso Nacional, o 

jornalista global merval Pereira sentenciou: “A situação do 
ministro sérgio moro com Congresso está ficando cada dia 
mais complicada. Sua popularidade por lá cai de uma maneira 
que sua permanência no cargo está ficando insustentável. A 
não ser que o presidente da República continue o bancando, 
acima de tudo e de todos”, avalia o comunicador. 

Base aliada
esperidião Amin (PP), ex-governador de Santa Catarina e 

senador de longa trajetória, disse recentemente: “O governo 
do presidente Bolsonaro (PSL) está demorando demais para se 
organizar no Congresso. Desse jeito, sua base aliada vai ficando 
cada vez mais fragilizada até sumir no mapa”, avalia o político 
catarinense. Cruz credo, gente! 

Armamento indevido
Debatendo no programa da TV Cultura, o advogado paulis-

tano e ex-deputado federal Airton soares recomendou cautela 
nas discussões relacionadas ao decreto para uso de armas por 
pessoas comuns. “Os militares sabem da responsabilidade de 
um assunto dessa natureza e, como eles têm uma influência 
enorme nessa realidade atual, seria bom ter cuidado”, disse.

Psl autodestrutivo 
“Os deputados do PSL têm adotado uma estratégia 

autodestrutiva na Câmara Federal. Falta racionalidade e as 
estratégias deles podem ser suicidas”, comentário do cientista 
político ricardo sennes. Corajoso, não? 

segurança no rio
O quadro de insegurança no Rio de Janeiro é tão complexo, 

que gerou o seguinte comentário da procuradora de justiça de 
São Paulo thaméa danelon: “O envolvimento de políticos com 
bandidos só faz complicar a questão da segurança pública no 
Rio. A cada dia aumenta a força das milícias. Isso não é nada 
bom”.

força política
natuza nery, apresentadora e experiente jornalista, avalia 

que o “centrão”, com seus mais de 200 parlamentares, tem 
se transformado em uma enorme força política no âmbito da 
Câmara de Deputados, desafiando os políticos que assessoram 
o presidente da República.

Queridinha do Planalto
No Comitê de Imprensa da Câmara, comentários indicam 

que a jornalista Andréia sadi, da Globo, é a preferida do Pla-
nalto para convites de encontros da imprensa com o presidente 
da República.
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios - 
e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.

Dia dos Namorados: 51,3% do comércio acredita 
que vendas serão piores ou iguais ao ano passado

Uma das datas mais impor-
tantes para o comércio, o Dia 
dos Namorados, que disputa 

com o Dia dos Pais a quarta colocação 
das campeãs de vendas, divide a 
opinião dos empresários mineiros: 
48,7% acreditam que o desempenho 
das lojas será superior ao ano de 
2018, enquanto 23,1% crê que será 
igual e 28,2% pior. É o que aponta a 
pesquisa de expectativas do comércio 
varejista da data, divulgada pela Fede-
ração do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de Minas Gerais 
(Fecomércio MG), que coletou a per-
cepção de 400 empresas presentes 
nas regiões Alto Paranaíba, Central, 
Centro-Oeste, Jequitinhonha-Mucuri, 
Noroeste, Norte, Rio Doce, Sul de 
Minas, Triângulo e Zona da Mata. 

Os principais motivos apontados 
pelos otimistas são uma percepção 
de melhora na economia, dentre ou-
tros fatores (36,8%) e o valor afetivo 
da data (16,8%). Por outro lado, a 
percepção de continuidade da crise 
econômica (49,1%) e motivos como 
a situação fiscal dos estados e muni-
cípios, o parcelamento do salário de 
funcionários públicos, entre outros 
(34,5%) desanimam os pessimistas.

Belo-horizontino cauteloso

Com dados colhidos na capital 
mineira, a Fecomércio MG também 
divulgou pesquisa de intenção de 
consumo da data. Segundo o levanta-
mento, 30,4% dos belo-horizontinos 
irão presentear, percentual inferior 
ao observado nos anos anteriores, 
quando registrou 36,4% (2018), 
37,4% (2017) e 43,4% (2016). 

Entre aqueles que irão às 
compras no período, para 90,6%, 
o presente não ultrapassará o va-
lor de R$ 200. Na comparação 
com o ano anterior, 87,8% pre-
tendiam presentear com artigos 
nessa faixa de preço. “Cabe a 
observação de que 47% esperam 
gastar de R$ 50 a R$ 100. E, à 
primeira vista, R$ 200 pode pa-

recer um ticket-médio alto, mas, 
na verdade, não é. Inclusive, se 
pegarmos em termos reais, é 
inferior ao do último ano, em 
que tínhamos uma pretensão 
na  mesma fa ixa  de  gasto , 
mas precisamos considerar o 
efeito da inflação”, esclarece o 
economista da federação Gui-
lherme Almeida.

Entre os presentes citados pelos 
entrevistados destacam-se os itens 
de vestuário (37,2%), calçados (14%) 
e artigos de perfumaria (10,7%). O 
restante dissolve-se em categorias 
como chocolates (6,6%), flores 
(5,0%), lembrancinhas (5,0%), 
acessórios (2,5%), cesta de café da 
manhã, livros (2,5%), eletrônicos 
(1,7%) e pacote de viagem (0,8%). 
Dos casais que pretendem presen-
tear, 31,3% afirmam que farão as 
compras com antecedência, mas 
a maioria (68,7%) deve comprar o 
presente mais próximo à data.

Rafaella Silva, 21, estudante de 
engenharia de produção, namora 
há 4 anos e, neste ano, recorrerá 
a criatividade para presentear 
o namorado. “No ano passado, 
estava em um estágio bom e o 
presente foi mais caprichado. Mas, 
agora, estamos desempregados, 

então faremos um jantar em casa 
mesmo”, conta. A troca de presen-
tes também deve ficar para outra 
data. “Tudo está muito caro e tanto 
eu quanto ele combinamos de não 
endividar”. 

A estudante não está sozinha, 
entre os fatores que limitam os 
gastos na comemoração foram 
listados, principalmente, os pre-
ços altos (76%), seguido pelo 
atendimento precário (24,8%) e 
a pouca variedade de produtos 
(7,4%). Na hora da compra, o 
preço será o principal atrativo 
(41,3%). Além disso, 34,7% levam 
em consideração a qualidade do 
produto e 14,9% a marca. Os con-
sumidores também não querem 
assumir dívidas com os presentes 
da data: 77,5% optarão por pa-
gamentos à vista, no dinheiro ou 
cartão de débito.

Ainda não sabe

não comemora

fazer um almoço/jantar 
especial em casa

Almoçar/jantar em 
algum restaurante

ir ao cinema/teatro

viagem para turismo

60,2%

33,1%

9,1%

3,3%

31,4%

23,1%
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Email: acir.antao@ig.com.br

D A   C O C H E I R Ainauguração

fernando macedo e os deputados Arlen santiago e igor timo, 
durante inauguração da nova sede do Partido Podemos
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esPÍrito de JK - Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, editor do Mer-
cado Comum, vai lançar uma coleção completa dos anos JK. Os livros 
contam a história política e administrativa de Juscelino Kubitschek, 
um dos maiores brasileiros, desde seus tempos de estudante, até 
chegar à Presidência da República. Ele era um jovem médico, capitão 
da Polícia Militar de Minas e montava um hospital de campanha, 
durante a revolução de 32. Benedito o observou e viu que JK enfren-
tava dificuldades para montar o hospital e, no final, atendia a todos 
incansavelmente. Chegando ao governo, Benedito o chamou para 
auxilia-lo e na eleição de 1934 o fez deputado federal. Com o golpe 
de 37, JK volta ao Hospital Militar e ao seu consultório médico. Em 
1940 é escolhido prefeito de BH também por Benedito Valadares e, 
ocupando esse posto, fez uma administração revolucionária, abrindo 
avenidas como Antônio Carlos e Amazonas, complementando a Ave-
nida do Contorno. Daí para o governo foi um pulo e como presidente 
da República transformou o Brasil em 5 anos, sempre sorrindo e 
sobrepujando todas as dificuldades políticas, financeiras e adminis-
trativas. Outro dia, ouvindo a entrevista de Romeu Zema (Novo) na 
Rádio Itatiaia, no programa de Eduardo Costa, me deu vontade de 
lembrá-lo sobre JK, pois o governador só falou de dificuldades e em 
nenhum momento deixou uma porta aberta para a administração 
positiva que todos queremos.

BolsonAro (Psl) está vivendo uma grande dificuldade. Prome-
teu uma nova maneira de fazer política, mas a imprensa, de uma 
maneira geral, o critica pela falta de diálogo com o Congresso. O 
presidente sabe que isso significa entrar na política do “toma lá, dá 
cá”. Se ele aceitar esse jogo, os jornalistas vão dizer que ele prometeu 
uma nova política, mas está praticando a velha.

PAulo lAmAc - Em entrevista ao nosso programa da TV Horizonte, 
o vice-prefeito disse que continua mantendo relações institucionais 
com o prefeito Alexandre Kalil. No calor das apurações das últimas 
eleições, o prefeito demitiu o seu vice do cargo de secretário de 
Governo do município. O motivo foi a eleição de Ana Paula Siqueira 
para a Assembleia Legislativa.

dilson Pockel, da Clínica Implantar e do Centro Avançado de 
Implantodontia, anunciou a chegada de uma máquina revolucionária 
que molda os dentes com precisão robótica, sem que haja ajustes 
comuns nos implantes dentários.

tem vereador com a barba de molho depois das denúncias que 
podem levar a cassação de um colega em BH. É que a prática da 
“rachadinha” é muito comum entre os vereadores de Minas.

o prefeito Alexandre Kalil está preparando o anúncio oficial do 
início das obras de expansão do metrô para o Barreiro. O sonho pode 
virar realidade. 

falando em prefeitura, o deputado e radialista João Victor Xa-
vier (Cidadania) já está fazendo um projeto de propostas para Belo 
Horizonte. Ele é candidato a prefeito pra valer.

domingo, dia 02 de junho 

Dr. Cláudio Barbosa 
Graciely Bernadete
Renato Augusto Lage

segunda-feira, 03

Carlos Rubens dos Santos Doné - Rádio Itatiaia
Carlos Eloi Carvalho Guimarães
Wilson Rodrigues

terça-feira, 04 

Amadeu Martini 
Amadeu Scarpelli
Liliane Dias

Quarta-feira, 05

Jornalista Idamaris Félix 
Francisco Lucas Silva 
Claudia Minelli

Quinta-feira, 06

Ex-deputado Fahim Sawan
Raul Gatti Guimarães 

sexta-feira, 07

Álvaro Fraga
Mário de Assis
Antônio Soares Dias

sábado, 08 

Dr. Marcio Garcia Vilela 
Jornalista Rômulo Russo
Ex-deputado Zé Maia

sesc Palladium recebe a
exposição #ocupasacy

Público pode conferir a exposição até 02/09
O Sesc Palladium realiza, até o 

dia 2 de setembro, a mostra gratui-
ta #Ocupasacy. Bastante diversa, 
ela explora fatos e curiosidades 
sobre um dos personagens mais 
icônicos do folclore brasileiro: o 
Sacy. Especialista em traquinagens, 
ele provoca um redemunho de 
aprendizados e brincadeiras sobre 
a cultura popular.

A exposição, que acontece na 
Galeria de Arte GTO, apresenta o 
Fabuloso Inventário, com 77 espé-
cies de sacys de diferentes gêneros 
(ilustradas por Marcelo Bicallho), 
permitindo que o público complete 
as histórias e dê sua interpretação 
a cada uma delas. Com curadoria 
de Rudá K. Andrade, cenografia de 
Jefferson Duarte, projeto educativo 
de Tatiana Fraga e produção de 
Larissa Alves (Fishead Produções). 
A mostra conta com uma monitoria 
educativa para atender grupos 
agendados ao longo da exposição. 

Reafirmando seu papel de difu-
sor cultural, o Sesc Palladium leva à 
capital mineira a #OcupaSacy, com 
espaços cênicos criados a partir do 

imaginário de que há uma popu-
lação de sacys no centro cultural. 
Para isso, o espaço abriga uma 
instalação que recria ambientes 
como: sala de acolhimento - com 
lustre de cachimbos, pitos, livros, 
e muita bagunça; Galeria de Arte 
- que traz suas diferentes repre-
sentações artísticas, com obras 
de Angeli, Ziraldo, Nelson Cruz e 
muitos outros; Laboratório Sacyen-
tífico; Sacyoteca - uma biblioteca 
para estudos e descobertas, que 
apresenta a diversidade sacyzística 
em um inventário com 77 espécies 
de sacys e uma coleção de garrafas 
em que sacys que estavam presos 
foram todos libertados.

Desde a entrada, o visitante 
é convidado a conhecer o grande 
reflorestamento de sacys, fatos e 
curiosidades, a contar histórias, 
relembrar memórias da infância, 
conhecer as plantas e bichos ami-
gos do sacy e, ainda, a mediar suas 
peraltices. 

Crianças e adultos poderão 
abusar da imaginação e se tornar 
sacyólogos. Foi escolhida a grafia 
antiga para escrever Sacy, com 
“y”, pois assim era como se utili-
zava nas primeiras traduções da 
língua Guarani para a linguagem 
escrita. “Com sua astúcia, os sacys 
desordenam as hierarquias, orga-
nizam resistências e fomentam 
a imaginação e a poesia. Por 
meio de sátiras e troças, apron-
tam com a onça, senhora da 
floresta; com o dono da fazenda, 
derrubando-o do cavalo; e com o 
capataz que queima a mata. Nes-
te sentido, o sacy surge também 
como resposta a quem colonializa, 
marginaliza, destrói e fere direi-
tos, liberdades e vidas”, afirma o  
curador.

Palladium-exposicao #ocupasacy
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infectologistA dA clÍnicA mAximune 
contAto: iara@navescoelhocomunicacao.com.br

cláudiA murtA

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

daniel Amaro

Ficar resfriado não é nada 
agradável. Nariz entupido, co-
riza, espirros, dor no corpo e 
desânimo são os sintomas mais 
comuns. No entanto, ficar enfer-
mo dessa forma nem se compara 
com as sérias complicações 
que uma gripe pode causar. A 
principal diferença entre gripe e 
resfriado está em sua gravidade. 
A gripe pode evoluir com sérias 
complicações, como a pneumo-
nia e a inflamação dos músculos 
cardíacos e da membrana que 
recobre o coração. 

Os primeiros alvos da cam-
panha de vacinação contra a 
gripe (influenza) promovida 
pelo sistema público de saúde 
foram as crianças e gestantes. 
Em um segundo momento, 
desde o dia 22 do mês passado, 
também puderam se vacinar os 
trabalhadores da área da saúde, 
povos indígenas, mulheres no 
puerpério, idosos a partir dos 
60 anos, professores, pessoas 
portadoras de doenças crônicas 
e com outras categorias de risco 
clínico e a população carcerária, 
incluindo os funcionários do 
sistema prisional. 

A vacina protege o paciente 
dos tipos de vírus mais comuns que 
estão em circulação. Ao ser vacina-
do, o indivíduo desenvolve uma 
proteção, que não permite que ele 
desenvolva a doença pelos vírus 
contidos na vacina. Ressalto que a 
vacina começa a oferecer proteção 
após 15 dias de sua aplicação e ela 
não causa gripe, pois é feita com 
vírus inativado (vírus morto). 

Os sintomas principais da 
gripe são febre alta, dor muscular, 
dor de garganta e de cabeça, 
coriza e tosse seca, segundo o 
Ministério da Saúde. Além desses 
sinais, é possível que o paciente 
tenha a sensação de cansaço, 
fraqueza, diarreia, vômitos e 
perda de apetite. Em casos de 
complicações, pode ser necessária 
internação hospitalar, dependen-
do da gravidade, a doença pode 
até mesmo levar ao óbito. 

A principal complicação da 
gripe é a pneumonia. Caracte-
rizada por ser uma infecção nos 
pulmões, se a pneumonia não 
for tratada rapidamente, pode 
gerar sérios problemas, como 
a dificuldade de respirar, bac-
teremia (bactérias na corrente 

sanguínea) e derrame pleural 
(acúmulo de líquidos em torno 
dos pulmões. 

Acredito que é preciso disse-
minar as informações corretas a 
respeito da vacina contra a gripe, 
pois ainda há muitas inverdades 
sendo ditas. Ela não é capaz de 
provocar a gripe em pessoas que 
a recebem; e ela não faz mal ao 
bebê, em casos de gestantes. É 
preciso deixar claro também que 
a vacina protege o indivíduo de 
contrair a gripe, e não o resfria-
do. Outro ponto importante a 
se destacar é o de que a ciência 
já descartou qualquer tipo de 
ligação entre vacina e autismo. 

A vacina tem que ser tomada 
anualmente, pois o vírus Influen-
za está em constante mutação. 
Sendo assim, uma equipe de 
cientistas move esforços todos 
os anos para que seja feita a 
adaptação da composição da 
imunização. Pessoas que não 
constam na lista de prioridades 
de vacinação do governo e que 
desejem se proteger contra a gri-
pe (e evitar suas complicações), 
podem ser vacinadas em clínicas 
de vacinação particulares.

Por que 21 milhões de brasileiros
não conseguem parar de fumar?

Benefícios de parar de fumar!

O consumo de cigarro caiu 36% 
nos últimos 11 anos, segundo 
estudo do Ministério da Saúde. 

No entanto, estima-se que 10,1% da 
população brasileira ainda mantém 
o vício. Quem tem o hábito de fumar 
conhece bem os problemas e as gra-
ves consequências, sendo responsável 
por desencadear dezenas de doenças 
respiratórias, cardiovasculares ou 
até mesmo câncer. E mesmo com 
todos os riscos, muitas pessoas não 
abandonam o tabaco ou demoram a 
procurar por ajuda. Afinal de contas, 
por que é tão difícil parar de fumar?

Para o pneumologista Ronaldo 
Filgueira, a resposta é muito sim-
ples e está nos elementos usados 
na fabricação do cigarro. “Ele tem 
substâncias químicas que causam 
dependência. A principal delas é 
a nicotina, que quando entra em 
contato com o cérebro, causa uma 
sensação de relaxamento e prazer 
por alguns minutos. Mas essa é 
apenas uma falsa sensação”, explica.

Uma pesquisa realizada pela 
Fundação Para um Mundo Livre 
de Fumo, nos EUA, mostrou que 
72% dos brasileiros já tentaram 
abandonar o cigarro e não tive-
ram sucesso. “Eles tendem a ficar 
nervosos, ansiosos, ter alguma 
alteração no sono e dificuldade 
de concentração sem a nicotina. 
É como se fosse um artifício para 
lidar com os momentos de tensão e 
estresse. E assim nunca conseguem 
colocar um ponto final no ciclo”.

O pneumologista diz que 
para conseguir parar tem que ter 
muita força de vontade. “Podem 
surgir dificuldades na primeira 
semana, mas o primeiro passo 
tem que ser dado. Essa decisão 
não pode ser tomada por impul-
so, porque aumenta as chances 
de não dar certo. A sugestão para 
motivar é escolher alguma data 
especial. Também é comum o pa-
ciente fazer várias tentativas até 
conseguir definitivamente, mas 
cada uma traz um aprendizado 
diferente”.

Ronaldo salienta que os usuá-
rios já conhecem as consequências 
do vício. “Além dos problemas de 
saúde, fumar causa envelhecimen-
to precoce, deixa os dentes e a 
ponta dos dedos amarelados, mau 
hálito e cheiro forte nas roupas. 
Ninguém gosta de ficar perto de 
uma pessoa assim. Esse é mais um 
alerta que pode incentivar a largar 
o tabaco”, afirma.

Para quem não consegue pa-
rar por conta própria e precisa de 
auxílio, o SUS oferece tratamento 
para tabagismo em mais de 600 
municípios de Minas Gerais, por 
meio do Programa Nacional de 
Controle do Tabagismo. Para 
saber quais Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) possuem o serviço, 
basta acessar o site www.saude.
mg.gov.br/tabagismo ou ligar no 
telefone 136. A página também 
contém informações sobre os 
malefícios do cigarro e materiais 
de apoio para uma vida mais 
saudável.

Foi pensando nos problemas 
de saúde que vinha enfrentando, 
devido ao uso do cigarro, que a 
auxiliar de escritório Ameliane 
Souza decidiu dar um basta no 
vício. “Vai completar 5 anos 
que parei de fumar. Me sinto 
muito mais disposta para fazer 
atividade física, coisa que antes 
me deixava sempre cansada ou 
com falta de ar. Aquele cheiro de 
cigarro impregnado nas roupas 
e no quarto também não existe 
mais”, relembra.

Ela conta que começou a fumar 
quando tinha 19 anos. “Achava 
bonito, sem falar na sensação boa 
que me dava. A família, principal-
mente minha mãe, sempre me 
alertou dos perigos. Fumei quase 
20 anos, chegando a quase dois 
maços por dia. Ao longo desse tem-
po tentei largar a dependência três 
vezes, mas o máximo que consegui 
ficar sem o cigarro foram 3 dias”.

A quarta tentativa foi a que 
finalmente livrou Ameliane do 
tabagismo. “Os sintomas de abs-
tinência são horríveis e dá uma 
vontade desesperadora de fumar. 

Fui resistente e logo tudo isso pas-
sou. Quando tinha vontade tomava 
um pouco de café ou ligava para 
alguém. Não precisei de nenhum 
tipo de medicamento”, conclui.

Fonte: Ministério da Saúde

Após 20 minutos 
Sua pressão sanguínea e a pulsação voltar 
ao normal

Após 2 horas Não há mais nicotina no seu sangue

Após 8 horas O nível de oxigênio no sangue se normaliza

Após 2 dias
Seu olfato já percebe melhor os cheiros e seu 
paladar já degusta a comida melhor

Após 3 semanas
A respiração fica mais fácil e a circulação 
sanguínea melhora

Após 10 anos
O risco de sofrer infarto do coração será igual 
ao de quem nunca fumou

Após 20 anos
A chance de desenvolver câncer de pulmão 
será quase igual ao de quem nunca fumou

substância usada na fabricação do cigarro é a responsável por causar dependência

o consumo de cigarro caiu 36% nos 
últimos 11 anos, segundo estudo do 

ministério da saúde. no entanto, 
estima-se que 10,1% da população 

brasileira ainda mantém o vício
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Se vacinar contra a
gripe é muito importante
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Martha mexe no som e no 
celular o tempo todo.

Sr. Evandro sempre atravessa 
fora da faixa.

Imagina quando o Martha encontra o Sr.Evandro?
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leíse costa

facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

O suco de uva integral Aurora é delicioso 
e saudável, porque é feito com muita uva. 
Não tem adição de água, açúcar ou corantes.  
E ele é produzido por mais de 1.100 famílias,  
que trabalham com todo o carinho e dedicação 
para que cada garrafa tenha sempre 
as melhores uvas e, claro, o melhor sabor 
para você e para a sua família.

Brasileiro vê museu como espaço
sem novidade e elitizado, diz pesquisa

Previsível, monótono, elitizado 
e chato. Segundo pesquisa 
feita pelo instituto Oi Futuro, 

que produziu um raio-X sobre a 
percepção do público acerca de 
museus, é assim que o brasileiro 
enxerga as instituições artísticas e 
históricas do país. De acordo com 
a pesquisa, para metade dos brasi-
leiros, os museus são lugares sem 
novidade e, portanto, para se visitar 
uma vez só. Em contrapartida, cerca 
de 32% dizem que é uma experiên-
cia que desperta vontade de repetir.

O levantamento ouviu 600 
pessoas, frequentadores ou não 
de museus, das classes A, B e C, 
de todas as regiões do Brasil, 
durante o segundo semestre de 
2018. E, entre outros aspectos, 
conclui que para 50% dos en-
trevistados, museus são espaços 
elitizados e monótonos. Apenas 
20% caracterizam o lugar como 
divertido. 

O coordenador de arte e edu-
cação do Museu Inimá de Paula, 
André Caviola, não discorda do 
resultado da pesquisa. “A própria 
construção do museu parte dessa 
prerrogativa de ser um lugar volta-
do para ostentação, com uma série 
de regras que limita o público de 
conviver nesse espaço e de ter sua 
estrutura ligada à elite. No Brasil, 
apesar de haver grandes movi-
mentos, devido à desigualdade 
social e a própria localização desses 
espaços não conseguimos romper 
essa imagem”, avalia. 

Há 10 anos de portas abertas, 
o Inimá de Paula, localizado na 
Praça Afonso Arinos, no Centro 
de Belo Horizonte, recebe cerca 
de 21 mil pessoas, entre visitas 
de escolas e público espontâneo, 
por ano.

Outro aspecto é que o incentivo 
de visitar museus, normalmente, 
não começa em casa. Enquanto 
13,5% dos entrevistados foram le-
vados por um familiar, 55% fizeram 
sua primeira visita em excursões 
escolares. O acervo de História 
Natural do Colégio Arnaldo conta 

com mais de 100 animais mamífe-
ros e répteis, e é dentro da própria 
escola. A rede de ensino privada 
recebe professores 
e alunos de escolas 
públicas para minis-
trarem aulas com 
o material. “Pouca 
gente conhece esse 
acervo magnífico, 
mas há 9 anos, o 
espaço é aberto ao 
público e à dispo-
sição dos professores para darem 
as aulas que quiserem, seja sobre 

história natural, sustentabilidade, 
patrimonial, etc”, conta Beatriz Per-
nambuco, supervisora do acervo. O 

colégio chega a re-
ceber até 40 alunos 
por visita, que deve 
acontecer mediante 
agendamento. 

Para o padre 
Mauro Luís da Sil-
va, diretor do Mu-
seu dos Quilombos 
e Favelas Urbanos 

de Belo Horizonte, a criança preci-
sa querer ir ao museu. “O museu 

não pode ser fim, tem que ser 
meio, mediação de uma reflexão 
já existente. É preciso construir 
uma dinâmica que possibilite 
que essa criança faça a escolha 
de participar da discussão do 
museu”. Para tal, é preciso mu-
dar a percepção de museu como 
um local intocável. “Na visão 
das pessoas, o que entra num 
museu fica ‘oficializado’. Dá-se 
automaticamente importância 
àquela coisa. Entrou no museu, 
virou verdade. Daí, o espaço que 
tinha o papel de construir novas 

percepções acaba, muitas vezes, 
sendo autoritário na construção 
dessas ideias”, diz. 

Com esse objetivo, o museu 
colocou em prática uma ideia co-
laborativa. “No acervo do Muquifu 
há uma peça que é o chapéu de 
contar história. Quem veste, tem 
que contar um conto. Foi a forma 
que a gente encontrou de quebrar 
a ideia de narrativa construída 
dentro de um museu e de dizer 
às pessoas que outras histórias 
podem ser contadas por quem 
passa por ali. Isso mostra que no 
museu não está tudo pronto”, diz 
o padre.

O mineiríssimo Museu Clube 
da Esquina, por exemplo, leva 
para a mesa do seu bar, o sau-
dosismo do movimento musical 
brasileiro surgido na década 
de 1960 em Belo Horizonte, e 
preserva o patrimônio musical 
do grupo, semanalmente, com 
apresentações musicais. 

Segundo Virgínia Câmara, 
diretora do museu, 1.400 pessoas 
frequentam o lugar por mês.  “O 
belo-horizontino admira muito 
o Museu da Esquina e costuma 
trazer muita gente de fora quando 
recepciona pessoas, é um boca a 
boca de indicação. O contrário 
também acontece, turistas de 
outras cidades levam belo-hori-
zontinos para o bar quando vêm 
à capital”. O local tem planos de 
inovar. “Queremos fazer um espa-
ço interativo, no qual será possível 
acessar documentários e entrevis-
tas adequados à tecnologia e a 
tendência da humanidade”.

o espaço que
tinha o papel de
construir novas

percepções acaba,
muitas vezes, sendo

autoritário na
construção

dessas ideias
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rePórter de tv

miriAn chrystus
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da redação

diego santiago

A 3ª edição do projeto Samba 
das Pretas BH já tem data e 
horário confirmados: sábado, 8 

de junho, das 18h às 23h, no Deu Brasa 
Espeteria, Rua Santa Apolônia, 435, 
Fernão Dias. 

De acordo com as idealizadoras do 
projeto Camila Alves e Fatini Forbeck, a 
ideia surgiu a partir de conversas entre 
amigos sobre o lugar da mulher preta 
no samba. “Geralmente, elas são sem-
pre convidadas a darem apenas uma 
palinha e o que queremos é justamente 
destacar o protagonismo delas no gênero 
musical”. 

Elas contam que, antes de concebe-
rem o projeto, já percebiam que o samba 
é mais um meio machista. “É exatamente 
por isso que temos mulheres pretas em 
todas as esferas: da portaria ao palco. 
O intuito é mostrar para elas, que nem 
sempre têm visibilidade, o seu valor e po-
tencializar esse reconhecimento social”, 
asseguram.

A cada edição, uma sambista preta 
de Belo Horizonte é homenageada e 
convidada a partilhar projetos autorais e 
clássicos dos grandes nomes do samba 
brasileiro. 

Na primeira, a homenageada foi 
Adriana Araújo, uma das vocalistas do 
Grupo Simplicidade Samba e madrinha 
do projeto, na segunda foi a vez da sam-
bista solo Dóris e, agora, quem recebe a 
homenagem é a cantora de rap Tamara 
Franklin. 

Nesta edição a versatilidade, irreve-
rência e resistência serão as palavras-
-chave do encontro. “A musicalidade vai 
ultrapassar os limites sonoros e as vozes 
serão como gritos de almas sedentas por 
amor, luta, alegria, representatividade e 
fé”, garantem as idealizadoras. 

Camila e Fatini finalizam dizendo 
que: “O samba é versátil como a beleza 
preta, bem bolado como o abraço afeta-
do e subjetivo como as nações africanas. 
Sendo assim, sigamos firmes no amor 
e na cor”.

Em junho, um 
dos quarteirões 
da Praça Sete, 

no Centro da capital 
mineira vai inaugurar 
o mais novo centro de 
compras popular da 
cidade: o Shopping 
Carijós. As obras já 
estão avançadas para 
abertura de cerca de 
300 lojas em uma 
área de 2 mil metros 
quadrados. 

A comercialização 
dos espaços começou 
em abril e mais de 
85% das lojas oferta-
das já foram negocia-
das. A inauguração 
está prevista para o 
dia 26 de junho de 
2019.

Com localização 
privilegiada, o Shop-
ping Carijós foi projeta-
do para proporcionar 
um ambiente único 
para receber lojistas 
e o grande público 
com conforto, tran-
quilidade, segurança 
e acessibilidade.

 O novo shopping 
popular vai oferecer 
um mix de produtos de 
vários segmentos do co-
mércio, como vestuário, 
beleza, eletroeletrôni-
cos, acessórios diversos, 
equipamentos esporti-
vos e de pesca, além de 
praça de alimentação. 
O espaço terá ambiente 
climatizado, seguro e de 
fácil acesso.

samba das Pretas ressalta
protagonismo de mulheres

serviço:

evento:
Samba das Pretas BH

endereço:
Rua Santa Apolônia, 435, Fernão Dias

data: 08/06/2019

horário: 18h às 23h

local: Deu Brasa Espeteria
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Inauguração: Hotel Tryp Belo Horizonte
Savassi tem foco no turismo de negócio

No dia 30 de maio, a região da Savassi 
ganhou mais um espaço para o viajante 
de negócios: o Hotel Tryp Belo Horizonte. 
Com a qualidade de uma bandeira in-
ternacional reconhecida mundialmente 
- Wyndham Hotels & Resorts e com a 
gestão da Trul Hotéis - a proposta do em-
preendimento é fazer de cada momento 
uma experiência única. 

O presidente e diretor-geral para a 
América Latina e Caribe da Wyndham 
Hotel & Resorts, Alejandro Moreno, afirma 
acreditar no potencial da capital mineira 
como destino turístico, gastronômico e 
cosmopolita. “Os brasileiros conhecem a 
cidade e gostam dela, e os estrangeiros 
estão, aos poucos, descobrindo seus en-
cantos”, afirma.

O hotel fica na Zona Sul da capital, 
uma região estratégica para o turismo 
de negócios e que também oferece diver-
sas opções de lazer, já que vários bares, 
restaurantes e espaços culturais estão 
concentrados no bairro.

Outro ponto positivo da localização é 
a proximidade com espaços corporativos 
como a Federação das Indústrias do Esta-
do de Minas Gerais (Fiemg), que recebe 
visitantes internacionais devido ao proces-
so de internacionalização das empresas e 
as missões corporativas. 

“O fortalecimento do ambiente 
de negócios é importante para Belo 
Horizonte. A chegada de uma marca 
forte internacionalmente ajuda na 
atração de novos empreendimentos e 
na inserção da cidade em um roteiro 
de negócios, o que é positivo para 
a indústria”, afirma o presidente da 
Fiemg, Flávio Roscoe.
 

hotel

Localizado na Rua Gonçalves Dias, 
30, o endereço é considerado um polo 
de negócios da capital mineira. O Tryp 
by Wyndham  BH Savassi possui ao 
todo 132 suítes executivas completas 
com 29 m², equipadas com secador 
de cabelo, TV a cabo, frigobar e WI-FI 
gratuito. O restaurante, comandado 
pelo chef Danilo Bernardo, oferece 
uma culinária refinada ao estilo con-
temporâneo. 

Outro destaque gastronômico é o 
vasto buffet de café da manhã e o cardá-
pio disponível no almoço e jantar. O hotel 
conta ainda com um agradável Scotch Bar 
e room service 24h, sala de reunião execu-
tiva, estacionamento, pacotes especiais de 
núpcias e programa Pet Frenddly.

gestão

A gestão da Trul Hotéis, primeira operado-
ra multimarcas de Minas Gerais a aplicar o con-
ceito de customização hoteleira, consiste em 
entender o potencial do hotel para desenvolver 
experiências únicas ao hóspede. A empresa 
comandada pelos sócios André Bekerman e 
Luciano Carvalho tem uma proposta inova-
dora, pois cuida da implantação à operação 
hoteleira e acompanha cada detalhe para ga-
rantir a gestão eficiente e necessária para atrair 
clientes e criar motivos para fidelizá-los. “Como 
diferencial para o empreendimento, escolhe-
mos a bandeira Tryp by Wyndham, uma das 
marcas da Wyndham Hotels & Resorts como 
grande aposta pelo seu padrão internacional, 
que tem como proposta oferecer experiências 
únicas, serviços de alto nível a todos os seus 
clientes”, garante Bekerman.

Carvalho finaliza dizendo ainda que 
o know-how e os anos de atuação tanto 
da marca Wyndham na hotelaria mundial 
quanto a Trul Hotéis como administradora 
garantem aos hospedes a melhor experi-
ência em hospedagem na capital mineira. 
“Como gestora, nossa tarefa será disponi-
bilizar um time treinado e qualificado para 
revelar ao hóspede uma cidade rica em 
atividades gastronômicas e de lazer”.

“Os brasileiros
conhecem a cidade
e gostam dela, e
os estrangeiros
estão, aos poucos,
descobrindo seus
encantos”

André Bekerman, flávio roscoe, Alejandro moreno e luciano carvalho

confraternização global: o
reencontro depois de 30 anos

Faz mais de 30 anos, mas o chavão se 
mostrava verdadeiro: parecia que ha-
viam se encontrado ontem, na semana 
passada, no mês passado. Abraços, bei-

jos, flores, música. Foi uma noite mágica. A ideia 
do encontro foi de Claudio Ramos, que começou 
a testar, arquitetar a ideia em dezembro do ano 
passado. O motivo? Simplesmente a saudade. 
A saudade de tantos companheiros que convi-
veram tantos dias juntos, compartilharam tanto 
trabalho e tantos conflitos. Decantado o tempo, 
sobrou a emoção. Muitos já partiram e foram la-
mentados. Muitos estavam bem, principalmente 
as mulheres, afirma o galante Claudio que ainda 
completa: “Algumas até mais bonitas agora”. 

Ele afirma que os homens também, mas 
de um outro jeito. “Joviais, pareciam que não 
eram senhores de mais de 60 anos”. 

A festa começou cedo e se estendeu até 
às 19h e reuniu cerca de 80 jornalistas: repór-
teres, editores, cinegrafistas, administrativos, 
telefonistas e outros técnicos de TV. Muitos 
vieram de longe, São Paulo, Rio de Janeiro 
e até do Japão, como Miltinho. Ou NY, como 

Dagmar Trindade. Outros, lá permaneceram 
e mandaram abraços pelo WhatsApp, como 
João Carlos Amaral. Teve sorteio de brindes, 
discurso, acróstico de Sílvia Araújo Mota, distri-
buído em cópias para todos. A banda de Ilton 
Mourão, com sua viola e equipe, Mauro Silva 
e Nilse Natel alegraram o ambiente. Nenhuma 
palavra áspera e nenhuma discussão política.

Um dos pontos altos da festa foi a apresen-
tação da banda So much blues, de Benny Cohen 
e Laura Lima. Ela, muito linda, dando um show 
de interpretação. Nereide Beirão, ex-chefe de re-
portagem de muitos que estavam ali, discursou 
e homenageou o ex-editor-regional da TV Globo 
Minas Lauro Diniz, ausente da festa, com quem 
disse ter aprendido a praticar o jornalismo 
correto e a investigação cuidadosa.

O vídeo, com texto de Mirian Chrystus e 
locução de Leila Ferreira, gravado a partir de 
Londres, por meio de mensagem no WhatsA-
pp, relembrou um processo de trabalho sem-
pre coletivo que criou ligações para sempre. 
Os que já se foram também foram lembrados. 

Já perto do final, Fernando Angelo, ex-
-repórter que um dia trocou o jornalismo 
pela arte, fez uma surpresa. Apresentou um 
pout-pourri com algumas de suas melhores 
imitações. Abriu com Louis Armstrong, passou 
por Tetê Spíndola, Ney Matogrosso e outros. E 
encerrou imitando Roberto Carlos com distri-
buição de rosas vermelhas, ao estilo do rei: “o 
importante é que emoções eu vivi”.

Decantado o tempo,
sobrou a emoção.
Muitos já partiram e
foram lamentados.

Um dos pontos altos da 
festa foi a apresentação da 
banda So much blues, de 
Benny Cohen e Laura Lima.
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Shopping Carijós
na Praça 7 vai

abrir as portas no
dia 26 de junho

Os interessados em investir em um empreen-
dimento inovador e com localização privilegiada 
precisam se apressar, informações podem ser ob-
tidas pelo telefone e whatsApp - (31) 99864-7563 
- e-mail comercial@shoppingcarijos.com.br ou pelo 
site:  www.shoppingcarijos.com.br
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Adriana Araújo, fatini forbeck e camila Alves

mailto:comercial@shoppingcarijos.com.br
http://www.shoppingcarijos.com.br/
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festival em Bh oferece alta 
gastronomia por preço fixo

Em sua 18ª edição em Belo 
Horizonte, o festival gastro-
nômico Restaurant Week, 
inspirado no famoso festival 

nova-iorquino que já tem 20 anos, 
acontece até 09 de junho, servindo 
entrada, prato principal e sobremesa, 
por R$ 43,90 no almoço e R$ 54,90 
no jantar, em 40 restaurantes de alta 
gastronomia na capital. 

No menu estarão pratos das co-
zinhas brasileira, contemporânea, 
francesa, hamburgueria, italiana, 
internacional, peruana e parrilla. 
“A proposta é criar oportunidades 
e acesso à boa gastronomia. Co-
nhecer os restaurantes que você 
sempre sonhou, por um preço 
que nunca imaginou”, destaca 
Fernando Reis Jr., idealizador do 
projeto no Brasil.

Em BH, o evento acontece há 
8 anos e, segundo o organizador, 

tem se destacado. “A cultura de 
bares na cidade é forte, só que a 
população tem apreciado muito a  
alta gastronomia, principalmente 
nos últimos anos, com nomes 
de chefs renomados compatíveis 
com São Paulo e o mundo”. 

Segundo a organização, o tema 
proposto é do “Do campo à mesa”, 
no qual os participantes deverão 
criar pratos que remetem às tra-
dições mineiras, como receitas 
caipiras, rústicas e de família. Max 

Catolino, chef responsável pela 
cozinha do restaurante Tinto, na 
região Centro-Sul, participa do 
evento pela segunda vez e revela 
que suas prioridades na criação fo-
ram a descomplicação, criatividade 
e boa apresentação. “Utilizamos 
ingredientes que estão presentes 
nas fazendas de Minas Gerais, como 
o milho, o queijo e a goiabada, a 
carne serenada e o café”, diz.

Na capital dos bares, ele espera 
que o festival abra portas para as 
pessoas conhecerem a gastrono-
mia servida nas áreas nobres de 
BH, incluindo os fãs de um bom 
boteco. “Muitos bares já estão 
fazendo cozinha criativa há algum 
tempo e reinventando pratos tradi-
cionais. A proposta do Restaurant 
Week é democratizar o acesso à 
alta gastronomia para quem quiser 
conhecer, seja butequeiro ou não”.

Assim como nas edições an-
teriores, o valor de R$ 1,00 será 
adicionado à conta a fim de be-
neficiar crianças assistidas pela 
Associação Mineira de Reabilitação 
(AMR). “Vem de encontro com o 
nosso objetivo de democratizar 
a boa gastronomia com cunho 
social”, afirma Reis. Segundo o 
organizador, no ano passado, a 
iniciativa arrecadou R$ 500 mil, 
distribuído em todas as instituições 
contempladas nas 14 cidades par-
ticipantes. A expectativa é receber 
de 50 a 70 mil pessoas e a venda 
de 50 mil pratos pelo país.

68 La Pizzeria, AA Wine, Albanos Bar Conceito, Alma Chef, Amadeus, 
Baixo Lourdes, Benvindo, Cantina Piacenza, Casa Gusto, Duke ‘n’ Duke 
-  Savassi, Duke ‘n’ Duke – Buritis, Duke ‘n’ Duke – Centro, Duke ‘n’ Duke 
- Vila da Serra, Gennaro, Gusto Osteria, Inka, Itália Grill, L’Entrecôte Bistro, 
L’Entrecôte de Paris, Marilia Pizza Bar, Maurizio Gallo, Me Gusta, Mes 
Amis, Munn - Meat Beer, Nonna Carmela, Olga Nur, Omilía Restaurante, 
Osso - Vale do Sereno, Osteria Cacio & Pepe, Paris 6, Parrila Del Pátio, 
Patuscada, Pecorino, Quinto do Ouro, Saatore Lourdes, Santi Cucina e 
Vino, Speciali Pizza Bar, Tinto, Verano, Wäls Gastropub.

Serviço
restaurantes participantes:

data: Até 09 de junho
Preço: R$ 43,90 no almoço e R$ 54,90 no jantar
mais informações: www.restaurantweek.com.br
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steak tartare de sereno com chips de mandioca e gema de ovo ralada é o prato preparado pelo chef catolino
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Instituições e pessoas recebem Mérito 
“Comendador Henrique Halfeld” em JF

A solenidade de entrega 
do Mérito “Comendador 
Henrique Guilherme 
Fernando Halfeld”, ins-

tituída em 1973 pela Lei 14.496, 
durante o primeiro mandato de 
Itamar Franco na Prefeitura de Juiz 
de Fora (PJF), celebrou oficialmen-
te os 169 anos da cidade. O evento 
homenageou este ano, 19 pessoas 
e instituições que contribuíram 
e contribuem para a projeção e 
valorização do município.

A solenidade aconteceu no 
dia 31, no Teatro “Paschoal Car-
los Magno”. Os agraciados são 
definidos por conselho formado 
pelas secretarias de Governo (SG) 
e Educação (SE), Fundação Cultural 
“Alfredo Ferreira Lage” (Funalfa), 
Câmara Municipal, Universidade 
Federal (UFJF), Instituto Histórico e 
Geográfico (IHGJF) e representante 
dos descendentes do engenheiro 
Henrique Guilherme Fernando 
Halfeld.

Paulo Brant, vice-governador de minas, também foi homenageado
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- Alexandre da cunha silva
(diretor-regional de Administração Prisional) 

 
- Alex fernandes santiago (promotor de Justiça) 

 
- Andréia madeira goreske leite

(secretária municipal de Administração e Recursos Humanos)

- Associação comercial e empresarial de Jf 
 

- coronel Bm sérgio José ferreira
(comandante operacional de Bombeiros Militar) 

 
- eleuza maria rodrigues Barboza

(ex-secretária municipal de Educação) 
 

- “gente em Primeiro lugar”
(projeto cultural do município,

que está comemorando dez anos) 
 

- hugo campos Borges
(presidente da Unimed Juiz de Fora) 

 
- Júlia do vale horta (miss Brasil 2019) 

 
- marcelo Juliani frizero (radialista) 

 

- márcio Arcuri (arquiteto e pesquisador regional) 
 

- maria cristina vasconcellos furtado
(diretora da Faculdade de Medicina da UFJF) 

 
- mário Albino martins (advogado) 

 
- marco Antônio guimarães de Almeida

(diretor-presidente do Hospital e
Maternidade Terezinha de Jesus) 

 
- Paulo eduardo rocha Brant 
(vice-governador de Minas) 

 
- sérgio Augusto de rezende moreira

(médico ortopedista) 
 

- sérgio henrique carrato
(consultor institucional da MRS Logística) 

 
- rosana colombara

(coordenadora de Sustentabilidade da UFJF)

- vice-Almirante, José Augusto vieira
da cunha de menezes 

(comandante em Chefe da Esquadra)

H o m e n a g e a d o s :

Para sobremesa, bolo molhado de chocolate com
sorvete de café e espuma de leite crocante de canela

http://www.restaurantweek.com.br
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
Quem sABe, sABe Advogado & Jornalista

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

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

Portal meu inss. O cadastramento de 
segurados da previdência no Meu INSS sofreu 
alterações. Agora o login é feito por meio do 
portal acesso.gov.br. A mudança faz parte 
da intenção do governo federal de unificar 
portais e sites institucionais. A ideia é facilitar 
a busca por serviços públicos na internet.

empreendedorismo nas redes sociais. 
Os 42 telecentros em BH vão oferecer até o 
fim deste ano um curso de empreendedo-
rismo nas redes sociais para moradores de 
comunidade. De acordo com a prefeitura, as 

atividades duram duas semanas e aconte-
cem de segunda à sexta feira. Entre os objeti-
vos do curso, que já foi realizados nos bairros 
Paulo VI, Minas Caixa e Ribeiro de Abreu, está 
a aprendizagem de ferramentas que utilizem 
a internet como aliadas nas vendas.    

festa Portuguesa com certeza. O go-
verno de Minas Gerais convida para a Festa 
Portuguesa, que acontece no dia 08 de ju-
nho, das 10h às 20h, no entorno do Museu 
Histórico Abílio Barreto, no bairro Cidade 
Jardim. A entrada é gratuita.

c A n A l   A B e r t o

PossiBilidAdes PArA A hotelAriA

mg: estAdo Que mAis devAstou A mAtA AtlÂnticA

Além de canais  de TV 
aber ta e fechada,  tecno-
logia oferece recursos que 
vão desde mensagens de 
boas-vindas e express check-
-out até informações como 
previsão do tempo e horá-
rios de voos, reinventando o 

conceito de experiência do 
cliente. Depois dos quartos 
inteligentes, nos quais os hós-
pedes conseguem controlar 
a temperatura, a iluminação 
e até a música ambiente por 
um único dispositivo, outra 
tendência começa a crescer 

entre os hotéis: a criação 
de uma programação de TV 
personalizada de acordo com 
o perfil do hóspede. Essa é 
uma das possibilidades que 
a tecnologia Internet Protocol 
Television (IPTV) traz para o 
universo da hospitalidade.

Minas Gerais foi na con-
tramão de outros estados na 
questão ambiental e apresen-
tou a maior área desmatada 
da Mata Atlântica em todo o 
Brasil. O levantamento feito 

pela Fundação SOS Mata 
Atlântica levou em conta os 
anos de 2017 e 2018, quando 
foram devastados 3.379 hec-
tares de área verde na região, 
o que equivalente a mais de 

3 mil campos de futebol em 
apenas 2 anos. Os dados de-
monstram que Minas Gerais 
ainda é o estado que detêm a 
maior área de remanescente 
do bioma no país.

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

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

O Conexão Profissional, pro-
grama cujo objetivo é in-
termediar mão de obra, 
alcançou uma marca im-

portante ao viabilizar emprego a 
mais de 2 mil pessoas. O trabalho 
da Prefeitura de Nova Lima se dá por 
meio da preparação dos candidatos 
para as vagas, além de disponibilizá-
-los para as empresas parceiras do 
programa.

O candidato é cadastrado no 
serviço Banco de Talentos e pode 
se qualificar profissionalmente por 
meio de cursos. O atendimento é 
feito por profissionais capacitados 
que orientam sobre como ser mais 
competitivo nos processos de sele-
ção para emprego. Por outro lado, 
as empresas também recebem 
apoio na busca por um profissio-
nal com o perfil desejado, cuja 
contratação é de responsabilidade 
das mesmas.

Nova Lima foi a segunda cidade 
mineira que mais gerou postos for-
mais de trabalho no ano passado, 
ficando atrás apenas de Belo Horizon-
te. No Conexão Profissional, o traba-
lhador também pode dar entrada no 
pedido de seguro desemprego e tirar 
a Carteira de Trabalho.

conexão Profissional
No mês de abril, 149 pessoas 

conseguiram emprego por meio do 
programa. Sendo que 470 empresas 
acessaram os serviços do Conexão 
Profissional para disponibilizar vagas de 
emprego para os nova-limenses. Desde 
o início do programa, em 2017, foram 
2.110 contratações. É importante salien-
tar que para se candidatar às vagas, é 
preciso manter o cadastro atualizado. 
Uma dica é sempre aperfeiçoar-se pro-
fissionalmente para ser mais competi-
tivo no mercado de trabalho.

convênios 

No dia 8 de maio, o prefeito 
Vitor Penido (DEM) recebeu o supe-
rintendente da Regional do Trabalho 
e Emprego em Minas Gerais, João 
Carlos Gontijo de Amorim, para rea-
firmar os convênios com a prefeitura 
e ampliar os serviços oferecidos à 
população. Desde o início do ano, 
as carteiras de trabalho são con-
feccionadas no próprio município; 
antes, eram fabricadas em Conta-
gem. Agora, o trabalhador ganha 
em agilidade, pois o documento 
fica pronto em até 5 dias, em vez 
de 15, prazo anterior. Além de ser 
obrigatório para o emprego, com 
a Carteira de Trabalho é possível 
comprovar o tempo de serviço 
para aposentadoria, sacar o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e dar entrada no seguro 
desemprego.

Mais de 2 mil pessoas já conseguiram emprego
com o Conexão Profissional em Nova Lima

vitor Penido recebeu o superintendente da regional do trabalho João carlos de Amorim
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Pacote de obras em contagem
beneficia regional nacional

Chegou a vez de a regional Nacio-
nal ser contemplada com o pacote de 
obras que está beneficiando toda a 
cidade de Contagem. As intervenções 
com início imediato fazem parte do 
programa “Obra na rua – É rápida, é 
sua”. O objetivo é atender às reivindi-
cações da população e oferecer melhor 
qualidade de vida, dignidade, conforto 
e segurança, em um curto período de 
tempo.

As intervenções abrangem sanea-
mento, pavimentação, limpeza urbana, 
mobilidade e iluminação, simultane-
amente em todas as oito regionais. 
No dia 24, o prefeito Alex de Freitas, 
acompanhado da equipe da Secretaria 
de Obras e Serviços Urbanos, visitou o 
beco Z e adjacências no bairro Confisco; 
a Rua Nova Contagem, que pertence à 
Vila Francisco Mariano; beco C e Rua 
Porto Seguro, no bairro Estrela Dalva; 

e, por fim, o beco do Zé do Porco e Tupi, 
no bairro Tijuca. As obras começaram 
imediatamente.

Freitas afirmou que a prioridade do 
programa é investir nos lugares esque-
cidos há décadas pelas outras gestões. 
“As intervenções vão proporcionar mais 
qualidade de vida, promoção da saúde 
e acessibilidade para todos. Estamos re-
qualificando lugares que impactam no 
dia a dia de muita gente que realmente 
precisa e merece essa melhoria. Em 
breve, voltaremos aqui para vermos os 
serviços concluídos e o sorriso no rosto 
das pessoas”, destaca.

“É a conquista de um sonho ver as 
obras na região acontecerem. Tenho 
uma filha cadeirante e a dificuldade 
de locomoção aqui é terrível. Acredito 
que, desta vez, as coisas vão melhorar 
de verdade”, relata a moradora Maria 
Pereira, que há anos reivindica por 
melhorias na região.

Alex de freitas afirmou que a prioridade é
investir nos lugares esquecidos por outras gestões
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novas mudanças nas regras do futebol

Muitas mudanças no futebol 
mundial foram aprovadas 
no último dia 02 de março 
de 2019 pela Internatio-

nal Football Association Board  (IFAB). 
O encontro realizado na Escócia definiu 
algumas alterações em regras relativas à 
marcação de mão na bola, ao local para 
substituição dos jogadores, cobranças de 
tiro de meta e bola ao chão.

As alterações, aprovadas pelo órgão 
responsável por gerir o regulamento no 
esporte, vão entrar em vigor a partir de 
1º de junho, quando a temporada da 
Europa já tiver terminado, porém, aqui no 
Brasil, os torneios estarão em andamento. 
A determinação é que as ligas, como o 
Brasileirão e a Copa do Brasil se adaptem 
às novas regras, que valem para todo o 
mundo, com o campeonato em andamen-
to. A Copa América, que começa dia 14 de 
junho, já ocorrerá com as novas normas.

De maneira bem resumida, vamos 
apresentar algumas das mudanças: 

• Para evitar a “cera” e o atraso 
proposital do jogo, a International Board 
definiu que a saída do jogador para 
substituição tem que acontecer na linha 
mais próxima, seja lateral ou de fundo.

• A marcação de mão na bola será 
mais criteriosa. A norma define que gols 
marcados diretamente com a mão ou 
oportunidades de gol criadas depois de 
ganhar a posse da bola com a mão, mes-
mo que de forma acidental, não deverão 
mais ser permitidas. Ou seja, gol quando 
a bola toca na mão na conclusão ou na 
origem do lance passará a ser invalidado, 
mesmo que não seja com intenção.

• A IFAB também aprovou mudança 
no posicionamento dos goleiros durante 
penalidades. Antes, os arqueiros tinham 
que ficar com os dois pés na linha do 
gol para defender, agora só precisarão 
manter um dos pés.

• Agora os treinadores e membros 
da equipe poderão ser punidos como 
os jogadores no banco de reservas. Foi 
aprovado dar cartões amarelo e verme-
lho para a comissão técnica.

• Outra mudança está em quando 
o árbitro deve dar “bola ao chão”. O juiz 
deve acionar o recurso quando a bola 
bater em seu corpo e houver intercepta-
ção do árbitro no andamento da partida. 
(incluindo se uma bola acertar um oficial 
de arbitragem e entrar no gol, alterar 
posse de bola de equipe ou quando 
começa um ataque promissor). 

• Para evitar o “empurra-empurra” 
durante as cobranças de falta, outra 
alteração na norma foi aprovada. Ago-
ra, o jogador do time que tem a falta a 
favor deverá ficar a um metro da barreira 
defensiva.

• Não haverá mais a obrigatorie-
dade da bola sair da grande área para a 
cobrança do tiro de meta ou cobranças 
de falta dentro da área. Ou seja, assim 
que bola for tocada e se movimentar, 
estará em jogo. 

• O cartão amarelo dado a um 
jogador por celebrar ilegalmente um gol 
(como, por exemplo, tirando a camisa) 
será mantido mesmo no caso em que 
o gol foi anulado por algum motivo, 
como um impedimento. Para o comitê, 
a medida é uma precaução contra co-
memorações inapropriadas de gol, que 
desperdiçam tempo.

• O jogador que ganhou no sorteio 
com o uso de uma moeda o direito de 
escolher para qual lado do campo ele 
começa atacando poderá agora também 
decidir quem começa o jogo tendo posse 
de bola. O comitê cita como argumento até 
casos em que gols são marcados do meio 
do campo no início da partida para justificar 
que a medida torna o jogo mais dinâmico.

• O juiz terá que diferenciar dois 
tipos diferentes de interrupção de jogo 
para assegurar a saúde dos atletas. 
Ele poderá definir um intervalo que 
varia de 90 segundos a 3 minutos 
para que os jogadores possam resfriar 
seus corpos quando as condições cli-
máticas forem adversas (nos casos em 
que as partidas são disputadas com 
altas temperaturas, como muitas vezes 
acontece no Brasil). Também poderá 
autorizar parada para a hidratação dos 
jogadores, mas por apenas 1 minuto. A 
distinção pode ajudar a evitar desper-
dício de tempo.

- Os juízes não precisarão, caso 
tenham de aplicar um cartão amarelo ou 
vermelho, interromper uma cobrança rá-
pida de falta que crie uma oportunidade 
de gol. Ele poderá esperar o lance ocorrer 
e só depois mostrar a advertência. En-
tretanto, se o juiz distraiu uma equipe 
ao iniciar o procedimento de aplicar um 
cartão, a cobrança rápida de falta não 
será permitida.

Pois bem
De posse desses novos conceitos e 

recentes alterações, acredito que pos-
samos compreender melhor as regras 
do jogo, e, obviamente, entender a 
dificuldade dos árbitros em aplicá-las 
em frações de segundos. Vejam quantos 
detalhes a serem considerados. E, em se 
tratando de novas mudanças na regra 
do jogo, seguramente, irão demandar 
um tempo para serem assimiladas pelos 
árbitros. Neste caso, rogamos um pouco 
de paciência com os homens de preto. 
Afinal, merecem todo nosso respeito e 
admiração. São os responsáveis pela 
condução das partidas e levam consigo 
a responsabilidade de legitimar os 
resultados.

musculação é a segunda atividade
física mais praticada pelos brasileiros

Modalidade fica atrás apenas da caminhada

Se você é observador já 
deve ter notado que o 
número de pessoas que 
estão fazendo atividade 

física aumentou, seja na rua ou 
na academia. De acordo com a 
Pesquisa de Vigilância de Fatores 
de Risco e Proteção para Doenças 
crônicas por Inquérito Telefônico 
(Vigitel) 2017, elaborada pelo 
Ministério da Saúde, a quanti-
dade de atletas cresceu 194% de 
2006 a 2017.

Entre os exercícios mais prati-
cados pelos brasileiros, a muscu-
lação (17,7%) perde 
apenas para cami-
nhada  (33,6%) . 
Na sequência apa-
recem o futebol 
(11,7%) e as lutas 
e ar tes marciais 
(2,3%).

O professor e 
coordenador  do 
departamento de 
m u s c u l a ç ã o  d a 
Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG), 
Fernando Vítor Lima, diz que a 
prática dessa atividade física tem 
resultados positivos em qualquer 
faixa etária. “Além das alterações 
estéticas, que impacta no aumen-
to da autoestima, a musculação 

causa bons resultados do ponto 
de vista ortopédico, endócrino 
e neurológico. Ademais, ela 
também é recomendada para 
melhorar o desempenho espor-
tivo, seja de atletas amadores ou 
profissionais”. 

Como toda atividade física, a 
musculação também pode trazer 
riscos caso não seja praticada da 
maneira correta. “Tudo depen-
de da forma como os exercícios 
serão prescritos. Se as ativida-
des forem condizentes com as 
limitações físicas, a prática irá 
ajudar; porém, se a carga for 
acima, com certeza vai prejudicar. 
Ressalto que o único profissional 

que pode conduzir 
essa modalidade é 
o educador físico, 
pois ele tem for-
mação acadêmica 
para tal”. 

A dica do pro-
fessor para quem 
está começando 
é seguir à risca o 
que foi prescrito na 
ficha. “É preciso to-
mar cuidado com 

o modismo. Agora está na moda 
influenciadores digitais postarem 
os treinos nas redes sociais e isso 
pode ser perigoso, pois aquela se-
quência de exercício é destinada 
para aquela pessoa que está há 
anos treinando e não para quem 

começou ontem, por exemplo. 
Há uma ilusão de que a mudança 
no corpo venha de maneira rápi-
da e isso não acontece”.

mudança de vida

A administradora Lorena Car-
valho procurou a musculação 
depois de recomendação médica. 
“Por trabalhar sentada mais de 
8 horas diárias, sentia muitas 
dores na coluna. Procurei um 
ortopedista e ele me recomendou 
fazer alguma atividade física para 
fortalecer a região e a musculação 
foi a opção”. 

Ela relata que o começo foi 
difícil. “Como havia anos que não 
praticava nenhuma atividade físi-
ca, meu corpo estranhou. Sentia 
dor nas articulações e ficava com 
preguiça de ir, mas, a minha sorte é 
que, na mesma época que comecei 
a malhar, a menina que divide 
apartamento comigo também 
começou e me animava”. 

Após 2 anos, a administradora 
conta que já percebe os resultados. 
“Emagreci 5 quilos e sinto que te-
nho mais ânimo para as atividades 
do dia a dia, desde subir escadas 
até sair à noite”. 

Já Gislaine Izidro usa a mus-
culação como trabalho, pois ela 
é personal trainer e fisiculturista. 
Campeã mineira da modalidade, 
Gislaine diz que malha há 10 anos 

e, para conseguir alcançar seus 
resultados precisou combinar  
treinos e alimentação adequada. 
“Malho 6 vezes na semana e, sem o 
acompanhamento adequado, não 
se consegue ter definição da mus-
culatura. É preciso um treinamento 
específico e ter muita paciência, 
persistência, disciplina e dedicação. 
Quando chega uma aluna queren-
do um corpo semelhante ao meu, 
primeiro trabalho o psicológico, 
pois isso não se alcança da noite 
para o dia”, finaliza.

o único
profissional

que pode
conduzir essa

modalidade é o
educador físico

veja os principais benefícios da musculação:

Fonte: Tua Saúde

Melhora a postura corporal;

Diminui a quantidade de gordura;

Tonifica os músculos;

Combate problemas emocionais;

Aumenta a densidade óssea;

Diminui o risco de diabetes;

Melhora o condicionamento cardiorrespiratório;
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