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esgotAmento ProFissionAl AFetA 
100 milHÕes de BrAsileiros

Feminicídio explica
alto número de homens

presos por aborto

Feminicídio, violência doméstica 
e machismo são apontados como as 
possíveis causas para o número elevado 
de homens condenados por aborto. No 
Brasil, segundo o último Levantamento 
Nacional de Informações Penitenciárias, 
em 2016, 7 mulheres e 77 homens 
estavam presos pelo crime. E, em Belo 
Horizonte, existem 16 homens e 2 mu-
lheres detidos.

indústria pornô injeta mais de
r$ 180 milhões por ano no país

Um mercado milionário que habita as 
abas anônimas dos navegadores de seus 
consumidores. É assim que podemos 
caracterizar o segmento pornográfico no 
Brasil, que movimenta mais de R$ 180 
milhões por ano. De acordo com dados 
do site Pornhub, o país ocupa a 8ª posi-
ção no ranking dos que mais acessam a 
página. E, de acordo com números da 
produtora Brasileirinhas, Minas Gerais 
(10,32%) é o terceiro estado que mais 
consome esse tipo de conteúdo.Caracterizada como o esgota-

mento extremo no ambiente 
de trabalho, a síndrome de 
Burnout acomete 30% da 

população brasileira, o que equivale 
a 100 milhões de pessoas. Estima-se 

que, no Brasil, a falta de produtividade 
causada pela exaustão gere um preju-
ízo de 3,5% no Produto Interno Bruto 
(PIB). Recentemente, a OMS oficializou 
a patologia como crônica e a incluiu na 
Classificação Internacional de Doenças. 

O psicólogo Rodrigo Casemiro assegura 
que nosso país está criando uma bola 
de neve no que se refere à síndrome 
que pode ser fatal.
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Ciúmes por cargos no 
governo faz PSDB se
opor ao MDB mineiro

Os tucanos ocupam vários cargos estratégicos no governo 
de Romeu Zema (Novo), como é o caso de Custódio Mattos, 
na Secretaria de Governo, e Luiz Humberto Carneiro, líder do 
Governo na Assembleia. Além disso, são vários os indicados 
pelo partido para postos no segundo escalão. Porém, recen-
temente, a legenda perdeu a indicação para a presidência da 
Copasa para o MDB mineiro. Apesar disso, os emedebistas 
continuam insatisfeitos com a administração estadual e 
uma prova disso é que o deputado Sávio Souza Cruz (foto) 
promete ser oposição, especialmente, quando o assunto for 
a venda de estatais.

PolíticA – PáginA 3

Recentemente o atacante 
Neymar foi acusado de estu-
prar uma modelo brasileira. O 
caso teve repercussão mundial. 

Contudo, o camisa 10 da sele-
ção não foi o primeiro jogador 
a se envolver em um episódio 
de violência contra a mulher e 

o fato faz surgir uma pergunta: 
o futebol tem menosprezado 
a luta feminista e reforçado o 
machismo? 
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Polêmica da taxa de 10%
para os garçons continua 

Apesar de cultural, a taxa de 10% cobrada 
para incrementar os salários dos garçons ain-
da gera controvérsias. Em uma enquete feita 
no grupo Restaurantes de Belo Horizonte, que 
reúne mais de 48 mil membros para comentar 
experiências gastronômicas na capital, das 
579 pessoas que participaram, 160 afirmaram 
que já tiveram problemas quando pediram 
para tirar o valor conta.

“Nova mineração” foca em
reaproveitamento de rejeitos

Depois das tragédias em Mariana e Brumadinho, a socie-
dade espera uma resposta sobre como continuar minerando 
sem que haja mais perdas humanas e ambientais, além de 
exigir, principalmente, a extinção das barragens. Para tentar 
atender a esse anseio da população, a indústria e mineradoras 
começaram a investir na “nova mineração”. Segundo o chefe 
do Departamento de Engenharia de Minas da UFMG, Roberto 
Galery, a saída será injetar recursos para o tratamento do rejeito 
e transformá-lo em coprodutos para a construção civil.

FuteBol: do cAmPo Ao triBunAl

oPinião – PáginA 2

Afastamento familiar
expõe fragilidade das

relações parentais

montes claros
inaugura escola

em área rural
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E D I T O R I A L

“nova mineração está voltada em transformar
rejeitos em coprodutos para construção civil”

Foi em busca de ouro e pedras preciosas 
que os bandeirantes chegaram, no sécu-
lo XVI, ao estado que conhecemos como 
Minas Gerais. De lá para cá, a mineração 

ganhou proporções gigantes. Segundo o levan-
tamento do Instituto Brasileiro de Mineração 

(Ibram), a atividade está presente em mais de 
250 municípios do estado; das dez maiores 
cidades mineradoras, sete estão em Minas; 
67% das minas classe A (produção 
superior a 3 milhões toneladas/
ano) estão por aqui. 

Assim como os nú-
meros de produção do 
setor impressionam, 

as tragédias causadas por ele também. Em 
3 anos, o estado sofreu 2 catástrofes, perdeu 

265 pessoas (246 em Brumadinho e 19 em 
Bento Rodrigues) e ainda procura 

por 24. O meio ambiente, que 
não havia sido recuperado, 

recebeu o equivalente a 
125 campos de futebol 

de lama, de acordo 

com a ONG Fundo Mundial para a Natureza 
(WWF-Brasil).

Com todas essas falhas, o setor e a indústria 
investem na “nova mineração”, mas o que é 
isso? Para tentar responder essa questão, o 
edição do Brasil conversou com Roberto Ga-
lery, chefe do Departamento de Engenharia de 
Minas da Universidade Federal de Minas Gerais 
(Demin-UFMG).

Ao longo dos anos, as mineradoras 
mudaram a forma de minerar?

Se formos pensar na mineração em Minas 
Gerais é preciso focar no minério de ferro. E esse 
segmento mudou um pouco. Antigamente, a 
gente tinha jazidas de alto teor, como as minas 
de Águas Claras e Itabira, em que basicamente 
se fragmentava, classificava e vendia o minério. 
Eles foram exaurindo e já não existem mais. As 
jazidas que temos são de minério hematítico e 
itabiríticos, que possuem baixo teor. O processo 
de concentração entra muito na maneira de 
beneficiamento desses minerais e isso produz 
uma quantidade razoável de rejeitos. Antiga-
mente, havia minério com 60%, 50% de teor, 
hoje, trabalhamos a faixa de 47% e a tendência 
é que isso diminua ainda mais, gerando maiores 
quantidade de rejeitos. Há dados que dizem que 
de 2010 a 2030, vamos fabricar, aproximada-
mente, 11 bilhões de toneladas de rejeitos e a 
maior parte disso é depositada em barragens. 
Essa é a tecnologia que predominou nos últimos 
10 anos. 

o que é a chamada nova mineração? 

A nova mineração está muito voltada para 
o tratamento do rejeito e como utilizar o que 
estão chamando de resíduos em coprodutos. Eles 
podem ser usados como agregados na constru-
ção civil. Esse rejeito está sendo estudado e vem 
resultando em blocos de tijolos, concreto, etc. 
O volume é muito grande, precisamos estar em 
contínuo desenvolvimento para novas aplicações 
dele. Além de analisar a viabilidade econômica 
na transformação desse material da mineração 
em coprodutos.

qual é a forma 
mais segura de 
lidar com rejeitos?

A tendência do mundo 
é caminhar para o proces-
samento a úmido, mas poste-
riormente, aplicar a separação 
sólido-líquido. Ele será espessado, 
filtrado e depositado a seco em 
um processo de empilhamento. 
Ele não tem problema de insta-
bilidade que uma barragem tem. 
Se for depositado em algum local 
específico, pode-se transformar 
numa fonte eterna de produção de coprodutos. 

As mineradoras brasileiras estão pre-
paradas e dispostas a implantar essas 
novas tecnologias?

Acho que todas elas estão estudando essas 
novas tecnologias e algumas já 
empregam, a CSN e a Minerita são 
exemplos. A própria Vale aplica 
em algumas situações. Acredito 
que em 5 anos, esse processo já 
será uma realidade.  

você acredita que essa mu-
dança partirá das próprias 
mineradoras?

O que já temos em relação 
à legislação ambiental é que as 
barragens a montante não são aprovadas mais. 
Portanto, vai partir para o processo de benefi-

ciamento a seco que, 
economicamente, é um 

pouco mais perverso. 
Serão duas direções, a 

das leis ambientais e das 
próprias mineradoras.

se essa nova mineração 
evita os riscos de rompi-
mentos de barragens, por 
que ela só foi falada após 
as tragédias?

A mineração tem seu tempo. 
Houve um boom entre 2000 e 2014, com o preço 
do minério de ferro muito alto e isso gerou desen-
volvimento de grandes projetos. Antigamente, a 
tonelada era vendida a US$ 29. Estamos come-
çando a atingir o patamar de 2014, com o preço 
do minério a US$ 100 a tonelada. Com esse preço, 
ele pode pagar muitos processos, por exemplo, o 
de secagem dos rejeitos e eliminar as barragens. 

qual o papel da universi-
dade pública nessa nova 
mineração?

Em Pedro Leopoldo,  temos 
um laboratório de geotecnologia 
sustentável.  Estamos com uma 
série de pesquisas voltadas para 
a etapa de transformar o rejeito 
da mineração em coprodutos para 
serem util izados na construção 
civil. Temos desenvolvido linhas de 

géis polímeros para gerar tipos especiais de 
pisos e asfaltos drenantes, esse material pode 

servir como calçamento nas cidades e rodovias. 
Drenando a água de chuva, ela realimenta os 
lençóis freáticos, ao ser absorvida no próprio 
local, o que evita enchentes nos rios. 

essas novas tecnologias vão conseguir 
gerar empregos?

Sempre que se aplica alguma sanção am-
biental são gerados empregos. O pessoal vai 
estudar processos para minimizar o problema 
que a mineração está causando e isso movimenta 
uma grande equipe. Por exemplo, ao desenvolver 
produtos para serem agregados na construção 
civil, você gera um nicho grande de pequenas 
empresas que vão fabricá-los e ficarão no entorno 
produzindo.

como lidar com as barragens já exis-
tentes?

Ao longos dos anos, essas barragens que não 
estão em operação precisam ser controladas e 
descomissionadas, ou seja, retirar todo o ma-
terial dentro dela. Depois, é feito a separação 
sólido-líquido para eliminar a água daquele 
material e depositá-la a seco. Isso gera uma 
pilha de minério em outros locais e o espaço 
em que existia a barragem é reintegrado à na-
tureza. Se ele era um vale, você vai reimplantar 
as encostas. Em alguns casos, transformam o 
local em um espaço de acesso ao público. Um 
exemplo disso é o Parque das Mangabeiras 
que, antigamente, era mineração e tinha uma 
barragem de rejeitos. Esse processo leva um 
tempo razoável, de 5 a 10 anos, porque a em-
presa ficou minerando ali 20 anos e o volume 
de material é grande.

Acredito que 
em 5 anos,

esse processo
já será uma

realidade

leíse costa

Parodiando a antiga série da TV Globo 
“Entre Tapas e Beijos”, parece que 
o governo está usando a tática de 
“Entre Rusgas e Afetos” não só com 

deputados e senadores, como, inclusive, com 
os seus mais ferrenhos adeptos. 

Errar é humano - diz o velho ditado. Mas, 
o capitão-presidente parece querer passar 
do limite. Pena que não se lembre ou talvez 
não conheça um célebre pronunciamento 
de Abraham Lincoln, que liderou o país que 
ele idolatra, os Estados Unidos. Foi em junho 
de 1868 e já se vão 161 anos, quando Lincoln, 
deputado, tentou se eleger (foi derrotado) 
senador. Observando uma citação do Novo Tes-
tamento (Mateus 12:25) disse que: “Uma casa 
dividida contra si mesma não pode permane-
cer”. Na realidade, Lincoln também adaptou 
seu pensamento a outro, de Sam Houston, que 
8 anos antes, num debate no Senado norte-
-americano, afirmou que: “Uma nação não 
pode ficar dividida contra si mesma”.

No Brasil de hoje, marcado pelo antagonis-
mo da esquerda de Lula (PT) versus o antipetis-
mo, o capitão-presidente vem dividindo ainda 
mais a casa (país), contrariando até parcela 
considerável dos seus admiradores. Ao invés 
de focar todos os esforços na reforma da Previ-
dência, a aparente causa-maior de seu governo 
ou de sua plataforma de campanha, acirra os 
ânimos, confundindo a opinião pública sobre o 
que é realmente importante e dando trabalho 
extra para o Congresso, arranjando mil e um 
fatos para o debate, seja popular ou institucio-
nal. Mistura o necessário pacote anticrime de 

Sergio Moro com esdrúxulas medidas - como 
a péssima pretensão de eliminar a obrigatorie-
dade de cadeirinhas de segurança para crianças 
nos carros - até (e essa também é incrível) ideia 
de acabar com as tomadas de energia de três 
pinos e retornar com as de dois. Como se isso 
fosse assunto para um presidente da República 
considerar primordial em momentos de insta-
bilidade sócio-econômico-política!

Desde que resolveu se insurgir contra verbas 
da educação e da pesquisa, esquecendo-se 
da importância estudantil e científica, não se 
passam 24 horas sem que fale algo que crie 
conflitos entre os poderes, não “uma pérola”, e 
sim uma ostra sem recheio. Logo após pratica-
mente se lançar, sorridente e confiante, como 
candidato à reeleição, esquecendo-se do que 
combateu veementemente quando em campa-
nha e que lhe angariou quantidade expressiva 
de votos, veio a público para criticar iniciativa 
semelhante de parlamentares. Agora incenti-
vados pela postura do presidente da República 
de já sonhar com um novo mandato, alguns 
congressistas querem aprovar uma Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC), para que os 
presidentes da Câmara dos Deputados e do 
Senado possam ser votados e permaneçam nos 
cargos na próxima legislatura, “recondução” 
que hoje é proibida pela Constituição. Ora, ora, o 
capitão-presidente chegou a dizer textualmente, 
como se só para ele não deva valer: “Qualquer 
eleição de quem já tem mandato, o candidato 
já sai com a máquina na mão”. E completou 
(dando como exemplo a Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro): “O cara fica eternamente lá”!

Não dá para entender porque ele se empe-
nha (talvez “aconselhado” por filhos fascinados 
com redes sociais) em tantos embates com os 
congressistas que vão votar a reforma da Previ-
dência, chegando a lamentar que na Câmara 
Federal há quem o queira transformar em Rainha 
da Inglaterra, “que reina, mas não governa”. 

Menos mal que, após sofrer sucessivas der-
rotas no nosso também combalido Parlamento, 
como a da Medida Provisória da posse e porte 
de armas, o capitão-presidente admitiu o “mea-
-culpa” ao reconhecer problemas no poder de 
articulação entre o Planalto e o Congresso. Mas 
não basta atribuir as dificuldades à sua própria 
inexperiência, ou, como já dizem muitos, 
imperícia ao transparecer que está picado pela 
“mosca azul” do poder central, já pensando em 
reeleição ainda em início de mandato.

Seguidor das ideias e modo de agir de 
outro presidente dos Estados Unidos, o atual e 
instável Donald Trump, o nosso chefe da Nação 
não soube escolher muitos da sua equipe. As-
sim, passou a ser história de todo dia demitir/
exonerar/trocar ministros e auxiliares diretos. É 
estranho, mas permanecem intocáveis os que 
mais precisam ser afastados com urgência, 
como integrantes da sua assessoria de comuni-
cação que não o alertam sobre o risco de falar 
sem medir as consequências. A profusão de 
escolhas erradas nos trazem à memória outra 
advertência de Abraham Lincoln: “Se desde o 
primeiro momento conseguirmos determinar 
onde nos encontramos e aonde nos dirigimos, 
poderemos julgar muito melhor o que temos 
de fazer e como fazê-lo”.

37 anos do edição do Brasil

Há exatos 37 anos estamos presentes no mercado editorial minei-
ro, com a missão de informar os assuntos do Estado. À época, 
em junho de 1982, chegava às bancas da capital os nossos 
primeiros exemplares. Naquela oportunidade, encampamos o 

projeto de eleição do então candidato a governador Tancredo Neves, um 
dos timoneiros da política brasileira na disputa pelo governo de Minas. Ele 
participava do primeiro pleito de eleição direta depois de mais de 20 anos 
do regime militar em nosso país. 

Nestas quase 4 décadas de circulação, o edição do Brasil se manteve 
fiel aos princípios editoriais, destacando os valores morais e éticos de nossa 
população, levantando semanalmente a bandeira do desenvolvimento.  

Fomos, em 1984, um dos poucos veículos de comunicação a abrir 
espaço para defender a proposta brasileira pelas Diretas Já, liderada por 
Tancredo Neves e com a participação de nomes de expressão nacional, 
como Ulysses Guimarães, Franco Montoro, Mário Covas e tantos outros 
nomes defensores da democracia brasileira. Nesses 37 anos não ficamos 
ausentes dos projetos balizadores e das demandas maiores, seja na política 
ou no segmento econômico.

Nessa jornada acompanhamos os debates sobre diversos temas, mineiros 
e brasileiros, mas também presenciamos a evolução do mundo moderno, 
como a chegada da internet. E, apesar de estarmos conectados às novas 
tecnologias por meio do site e redes sociais, fizemos a opção de continuarmos 
com nosso impresso na capital mineira e em mais 28 cidades do estado, com 
destaque para Montes Claros, Ipatinga, Juiz de Fora e Uberlândia. 

Com distribuição dirigida e em grande parte gratuita, o edição do Brasil 
já é uma tradição, firmando-se como um dos poucos jornais do gênero em 
Minas Gerais. Por isso, o momento é oportuno para um agradecimento 
especial aos milhares de leitores, anunciantes, parceiros e, essencialmente, 
a equipe que se dedica semanalmente a levar ao público um jornalismo 
de conteúdo.

Contamos com o apoio de todos para conquistarmos o privilégio de 
continuar com o desígnio de poder prosseguir escrevendo a história dos 
mineiros, sempre agindo com imparcialidade em nome da liberdade de 
imprensa, sem nos preocupar. Afinal, os nossos nortes se acoplam com 
a obstinação do mineiro e a resistência de quem almeja prestar um o 
serviço de informação à comunidade praticando um jornalismo isento e 
sem amarras. 

Nessa edição, queremos brindar os nossos leitores e ao futuro de Minas 
Gerais na esperança de comemoramos, no próximo ano, a vitória das ações 
proativas dos governantes na certeza de que eles saberão se desvencilhar 
das dificuldades que, atualmente, permeiam as administrações públicas 
de Minas e do Brasil.

dividir a casa pode dividir “a causa”



P O L Í T I C A 3EDIÇÃO DO BRASIL
29 de junho a 6 de julho de 2019

V I G Í L I A S

eujácio silva

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, par-
ticipou de audiência pública na Comissão de Serviços de 
Infraestrutura (CI) do Senado Federal. Durante o encontro, 
o ministro abordou temas relacionados a Minas Gerais. Ao 
ser questionado pelo senador Carlos Viana (PSD-MG) sobre 
o andamento dos estudos de concessão e duplicação das 
rodovias BR-381 e BR-262, Tarcísio de Freitas afirmou que até 
o final do mês de julho serão definidas as datas das primeiras 
audiências públicas para debater o projeto.

 “A previsão é que no dia 30 de julho já tenhamos o calen-
dário das audiências. É preciso ouvir a sociedade, empresas 
e órgãos públicos. A BR-381 requer uma obra grande, é um 
projeto desafiador”, disse o ministro, que citou como exem-
plos a remoção do gasoduto que abastece o Vale do Aço e a construção 
de viadutos e túneis. 

Durante as audiências públicas que serão realizadas em Minas Gerais, 
o governo federal vai discutir com a população se as obras serão feitas em 
conjunto ou divididas em dois lotes: trecho da BR-381 entre Belo Horizonte 
a Governador Valadares, e a BR-262, entre João Monlevade (MG) e Viana 
(ES). Freitas disse que no contrato de concessão será definida a tarifa 

dinâmica para a cobrança dos pedágios. Ou seja, o valor 
pago pelo usuário será menor durante a obra e chegará ao 
preço definido em contrato após a entrega da duplicação.

 “É uma notícia importante para Minas. A BR-381 é 
essencial para o nosso estado e, infelizmente, é considerada 
a estrada mais perigosa. O povo mineiro merece essa rodovia 
segura e duplicada”, comentou Viana. Ainda respondendo 
às perguntas do senador, Freitas falou sobre as possíveis 
devoluções de concessão da BR-262, no trecho entre a capital 
e o Triângulo Mineiro, e da BR-040. “Isso ocorrendo, faremos 
novas concessões. As empresas não estão conseguindo 
cumprir o contrato, então é preciso entrar com o processo 
de devolução para que possamos fazer novos editais”. 

Viana destacou que a devolução por parte das concessionárias e um 
novo edital para contratação de novas empresas é a solução mais eficaz 
para todos. “É preciso definir essa questão com agilidade. Os usuários 
estão pagando pedágio ao trafegar nessas rodovias, mas não estão tendo 
os serviços adequados. Queremos que o governo cobre das atuais conces-
sionárias, até a chegada das novas empresas, ao menos, o cumprimento 
do contrato”, finaliza.

Briga do PsdB com mdB
visa mais espaço no governo

Não foi surpresa a reação negativa 
de alguns deputados estaduais do 
MDB sobre à indicação de Carlos 
Eduardo Tavares de Castro para a 

presidência da Copasa. 
Mesmo com a vitória emedebista, que 

conquistou um cargo importante em uma das 
maiores empresas da capital, o deputado e 
ex-secretário Sávio Souza Cruz (MDB), em nome 
do partido, tem se posicionado contra o gover-
nador Romeu Zema (Novo), especialmente, em 
relação aos projetos que estabelecem a venda 
de estatais. Além disso, outras medidas que afe-
tam diretamente os funcionários públicos foram 
pensadas, possibilitando uma autorização para 
que seja realizado um acordo de recuperação 
financeira entre Minas e o governo federal.

O deputado pode estar focando em uma 
tese do seu partido, atualmente com 7 nomes 
no âmbito da Assembleia: a ideia é se manter 
neutro em relação ao governo do estado. Ou 
seja, mesmo com a indicação de um filiado do 
MDB para presidir uma das principais estatais 
de Minas Gerais, o grupo permanece na mes-
ma posição, que é a de analisar cada projeto 
enviado pelo Executivo para 
saber depois a orientação a ser 
adotada na hora das votações 
em plenário.

A recomendação de Carlos 
Eduardo para a Copasa não 
apresentou efeito prático na 
Casa Legislativa. O MDB tem 
um afilhado, o empresário 
Pedro Magalhães à frente da 
Gasmig. Pedro é irmão de 
João Magalhães (MDB), um dos parlamentares 
mais influentes nos meandros do Legislativo 
estadual. Diante de tais conquistas, dificilmente 
haveria ambiente para o grupo emedebista 
continuar fazendo oposição ferrenha em rela-
ção à Cidade Administrativa. 

 

PsdB com ciúmes?

O posto estava previsto para ser dado ao 
ex-presidente da companhia, Ricardo Simões. O 
nome de Simões apareceu nos jornais por mais 
de 15 dias, porém, as críticas foram maiores. Ao 
que tudo indica parece ter pesado contra ele o 
fato de ser apadrinhado pelo PSDB. 

Na manhã da última quarta-feira (26 de ju-
nho), quando a imprensa veiculava a conquista 

do MDB diante de um representante seu para 
a Copasa, alguns tucanos reclamavam. Houve 
uma espécie de ciúmes declarado, mas vamos 
aos dados: com a saída de João Vítor Xavier, 
o PSDB agora tem 6 nomes, um a menos que 
o MDB. 

Mesmo tendo perdido a eleição para 
Zema, os tucanos foram convidados a parti-

cipar de seu mandato. Era iní-
cio de fevereiro quando todos 
se surpreenderam com a de-
cisão do novo governador em 
convidar o deputado estadual 
Luiz Humberto (PSDB) para o 
cargo de líder do Governo no 
Legislativo. Enquanto isso, o 
ex-deputado Custódio Mattos 
era confirmado como titular 
da Secretaria de Governo. 

Agora, segundo consta nos bastidores, são 
muitos os nomes ligados ao PSDB que fazem 
parte do segundo escalão, com destaque 
para a Secretaria de Estado do Planejamento, 
entre outras pastas importantes.

Os tucanos mais próximos ao ex-governa-
dor Aécio Neves condenam essa aproximação 
do partido com o Palácio da Liberdade por 
avaliarem que esse assunto tem um viés mais 
fisiológico. No dia a dia, os tucanos foram 
escolhidos pela população para ficarem na 
oposição. Portanto, fazer parte de um gover-
no ideologicamente distante dos preceitos 
preconizados pelo PSDB, é algo inaceitável 
para quem está hibernando neste período da 
política mineira.

com a saída de
João vítor Xavier,

o PsdB agora
tem 6 nomes,
um a menos
que o mdB

sávio souza cruz continua
sinalizando oposição ao governo
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Governador e presidente da ALMG
discutem temas de interesse de Minas

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema 
(Novo), e o presidente da Assembleia Legislati-
va, deputado estadual Agostinho Patrus (PV), 
reuniram-se na Cidade Administrativa, em Belo 
Horizonte, para discutir temas de interesse do 
Executivo e do Legislativo mineiro. Durante o 
encontro foi apresentado um estudo elaborado 
pelo governo que faz um comparativo entre o 
salário dos secretários estaduais de Minas e de 
outros estados, como Rio Grande do Sul, Paraná, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Goiás. 

No encontro, o deputado Agostinho se com-
prometeu a levar o comparativo para análise dos 
demais parlamentares da Casa. Cabe a Assem-
bleia analisar veto do governador a trechos da 
reforma Administrativa estadual, entre eles o que 
trata do pagamento de remuneração por parti-
cipação em conselhos aos secretários mineiros.

Zema ressaltou o trabalho conjunto de-
senvolvido junto à Assembleia, a harmonia 

existente entre os Poderes em Minas e as ações 
já implementadas pelo governo para superar 
as dificuldades. “A Assembleia tem sido grande 
aliada e vai nos ajudar muito. Temos conver-
sado sobre as questões financeiras e estamos 
avançando. Meu governo não será marcado 
por grandes obras, mas por mudanças. Estamos 
dando previsibilidade ao pagamento dos salários 
dos servidores estaduais, já pagamos 70% do 
13º do ano passado que não foi pago, fizemos 
acordo com os municípios e regularizamos os 
repasses constitucionais para as prefeituras. Não 
estamos fazendo medidas de gênio, mas o que 
qualquer manual de gestão pública mandaria 
fazer”, afirmou o governador. 

O governador ainda citou a atração de novos 
investimentos para o estado e a criação de 55 
mil vagas de emprego nos primeiros meses do 
ano. “Já deixamos claro para investidores que 
Minas é um estado que vai receber bem quem 

quer gerar empregos. Muita coisa ainda vai ser 
feita, ainda temos muitas lições, mas sabemos 
qual caminho trilhar”, completou. 

O presidente do Legislativo destacou o 
alinhamento entre governo e Assembleia na 
busca por soluções para os problemas estaduais 
e destacou o estudo com o comparativo entre os 
salários dos secretários estaduais de Minas e de 
outros estados.

“Os números são impressionantes. Os salá-
rios dos secretários em Minas são, em alguns 
casos, um terço do que recebem os secretários 
em outras localidades, além de que em todos 
esses estados que foram apresentados aqui, 
como Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Goiás, os 
secretários recebem, no mínimo, o dobro, além 
de jetons por participarem das empresas estatais 
estaduais. Vou levar esses números aos líderes na 
Assembleia e aos deputados da Casa”, pontuou. 

Agostinho salientou a harmonia entre os 
Poderes e as ações conjuntas realizadas. “O 
governador tem feito economias importantes 
e nós da Assembleia queremos contribuir, fazer 
as legislações que forem necessárias para que 
Minas possa deixar para trás essa crise e, quem 
sabe, nos próximos anos, trazer boas notícias, 
não só do número de empregos e de empresas 
que vêm para o estado, mas também em rela-
ção às contas estaduais, com o caixa em dia. 
Diferentemente do que acontece em outros 
estados, em Minas, Assembleia e governo estão 
do mesmo lado da mesa e enfrentando juntos 
os problemas”, finalizou.

deputado Agostinho Patrus e o governador romeu zema
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Concessão e duplicação de rodovias 
para MG estão próximas de acontecer

carlos viana:
“A BR-381 é essencial
para o nosso estado”
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vale x Brumadinho 
Os problemas causados pelo rompimento da barragem em 

Brumadinho estão longe de terminar. Agora, por exemplo, existem 
denúncias indicando que os prestadores de serviços da Vale estariam 
deixando de cumprir os compromissos com os fornecedores da 
cidade, especialmente, no que diz respeito aos hotéis e restaurantes. 

deputado x governador
Na opinião do deputado do MDB, sávio souza cruz, o gover-

nador de Minas, romeu zema (Novo), teria de ser mais proativo 
em sua incursão política para se tornar um líder nacional.

cena única. Em síntese, o parlamentar considera que o go-
vernador não precisa ter vergonha de ser político, mesmo porque 
fazer política é uma prática inerente em todas as democracias. 

Prestígio da Acminas
O auditório da ACMinas, no Centro de BH, ficou pequeno 

para abrigar as dezenas de empresários que foram prestigiar 
a reunião plenária da entidade na semana passada. Ou seja, 
o atual presidente e empresário, Aguinaldo diniz, demonstrou 
que tem prestígio.

Bolsonaro não agrada
O percentual de eleitores que classificam o governo de Jair 

Bolsonaro (PSL) como ruim ou péssimo subiu de 27 para 32%. Já 
o número de pessoas que consideram o governo ótimo ou bom 
caiu de 35 para 32%. A avaliação regular do governo também 
ficou em 32%. Os que não responderam somam 3%. A pesquisa foi 
feita pelo Ibope para a Confederação Nacional da Indústria (CNI). 
O índice de brasileiros que desaprovam a maneira de governar 
de Bolsonaro é de 48%, enquanto que a de aprovação é de 46%. 
A confiança da população também está abalada: os que não 
confiam no presidente somam 51% e os que confiam são 46%.

Apoio ao governo
Não há nada de concreto, mas segundo fontes ligadas à 

Assembleia Legislativa, os deputados da bancada estadual do 
MDB estariam mais flexíveis quando o assunto é o apoio aos pro-
jetos do governo do estado nos bastidores da Casa. A conferir...

montes claros imita Brasília
Comandando uma grande cidade como Montes Claros, 

onde há, inclusive, segundo turno nas eleições, o prefeito 
Humberto souto (PPS), agiu ao longo dos últimos 2 anos e 
meio bem ao estilo do presidente Jair Bolsonaro (PSL): não 
se preocupou em manter aquele esquema tradicional de pre-
servar uma bancada governista em apoio à sua administração 
no Legislativo. Aliás, ele sequer tem um líder de governo para 
defendê-lo. E, como está tudo dando certo, a população co-
meça a aplaudir a administração da cidade.  

secretário do Psd
O deputado federal diego Andrade foi convidado pelo 

presidente nacional do PSD, gilberto Kassab, a transferir a 
presidência da sigla em Minas para o prefeito Alexandre Kalil. 
No entanto, Kassab disse à imprensa: “diego está prestigiado, 
pois continuará como secretário-geral”. Eu, hein!?

cPi da vale
Se depender do relator da CPI, André quintão (PT), para 

apurar os motivos do rompimento da Barragem Córrego do 
Feijão, em Brumadinho, o episódio não ficará impune. Em 
sua avaliação, a Vale está agindo nos bastidores para evitar 
seu envolvimento de maneira pesada. “A mineradora não terá 
escapatória, a punição contra a empresa e seus dirigentes vai 
acontecer, podem apostar”, garante o parlamentar.  

cPi em neves
Em Ribeirão das Neves, um dos municípios mais pobres de 

Minas, outra CPI entra em cena para apurar possíveis irregu-
laridades nos contratos de concessão do transporte coletivo. 
O bicho vai pegar!

são Paulo em ruínas
Quando soube pela televisão que mais um viaduto havia 

sido fechado por conta de problemas estruturais, o diretor do 
Instituto de Estudos Avançados da USP, Paulo saldiva disparou: 
“A nossa quatrocentona está em ruínas”. Cruz credo, gente!

correios privatizados?
Ao assumir a presidência dos Correios, semana passada, o 

general da reserva, Floriano Peixoto, disse: “Estou chegando 
para fazer esta empresa se tornar ainda mais importante e 
maior”. Apenas para rememorar: quando era ministro da 
Secretaria-Geral da Presidência da República, o militar de-
fendia o projeto de privatizações do governo. Ou seja, a cada 
momento, uma opinião. Ave Maria, gente! 

comunicação do governo
Opinando sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro 

(PSL) em centrar sua comunicação nas redes sociais, o professor 
da PUC Goiás, marcos marinho, em debate na TV, lembrou que 
essa opção é contemporânea, mas não resolve. Ou seja, não 
ajuda a solucionar os problemas do governo. 

congresso x Planalto
Sem meias palavras, a jornalista cristiana lôbo ressaltou: 

“Dia a dia, o Congresso Nacional vem tomando o poder do 
Palácio do Planalto e essa decisão faz parte de um grupo forte 
de parlamentares que apoiam os presidentes do Senado e da 
Câmara Federal”. Na opinião da comunicadora, o acirramento 
do assunto, capaz de fazer fissuras entre os poderes, é iminente.
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Profissões do futuro: tecnologia obriga
mercado de trabalho a se reinventar

Mais um passo para a efetivação do Cadastro Positivo

A partir do dia 9 de julho mais um passo 
será dado para a implantação definitiva 
do novo Cadastro Positivo no país.  Nesta 
data será iniciada a inclusão automática 

de todos os consumidores acima de 18 anos que 
possuem CPF ativo, e que realizam transações 
financeiras, e empresas devidamente inscritas 
no CNPJ no Cadastro Positivo, que é um banco 
de dados que consolida o histórico de crédito de 
pessoas físicas e jurídicas, com informações sobre 
o cumprimento de obrigações financeiras, dos 
pagamentos de dívidas e contas de concessionárias 
de serviços. Com o Cadastro Positivo funcionando 
plenamente será possível identificar quem são os 
bons pagadores e democratizar a concessão de 
crédito a consumidores e empresas.

Sancionada pelo presidente da República em 
abril deste ano, a Lei do novo Cadastro Positivo vem 
regular e oficializar uma prática que existe desde 
2011 no Brasil, mas que até então tinha uma baixa 
adesão dos consumidores devido à burocracia 
necessária para se cadastrar. Prova disto, é que 
atualmente apenas cerca de 10 milhões de bra-
sileiros fazem parte do Cadastro Positivo, e com a 
adesão automática a expectativa é que o cadastro 
alcance 130 milhões de pessoas nos próximos anos. 

Com a nova Lei, o cadastro de bons pagadores 
seguirá a mesma regra que vale hoje para o ne-

gativo: as instituições poderão incluir informações 
no sistema sem autorização prévia dos clientes, 
passando os dados a serem inseridos de forma 
automática. Entretanto, a pessoa física ou jurídica 
poderá solicitar a retirada das informações a qual-
quer momento. O novo Cadastro Positivo traz ao 
país uma nova e abrangente forma de apuração do 
risco de crédito, assim como já é feito nos mercados 
mais avançados do mundo.

A expectativa é que a inclusão automática no 
sistema de bons pagadores já traga, como primeira 
medida, uma avaliação de crédito mais justa, pois 
ela passará a ser mais individualizada e assertiva, 
fazendo com que os consumidores sejam anali-
sados pelo seu histórico de pagamentos, ou seja, 
pelas contas pagas, e não apenas pelos compro-
missos que estão atrasados. Além disso, de acordo 
com o governo federal, a efetivação do cadastro de 
bons pagadores abrirá espaço para a entrada de 
R$ 1 trilhão na economia nacional. Desses, R$ 520 
bilhões irão para pequenas e médias empresas.

O novo modelo também favorecerá mais 
assertividade por parte do empresário nos pro-
cessos de concessão de financiamentos, emprés-
timos e compras a prazo. Isso tudo sem afetar 
a proteção de dados sensíveis e o próprio sigilo 
bancário que permanecem preservados, como 
todas as demais exigências previstas no Código 

de Defesa do Consumidor (CDC). Outro ponto 
importante é que as informações do histórico de 
pagamentos dos consumidores que constarem 
no banco de dados serão utilizadas exclusiva-
mente para subsidiar a análise de crédito, não 
podendo ser usadas para outras finalidades.

Na prática o mercado terá mais condições 
de avaliar qual o peso dado às informações de 
inadimplência em comparação com o histórico 
de pagamento. Isso permitirá uma visão completa 
dos consumidores, possibilitando acesso ao crédito 
ou a condições mais favoráveis, além de estimular 
a competição entre as empresas desse mercado, 
como instituições financeiras, cooperativas de 
crédito, fintechs e varejo. 

Para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL/BH), a implantação definitiva do 
Cadastro Positivo no país irá contribuir para moder-
nizar o sistema financeiro do Brasil, e favorecerá a 
democratização do acesso ao crédito e a redução 
das taxas de juros, além de fomentar o crescimento 
da economia. Acreditamos que a partir de agora 
os clientes serão avaliados de uma forma mais 
abrangente, considerando todo seu histórico de 
pagamentos, e não apenas uma restrição pon-
tual. Com isso o acesso ao crédito será ampliado, 
incluindo pessoas que até o momento não tinham 
a chance de fazer parte desse mercado.

A tecnologia fez desaparecer 
algumas profissões, mas tam-
bém criou diversas outras. Isso 

comprova que o mercado de trabalho 
está em constante mudança e exigindo 
profissionais capacitados para suprir 
as novas demandas. Uma projeção do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Indus-
trial (Senai) aponta o surgimento de 30 
ocupações em oito diferentes áreas nos 
próximos anos. A maior parte delas está 
relacionada à internet como engenheiro 
de cibersegurança, técnico em informa-
ção e automação, mecânico de veículos 
híbridos e projetista para tecnologias 3D. 

De acordo com Márcio Guerra, ge-
rente da área de estudos e prospectivas 
do Senai, a tendência é que as profissões 
manuais e rotineiras percam sua relevân-
cia. “As ocupações de base cognitiva, ou 
seja, que requerem mais capacidade 
analítica, resolução de problemas, plane-
jamento de soluções e interpretação de 
dados, terão mais valor para o mercado”.

Toda essa transformação é devido à 
chamada Indústria 4.0 ou 4ª Revolução 
Industrial. “Ela é baseada em um pro-
cesso de mais automação dos processos 
produtivos, que tendem a se tornar mais 
eficientes, autônomos e customizáveis. 
É uma integração do mundo físico e 
tecnologias digitais”, explica.

A área automotiva está entre os seg-
mentos que mais preveem impactos da 
Indústria 4.0. O estudo do Senai mostra 
que quatro novas ocupações devem sur-
gir, como mecânico de veículos híbridos, 
mecânico especialista em telemetria, 
programador de unidades de controles 
eletrônicos e técnico em informática 
veicular. A projeção é que, nos próximos 
10 anos, 31% a 50% das empresas do 
setor demandem essas especialidades.

O segmento de tecnologias da in-
formação e comunicação (TICs) é mais 

uma área que deve sofrer mudanças 
significativas e novas profissões tam-
bém devem aparecer nesse mercado. 
Conforme a pesquisa, 11% a 30% das 
empresas vão demandar analista de 
Internet das Coisas (IoT), engenheiro de 
cibersegurança, analista de segurança 
e defesa digital e especialista em Big 
Data. Já para engenheiro de softwares, 
31% a 50% vão buscar por esse profis-
sional na próxima década.

Guerra acrescenta que o setor de 
alimentos e bebidas deve fazer surgir o 
profissional especialista em aplicação 
de embalagens. “As empresas querem 
produtos diferentes, não apenas em 
seu design, mas também em sua 
capacidade de armazenamento e dura-
bilidade”. Ele diz que a construção civil 
também deve passar por mudanças e 
a criação de ocupações como técnico 
em automação predial e técnico de 
construção seca. “É um sinal para 
que as pessoas empregadas busquem 
aperfeiçoamento”.

Para quem pensa em escolher 
uma ocupação ou já está inserido no 
mercado, ele salienta que nunca deve 
se acomodar. “Isso porque o processo 
de mudança é contínuo e estar atento 
as novas tendências é importante, bus-
cando não apenas ingressar em algum 
trabalho, mas também permanecer e 
avançar na carreira profissional”, finaliza.

A estudante Larissa Carvalho está 
no 7º período do curso de ciência da 
computação e pretende fazer espe-
cialização para ser cientista de dados. 
“Sempre tive interesse por essas áreas 
de tecnologias. Acredito que o tema não 
é muito conhecido, mas deve se tornar 
uma das profissões mais relevantes e 
valorizadas pelas empresas no futuro”. 
Ela explica que o papel desse profis-
sional é coletar, analisar e organizar 
informações, visando identificar quais 
são as novas tendências para que uma 
empresa possa alcançar os melhores 

resultados. De acordo com o site Love 
Mondays, o salário nessa área pode 
variar entre R$ 10 a R$ 15 mil.

João Lucas Guedes não teve dúvi-
das ao escolher qual carreira seguir. 
O rapaz está finalizando a graduação 
em engenharia mecatrônica. “É uma 
área que me identifico e penso em 
atuar na indústria automobilística. O 

curso me exige muito conhecimento 
em física, matemática e computação. 
É uma mistura de engenharia mecâni-
ca e eletrônica”. O salário médio varia 
de R$ 4 até R$ 7 mil. “Como é um 
setor ligado à inovação tecnológica, 
é preciso estar atualizado e atento 
às novidades que vão surgindo no 
mercado”, finaliza.

indústria 4.0 será a responsável pela criação de 30 novas ocupações nos próximos anos

Automotivo

• Mecânico de veículos híbridos

• Mecânico especialista 
em telemetria

• Programador de unidades de 
controles eletrônicos

• Técnico em informática veicular

construção civil

• Integrador de sistema de 
automação predial

• Técnico de construção seca

• Técnico em automação predial

• Gestor de logística de canteiro 
de obras

• Instalador de sistema de 
automação predial

tecnologiAs dA inFormAção 
e comunicAção

• Analista de IoT (Internet das 
Coisas)

• Engenheiro de cibersegurança

• Analista de segurança e defesa 
digital

• Especialista em Big Data

• Engenheiro de softwares

químicA e PetroquímicA

• Técnico em análises químicas 
com especialização em análises 
instrumentais automatizadas

• Técnico especialista no de-
senvolvimento de produtos po-
liméricos

• Técnico especialista em reci-
clagem de produtos poliméricos

Alimentos e BeBidAs

• Técnico em impressão 
de alimentos

• Especialista em aplicações de TIC 
para rastreabilidade de alimentos

• Especialista em aplicações de 
embalagens para alimentos

têXtil e vestuário

• Técnico de projetos de produtos 
de moda

• Engenheiro em fibras têxteis

• Designer de tecidos avançados

máquinAs e FerrAmentAs

• Projetista para tecnologias 3D
• Operador de High Speed Ma-
chine
• Programador de ferramentas 
CAD/CAM/CAE/CAI
• Técnico de manutenção em 
automação

Petróleo e gás

• Especialista em técnicas de 
perfuração
• Especialista em sismologias e 
geofísica de poços
• Especialista para recuperação 
avançada de petróleo

novas ocupações
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construtoras em apuros
Consta no meandro empresarial que grande parte das cons-

trutoras de Belo Horizonte, inclusive as que constroem apenas 
apartamentos de luxo, estão com dificuldades financeiras. Vale 
dizer que a crise veio e atingiu a todos.

monstro sem importância
Nos corredores do Congresso Nacional circulam comentários 

de que o ministro da Justiça, sergio moro, gostaria de influenciar 
na escolha do nome do futuro procurador-geral de Justiça, mas 
o Palácio do Planalto sequer quis ouvir suas ponderações.  

Jornalista x moro
Ao participar do Programa Mundo Político, na TV Assem-

bleia, o jornalista carlos lindenberg disparou: “O ministro 
sergio moro age com tanta desenvoltura nos bastidores do 
poder, em Brasília, que até parece ter participado das eleições”. 
O comunicador ainda fez uma indagação: “Já imaginaram um 
homem desses com mandato eletivo?”, finalizou.  

zema se popularizando
Depois de aparecer sem avisar ao restaurante Maria das 

Tranças, em Belo Horizonte, o governador romeu zema (Novo) 
planeja fazer visitas como essa em breve. Mesmo porque o chefe 
do Executivo foi bem recebido quando almoçou no local.

Apoio às reformas 
Depois de manter contatos em Brasília, o consultor político 

gaudêncio torquato afirma que os projetos de reforma, para fa-
cilitar a delação da crise econômica, começam a ser tocados pelo 
Congresso Nacional. Ele acrescenta que isso acontece pelo fato 
do Palácio do Planalto oscilar demais sobre temas complexos. 

capital da crise
Senadores e deputados de oposição, ao circularem pelos 

corredores do Congresso Nacional, fazem todo tipo de observa-
ção. E, para infernizar ainda mais o grupo palaciano, concluem 
que, atualmente, Brasília vive uma crise por semana. Eles 
acrescentam que, por conta dessa realidade, ninguém sabe 
qual o futuro do atual mandatário brasileiro.

sem liturgia
“O presidente Jair Bolsonaro (PSL) precisa ter mais calma 

ao tomar e anunciar suas decisões. Ele, em minha opinião, 
deveria ter um traquejo maior até por causa da liturgia do cargo 
que ocupa”. Opinião da professora de Relações Internacionais 
da USP, maristela Basso.

Analisando a lava Jato
Relativamente aos reflexos da Operação Lava Jato no 

mercado brasileiro, o jornalista marcelo tas garante: “O país 
é maior do que essa operação. Tanto que os grandes negócios 
continuam acontecendo nas diferentes regiões. Graças ao 
esforço dos empresários sérios e do povo brasileiro”, disse.

Problemas à vista
 “Com expectativa de um crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB) de apenas 0,93%, o Brasil dificilmente tem condi-
ções de conter a crise financeira deste ano”. Essa é a avaliação 
feita pelo jornalista João Borges. 

Apoio do governador
Em Brasília, há pessoas com lápis e papéis nas mãos para 

avaliar quantos votos o governador mineiro, romeu zema 
(Novo), conseguiria entre os 53 deputados federais do estado 
na votação da reforma da Previdência. Um assunto complicado...

dinis fora da política
O ex-presidente da Assembleia, dinis Pinheiro, tem deixado 

claro aos interlocutores, com quem ainda mantém contato, que 
não almeja voltar à vida publica. No momento, ele estaria se 
dedicando a reorganizar sua vida familiar.
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almg.gov.brSaiba mais

Isso é Minas Gerais. Isso é Minas demais.

Os mineiros têm 135 bilhões* de reais a receber do Governo Federal.

Com esse acerto de contas, Minas quita sua dívida de 87,2 bilhões** e terá 
a receber 47,8 bilhões. Desses, 33,6 bilhões são dos municípios.

Agora, a Justiça decidiu que essa conta deve ser paga, e a União terá que 
compensar o estado de Minas e seus municípios por todas as perdas de 
arrecadação causadas pela Lei Kandir.

Essa é uma decisão importantíssima para a retomada do desenvolvimento 
do nosso estado. 

*Estimativa do Poder Executivo/MG sobre o valor que deixou de ser arrecadado entre 1997 e 2015 em 
decorrência da Lei Kandir.  
**Fonte: Balanço Geral do Estado/dezembro 2016.
 

A Assembleia Legislativa 
busca caminhos para 
Minas superar a crise.

minas gerais é o terceiro estado que
mais consome pornografia no Brasil

Segmento fatura mais de R$ 180 milhões por anoSegmento fatura mais de R$ 180 milhões por ano

A indústria pornográfica 
não decepciona “na hora 
h”: de acordo com dados 
do Pornhub, portal que 

funciona como um YouTube de porno-
grafia, o Brasil ocupa a 8ª posição no 
ranking dos países que mais acessam 
o site. E, de acordo com números ob-
tidos com exclusividade pelo edição 
do Brasil da produtora Brasileirinhas, 
Minas Gerais (10,32%) é o terceiro 
estado que mais acessa a página, 
ficando atrás apenas de São Paulo 
(29,07%) e Rio de Janeiro (11,18%). 

Atualmente, o serviço que pro-
duz mensalmente 4 filmes e conta 
com quase 20 mil assinantes ativos, 
com um ticket médio de R$ 33,51, 
fatura apenas nessa modalidade 
R$ 670.200 por mês. Além disso, a 
produtora também arrecada com o 
licenciamento de seus produtos.

No site brasileirinhas.com.br, o 
perfil de pessoas que pagam para 
ter acesso a esses produtos são 
84% de homens e 16% de mulheres, 
sendo que 45% dos usuários estão 
entre 18-24 anos; 28% entre 25-34 
anos; 15,5% entre 35-44 anos; 
5,12% entre 45-54; 4,25% entre 55-
64; e 2,13% tem mais de 65 anos. 

O dono da produtora de filmes 
eróticos, Clayton Nunes, conta que 
a chegada da internet mudou a 
forma de produzir filmes pornôs. 
“Paramos de lançar DVD em 2012. 
Hoje nosso serviço é tipo uma Netflix, 
no qual as pessoas pagam uma 
mensalidade para terem acesso aos 
filmes que produzimos. Além disso, 
temos também o reality show A Casa 
das Brasileirinhas (acasadasbrasilei-
rinhas.com.br), onde os internautas 
podem acompanhar as nossas atri-
zes por uma semana e gravamos os 
filmes com transmissão ao vivo pela 
internet. Oferecemos também a pos-
sibilidade dos fãs poderem conversar 
via chat com elas”. 

Em relação ao reality A Casa das 
Brasileirinhas, o número de visitantes 
mulheres aumenta bastante (44%), 
com 6 mil assinantes e uma média 
de 1 mil visualizações diárias. “Para 
chegar ao formato de hoje, passa-
mos por muitos processos. Tivemos 
que adequar alguns custos, princi-
palmente com famosos, pois com a 
internet, a pirataria aumentou e não 
era mais viável gastar uma fortuna 
com os filmes. Chegamos a um equi-
líbrio para manter a qualidade das 
produções, mas sem pagar aqueles 
cachês altos para as celebridades”. 

Nunes conta que uma atriz rece-
be, aproximadamente, R$ 3 mil por 
uma semana de trabalho e o ator 
R$ 500 por 2h. “Não há como negar 
que tivemos uma queda no fatura-
mento. Caímos de 50 funcionários 
para 13 colaboradores, porém, 
ficou mais fácil trabalhar. Na época 
do DVD, eram muitos funcionários 
envolvidos na logística, venda, por-
centagens a representantes, custos 

de cobranças, etc. Agora, esses 
gastos acabaram e conseguimos 
fazer o filme e, na próxima semana, 
ele está no nosso site de streaming”.

monopólio global 

De acordo com informações da 
coluna do Ricardo Feltrin, no site 
UOL, o Grupo Globo é quem detém 
praticamente o monopólio de 
conteúdo erótico-pornô no Brasil, 
seja por acesso linear ou compra 
on demand (vídeo sob demanda 
ou a pedido). Esse segmento mo-
vimenta, por ano, R$ 180 milhões.   

Apenas em filmes vendidos on 
demand, os canais pornôs do gru-
po faturaram aproximadamente 
R$ 72 milhões no ano passado, 
o que equivale a cerca de 4,5 mi-
lhões de filmes avulsos comprados 
via plataforma Now.  Esse valor é o 
mesmo informado pelos canais da 
Globosat em 2015. 

Já na televisão fechada, pra-
ticamente todos os canais do 
segmento pertencem a Globo, 
como o Sexy Hot, PlayboyTV, SH 
Rapidinhas, Venus, Sextreme, For 
Man e Brazzers, entre outros e eles 
faturam cerca de R$ 96 milhões 
anuais.

Além desses artigos, a empre-
sa também ganha dinheiro com 
chats e contos eróticos no portal 
Sexy Hot e com vendas avulsas 
em SMS, MMS e outros produtos 
móveis (para celular, por exem-
plo). Esses itens renderam cerca 
de R$ 1 milhão de negócios no 
ano passado.

Nunes afirma que esse mer-
cado está monopolizado pelo 
canal Sexy Hot. “Eles já possuem 
todos os canais adultos da grade 
da Net e Sky (operadoras de te-
levisão fechada). Inclusive, o seu 
faturamento é superior a R$ 15 
milhões por mês”.

entrevista com mia linz

O edição do Brasil conversou com Mia Linz, uma das
atrizes pornôs brasileiras mais procuradas na internet.

como e quando você se envolveu com o mercado pornográfico?  
Sempre recebia proposta até que um dia aceitei e gostei da experi-
ência. Vendi minha empresa e fiquei só com alguns investimentos, 

mas fiz tudo isso depois de conversar e receber o apoio da minha família.

1

quais são os requisitos para uma atriz ser reconhecida como 
você é?  
Uma atriz é uma figura pública de um produto comercial e, como 

tal, deve se comportar e se apresentar. O nome Mia Linz é uma marca 
registrada, com um site oficial e canais de mídia social. E isso tudo é 
muito importante para uma valorização, principalmente, no mercado 
estrangeiro, no qual são intolerantes com atrizes envolvidas em polêmi-
cas religiosas, policiais ou brigas pessoais. Cada post de fotos, vídeos ou 
comentários em redes sociais é levado em consideração por produtoras 
e agências europeias e americanas que, por meio da imagem e popula-
ridade da pornstar, vai vender seu filme e divulgar a sua marca.

5

qual é a média do cachê para um filme?  
No pornô existe cena e filme. Nesse caso, a diária de um filme pode 
variar de R$ 1.000 a R$ 3.000 e, na Europa, esse valor é 4 ou 5 

vezes mais e em euros.

3

como funciona o set de filmagem?  
Isso é relativo, mas é basicamente o mesmo de um filme conven-
cional, com uma equipe de profissionais e equipamentos.

4

quantos filmes você já fez?  
Eu não consigo contabilizar o número porque são muitos, tanto 
dentro quanto fora do Brasil.

2

loraynne Araujo
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O perfil de pessoas
que pagam para
ter acesso a esses
produtos são 84%
de homens e 16%
de mulheres

mais sinergia entre governo
estadual e a indústria mineira

Os vice-presidentes regionais 
da Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg) 
participaram da reunião do Con-
selho de Política Econômica na 
sede da entidade, em BH. Junto 
do subsecretário de Estado de 
Desenvolvimento Regional, Fer-
nando Passalio, eles debateram 
propostas para ampliar o diálogo 
entre o governo estadual e o setor 
industrial mineiro.

Flávio Roscoe, presidente da 
Fiemg, ressaltou que o gover-
no estadual tem nas mãos um 
grande desafio, mas também 
amplas oportunidades. “Precisa-
mos focar na desburocratização, 
simplificação e redução de todos 
os encargos, como as obrigações 
acessórias”, pontuou. 

O líder industrial afirmou que a 
Fiemg tem como missão melhorar 
o ambiente de negócios em Minas 
Gerais. “Se o estado tiver celeri-
dade nas respostas e eficiência, 
nós multiplicaremos a capacidade 
de atrair e reter investimentos”, 
afirmou.

Passalio apresentou o cenário 
econômico mineiro, as priorida-
des do governo e os resultados 
já obtidos. Ele ressaltou o déficit 
orçamentário, em torno de R$ 15 

bilhões e a grave crise fiscal. “O 
objetivo é estreitar a relação com 
a Fiemg e as lideranças regionais, 
para que elas possam ajudar o 
governo na construção de uma 
agenda propositiva, customizada 
por região, efetiva no que tange a 
geração de emprego e renda e re-
tomada do crescimento econômico 
do nosso estado”, disse.

Segundo Tadeu Monteiro, pre-
sidente do Conselho de Política 
Econômica da Fiemg, Minas é 
um estado heterogêneo no de-
senvolvimento e a participação 
dos vice-presidentes regionais da 
entidade, de forma proativa, é im-
portante para o desenvolvimento 
de soluções pelo governo estadual. 
“Nós temos 11 regionais, sendo 
cada região com as suas peculia-
ridades, e ninguém melhor que 
quem está na ponta, no dia a dia, 
para conhecer os problemas e as 
oportunidades. Os vice-presidentes 
são peças fundamentais para que a 
gente construa bons projetos para 
que o desenvolvimento aconteça”, 
ressaltou.

O objetivo
é estreitar a
relação com
a Fiemg e as

lideranças
regionais

Flávio roscoe: “Precisamos focar na desburocratização, simplificação e redução de todos os encargos”
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http://brasileirinhas.com.br/
http://acasadasbrasileirinhas.com.br/
http://acasadasbrasileirinhas.com.br/
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Email: acir.antao@ig.com.br

D A   C O C H E I R A

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

mAis umA do zemA - Ninguém duvida que nosso governador 
recebeu um estado falido. No entanto, ele acha que tudo deve ser 
resolvido com a venda das estatais que os mineiros conseguiram 
construir ao longo dos anos. Poucos sabem, incluindo Zema (Novo), 
que no início dos anos 1950, Minas não se desenvolvia porque não 
tinha energia elétrica. Zema não deve saber que Belo Horizonte 
perdeu a Cidade Industrial, porque a empresa de energia que era 
concessionária na capital, a Companhia Força e Luz de Minas Gerais, 
não tinha capacidade geradora para suprir as necessidades das in-
dústrias que deveriam se instalar no polo e, por isso, foi doada para 
o município de Contagem, onde a usina hidrelétrica de Gafanhoto, 
em Divinópolis, era responsável pela energia. Zema não sabe que 
JK, tão logo assumiu o Governo de Minas, em 1951, criou a Cemig. A 
empresa, que cresceu com o suor de todos, hoje, é uma das maiores 
do Brasil em geração e distribuição de energia. De repente, Zema acha 
que vai resolver todos os problemas de caixa do estado vendendo a 
companhia. Justo ela, que gera dinheiro para o caixa de Minas e tem 
como prática adiantar, não só a arrecadação de ICMS, como também 
parte dos dividendos que o Estado tem direito ao final de cada ano 
fiscal. Ou seja, a Cemig manda dinheiro para os cofres o ano todo.  Há 
um dispositivo constitucional que prevê que qualquer empresa pública 
de Minas, notadamente a Cemig, a Copasa e a Codemig, só podem 
ser vendidas depois de passar pelo crivo de um plebiscito, ou seja, 
todos os mineiros deverão dizer se concordam ou não com a venda.

reeleição
O prefeito de BH Alexandre Kalil (PSD) já está em campanha e visi-

tando moradores na periferia. O seu mote será a saúde, área que 
melhorou em sua gestão. Ele, outro dia, visitou uma idosa que é 

sua fã e a presenteou com uma camisa do Cruzeiro. Política faz coisas!

lulA nAs redes sociAis – Circula pelo Whatsapp, um vídeo 
no qual o ex-presidente Lula (PT), em conversa com o jornalista 
americano Glenn Greenwald, do site Intercept Brasil, solicita uma 
investigação do jornalista sobre o ex-juiz Sergio Moro e o procura-
dor federal Deltan Dallagnol. A conversa faz parte de uma entre-
vista, consentida pelas autoridades judiciárias, do petista para o 
jornalista. Era tudo que a defesa do ex-presidente precisava para 
solicitar que todos os julgamentos feitos pelo juiz fossem conside-
rados nulos e, assim, libertar Lula da prisão. É bom lembrar que o 
julgamento feito por Moro passou pelo Tribunal Federal Regional 
de Porto Alegre e pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília e 
todos confirmaram a sentença.

Bolsonaro (PSL) mandou as autoridades serem duras com 
o sargento da Aeronáutica que foi mula para entregar droga na 
Espanha. Ele levava 39kg de cocaína em sua mala. Espera-se 
que ele perca o posto na força aérea e seja preso pela Polícia 
Civil brasileira.   

mauro tramonte (PRB), “dublê de apresentador” de te-
levisão e deputado estadual, anunciou a transferência de seu 
domicílio eleitoral de Poços de Caldas para Belo Horizonte. 
Os 516 mil votos podem lhe garantir a legenda do PRB para 
disputar a prefeitura da capital. 

Falando em Prefeitura de Belo Horizonte, outro nome co-
gitado para disputar o cargo é o do ex-prefeito Marcio Lacerda.
Ele seria candidato pelo PTB.
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domingo, dia 30 de junho 
Ex-deputada Maria Elvira
Cleonice Brant
Mônica Vasconcelos

segunda-feira, dia 01 de julho
Eduardo Magalhães Pinto
Dª  Maria Isabel, esposa de Orlando Vaz
Ex-deputada Maria Olívia
Deputado Agostinho Patrus Filho, presidente da Assembleia de Minas
Ex-deputado Dilzon Melo

terça-feira, 02
Ex-ministro Pimenta da Veiga
Patrícia Lamounier
Ex-deputado Roberto Luiz Soares
Maurício da Cunha Peixoto – Assembleia Legislativa
Ênio Lima – narrador Esportivo da Rádio Itatiaia 
Diego Santiago – Edição do Brasil

quarta-feira, 03
Francisco Domingo 
Ex-deputado Rômulo Veneroso
Vereador Rubens Campos - Contagem

quinta-feira, 04
Lúcia Maria de Resende
Radialista e músico Marino Araújo

sexta-feira, 05
Terezinha Biondini
Thiago Mendonça Cançado

sábado, dia 06  
Emerson Almeida
Geraldo Elízio
Helena Diniz - 102 anos

donA onete FAz sHow no sesc PAllAdium
Cantora se apresenta canções do CD Rebujo em 04/06 no Grande Teatro
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dona onete

No dia 4 de julho, o Sesc 
Palladium recebe a can-
tora Ionete da Silveira 

Gama, mais conhecida como 
Dona Onete. A convidada apre-
sentará o show com canções de 
seu terceiro CD intitulado Rebujo. 
Com 11 músicas o álbum reforça 
os discursos exaltando as belezas 
amazônicas, a explosão de cores 
e sabores paraenses, e o amor 
com seus encantos e desencantos. 
Tudo do jeitinho chamegado que 
só Dona Onete sabe cantar e en-
cantar. Os ingressos custam R$50 
(inteira - 1º lote) e R$60 (inteira 
- 2º lote). Os trabalhadores do co-
mércio de bens, serviços e turismo 
têm 60% de desconto no valor da 
inteira, limitado a 200 ingressos.

Munida de novas canções, 
fel iz da vida, e sempre bem 
acompanhada por sua banda 
capitaneada pelo pesquisador, 
produtor e bastião da guitar-
rada, Pio Lobato, e também JP 
Cavalcante nas percussões ama-
zônicas, Breno Oliveira no baixo, 
Vovô Batera e Marcos Sarrazin 
nos teclados e sopros. 

sobre dona onete

Dona Onete é a simpática e 
serelepe cantora e compositora pa-
raense que completou 80 anos em 
18 de junho, nascida em Cachoeira 
do Arararí. Foi Professora de Histó-
ria durante 25 anos, Secretária de 
Cultura e Fundadora de grupos de 
dança e música regional como o “Ca-
narana”, na cidade de Igarapé-Miri, 
reduto tradicional de boa música. 
Atualmente, ela segue compondo 
(tem mais de 300 composições) de 
maioria boleros e tantas outras no 
gênero “carimbo chamegado”.

Participou de importantes 
grupos folclóricos como o “Raízes 
do Cafezal” e do grupo pop com 
raízes regionais “Coletivo Radio 
Cipó” e no cinema interpretou uma 
cantadora de carimbó no filme “Eu 
receberia as piores notícias dos 
seus lindos lábios”, estrelado por 
Camila Pitanga.

cooking show

No dia 3 de julho os belo-
-horizontinos terão oportunidade 

única, não só assistir Dona Onete, a 
sensação da música brasileira, mas 
também experimentar a deliciosa 
culinária paraense preparada por 
ela. Além do show, a rainha do 
carimbo chamegado, que vem 
tocando e encantando nas pistas 
e palcos mundo afora, vem apre-
sentar um novo espetáculo, desta 
vez, culinário. É um cooking show, 
uma experiência gastronômica em 
que ela cozinha, conta histórias e 
serve delícias do Pará em recei-
tas únicas desenvolvidas por ela 
mesma. Tudo acompanhado de 
um divertido bate-papo sobre as 
maravilhas da cultura e da mesa 
amazônica.

A Cozinha Maravilhosa de Dona 
Onete começa com o preparo dos 
pratos numa viagem afetiva e cul-
tural pelo interior da Pará durante 
a feitura das comidas. Ao término, 
jantar servido a todos. No menu, 
“Peixada ao Molho Caboclo” de 
prato principal e “Pudim Parauara” 
para adoçar ainda mais a noite. E 
claro, não vai faltar aquela cacha-
cinha de jambu maravilhosa para 
deixar a boca dormente.
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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.

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.

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.

síndrome de Burnout:
quando trabalhar adoece

30% dos brasileiros
sofrem com a doença

A jornalista Camila Rodrigues* é 
mãe de dois filhos e quando o 
caçula nasceu, ela e o marido 
decidiram que, para participar 

mais da vida deles, seria interessante que ela 
trabalhasse em casa. Não demorou e Camila 
começou a sentir um esgotamento. O corpo e 
a cabeça doíam. Além disso, o peito acelera-
va, sentia falta de ar e as crises de ansiedade 
apareceram, mas acreditava que era apenas 
cansaço pelas demandas do dia a dia.

No entanto, Camila não conseguia fazer 
mais nada. Nem ser assessora de imprensa, 
nem mãe e dona de casa. “Minha imunidade 
começou a despencar e só a ideia de levantar 
da cama já me fazia ter uma crise de choro. Eu 
brigava com o meu marido e com meus filhos 
e, um dia, os sintomas foram tão fortes que fui 
parar no hospital. Após uma bateria de exames, 
veio o diagnóstico: síndrome de Burnout”.

Caracterizada como o esgotamento 
extremo no ambiente de trabalho, a doença 
já acomete 30% da população brasileira, 
o que equivale a 100 milhões de pessoas. 
Recentemente, a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) oficializou a síndrome como 
crônica e a incluiu na Classificação Interna-
cional de Doenças (CID-11), que entrará em 
vigor em 1º de janeiro de 2022.

Dados da Secretaria de Especial de Pre-
vidência e Trabalho apontam um aumento 
de 114,80% na procura de benefícios de 
auxílio-doença com a CID 10 Z73 - na qual 
a síndrome era qualificada como problema 
relacionado à organização do modo de vida. 
Estima-se que, no Brasil, a falta de produtivi-
dade causada pela exaustão gere um prejuízo 
de 3,5% no Produto Interno Bruto (PIB).

O psicólogo Rodrigo Casemiro escla-
rece que as condições de trabalho são as 
principais causadoras do Burnout. “A Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê 
que a gente tenha determinadas horas tra-
balhadas. Mas não existem regras quanto às 
circunstâncias que o trabalhador é colocado, 

nem sobre os equipamentos que ele usa ou 
qualquer situação que possa gerar estresse. 
Por exemplo, o WhatsApp, atualmente, se 
tornou uma extensão do mundo corpora-
tivo. Depois que você foi embora, o chefe 
passa uma demanda pelo aplicativo ou te 
manda um link no Facebook e o funcionário, 
com receio de ser mandado embora, não 
se impõe. Com isso, vem o estresse, não só 
pela jornada de trabalho, mas pela carga 
emocional”, ressalta.

A origem do Burnout ainda é desco-
nhecida. Segundo ele, por muito tempo se 
responsabilizou o funcionário por não saber 
colocar limites, se organizar ou administrar o 
tempo. “Hoje, entende-se que existe um ex-
cesso de trabalho do mundo moderno, uma 
necessidade de agilidade da informação e 
realização do serviço. Porém, pode ser desde 
a dificuldade do funcionário em se impor, até 
o chefe que não sabe seus limites e acaba 
praticando um assédio moral”.

Casemiro elucida que, de fato, o 
Burnout pode afastar uma pessoa da 
empresa. “A avaliação é feita por uma 
equipe médica, a psicologia entra no 
tratamento. A patologia é incapacitante 
porque a pessoa adoece e podemos fazer 
a analogia do corpo humano com uma 
máquina que vai trabalhando e, sem 
manutenção, dá pane”. 

O psicólogo acrescenta que, culturalmen-
te, as pessoas tendem a acreditar que o es-
gotamento pode ser taxado como preguiça, 
mas são coisas distintas. É exatamente o que 
sente Camila. “As pessoas não entendem, 
principalmente, porque trabalho em casa e 
não tenho chefe. Elas acham que é exagero 
e que não tenho motivos para chegar nesse 
nível de exaustão. Tento levar numa boa, 
fui medicada recentemente e, por muitas 
vezes, me sinto prostrada e dopada, mas 
quero melhorar”.

Atenção aos sinais
Os principais sintomas são can-

saço, dores de cabeça, no peito ou 
muscular, palpitação, alteração na 
pressão, no sono ou no intestino e 
suor excessivo.

Criar hábitos mais saudáveis também 
pode ajudar. “As pessoas tendem a buscar 
escape no cigarro, bebida ou em outros vícios 
que prejudicam ainda mais. O ideal é buscar 
formas de quebrar a rotina: ler um livro, fazer 
um passeio, assistir a uma série e se envolver 
em atividades que dão prazer. Fora do tra-
balho, o trabalhador deve se desconectar do 
mundo corporativo”.

Uma dica simples para 
aliviar o estresse é colocar 
lembretes no celular para 
que, durante o dia, a pes-
soa se levante, estique o 
corpo, beba um copo de 
água. Além disso, para 
quem trabalha na frente do 
computador, o ideal é que 
tire alguns minutos e olhe 
o horizonte para descansar.

consequências
O Burnout tem sido comparado com a 

síndrome de Karoshi, que mata cerca de 2 mil 
pessoas por ano no Japão. Estima-se que, por 
lá, 70% das pessoas estejam acometidas com 
a patologia. “O conceito das duas síndromes 
são semelhantes. O Burnout também pode 
levar à morte devido às consequências. A 
pessoa pode ter uma hipertensão, sofrer um 
ataque cardíaco ou ter um AVC”.

Para Casemiro, o Brasil está criando 
uma bola de neve. “No Japão, a cultura do 
trabalho é muito forte e eles não têm limites. 
Por aqui, com o atual governo facilitando o 
trabalho informal, o trabalhador fica mais 
vulnerável e isso é um forte indício para 
mais casos do Burnout. Criou-se uma cultura 
delicada de pressão psicológica no mercado”, 
conclui. 

*A pedido, o nome da personagem foi alterado.

tratamento
O esgotamento profissional tem cura e o 

tratamento visa combinar vários fatores. “Psi-
coterapia, para que a pessoa aprenda a lidar 
com o próprio jeito, a forma como trabalha 
e se dedica às atividades. Em alguns casos, 
orientação jurídica para que ela entenda 
que está em uma situação de assédio moral. 
Além das medicações, como antidepressivo, 
ansiolítico e, em algumas questões, trata-
mento clínico, visto que o Burnout pode trazer 
consequências físicas”, explica o psicólogo.

dica

Patologia é caracterizada pelo esgotamento no ambiente de trabalho
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Obesidade infantil e
o uso excessivo de telas

É fato que a obesidade 
infantil é um problema 
alarmante. A Organi-
zação Mundial de Saú-

de (OMS) estimou que são 42 
milhões de crianças obesas no 
mundo, considerando apenas 
as que têm 5 anos ou menor de 
idade. Além disso, acreditam que 
até 2022 existirão mais crianças 
obesas do que abaixo do peso.

É alarmante ou não é? E o 
mais complexo disso é que as 
causas da obesidade infantil são 
variadas, a começar por uma 
alimentação rica em açúcares e 
gorduras, a aspectos genéticos. 
Além disso, o mundo moderno 
tem um outro fator de risco que 
deve ser considerado. São os 
dispositivos eletrônicos, como 
celulares, tablets, televisão e 
computadores, que também são 
grandes vilões por acarretar no 
sedentarismo.

Apesar do consumo de telas 
ser cada vez mais frequente 
no mundo inteiro, esse hábito 
está tornando as crianças mais 
sedentárias. Segundo a OMS, 
80% dos adolescentes não são 
suficientes ativos fisicamente. 
De acordo com o estudo Seden-
tary Behaviors in Today’s Youth: 
Approaches to the Prevention 
and Management of Childhood 
Obesity: A Scientific Statement 
From the American Heart Asso-
ciation, publicado no periódico 
American Heart Association, o 
excesso de tempo que as crianças 
têm estado em frente às telas 
estão diretamente ligadas ao 
sobrepeso e a obesidade.

Os números são preocupan-
tes e apontam para uma grande 
possibilidade de que esses indi-
víduos se mantenham obesos 
ou com sobrepeso durante a vida 

adulta. A obesidade nessa fase 
prejudica a saúde, não somente 
na área física, como também 
a psíquica e a vida social. Com 
causas multifatoriais, a obesida-
de está sofrendo maior estímulo 
por parte de características so-
cioculturais e comportamentais 
da sociedade atual.

A fim de amenizar a crescente 
obesidade, a OMS divulgou uma 
cartilha orientando que crianças 
menores de 5 anos, passem 
menos tempo diante das telas 
e mais tempo se exercitando, já 
que pertencem a uma faixa etária 
crucial para o desenvolvimento 
de um estilo de vida. Segundo a 
instituição, menores de 2 anos 
não devem ter contato com telas. 

Por isso, os pais, mais do que 
nunca, desempenham um papel 
fundamental na criação de hábi-
tos saudáveis. Manter as crianças 
longe de seus dispositivos não é 
fácil, mas os pais precisam impor 

regras e limites. Elas sempre en-
contrarão o que fazer se o tempo 
com dispositivos eletrônicos for 
restringido.

É bom esclarecer que o trata-
mento da obesidade em crianças 
e adolescentes deve ser mul-
tidisciplinar, contando com o 
acompanhamento obrigatório de 
uma equipe de profissionais qua-
lificados, desde um nutricionista 
até um instrutor de esportes. Mas 
também alerta que a mudança 
comportamental de toda família 
é a principal ferramenta no com-
bate à doença.

Uma outra saída são as ci-
rurgias. Porém, o tratamento 
medicamentoso e cirúrgico em 
crianças é totalmente contrain-
dicado. Já em adolescentes, 
a prática deve ser realizada 
somente em casos excepcionais, 
com a indicação formal de toda 
a equipe. No fundo, o melhor 
mesmo é prevenir.
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mais um ano de
crescimento.

agro mineiro.

3 %5,
crescimento/2018

33%
do PIB mineiro

milhões
4

de empregos
diretos e indiretos

199R$
bilhões
movimentados

SistemaFaemg @sistemafaemg @sistemafaemg

SistemaFaemg @sistemafaemg @sistemafaemg

Em 2018, o agronegócio mineiro foi, mais uma 
vez, destaque na economia nacional. Apesar de 
um cenário de dificuldades, o setor se manteve 
em crescimento, com alta de 3,5%, movimentando 
mais de R$ 199 bilhões e empregando mais de 4 
milhões de pessoas.

Tudo isso é resultado do esforço diário do produtor 
rural, que usa tecnologia e conhecimento para produzir 
mais e melhor, sempre respeitando o meio ambiente.
O Sistema FAEMG representa o homem do campo 
e contribui para esse êxito com programas, cursos 
e serviços.

Trabalho, tecnologia e preservação ambiental.
É o agronegócio ajudando no desenvolvimento de Minas.

Afastamento familiar pode
ser reação a relações tóxicas
Há quem diga que família 

é a base de tudo e deve 
estar sempre unida, seja 
diante dos problemas, 

desafios ou simplesmente para com-
partilhar conquistas e alegrias. Essa 
é a definição mais comum e como 
a maioria da sociedade enxerga. 
No entanto, nem tudo são flores e 
os laços nem sempre se constroem 
dessa forma. Os conflitos existem, 
afinal, são indivíduos com persona-
lidades diversas.

Alguns são diferentes da maio-
ria dos seus parentes, outros se 
desentendem e saem de casa para 
ter sua liberdade e têm aqueles que 
desejam morar sozinhos em busca 
de privacidade e independência. Não 
existe uma pesquisa que possa com-
provar em números a quantidade de 
pessoas que se distanciam de suas 
famílias no Brasil, mas essa é uma 
realidade cada vez mais presente e 
pouco debatida.

A relação do ma-
quiador Gabriel Santos, 
29, com sua família co-
meçou a desmoronar 
quando o rapaz tinha 
apenas 17 anos. “Me 
assumi gay e a reação 
deles não foi boa. Eram 
olhares desconfiados, 
piadinhas desagradáveis 
e, algumas vezes, tínhamos discus-
sões. Quando comecei a namorar 
ficou ainda mais insuportável, por-

que não podia levar ninguém em 
casa, mesmo que fosse apenas um 
amigo e nem chegar tarde. Também 
pediam para que me portasse como 
‘homem’ e cheguei até a ser amea-
çado com frases bem homofóbicas 
por um tio”, relembra.

Ele precisou encarar a vida sozi-
nho a fim de viver a sua felicidade. 
“Aguentei toda essa situação por 
cerca de um ano e resolvi dar um bas-
ta. Tomei a decisão de sair de casa 
e dividir apartamento com amigos. 
Os parentes não me ajudaram em 
nada, nem mesmo a levar as poucas 
coisas que tinha para meu novo lar. 
Na época, estava trabalhando em 
uma empresa de telemarketing e 
recebia um salário mínimo”.

Gabriel ressalta que nunca en-
tendeu toda essa rejeição. “O primei-
ro mês foi de lágrimas e sofrimento. 
Não me procuravam ou ligavam 
para saber se estava tudo bem. 
Fiquei com aquele sentimento de 
abandono e me perguntava como 
alguém que você ama tanto pode 

fazer isso só porque não 
aceita você ser gay”.

Mas, apesar do 
distanciamento de sua 
família, algumas lições 
foram apreendidas e 
o tornaram mais forte 
emocionalmente. “No 
fundo sempre fica aque-
le ressentimento, mas 
aprendi a não deixar que 

os outros me impeça de ser quem 
eu sou e de viver a minha felicidade. 
Também entendi que família não 

precisa ser do mesmo sangue, pode 
ser pessoas que sempre estiveram ao 
nosso lado”, finaliza.

A cabeleireira Madalena Alves 
também se distanciou de seus 
irmãos e de parte da família. O mo-
tivo foi à divisão de herança. “Tenho 
dois irmãos e minha mãe deixou 
um apartamento para cada um e 
mais uma loja. Antes dela falecer, 
eu estava desempregada há 2 anos 
e montei um salão de beleza nesse 
lugar. Na partilha dos bens, quiseram 
me obrigar a vender o imóvel para 
dividir o valor ou a pagar aluguel. 
Eles têm uma condição de vida me-
lhor do que a minha e nem precisam 
desse dinheiro”, conta.

Os conflitos começaram e a bri-
ga já dura 3 anos. “Levaram o caso 
para a justiça, pois não abro mão e 
eles também não. Nós já brigamos 
a ponto de os vizinhos chamarem 
a polícia. Uma parte da família 
está do meu lado e outros estão 
com ódio de mim. É uma situação 
desagradável, porque são pessoas 
com quem você conviveu boa parte 
da sua vida. A gente se afastou, não 
conversamos e prefiro nunca mais 
encontrá-los”.

O período eleitoral de 2018 
também fez muitas pessoas se 
afastarem, como é o caso do estu-
dante Felipe Leite. “Tenho um tio que 
sempre faz um comentário maldoso  
que gera discussão e não sou de ficar 
calado. A briga começou no grupo 
da família no aplicativo WhatsApp e 
passou para as redes sociais. Acabou 
que, em certo momento, deixou 

de ser sobre política e partiu para 
o lado pessoal. Não falo mais com 
ninguém da família por parte de 
pai e nem frequento a casa deles. 
Eles tomaram as dores e também 
entraram na confusão”.

O jovem diz que os argumentos 
são sempre rasos. “A gente tentou 
conversar, mas logo partem para 
ignorância. Preferi me afastar e 
bloqueá-los nas redes sociais. Meus 
pais ficam chateados com a situação 
e me aconselham a deixar passar 
para evitar mais atrito”.

Em busca de viver seu amor, 
a vendedora Bárbara Nunes, 22, 
decidiu ficar longe da família. “Eles 
não aprovam o meu relacionamen-
to porque meu pai descobriu que 
ele já foi casado e tem uma filha. 
Também não aceita nossa diferença 

de 12 anos de idade. Alguns falam 
que meu namorado não é a pessoa 
ideal para mim e que mereço coisa 
melhor, mas o amo e vou lutar até 
o fim”, relata.

Ela conta que houve um de-
sentendimento e decidiu morar 
junto com o rapaz. “Não aceitam a 
situação e, como não temos uma 
vida financeira estável, abandonei 
a família e estamos morando na 
mesma casa. Meu pai não gosta 
nem de ouvir falar o nome do meu 
namorado e eles já até sairam na 
porrada. Eu nem vou mais as festas 
de família para não criar confusão. 
Estou feliz com ele e não vou mudar 
minha opinião”.

A psicóloga e especialista em 
terapia familiar Sandra Cunha 
afirma que não existe relação 

perfeita nas famílias. “É natural 
que haja um afastamento em 
algum momento, afinal a vida 
real não é nenhum conto de 
fadas. Cada cabeça pensa de 
uma forma e tem seus desejos 
e necessidades.  O importante 
é que todas as relações devem 
sempre ser pautadas pelo respei-
to e diálogo”.

Ela explica que o afastamento 
pode ser algo doloroso e deixar 
marcas, mas também pode ser 
algo saudável em algumas situ-
ações. “Em casos mais graves é 
indicado procurar um auxílio pro-
fissional. É interessante frisar que 
esse distanciamento nem sempre 
é permanente e as pessoas podem 
voltar a se aproximar em outra 
fase da vida”, conclui.

Psicóloga afirma que é natural que haja um distanciamento em algum momento, afinal a vida real não é nenhum conto de fadas

As relações
devem ser
pautadas

pelo respeito
e diálogo
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leíse costa

número de homens condenados por 
aborto é maior que o de mulheres no país
FEMINICÍDIO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SÃO APONTADOS COMO CAUSAS

“ela fez
isso por

medo da
reação
dele”

“o perfil do
réu preso

por aborto
relacionado

ao feminicídio
é o mais
comum”
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shopping popular carijós é
inaugurado em Belo Horizonte

Empreendimento, com 300 lojas, tem espaço climatizado, acessibilidade e praça de alimentação

Um novo centro de compras 
popular abriu as portas na capital 
mineira: o Shopping Carijós. O 
empreendimento está localizado 
no quarteirão fechado da Rua 
Carijós, esquina com Rua São 
Paulo, na tradicional Praça Sete. 
Para comemorar a abertura, o 
Shopping Carijós ofereceu ao pú-
blico apresentação circense, além 
de distribuição gratuita de pipoca, 
algodão doce e chope.

O empreendimento recebeu 
um investimento de aproximada-
mente R$ 2,5 milhões e é compos-
to por cerca de 300 lojas, em uma 
área de 2 mil metros quadrados. 
“Com localização privilegiada, 
no coração de BH, o shopping 
foi projetado para proporcionar 
um ambiente único para receber 
lojistas e o público com conforto, 
tranquilidade, segurança e aces-

sibilidade”, destaca a diretora ad-
ministrativa do Shopping Carijós, 
Karine Paiva.

O novo shopping popular ofe-
rece um mix de produtos de vários 
segmentos do comércio, como ves-
tuário, beleza, eletroeletrônicos, 
acessórios diversos, equipamentos 
esportivos e de pesca, além de 
praça de alimentação. O espaço 
tem ambiente climatizado, seguro 
e de fácil acesso.

De acordo com Karine, cerca de 
90% das lojas do empreendimento 
já estão alugadas. Ela afirma que 
o sentimento em relação ao início 
das operações é de otimismo e res-
salta que o segmento de shopping 
popular tem grande aceitação na 
capital mineira.

“Estamos em uma região es-
tratégica em BH, onde passam 
cerca de 500 mil pessoas por dia. 

Acreditamos que é um excelente 
espaço para os microempreende-
dores abrirem sua primeira loja 
ou para os lojistas abrirem novas 
unidades. A expectativa é de que 
o retorno do investimento ocorra 
em até 2 anos”, afirma.

Pessoas físicas ou jurídicas 
podem solicitar a locação no 
Shopping Carijós mediante apre-
sentação de documentos pessoais 
(identidade, CPF e comprovante 
de endereço). No caso de em-
presas, CNPJ e contrato. O custo 
de locação das lojas no primeiro 
pavimento varia entre R$ 2 mil e 
R$ 5 mil.

Informações podem ser obti-
das pelo telefone e WhatsApp - (31) 
99864-7563 ou pelo e-mails: co-
mercial@shoppingcarijos.com.br 
ou pelo site www.shoppingcarijos.
com.br.
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colégio Batista prepara
estudantes para o enem

Projeto #euquero1000 é um dos que tem o objetivo de preparar os estudantes

Os estudos para o Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) já começa-

ram no Colégio Batista Mineiro. 
Por meio de várias iniciativas, 
a escola tem preparado os es-
tudantes da 3ª série do ensino 
médio para irem além da média 
no exame, considerado o maior 
vestibular do Brasil. Entre as 
ações, está o projeto #euque-
ro1000. A proposta é ajudar 
essa turma a alcançar um bom 
desempenho e, até mesmo, o 
tão almejado 1000 na redação, 
assim como Bárbara Vicentini, 
ex-estudante do Batista, que 
registrou nota máxima na prova 
escrita na última edição.

Josimery Nogueira, profes-
sora de redação do Colégio Ba-
tista, explica que o objetivo do 
projeto é aprimorar os recursos 
redacionais dos vestibulandos, 
expor os critérios de correção da 
redação do Enem, as minúcias 
das partes que compõem o todo 
textual e os temas de todas as 
edições do exame. 

“Trata-se de um trabalho 
que convida os estudantes à 
reflexão sobre como e por que 
escrevemos, com formas várias 
de argumentar e de pensar 

criticamente sobre as coisas do 
mundo”, acrescenta Josimery, 
que é mestra em Letras (UFSJ-
-MG), especialista em Língua 
Portuguesa (PUC Minas) e con-
sultora educacional.

redação de sucesso

Em concordância com a mis-
são do Colégio Batista Mineiro 
de contribuir para a formação 
do ser humano por meio da 
educação integral, antes de 
colocar a mão na massa, com-
petências socioemocionais são 
trabalhadas em sala de aula. 
Conforme a professora, esse tra-
balho é feito uma vez que não 
basta apenas saber as técnicas, 
pois é necessário estar também 
preparado emocionalmente 
para fazer uma boa prova. “Por 
isso, trabalhamos aspectos 
como autoconhecimento, auto-
controle, empatia, decisões res-
ponsáveis, habilidades sociais e 
autoapreciação”, destaca.

A partir das ideias a respeito 
da lógica-argumentativa desen-
volvidas por Patrick Charaudeau 
– professor e doutor em Ciências 
da Linguagem na Universidade 
de Paris Nord e uma das maio-

res autoridades em Análise do 
Discurso do mundo –, o projeto 
#euquero1000 aborda elemen-
tos de base da relação argumen-
tativa, modos de raciocínio, visão 
argumentativa da gramática e 
operadores argumentativos e 
relações interfrásticas. 

Os estudantes contam ainda 
com um caderno de citações, 
alusões históricas, dados es-
tatísticos e mapas de ideias 
das questões gramaticais, e 
estudam a Constituição Fe-
deral e a sua relação com os 
temas do Enem, entre outros 
recursos. A turma tem sido 
preparada para aderir também 
ao método Eduscrum, com a 
formação de grupos de estudos. 
No Eduscrum, cada equipe de 
estudantes desenvolverá méto-
dos de estudo mais inteligentes 
e mais rápidos, ensinando uns 
aos outros. “Há 7 anos tenho 
ensinado os alunos a aplicarem 
essa lógica-argumentativa, e 
tem dado muito certo”, conta 
Josimery, ao lembrar que as 
notas têm sido bem acima da 
média geral, que na última 
edição foi de 522,8.

Segundo a professora, até 
mesmo os estudantes que não 
têm habilidades em produção 
de textos podem conseguir 
uma boa nota na redação do 
Enem a partir das técnicas 
ensinadas por meio do projeto. 
“Temos um caso de estudante, 
por exemplo, que iniciou o ano 
com a possibilidade de alcançar 
nota na redação de até 560 e 
hoje tiraria cerca de 800. Temos 
outro que iniciou o semestre 
com possibilidade de atingir uns 
700 pontos e hoje tem grandes 
chances de tirar de 980 a 1000”, 
exemplifica ela, que usa os cri-
térios da redação do Enem para 
avaliar os textos dos estudantes.
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Era um domingo de Carnaval 
quando, por volta de 14h30, José 
Antônio de Jesus chamou sua com-
panheira Maria Silvina Perotti para 
ir ao supermercado. Passando pelo 
bairro Nova Suíça, na capital, em um 
momento de distração, o homem 
disparou dois tiros contra a cabeça 
da mulher que estava grávida de 7 
meses dele. O motivo, segundo uma 
amiga de Marina, era justamente a 
inconformidade com a gravidez da 
mulher com quem era casado. Dados 
exclusivos da Secretaria de Estado de 
Administração Prisional de Minas Ge-
rais (Seap-MG) ao edição 
do Brasil apontam que, 
atualmente, duas mu-
lheres e 16 homens estão 
presos enquadrados nos 
artigos 124 e 125 da Lei 
2.848, que configuram 
aborto em si mesma e 
o aborto provocado por 
terceiro, sem ou com o 
consentimento da ges-
tante. E os porquês des-
sa discrepância podem 
estar relacionados ao 
feminicídio (homicídio cometido con-
tra mulheres motivado por agressão 
doméstica ou discriminação de gêne-
ro), violência doméstica e machismo.

Não era a primeira gravidez de 
Maria, segundo a sentença, uma ami-
ga da vítima narra que, quando traba-
lhavam juntas, a mulher confidenciou 
que estava grávida e muito nervosa: 

“Ela não sabia como ia falar com ele 
(José)”, lê-se no trecho. Ainda segun-
do o documento, Maria chorava mui-
to e sequer chegou a comentar com o 
marido da gravidez. Mesmo contra a 
vontade, fez um aborto. “Ela fez isso 
por medo da reação dele”. A vítima 
voltou a engravidar, mas dessa vez 
não cederia, conforme depoimento 
da amiga: “Ela disse ‘dane-se, dessa 
vez eu vou ter esse filho, ele querendo 
ou não’”. E que, apesar do homem 
estar indiferente, Maria estava muito 
feliz. Alguns meses depois, essa indife-
rença se transformaria e ceifaria a vida 
dela. O bebê, no entanto, sobreviveu. 

Em Minas, as 18 pessoas presas 
por aborto são naturais de Belo Ho-

rizonte, Brasília, Capinó-
polis, Carmo do Parana-
íba, Goiânia, Itambacuri, 
João Pinheiro, Mateus 
Leme, Padre Paraíso, 
Paracatu, Passos, Ribei-
rão das Neves, Serro, 
Timóteo, Três Pontas, 
Uberaba e Varginha. No 
Brasil, segundo o último 
Levantamento Nacional 
de Informações Peniten-
ciárias, em 2016, essa 
diferença também era 

vista: 84 pessoas estavam presas pelo 
crime de aborto, 7 eram mulheres e 
77 homens. Em 2014, havia 43 mulhe-
res e 727 homens presos pelo delito, 
considerado um crime contra a vida. 

Não há dados recentes nacionais 
sobre essa população carcerária. 
Informações como se essas pessoas 
respondem em liberdade, se ainda 

estão presas, quanto tempo da pena 
cumpriram ou em quais artigos, 
especificamente, foram enquadradas 
não são divulgadas pelos órgãos 
competentes. Sem a coleta de dados 
das autoridades, seria necessário 
pesquisar no site de cada tribunal do 
país, comarca por comarca, todas as 
sentenças em que consta a palavra 
“aborto”. Só em Belo Horizonte, a 
palavra gera um resultado de 920 
sentenças que precisam ser analisadas, 
uma por uma. E, ainda assim, poderia 
apresentar um número subnotificado, 
já que muitos desses casos correm em 
segredo de justiça. 

Em BH, dois juízes são responsá-
veis pelo Tribunal de Júri, grupo de 
7 pessoas sorteadas que julgam os 
acusados de crimes contra a vida. Ou 

seja, teoricamente, cada um deles 
julga metade de todos os casos de 
aborto que chegam a comarca da 
capital. Um deles, o juiz sumariante 
Marcelo Fioravante avalia que os 
presos mais comuns são agressores. 
“O aborto não consentido inclui todo 
tipo de violência contra a mulher e 
pode ser decorrente de uma agressão 
ou de um crime de homicídio contra a 
gestante, sendo que o autor sabe que 
a mulher está grávida e, portanto, está 
cometendo dois crimes. O leigo pode 
até imaginar que há muitas pessoas de 
clínicas clandestinas que são levadas 
em julgamento por aborto, mas não 
são”, afirma. 

Segundo o juiz, o feminicídio 
reflete nos números carcerários do 
aborto. “O perfil de réu preso por 

aborto relacionado ao feminicídio é 
o mais comum. Em segundo plano, é 
a violência urbana praticada contra a 
grávida”, diz.

Júnia*, então grávida de 6 meses, 
também é um retrato da tentativa de 
aborto relacionado à violência do-
méstica. Não passava de 9h, quando 
seu companheiro não se intimidou 
com a presença de pessoas e, na 
Praça Rio Branco, no Centro de BH, 
após uma discussão, começou a socá-
-la e desferir chutes em sua barriga. 
Atendidos por policiais militares, mãe 
e filho sobreviveram.

A antropóloga Debora Diniz alerta 
que devido à fragilidade dos dados 
brasileiros é possível que esses núme-
ros camuflem o cenário 
como um todo. “Até hoje 
sequer sabemos ao certo 
quantas mulheres enfren-
tam à criminalização. 
Muitas são presas logo 
no início da investiga-
ção criminal, depois são 
liberadas e passam a res-
ponder com suspensão 
condicional do processo, 
o que significa que não 
figuram entre pessoas 
presas pelo crime. Desta-
co isso porque é possível que o número 
de mulheres criminalizadas, embora 
não necessariamente presas, por 
aborto seja maior que o de homens”. 

Aumento do feminicídio
O Atlas da Violência 2019, raio-x 

dos homicídios que acontecem no 

Brasil, indica crescimento dos homi-
cídios femininos em 2017, com cerca 
de 13 assassinatos por dia. Ao todo, 
4.936 mulheres foram mortas, o 
maior número registrado desde 2007. 

Um dos indicadores que o estudo 
usa para medir o feminicídio é a 
taxa de assassinatos de mulheres 
que ocorrem dentro das residên-
cias. Evidentemente, o número real 
de feminicídios não é igual ao de 
mulheres mortas dentro de casa, 
até porque vários casos ocorrem 
fora da residência, mas ainda assim 
fica evidente a evolução do crime 
no país. Do total de homicídios 
contra mulheres, 28,5% ocorrem 
dentro da residência e, ao mesmo 

tempo em que a taxa 
de homicídios fora da 
residência diminuiu 
3,3%, as mortes dentro 
de casa aumentaram 
17,1%, em especial, com 
o uso da arma de fogo, 
que cresceu 29,8%.

Entretanto, é bom 
esclarecer que não se 
sabe ao certo se o avanço 
dos registros de feminicí-
dios pelas polícias reflete 
efetivamente aumento 

no número de casos ou diminuição 
da subnotificação. Uma vez que a 
Lei do Feminicídio, criada em 2015, 
é relativamente nova, o que indica 
que as autoridades judiciárias, ao 
longo desses 4 anos, ainda estariam 
aprendendo a tipificar o crime. 

*O nome da vítima foi alterado.
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Mais de 450 participantes já 
confirmaram presença no 
Seminário de Governança 

para o Turismo que será realizado 
na cidade mineira de Capitólio 
entre os dias 11 e 13 de julho. As ins-
crições continuam abertas e podem 
ser feitas gratuitamente no site do 
evento. Autoridades de todos os 
entes federativos e especialistas re-
nomados de entidades ligadas ao 
turismo irão aprofundar ao longo 
do encontro, sobre os desafios para 
o desenvolvimento sustentável nos 
municípios.

A Associação Mineira de Mu-
nicípios (AMM) é apoiadora do 
evento, que já tem confirmada 
a presença do presidente Julvan 
Lacerda (foto), prefeito de Moe-
ma (MDB) e também segundo 
vice-presidente da CNM. Outras 
autoridades também já estão com 
a presença confirmada: o presi-
dente da Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), Glademir 

Aroldi, o ministro do Turismo, Mar-
celo Álvaro Antônio; e o presidente 
da Frente Parlamentar Mista em 
Defesa do Turismo da Câmara, de-
putado Herculano Passos (MDB).

Além dessas presenças, o 
encontro mineiro vai receber 
presidentes e representantes da 
OCBPM, do Instituto Brasileiro 
de Turismo (Embratur), Instituto 
Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio), Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), 
Caixa Econômica Federal, da 
Secretaria de Turismo estadual 
além de deputados, senadores, 
prefeitos e outros municipalistas.

O presidente Julvan reforça 
o convite já feito aos prefeitos 
mineiros e gestores da área para 
participarem do seminário e 
destaca a relevância dos assun-
tos a serem apresentados. “Esse 
grande seminário da CNM em 
Capitólio, com o apoio da AMM, 

é reflexo dessa força mineira no 
cenário nacional. Será um rico 
debate em torno dos desafios 
para o desenvolvimento susten-
tável dos municípios, além de ser 
uma oportunidade de destacar a 
potencialidade turística da região 
de Furnas”, destaca.

A programação do encontro 
prevê palestras com as temáticas 
do potencial do turismo brasileiro, 
governança em políticas públicas 
para o Turismo e o marketing 
turístico como forma de vender 
os destinos turísticos. Abordagens 
referentes ao financiamento e 
à captação de investimentos 
para o Turismo, o Turismo e o 
Patrimônio Cultural e Natural; a 
importância da cadeia produtiva 
e da qualificação da gestão para o 
desenvolvimento dos destinos tu-
rísticos sustentáveis e os Destinos 
Turísticos Inteligentes e Criativos 
também irão fazer parte das dis-
cussões no evento.

O participante poderá apontar 
as suas contribuições que serão 
elencadas em um documento 
chamado Carta de Capitólio. A 
intenção é que essas considerações 
sejam entregues às autoridades do 
governo federal e estadual.

crescimento 

Dados fornecidos pelo governo 
de Minas Gerais apontam que entre 
os anos de 2015 e 2018 o aumento 
do fluxo turístico no Estado chegou 
a 14%. Nesse mesmo período, a 
receita turística teve ganho de 6%. 
Esses resultados positivos reforçam 
a bandeira levantada pela CNM de 
que o turismo é uma alternativa im-
portante de desenvolvimento sus-
tentável dos municípios brasileiros, 
de geração de renda e de emprego. 
O Seminário de Governança para o 
Turismo é promovido pela CNM em 
parceria com a AMM e tem o apoio 
institucional do Sebrae.

Apesar de comum, cobrança de 10%
ainda é controvérsia para clientes

Belo Horizonte é conhecida 
nacionalmente como a 
capital dos bares e res-
taurantes. Uma prova 

disso é que, segundo levantamento 
feito pela Empresa de Informática 
e Informação do Município de 
Belo Horizonte (Prodabel), exis-
tem 9,5 mil estabelecimentos na 
cidade. Isso significa que são, em 
média, 28 botecos por quilômetro 
quadrado. Além dos comércios, 
outra coisa bem comum em BH é 
a cobrança de 10% a mais no valor 
do que foi consumido no local para 
a gorjeta dos garçons.  

Apesar de corriqueira, a prática 
ainda é questionada por alguns 
botequeiros. Em uma enquete feita 
no grupo Restaurantes de Belo 
Horizonte, que reúne mais de 48 
mil membros para comentar expe-
riências gastronômicas na capital, 
das 579 pessoas que participaram, 
160 afirmaram que já tiveram pro-
blemas quando pediram para tirar 
o valor conta. Isso significa 27,6% 
dos consumidores. 

O especialista em telecomu-
nicações, Cássio Braz, relata que 
estava com amigos em um bar 
no Coração Eucarístico, na região 
Noroeste de BH, e quando pediu 
a conta, ela demorou 20 minutos 
e ainda veio com o acréscimo de 

um rodízio de japonês que não 
foi pedido. “Solicitei a retirada do 
valor a mais e tive que esperar por 
mais 20 minutos”.  

Indignado com o mal aten-
dimento, Braz entendeu que o 
pagamento de 10% não seria con-
dizente com a qualidade do serviço 
prestado naquela noite. “O pior 
foi que, depois de falar que não 
pagaria, o funcionário tentou me 
intimidar e questionou a atitude. 
Mas, apesar disso, sei que o local 
é bacana, voltei outras vezes e não 
tive problemas”. 

Já a estudante de psicologia 
Ana Lima preferiu não dar uma 
segunda chance. Ela relata que o 
inconveniente aconteceu em uma 

casa noturna no bairro Santa Lúcia, 
na região Centro-Sul da capital. 
“Éramos 4 pessoas, das quais 3 
eram fumantes. Lá estava vazio e, 
ao chegar, nos sentamos em uma 
mesa do lado de fora. Ela estava 
suja, com copos vazios e cinzeiros 
cheios. Após 5 minutos, nenhum 
garçom veio. Me levantei, peguei 
os cinzeiros e os copos, fui até o bar, 
esvaziei e deixei os copos sujos lá. 
Pedi um paninho pra limpar a mesa 
e, pasmem, me deram. Fiz o pedido 
das bebidas e, depois de uma longa 
espera, elas chegaram. O garçom as 
deixou na mesa e ignorou os cinzei-
ros que já estavam cheios. Após um 
bom tempo de copos vazios, vi que 
os funcionários estavam batendo 
papo, sem se preocupar em pergun-
tar se gostaríamos de algo mais e 
foi assim a noite inteira”.    

A estudante disse que houve 
resistência para tirar a gorjeta na 
hora de pagar a conta. “O atendi-
mento foi péssimo para um local 
sem movimento, por isso, nunca 
mais voltei. Meu dinheiro merece 
ser gasto em ambientes melhores”. 

Pagamento facultativo 

O advogado especialista em 
direito do consumidor, Juliander-
son Lopes, afirma que não há 
nenhuma legislação que autorize 
tal cobrança. O que existe é uma 
lei que determina que os estabe-
lecimentos devem deixar claro que 
o pagamento é facultativo. “É uma 
prática costumeira no mercado de 
consumo, mas pode sim ser consi-
derada como abusiva”.

Lopes reitera que essa gorjeta é 
um elemento cultural, pois de tão 
corriqueira, já está enraizada. “A 
maior alegação para a cobrança 
é a remuneração pelo serviço 
prestado pelo estabelecimento. 
Esse valor será, posteriormente, 
distribuído para os empregados”.

Todavia, é importante reiterar 
que, caso o consumidor não queira 
pagar, deve ser solicitado para que 
seja retirado da cobrança. “Se 
porventura, ele se sentir constran-
gido a realizar o pagamento, deve 
procurar autoridades competentes, 
tais como o Procon, Juizado Espe-
cial, um advogado e até mesmo 
autoridade policial”. 

A Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes em Minas 
Gerais (Abrasel Minas) reafirma 
que o pagamento é opcional. “A 
prática da gorjeta é algo interna-
cional e é também uma maneira 
do dono do estabelecimento medir 
como está o atendimento dos seus 
funcionários. No final, todos saem 

ganhando, seja o consumidor que 
consegue ter um atendimento 
melhor ou os garçons que têm uma 
renda a mais”, diz o presidente do 
conselho de administração, Ricar-
do Rodrigues.   

questões trabalhistas 

O advogado trabalhista Thiago 
Sobreira explica que a gorjeta 
tem que integrar a remuneração 
final do trabalhador. “Por isso, 
todos os benefícios, como décimo 
terceiro salário, férias e o desconto 
do INSS também devem considerar 
esse valor”. 

Na maioria dos casos, como a 
cobrança de 10% está embutida 
na conta final e o cliente paga o 
valor total, quem deve fazer a se-
paração dessa quantia é o dono do 
bar. “Há um acordo da classe que 
determina estimativas de quanto 
cada garçom vai ganhar de gorjeta 
e esse cálculo é feito conforme o 
salário recebido”, finaliza.

É uma prática
costumeira no mercado
de consumo, mas pode

sim ser considerada
como abusiva
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empresários desacreditados. O Índice de 
Confiança do Empresário Industrial de Minas 
Gerais (Icei-MG) teve a quarta queda consecutiva 
em 2019. A incerteza quanto às condições de ne-
gócios é o principal motivo para a descrença dos 
empreendedores. Neste mês, o índice chegou a 
55,6, acima da linha de 50 pontos, mas inferior 
aos 56,6 registrados em maio.

novas turmas para o curso de manipulação 
de alimentos. A Vigilância Sanitária de Belo 
Horizonte está iniciando uma fiscalização de 
normas em todos os hotéis, restaurantes, bares, 
lanchonetes, motéis, pizzarias, churrascaria e 

similares. O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares de Belo Horizonte (Sindhorb) 
e a Associação Mineira de Bares e Restaurantes, 
Hotéis e Lanchonetes (Amibar), em parceria 
com a Alimentum Consultoria, estão recebendo 
inscrições para mais um curso na área de ma-
nipulação de alimentos, exigido pela Anvisa. O 
custo é de R$ 150 por aluno associado e R$ 180 
para não associado, já incluído o certificado de 
conclusão e o lanche. Ele tem duração de 5 dias, 
de 8 até 12 de julho de 2019, das 15h às 19h. 
Local: Avenida Brasil, 510, 4º andar. As inscrições 
podem ser feitas pelo site do sindicato www.
sindhorb.org.br. 

c A n A l   A B e r t o

1º concurso de queiJo de leite de cABrA em mg

rede tAuá APresentA novA logomArcA

Para fomentar a produção e 
a constante melhoria dos queijos, 
além de valorizar e estimular a 
abertura de mercados consumi-
dores, será realizado, no dia 6 de 
julho o 1º Concurso de Queijo de 
Leite de Cabra e Ovelha da região 
Sudeste. O evento faz parte da 

programação da 17ª Cabra Fest, 
que acontece de 5 a 7 de julho, 
em Coronel Pacheco, na Zona da 
Mata. O concurso está dividido 
em duas categorias: a primeira 
é de cabra, com as premiações 
aos queijos frescos, queijo massa 
láctea temperada, queijo massa 

láctea não temperada, maturação 
de até 30 dias, maturação acima 
de 30 dias e outros. A segunda é 
a categoria ovelha, que terá pre-
miações para queijos frescos de 
massa mole, queijo maturado de 
30 a 90 dias de massa prensada, 
massa temperada e outros.

O grupo Tauá de Hotéis lançou 
sua nova logomarca, tipografia e 
cores do seu material de comu-
nicação. As novidades, segundo 
a própria companhia, foram ela-
boradas para refletir os sorrisos 
dos hóspedes de seus resorts. A 
inserção do segmento parques 

nos negócios da empresa e a 
inauguração do Tauá Resorts & 
Convention Alexânia, prevista 
para 2020, implicaram um estudo 
profundo, que revelou com clareza 
que a marca significa na vida de 
cliente e colaboradores. A nova 
plataforma do grupo, arquitetura 

de marcas, as primeiras fotos dos 
apartamentos do novo hotel e as 
imagens da estrutura do novo par-
que aquático foram apresentadas 
em um roadshow que passou pelas 
cidades de Belo Horizonte, São 
Paulo, Brasília, Ribeirão Preto e 
Campo Grande.

em Juiz de Fora, demlurb amplia rotas
da coleta domiciliar a partir de julho

Para melhorar a logística 
da coleta de lixo domi-
ciliar, o Departamento 
Municipal de Limpeza 

Urbana (Demlurb), a partir de 1º 
de julho, vai adotar mudanças no 
serviço, inclusive ampliando as 
rotas dos caminhões em diversos 
bairros da cidade. A alteração 
maior será na rota do Nossa Se-
nhora Aparecida: além de aumen-
tar o número de ruas atendidas, 
a imediação terá coleta noturna.

Também recebem a coleta 
noturna os bairros Nova Era, 
Benfica, Monte Castelo, Araújo, 
Bom Clima, Quintas da Avenida, 
Eldorado, Carlos Chagas, Alto dos 
Passos (algumas ruas), Francisco 
Bernardino, Parque Bernardino e 
Bandeirantes. Já nas imediações 
Parque Independência, Parque 
das Águas (algumas ruas), San-
ta Cruz (algumas ruas), Carlos 
Chagas e Eldorado (algumas 
ruas), haverá alteração nos dias 
de coleta. 

Para o diretor administrativo 
do Demlurb, Luiz Fernando Gra-
miani Celeste, o objetivo é me-
lhorar a gestão no recolhimento 
de resíduos sólidos. “Desde 2012, 
o Demlurb mantém o mesmo 
quadro nas rotas de coleta de 
lixo, porém, com o crescimento 
populacional nos bairros, houve 
necessidade de readequação”, 
disse.

A coleta domiciliar não recolhe 
móveis, entulhos, eletrodomés-
ticos e resto de capina. Para o 
recolhimento desse tipo de lixo, é 
preciso agendar pelo Alô Demlurb, 
por meio do telefone 3690-3500, 
ou o cidadão levar em um dos 
Ecopontos.

Para mais informações sobre 
dias e horários das rotas, ligue para 
o número 3690-3529 ou acesse o 
site www.demlurb.pjf.mg.gov.br e 
selecione a parte “Coleta de Lixo”, 
para procurar por seu bairro ou rua. 
A colocação do lixo fora dos dias e 
horários da coleta está sujeita a 
multa, conforme determinação do 
Código de Postura do Município, Lei 
n° 11.197, de 3/8/2006. O cidadão 
pode colocar o lixo fora de casa até 
2h antes do horário marcado para 
a coleta do dia.

ecopontos

Os ecopontos recebem restos 
da construção civil, material reci-
clável, móveis e eletrodomésticos. 
Cada cidadão pode entregar dia-
riamente até um metro cúbico de 
restos da construção civil, o que 
equivale a 10 embalagens de cem 
litros. O objetivo é evitar que as 
pessoas descartem entulho irregu-
larmente nas vias da cidade.

As unidades funcionam de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos 
sábados, das 8h às 12h. A unidade da 
região Leste fica na Rua Diva Garcia, 
em frente ao número 1.200, no bairro 
Linhares. O ecoponto da Zona Oeste 
fica em frente ao estacionamento do 
estádio municipal, no São Pedro. Ou-
tras informações sobre os Ecopontos 
pelo telefone 3690-3500.

Montes Claros inaugura
escola para comunidade rural

O prefeito Humberto Souto 
(PPS) participou da solenidade de 
inauguração da Escola Municipal 
Exupério Gonçalves, na comunida-
de rural de Pedra Preta. O deputa-
do estadual Carlos Pimenta (PDT), 
o deputado federal Marcelo Freitas 
(PSL), secretários, vereadores, ser-
vidores e centenas de moradores 
da comunidade participaram da 
inauguração.

A nova escola vai atender cerca 
de 150 crianças, com faixa etária 
entre 4 e 11 anos. A escola que, 
anteriormente, atendia a comuni-
dade foi desativada há mais de 4 
anos, e o novo espaço era um anti-
go sonho da comunidade. Crianças 
de 15 comunidades vizinhas serão 
beneficiadas pela nova escola e a 
transferência será após o recesso 
de julho.

O prefeito frisou que é preciso 
criar políticas públicas e estruturar 
a zona rural para que os moradores 
não migrem para a área urbana. 
“Esse é um sonho antigo da co-
munidade. Precisamos estruturar a 
zona rural. A construção da escola 
na comunidade vai contribuir para 
uma melhor educação dos alunos. 
Precisamos dividir a alegria com 
os moradores que esperaram 
ansiosamente a construção”, disse. 

Ainda segundo ele, a constru-
ção da escola mostra a preocupa-
ção da administração em cuidar 
da cidade, mas sem esquecer a 
zona rural. “A construção da escola 
vai levar dignidade aos alunos e 
servidores, além de trazer mais se-
gurança para as crianças e menor 
preocupação para os pais”.

Rejane Veloso, secretária muni-
cipal de Educação, afirmou que “a 
reinauguração da escola mostra a 
preocupação da atual administra-
ção, que ficou sensibilizada de que 
as crianças deveriam estudar em 

um local próximo de onde moram. 
Construímos e inauguramos a esco-
la para dar um suporte necessário 
ao fazer pedagógico. Estamos res-
gatando a cidadania de um povo”.

Célia Soares, presidente da 
associação dos moradores da 
comunidade de Pedra Preta, des-
tacou que a inauguração da escola 
desperta somente uma palavra: 
gratidão. “Gratidão à administra-
ção e a todas as pessoas que não 
mediram esforços para concretizar 
o sonho de toda a comunidade”, 
finaliza.

Humberto souto: “A construção da escola
vai contribuir para uma melhor educação”

Ru
be

ns
 S

an
ta

na
PJ

F

Após um longo período morando no exterior, a empresária 
Renata Rado volta ao país e lança o programa LIFE STYLE, 
que será exibido todos os domingos às 8h45, na Band 

Minas. A programação traz conteúdos semanais sobre o mundo 
dos viajantes, com dicas sobre os melhores lugares, acessibilidade, 
gastronomia, moda e lifestyle. O jeito de levar a vida de Renata 
já tem atraído a atenção de muitos seguidores nas redes sociais. 
Compartilhar seu dia a dia deixou de ser um hobbie e se tornou 
uma profissão.

Life Style com Renata Rado

Feijoada em
são luís

A Feijoada do Maranhão, em São Luís, acon-
teceu no Hotel Rio Poty e foi um sucesso. 
Na foto, João Zucarato, Lea Zacheu e Valdez 

Maranhão.
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http://www.sindhorb.org.br/
http://www.sindhorb.org.br/
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Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

Futebol menospreza violência
contra a mulher e reforça machismo

tempo de festa
Julho vai chegando carrega-

do de frio e do sonho de boas 
férias. Carrega também a espe-
rança que o segundo semestre 
seja de alento, esperança e 
alegria para o povo brasileiro.  
Que neste período que se inicia 
nossos governantes, a nível 
estadual e federal, consigam 
encontrar o caminho certo para 
resolver tantos problemas. 

Que as reformas sejam apro-
vadas, que a disputa entre as 
correntes políticas encontre 
o diálogo moderado, que a 
economia cresça e se fortaleça, 
promovendo o bem comum, que 
a roda da vida volte a girar no 
sentido certo do sucesso. 

Julho também carrega gran-
des sonhos para os torcedores 
dos nossos principais times.  
Atlético e Cruzeiro decidem vaga 
na Copa do Brasil, na Copa Sul-
-americana e na Copa Liberta-
dores. É desafio que não acaba 
mais.

Quem ultrapassar tamanho 
obstáculo fica perto de conquis-
tar um grande título nacional ou 
internacional. 

Acontece ainda a retomada 
da luta no Campeonato Brasi-
leiro. O Atlético sonhando em 
manter sua presença entre os 
melhores e o Cruzeiro brigando 

muito para sair da zona de des-
conforto. Tem ainda o tradicional 
América, meio acuado, mas que 
vai usar todas as armas possíveis 
para dar uma arrancada rumo à 
posição mais honrosa na Serie B. 

Julho ainda sedia a Copa 
AMCE 80 anos de futebol socie-
ty. Uma competição que reúne 
dezenas de cronistas esportivos 
para a prática esportiva e uma 
grande confraternização. 

Mas julho não é só frio, férias 
e competições esportivas. Julho 
carrega nos seus braços duas be-

las comemorações. O nosso jor-
nal edição do Brasil festeja seus 
37 anos de existência e comemo-
ra realizando um evento que já 
é tradição em Minas, a entrega 
do “Troféu Tancredo Neves” as 
autoridades e representantes de 
destaque de diversos setores da 
sociedade.

Acontece também o aniver-
sário de 80 anos da Associação 
Mineira de Cronistas Esportivos 
(AMCE). Fundada em 1939, a 
entidade reúne os jornalistas 
esportivos, organizando o cre-
denciamento oficial para que 
possam ter acesso livre as praças 
esportivas. Realiza ainda uma 
série de atividades esportivas, 
culturais e sociais entre seus 
associados e a comunidade em 
geral.

Para comemorar suas oito 
décadas de existência, a AMCE 
está promovendo uma série de 
eventos internos e externos. Por-
tanto, meus amigos e amigas, 
salve julho, um mês mais do que 
especial. Além do frio sempre 
gostoso, das bebidas quentes, 
caldos, comilanças e férias, existe 
dentro de cada coração a espe-
rança de que tudo vai melhorar 
no segundo semestre.

Vida longa ao edição do 
Brasil. Vida longa à AMCE.

“Que as reformas
sejam aprovadas,

que a disputa entre
as correntes políticas
encontre o diálogo 
moderado, que a

economia cresça e
se fortaleça, que

a roda da vida
volte a girar no
sentido certo
do sucesso”

O protesto contra o jogador Robinho, que na época jogava no 
Atlético Mineiro, aconteceu em 2017. O atacante foi acusado 
e condenado a 9 anos de prisão pelo estupro coletivo de uma 

jovem de 22 anos, em fevereiro de 2013, quando ele defendia o Mi-
lan. O silêncio do time incomodou as torcedoras que responderam 
colocando uma faixa na sede do clube, no bairro Lourdes, com os 
seguintes dizeres: “Um condenado por estrupro jogando no Galo é 
uma violência contra todas as mulheres”. O contrato com Robinho 
não foi renovado e, atualmente, ele joga na Turquia.

Neymar, Cristiano Ronal-
do, Mancini, Jobson 
e Loïc Remy têm duas 
coisas em comuns: 

todos são jogadores consagrados 
e foram acusados de estupro. O 
futebol, que antes aparecia na 
editoria de esportes, infelizmente, 
tem ganhado cada vez mais as 
páginas policiais devido aos casos 
de violência contra as mulheres. 

Há uma semana, o ex-lateral-
-esquerdo do Paris Saint Germain, 
Maxwell Scherrer, por exemplo, foi 
denunciado pela ex-companheira 
Giulia Reveren-
do Andrade por 
agressão. Giulia 
registrou a ocor-
rência em uma 
d e l e g a c i a  d e 
Belo Horizonte. 
No início de ju-
nho, Neymar foi 
acusado de ter 
estuprado a estu-
dante Najila Trin-
dade, em Paris. A 
ocorrência está 
sendo investiga-
da pela polícia 
brasileira. Porém, 
o episódio mais 
emblemático e 
que envolve feminicídio é o do 
goleiro Bruno, condenado a 22 
anos e 3 meses de prisão por ser 
o mandante do assassinato da 
modelo Eliza Samudio, com quem 
teve um filho. Antes mesmo de 

cumprir metade da pena, Bruno 
assinou contrato com dois clubes 
de Minas Gerais, o Montes Claros, 
em 2014 - mas não conseguiu 
liberdade provisória para treinar e 
jogar. Em seguida, em 2017, com o 
Boa Esporte, onde disputou cinco 
partidas, mas, por determinação 
do Supremo Tribunal Federal (STF), 
acabou voltando para a cadeia.

O doutor em educação e autor 
de estudos sobre masculinidade e 
futebol, Gustavo Andrada Bandeira, 
atribui os casos à cultura machista 
presente na sociedade brasileira que 
reflete, fortemente, no futebol. “O pro-
blema da violência contra a mulher 
não se restringe a nenhum ramo de 

atividade profis-
sional, contudo, 
os jogadores são 
figuras midiáticas 
e que têm visibili-
dade. Além disso, 
existe uma cultura 
esportiva que é 
muito masculina”.

E s s a  m a s -
culinização do 
futebol, segun-
do ele, coloca a 
mulher em um 
lugar insignifi-
cante. “Muitos 
jogadores enten-
dem que pode ter 
qualquer mulher 

e basta escolher. É verdade que 
eles têm uma oferta de encontros 
amorosos vasta, mas o fato de te-
rem acesso a um número extenso 
de parceiras sexuais, não garante 
acessibilidade a todas”.

Bandeira explica ainda que há 
uma promoção dessas supercele-
bridades. “A gente vive a cultura do 
‘você sabe com quem está falando?’ 
e valorizamos a individualidade de 
êxito e sucesso. É como se o status 
de jogador o colocasse em um lugar 
diferente do nosso e os próprios 
torcedores ajudam nisso”.

Segundo ele, com essa percep-
ção, cria-se um entendimento de que 
se determinada pessoa é melhor, as 
outras devem favores e reverência 
a ela. “E, em um caso extremo, as 
mulheres devem seus corpos. Nessa 
lógica, a sociedade vai se deparando 
com todos esses episódios de violên-
cia explícita, escandalosa e trágica”.

Ele acrescenta que o futebol 
passa a corroborar com a violência 
contra a mulher. “Não são os únicos 
culpados, mas também não são 
inocentes. O excesso de machismo 
presente nesse espaço dá oportuni-
dade a mulheres apenas em papéis 
secundários, como se elas fossem 
menos capazes. Ninguém fez mais 
gols em Copa do Mundo do que a 
Marta, mas a primeira coisa que 
fazem é compará-la ao Pelé. Não 
precisa disso, mas é quase uma 
exigência do machismo presente 
no esporte”.

Falta punição?

Para Bandeira, nem as acusa-
ções de estupro, agressão ou até 
mesmo assassinato, mancharam o 
futebol. “As pessoas não fazem essa 
associação, infelizmente. Grandes 
jogadores não têm problemas em 
suas carreiras após o envolvimen-

to em casos sérios como esses. 
Seria importante que a sociedade 
questionasse e pedisse que esses 
atletas tivessem alguma punição. As 
pessoas tomam essa violência como 
naturalizada”, dispara.

Ele diz ser fundamental que a 
torcida cobre uma posição dos clu-
bes para que punam o jogador de 
alguma forma. “A punição também 
ensina e esse é o foco”.

De acordo com o marketólogo 
esportivo Michael Martins, o ideal 
seria um afastamento. “Existem 
órgãos competentes para apurar o 
episódio, mas o clube deveria afas-
tar o atleta. Isso porque um jogador 
não representa resultados só dentro 
de campo, mas fora também. Inú-
meras pessoas se espelham neles e, 
após uma acusação grave, perdem 
a credibilidade de um modo geral”.

Fim de carreira?

Martins garante que nenhum 
jogador teve sua carreira travada 
por essas acusações. “Porém, 
uma série de fatores, inclusive 
relacionada ao estupro, fez com 
que o jogador Jobson entrasse em 
declínio. Ele teve uma passagem 
memorável no Botafogo, mas se 
envolveu em vários casos de brigas, 
drogas e, em 2016, foi acusado 
de ter embriagado e abusado de 
4 menores de idade. Depois dis-
so, nunca mais se recolocou no 
esporte de alto nível, conseguiu 
oportunidades apenas em clubes 
de menor expressão”.

Segundo Bandeira, os jogado-
res de grandes times, que recebem 

mais atenção, tem facilidade em 
saírem isentos de escândalos. “Um 
exemplo é o caso do Neymar. É ób-
vio que ainda não se comprovou o 
estupro, mas todo mundo já o trata 
como inocente a partir do vídeo 
que ele diz não ter culpa. Fato é 
que o Neymar é um dos melhores 
da sua geração, e é tão extraclasse 
que as pessoas relevam todos os 
seus problemas pessoais”.

O marketólogo acredita que a 
vida pessoal do jogador pode inter-
ferir diretamente em sua carreira. 
“Todos nós, independente da profis-
são, temos o momento de trabalhar 

e se divertir, mas um atleta é líder 
de opinião e, sendo figura pública, 
deve se portar como uma pessoa 
que representa várias outras, além 
de seu clube e diversas marcas”.

Martins conclui dizendo que 
a conduta dos clubes de futebol 
deveria ser semelhante a da Natio-
nal Football League (NFL). “A Liga 
considera inadmissível que seus 
jogadores se envolvam em polêmi-
cas. Lá, o afastamento é imediato, 
porque é ruim para a marca e para 
a instituição. Afinal, ninguém se 
sente representado por um atleta 
que comete esse tipo de crime”.

não aceitaremos estupradores

é verdade que eles
têm uma oferta de

encontros amorosos
vasta, mas o fato
de terem acesso a

um número extenso
de parceiras sexuais,

não garante
acessibilidade

a todas
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https://esportes.r7.com/futebol/lateral-brasileiro-maxwell-renova-contrato-com-o-psg-28022014
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/03/14/deportes/1489526145_844017.html

