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setor de segurança eletrônica projeta
faturar mais de r$ 7 bilhões em 2019

O  constante sentimento de insegurança dos cidadãos fortalece o mercado de segurança eletrônica. Segundo dados da Abese, no ano 
passado, o faturamento do setor foi de R$ 6,52 bilhões e, para este ano, a entidade projeta aumento de 10%. Ou seja, a receita será de 
R$ 7,172 bilhões. “A expectativa é de crescimento contínuo adentrando cada vez mais na tecnologia. O Brasil ainda está engatinhando 

nesse segmento, há muito o que vir pela frente para facilitar a vida”, avalia Manoel Ribeiro, superintendente do Minasguarda.
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Prestes a enviar à Assembleia Legislativa o projeto de reajuste 
Fiscal, no qual prevê, inclusive, a venda das estatais, o governador 
Romeu Zema (Novo) ensaiou uma aproximação com os deputa-
dos estaduais. Mas, sobre as mudanças propostas pelo Executivo, 
o presidente da Casa, Agostinho Patrus (PV) (foto), ressaltou que, 
dificilmente, a matéria será aprovada pelo parlamento mineiro.

A partir do próximo ano, 50 mil candidatos de 15 capitais terão 
a opção de realizar a prova do Enem em computadores, sendo 
que o MEC planeja a implementação total desse novo sistema 
até 2026 em todo o país.

Provocado por reação
alérgica, choque

anafilático pode matar

Ao longo da vida, as pessoas podem 
desenvolver alergias a medicamentos, 
alimentos e animais. Mesmo que leves, 
elas não devem ser ignoradas, pois podem 
evoluir para quadros mais graves, incluin-
do o choque anafilático, que pode levar o 
paciente a óbito em pouco minutos.

Enem digital já começa
a partir do próximo ano

3º Festival do Queijo Minas 
Artesanal traz os sabores 
dos sete cantos do estado

Você está com a faca na mão? Pois o 
queijo estará na mesa nos dias 27 e 28 de 
julho, na Serraria Souza Pinto, em BH. É que 
o local vai receber a 3ª edição do Festival 
do Queijo Minas Artesanal, no qual serão 
expostos produtos das regiões de Araxá, 
Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, 
Serro, Serra do Salitre e Triângulo Mineiro.

Secretário de Juiz de Fora
debate sobre combustíveis
renováveis na Alemanha
Coube ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 

Agropecuária (Sedeta) de Juiz de Fora, Rômulo Veiga, representar 
a prefeitura na “Missão Técnica de Capacitação em Eletrocom-
bustíveis Renováveis de Aviação”, organizada pelo projeto “Com-
bustíveis Alternativos sem Impactos Climáticos”, na Alemanha.
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Projeto de reajuste Fiscal 
terá dificuldade de ser 
aprovado pelos deputados

O 
Te

m
po

21% dos brasileiros já usam bancos digitais
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muito associado à mulher,
pole dance também
é “coisa de homem”

 
Já existem diversas academias e espaços especializados 

voltados para o público masculino praticar o pole dance. Mas, a 
presença deles na modalidade ainda é cercada de preconceitos 
e olhares críticos por uma parcela da sociedade. A professora 
dessa modalidade Alessandra Cunha afirma que a mentalidade 
das pessoas em relação ao esporte precisa mudar. “As mulhe-
res sofrem porque julgam vulgar e associam a trabalhos em 
boates. Já os homens pensam ser gogo boy, stripper ou gay”.
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daniel Amaro

Prova do enem deixará de ter
versão impressa a partir de 2026
Especialista aponta os principais desafios para realização do exame digital

 Em 2021, serão realizadas duas aplicações digitais opcionais, em datas distintas e agendadas 
previamente. Permanecem a aplicação regular e a reaplicação em papel.

 De 2022 a 2025, a previsão do Inep é realizar até quatro aplicações digitais, em datas distintas, 
com agendamento prévio e ainda opcional para os participantes.

 Em 2026, a versão em papel para de ser distribuída e o exame só será em formato digital. 
Haverá diversas aplicações regulares ao longo do ano, por agendamento, em todo o país, e 
reaplicação também em modelo digital.
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capitais que receberão a prova em formato digital em 2020

como você avalia essa transição para o 
formato digital?

O que observamos deste anúncio do MEC e Inep 
é que eles pretendem fazer uso da tecnologia de 
uma forma sofisticada, não sendo meramente uma 
digitalização da prova. Será possível aplicar o que 
alguns especialistas chamam de avaliação adaptativa. 
Um modelo que assegura a diminuição dos custos 
do Enem e consegue viabilizar o exame em outros 
momentos durante o ano, o que diminui a pressão 
do candidato de ter apenas uma chance de ingressar 
no ensino superior.

A mudança para o digital pode ser positiva, mas 
para que se torne viável é preciso uma estratégia 
muito bem construída para superar as barreiras de 
infraestrutura que ainda temos no país. O processo 
não será trivial e para aplicar esse modelo um 
pouco mais sofisticado, será preciso desenvolver 
um banco de itens e comprar tecnologias. Isso tem 
um investimento alto e pode levar tempo. O MEC 
precisa ser claro sobre como vai funcionar todo 
esse processo, afinal o Enem já tem um histórico 
de aplicação em papel. 

Qual a vantagem do exame digital?

Se a aplicação acontecer de forma sofisticada e vier 
acompanhada dos benefícios da tecnologia, teremos 
algumas vantagens. Uma delas é poder medir o tempo 
gasto pelo aluno em cada questão. Na avaliação adap-
tativa, na medida em que a prova é resolvida, é possível 
identificar se o estudante já absorveu determinado 
conhecimento, podendo calibrar o nível de dificuldade 

das questões. Além disso, será possível inserir elementos 
interativos como, vídeos e áudios, o que não acontece 
em uma prova impressa. Também é um formato mais 
inteligente, pois permite avaliar outras habilidades dos 
estudantes como as socioemocionais.

sobre o risco de vazar informações, como 
ficará a segurança do exame? 

Não há como afirmar se aumenta ou não o risco de 
vazar informações. A transformação para o digital acres-
centa a dimensão cibernética e traz uma complexidade 
e um risco novo ao processo, mas não deve ser encarado 
como algo que deva inviabilizar a implantação. No Brasil, 
o momento mais importante da nossa democracia, o 
voto, já é realizado de forma eletrônica por meio das 
urnas.

Por um lado, o tempo do sigilo das informações 
aumenta na aplicação digital, pois os dados podem ser 
liberados bem mais próximos da realização do exame. No 
físico, ainda é preciso diagramar, mandar para impressão 
na gráfica e distribuir para as localidades. Com isso, mais 
pessoas têm acesso ao material.

o enem será totalmente digital até 2026. 
esse prazo é suficiente?

É preciso deixar que o tempo mostre se o prazo será 
suficiente, mas essa escolha de fazer a mudança gradativa 
foi bem feita, uma vez que o exame é muito importante 
na vida dos estudantes. Como a aplicação digital será 
opcional nessa fase de implantação, o MEC terá tempo 
de aprender e fazer as correções necessárias.

o formato pode aumentar a desigual-
dade?

Fazer a prova no papel é diferente do que pelo compu-
tador. O Inep e o MEC precisam levar em conta que essa 
transição tem que ser feita com atenção e cuidado para 
que não se acentue a desigualdade. É necessário detalhar 
os planos para que os estudantes mais vulneráveis não 
sejam penalizados com a mudança, pois muitos ainda 
não têm domínio de computadores. Os alunos da rede 
privada de ensino, desde o começo da escolaridade, já 
tem contato com laboratórios, não apenas de informá-
tica, mas também de ciências. Eles possuem uma maior 
familiaridade com o mundo da tecnologia. A capacitação 
dos estudantes, professores e aplicadores do exame deve 
sofrer mudanças ao longo dos anos.

essa mudança pode ser um incentivo para 
ampliar o número de computadores nas 
escolas de todo país?

Sim, o que implicaria em mais gastos com a mudan-
ça. Mas o MEC e Inep não sinalizaram a compra de equi-

pamentos. O que deve acontecer é o aproveitamento das 
instalações e infraestrutura de outros locais disponíveis 
na localidade para fazer a aplicação do exame.

no formato 100% digital, as taxas e 
custos de aplicação podem ficar mais 
baratas?

O Enem já é gratuito para alunos que estudam em 
rede pública ou que solicitam a isenção da taxa de inscri-
ção. O formato digital pode baratear o processo, porque 
grande parte dos custos de aplicação é de impressão, 
embalagem e distribuição da prova.

Poucas capitais da região nordeste farão 
parte da aplicação digital. Há alguma 
razão para esse fato?

O MEC não esclareceu os critérios de seleção das 
capitais, mas acredito que tenha relação com a disponibi-
lidade de recursos. As regiões Norte e Nordeste tendem a 
ter uma escassez maior de computadores, conectividade 
e infraestrutura para operacionalizar a mudança.

belém (PA)
belo Horizonte (mg)

brasília (dF)
campo grande (ms)

cuiabá (mt)

curitiba (Pr)
Florianópolis (sc)

goiânia (go)
João Pessoa (Pb)

manaus (Am)

Porto Alegre (rs)
recife (Pe)

rio de Janeiro (rJ)
salvador (bA)
são Paulo (sP)

A tecnologia tem avançado nos 
últimos anos e tornado os 
processos mais rápidos e di-

nâmicos. E, com o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), o progresso não 
poderia ser diferente. Depois de mais 
de 20 anos sendo aplicado no modelo 
tradicional, usando papel e caneta, o 
Ministério da Educação (MEC) anunciou 
que a prova passará a ser totalmente 
digital até 2026. Para o próximo ano, 

50 mil candidatos de 15 capitais terão 
a opção de realizar o teste nessa nova 
modalidade.

Milhões de pessoas dependem da 
realização desta prova, uma vez que 

as notas são usadas para ingressar em 
universidades e institutos públicos, con-
cessão de bolsas de estudo no ProUni 
e financiamento estudantil no FIES. A 
notícia pegou alunos, pais e professo-
res de surpresa e dividiu opiniões. Isso 
porque o Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), responsável pelo exame, não 
deu muitos detalhes de como será a 
prova. Para discutir essas questões, o 
edição do brasil conversou com Caio 
Sato (foto), coordenador do Núcleo de 
Inteligência do Todos pela Educação.
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Promessa não paga conta

É importante que a reforma da Previdência esteja a caminho de 
acontecer, assim como outras melhorias envolvendo o segmento 
econômico brasileiro. Mesmo porque só assim se abrirão as 
expectativas para o crescimento e a geração de emprego. As 

promessas dos governantes, como tem acontecido ao longo desses 6 
meses, não resolvem os problemas e não pagam as contas. 

A verdade é que temos uma legião de desempregados, atualmente, 
existem cerca de 13 milhões de brasileiros sem carteira assinada. Como se 
não bastasse isso, dados revelam que há mais de 28 milhões de pessoas 
subutilizadas no mercado de trabalho. De acordo com dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (Pnad-C), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), subutilizado é toda pessoa 
desempregada, que trabalha menos do que poderia, não procurou 
emprego, mas estava disponível para trabalhar ou procurou emprego, 
mas não estava disponível para a vaga.

Os números brasileiros são assombrosos, pois revelam falta de 
expectativa de dias melhores. E, com isso, somos obrigados a indagar 
qual será a solução definitiva a ser implementada pelos administradores 
de Brasília, dos estados e municípios? Sem emprego, a circulação do 
dinheiro diminui, a indústria fica em compasso de espera e o mundo 
dos negócios não gira. Em síntese, estamos à beira do precipício e sem 
ninguém para nos salvar.

Para ilustrar a realidade na qual estamos apresentamos mais um 
número preocupante: segundo a Pnad-C, existem ainda os desalen-
tados e os trabalhadores por conta própria: 4,9 milhões e 24 milhões, 
respectivamente. 

Esse triste cenário se instaurou desde 2017, ano no qual a crise eco-
nômica colocou na informalidade mais de 4 milhões de trabalhadores 
de carteiras assinadas. Os especialistas informam que a crise abrange 
pessoas de diferentes profissões, porém, as dificuldades são mais nítidas 
em relação aos grupos carentes. Mesmo porque a falta de vínculo em-
pregatício, como se sabe, gera uma preocupação ainda maior pela falta 
de direito às proteções sociais previstas em lei. 

O tema requer uma reflexão profunda das autoridades, empresários 
e líderes classistas. É hora de uma tomada de decisão, antes que o caos 
social se estabeleça de vez.

12 homens na lua, milhões de “lunáticos” na terra

Lá já se vão 50 anos quando produzi 
e apresentei o programa especial 
pela TV Itacolomi, que antecedeu a 
descida do homem na Lua em 20 de 

julho de 1969. Dada à importância do evento, 
guardei o script original onde escrevi de forma 
devaneadora: “Nas noites sem nuvens, os 
namorados olham para a Lua e dedicam-se 
frases românticas e batidas. Outros, no en-
tanto, namoram a própria Lua, mas sem que 
vejam nela nenhuma fonte de amor. Fazem 
perguntas para as quais querem respostas: 
afinal, o que é a Lua? É um pedaço da Terra 
que se separou? É um pequeno planeta que 
sempre existiu desde que a Terra é a Terra? 
Nasceu antes da Terra? Como é a Lua? Por que 
não tem água ou, se a tem, é em pequenas 
e escondidas quantidades? Afinal, para que 
serve a Lua? Para tudo? Para nada? O homem 
vai deixar, efetivamente e pela primeira vez, 
o seu planeta. Afinal, para que serve a Lua, 
quando na Terra ainda há muito a ser feito 
pelo homem e para o homem”?

Foi um longo programa, com um texto ini-
cial de 50 minutos e que estava previsto para 
durar 2 horas. Acabei ficando solitariamente 
“no ar”, improvisando durante 6 horas segui-
das, porque houve atraso na programação 
calculada pelos técnicos da Nasa e tinha que 
esperar o histórico momento de transmitir ao 
vivo a alunissagem do Módulo e as cenas em 
que Neil Armstrong, (logo seguido por Edwin 
Aldrin), pisaria na Lua para recolher 25 quilos 
de amostras do solo e deixar na superfície 
alguns instrumentos científicos.

Durante o documentário, relatei desde a 
primeira vez que, historicamente, o homem 
teve o “sonho louco” de chegar à Lua (Luciano 

de Samosata, grego sofista e satirista, no 
início da era cristã), ao princípio da corrida 
espacial em 4 de outubro de 1957, com o 
lançamento do Sputnik; lembrei que um mês 
depois uma cachorrinha de raça esquimó, ou 
raça Laika – conforme ficou conhecida em 
todo o mundo – se tornou o primeiro ser vivo 
e mártir no espaço, porque não pôde voltar; 
enalteci o Vostok 1 levando à bordo o russo Iúri 
Alekseyevitch Gagárin que ficou uma hora e 
48 minutos no espaço, de onde falou a célebre 
frase “a Terra é azul”; e rememorei, com os 
limitados (e reservados) dados disponíveis, 
toda a trajetória da corrida espacial até 
aquele dia. 

Literalmente, a primeira referência que fiz 
no programa foi: “Setembro de 1608. Na feira 
anual de Frankfurt, na Alemanha, um holandês 
exibe um estranho objeto, parecendo um per-
gaminho enrolado, que serve para ver de perto 
as coisas de longe. Um italiano, Galileu Galilei, 
consegue um destes curiosos aparelhos e, em-
polgado, estuda-o durante 2 anos. Em março 
de 1610 escreve um pequeno livrinho, no qual 
afirma numa de suas 24 páginas: A superfície 
da Lua não é lisa nem esférica. Pelo contrário, 
está repleta de irregularidades”.

Ora viva! Galileu foi um profeta ao vis-
lumbrar, há mais de quatro séculos, o que 
ocorre atualmente, onde parcela considerável 
da minoria dominante da humanidade vive 
no mundo da Lua. Por quê? Por ser repleto 
de irregularidades! Se apenas 12 homens (e 
nenhuma mulher) efetivamente chegaram à 
Lua e como o nosso satélite já não empolga 
nem namorados, agora não faltam “lunáticos” 
que vivem na Terra e adoram irregularidades e 
delas se alimentam, criando e fazendo o mal.

Que grande parte da suposta humanidade, 
seja desde a antiguidade de Nero e, cada vez 
mais (vide Hitler, Idi Amin, Papa Doc e tantos 
outros) é iludida/dominada por “lunáticos”, 
no sentido pejorativo da palavra, eu, particu-
larmente, não tenho dúvida.

 Desvios e aberrações de toda ordem, rou-
bos descarados, anomalias jurídicas, projetos 
fraudados, crimes de todo tipo, drogas aos 
montes, fome produzida pela improbidade 
administrativa e que provoca exilados pela 
miséria, se tornam cada vez mais comuns, 
não importando raça, cor, gênero ou naciona-
lidade. Pena que, se ainda há aqueles que se 
insurgem contra tanta desfaçatez, uma parcela 
considerável - talvez procurando arregimentar 
força - acaba usando dos mesmos artifícios 
das mentiras e do mal para enfrentar os que 
considera inimigos. Substituir adversários por 
ferrenhos inimigos não é a solução.  “A valen-
tia que não se baseia na prudência chama-se 
temeridade”, já dizia Miguel de Cervantes nas 
páginas de “Dom Quixote”!

P.S. – Caso queira conhecer mais sobre os 
50 anos do homem na Lua, o Museu da Ima-
gem e do Som, na Avenida Álvares Cabral, 560, 
Centro de BH, está promovendo uma exposição 
sobre a TV Itacolomi e no próximo sábado, 
dia 20, às 19h, vai reproduzir em telão a parte 
inicial de 50 minutos do programa especial 
(e espacial) citado neste artigo, promover um 
debate ao ar livre também com a presença de 
astrônomos e disponibilizar telescópios para 
ver a Lua de perto. Pode ir: o dragão de São 
Jorge não vai aparecer e os lunáticos monstros 
reais daqui da Terra não se interessam por 
cultura.
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eujácio silva

Apesar da insistência do governo, 
principalmente do ministro da Jus-
tiça, Sergio Moro, em possibilitar a 
prisão após a decisão condenatória 

de segunda instância, o grupo de trabalho 
criado na Câmara dos Deputados para ana-
lisar o projeto de Moro, chamado Pacote 
Anticrime, com medidas anticorrupção e 
antiviolência, acertadamente decidiu, pelo 
placar apertado de 7 votos a 6, retirar do 
referido projeto a prisão após a condenação 
em segunda instância.

A decisão, apesar de contrariar interesses 
de algumas pessoas, inclusive do próprio Moro, 
está correta, pois está em sintonia com a Cons-
tituição Federal e com a Lei Processual.

Em seu artigo 5º, inciso LVII, a Constituição 
Federal, lei maior do país, proíbe a prisão antes 
de trânsito em julgado de sentença penal con-
denatória. Vejam: ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado de sentença 
penal condenatória. (CF, art. 5º, Inciso LVII).

Nesta linha está o art. 283, do Código de 
Processo Penal: ninguém poderá ser preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e fun-
damentada da autoridade judiciária competente, 
em decorrência de sentença condenatória tran-
sitada em julgado ou, no curso da investigação 
ou do processo, em virtude de prisão temporária 
ou prisão preventiva.

Importante lembrar que Constituição é a 
lei maior do país, a Carta Magna e, além de 

ter que ser respeitada, para alterá-la tem que 
ser por emenda constitucional ou por nova 
constituição, não podendo ser alterada por 
lei ordinária. Inclusive, as recentes decisões do 
Supremo Tribunal Federal (STF), que permitiram 
a prisão após a condenação de segunda instân-
cia, com o devido respeito, foram equivocadas.

A questão é que, muitas das vezes, o clamor 
público em função do agravamento de alguns 
crimes, como ultimamente está acontecendo 
no Brasil, leva a essas equivocadas decisões. 
Contudo, o STF, por ser a corte constitucional, 
não pode entrar nessa e atropelar a lei da qual 
é o guardião. E o Congresso Nacional, com sua 
responsabilidade de fazer e fiscalizar as leis, tem 
que intervir e, felizmente, desta vez, interviu bem.

Prisão definitiva somente após o trânsito em julgado

Acordo entre estado e AMM 
tem adesão de 812 municípios

Termina dia 15 de julho, o prazo 
para os municípios mineiros aderi-
rem ao acordo que vai regularizar os 
repasses do ICMS, do IPVA, do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fun-
deb) e do transporte escolar pelo 
governo de Minas. 

O acordo foi intermediado pelo 
Centro Judiciário de Solução de Con-
flitos e Cidadania de 2º grau (Cejusc 
2º Grau) do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG). As prefeituras 
interessadas devem preencher o 
cadastro e o formulário de adesão 
pelo Sistema Eletrônico de Informa-
ções (SEI) do TJMG.

Os municípios que não fazem 
parte da Associação Mineira de Mu-
nicípios (AMM) e que participaram 
da conciliação no Cejusc de 2º Grau 
também podem aderir ao acordo. Até 
o dia 9 de julho, 812 municípios já 
tinham aderido à resolução – 95,1% 
do total de municípios mineiros.

A 3ª vice-presidente do TJMG, 
desembargadora Mariangela Meyer, 
explicou que os municípios que 
homologarem o acordo devem 
abrir mão de ações judiciais que 
tramitam no Poder Judiciário. Com 
essa opção, fica assegurado o rece-
bimento dos valores, ao passo que, 
se mantivessem as ações, ainda que 
com decisão favorável, o prazo para 

o recebimento seria mais longo, pois 
o pagamento ocorreria através de 
precatórios.

 

cadastro

Para os municípios que não têm 
cadastro, basta clicar no link  “Cadastro 
de Usuário Externo” e seguir os passos 
descritos no Manual de Cadastro. 
Cabe lembrar que alguns municípios 
já têm cadastro e, nesse caso, não há 
necessidade de fazer um.

Realizado o cadastro, os muni-
cípios deverão acessar a página de 
usuário externo do SEI, clicar na seção 
“Peticionamento”, selecionar “Proces-
so Novo”, escolher o tipo de processo 
(Adesão ao acordo entre estados e 
municípios) e seguir as orientações 
do Manual de Peticionamento.

As dúvidas referentes ao cadastro 
e ao peticionamento poderão ser di-
rigidas ao suportesei@tjmg.jus.br ou 
ser resolvidas pelos telefones (31) 
3207-7977 / 7978 / 7979.

Dúvidas referentes ao andamento 
do processo SEI devem ser direciona-
das ao cejusc.segundograu@tjmg.
jus.br, com a informação do número 
do processo.

Acordo

No dia 4 de abril, o Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, por 

meio  de seu Centro  Judic iá -
rio de Solução de Conflitos e 
Cidadania (Cejusc) de 2º grau, 
intermediou um acordo inédito 
entre o Estado de Minas Gerais 
e a AMM. Ficou acertado que o 
Executivo estadual irá regularizar 
os repasses do ICMS, do IPVA e 
do Fundeb.

O acordo determina que o 
estado pague, a partir de janeiro 
de 2020, em três parcelas men-
sais, os valores em atraso devidos 
aos municípios que aderiram à 
resolução no site do TJMG em 
janeiro de 2019.  Esse montante é 
de aproximadamente R$ 1 bilhão.

A partir de abril de 2020, o 
Executivo estadual se comprome-
te a pagar, em 30 parcelas men-
sais, os valores devidos referentes 
a 2017 e 2018. Caso haja fluxo de 
caixa, poderá haver antecipação 
de pagamentos.

Os valores chegam a R$ 6 
bilhões. O estado também vai 
quitar, em dez parcelas mensais, 
receitas em atraso a título de 
transporte escolar.

No caso de descumprimento 
dos repasses, poderá ocorrer o 
bloqueio imediato de valores 
retidos há mais de 30 dias nas 
contas do Executivo estadual, 
mediante acionamento do Poder 
Judiciário pela AMM.

Acordo com municípios e estado é intermediado
pelo cejusc de 2º grau do tJmg
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reforma Fiscal em minas
gera polêmica antes da hora

Pode ser que em breve o cenário 
seja outro, mas, no momento, 
a ideia do governador Romeu 

Zema (Novo) em encaminhar para a 
Assembleia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais (ALMG) uma proposta de 
reforma Fiscal, tem tudo para gerar um 
debate fervoroso na Casa.

Semana passada, o próprio go-
vernador esteve no plenário da ALMG, 
com o objetivo de receber o relatório 
final do Debate Fiscaliza, que reuniu 
secretários de estados e dirigente es-
tatais. Todos foram lá para dizer como 

está e pode ficar a situação financeira 
do governo mineiro, a partir da possí-
vel aprovação da reforma Fiscal. Na 
prática, o documento entregue pelo 
chefe do Executivo foi uma espécie 
de “café requentado”, pois o seu con-
teúdo já havia sido divulgado pelos 
deputados e os próprios secretários 
por meio de entrevistas e bate-papo 
com a imprensa.

Minutos antes da chegada de Zema 
ao gabinete do presidente da ALMG, o 
deputado Agostinho Patrus (PV) reunia 
a imprensa para uma rápida coletiva. Em 
meio a inúmeras perguntas, um repórter 
lhe indagou se seria fácil a aprovação da 
matéria como esta prenunciada pelo 

Executivo. De pronto, Patrus respondeu: 
“Com exceção do Rio de Janeiro, em 
todos os outros estados, o encaminha-
mento foi muito complicado”. A fala 
corroborou com a tendência perceptível 
de vários deputados que se opõem à 
aprovação do projeto. 

Existem deputados, a exemplo de 
Sávio Souza Cruz (MDB), que são ra-
dicalmente contra a venda da Cemig. 
Pode ser que nas últimas semanas o 
quadro tenha se alterado, mas, até 
então, os 7 deputados emedebis-
tas pretendiam cruzar os braços na 
hora da votação do tema. A opinião 
do representante do MDB vem de 
encontro às teses das oposições que 
já alardearam que as estatais não 
podem ser vendidas. Essas sinalizações 
acontecem a toda hora por meio de 
debates no plenário e mensagens à 
imprensa. É uma espécie de recado 
permanente encaminhado à Cidade 
Administrativa. Se bem que a coorde-
nação política de Zema tem feito mo-
vimentos para minimizar esse quadro 
adverso entre os parlamentares. 

Quando o tema reforma Fiscal for 
ao conhecimento do grande público, 
os embates devem ser ainda mais 
inflamados. A deputada petista Beatriz 
Cerqueira, representante da Cen-
tral Única dos Trabalhadores (CUT), 
promete, juntamente com outras 
entidades sindicais, reunir milhares de 
pessoas para irem às praças da cidade 
alegando que os funcionários públicos 
serão os mais prejudicados com essa 
decisão governamental.

Zema se defende
Zema deixou claro que o estado 

tem um déficit mensal milionário. 
A lei de responsabilidade que limita 
gastos com salários de funcionários 
já não está sendo mais respeitada e 
não há dinheiro para investimento. 
Ele acrescentou que estão dizendo que 
os funcionários terão prejuízos com a 
reforma Fiscal, mas eles já estão pre-
judicados. O governador fez ainda um 
alerta: “Tudo pode piorar, caso não 
seja feito algo para evitar a diferença 
entre arrecadação e os compromissos. 
Se continuarmos nesta direção, em 
breve, vai faltar dinheiro para atender 
a todas as demandas, inclusive em 
relação a valores destinados à folha 
de pagamento”, finalizou.

romeu Zema e Agostinho Patrus na Assembleia

sávio souza cruz (mdb) é 
contra a venda da cemig
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governador de minas?
Ao assumir a presidência do MDB de Minas, o deputado 

federal newton cardoso Junior deixou claro sua intenção de 
abrir caminhos na estrada que pode levá-lo ao governo de 
Minas. Aliás, comandar o Palácio da Liberdade é o sonho de 
todo político mineiro, mas, entre a imaginação e a realidade, 
existe um extenso percurso, presidente.

Presidente da cemig 
Consta nos bastidores que o presidente da Cemig, cle-

dorvino belini, não anda satisfeito com o posto. Ele estaria 
preocupado, pois está no meio da briga entre a pretensão do 
governo em privatizar a estatal e o debate na Assembleia Legis-
lativa. “Estou no meio do fogo cruzado”. Teria dito o dirigente.

comentário único - Só para rememorar: belini é 
ex-presidente da Fiat para a América Latina e tinha uma vida 
tranquila. E, então, foi alçado ao posto atual pelo governador 
romeu Zema (Novo), certamente, por ter se declarado liberal. 

Zema no interior
Nas últimas semanas, o governador romeu Zema (Novo) 

resolveu deixar seu gabinete na Cidade Administrativa para 
realizar inúmeras viagens ao interior, agora, devidamente 
acompanhado pelos deputados que têm ligações nas respec-
tivas regiões. Com isso, os parlamentares ficam mais calmos.

Anastasia sem futuro?
Em Brasília, aumenta o tititi em relação a uma possível 

indicação do senador mineiro Antonio Anastasia (PSDB) 
para Corte Superior da Justiça. As fontes rememoraram que, 
politicamente, Anastasia está com dificuldades, pois sempre 
venceu as campanhas quando tinha como condutor o depu-
tado Aécio neves (PSDB). Uma prova é que, na tentativa de 
retornar ao governo de Minas, ano passado, não conquistou 
êxito e, coincidentemente, não pode contar com a presença 
de Aécio na época. Coisas da política mineira. 

o vice sumiu
Lá se vão 90 dias que o atual vice-governador Paulo brant 

(Novo) tem priorizado sua agenda relacionada a eventos in-
ternos. Ele tem evitado aparecer em público, especialmente, 
onde possa estar a imprensa, pois ainda tem receio de ser 
questionando em relação ao deslocamento do seu helicóp-
tero de uma pousada de Nova Lima para participar de uma 
solenidade em Ouro Preto.   

Política em ouro Preto
Ao circular pelos meios intelectuais de Belo Horizonte, o 

ex-secretário e ex-prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo, tem 
deixado claro sua pretensão em participar do pleito eleitoral 
do próximo ano na cidade. Isso deixa o atual prefeito Julio 
machado de Araujo em estado de alerta.

cena única – Aliás, Araujo é tido como um político de 
rompantes, mas sem a essência dos grandes nomes de Minas.

bolsonaro internacional
Segundo o professor do Núcleo de Relações Internacio-

nais do Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais (IBMEC), 
mário schettino, o governo do presidente Jair bolsonaro 
(PSL) pretende agir internacionalmente diferente de todos os 
governos brasileiros em períodos anteriores. “É uma jogada 
pesada. Vamos ver se isso vai dar certo”. 

Aposentadoria dos magistrados
Com quase 40 anos de experiência, o consultor político 

gaudêncio torquato lembra que o tema relacionado às apo-
sentadorias dos juízes de todas as instâncias é um assunto que 
ainda pode parar nos tribunais. A mudança do atual regime 
público para a previdência, após a reforma, deixa brechas 
capazes de gerar muita confusão. A conferir...

diminuição dos juros
A tão temida decisão dos banqueiros brasileiros em manter 

os juros do Brasil como um dos mais altos do mundo pode 
estar com os dias contados. Segundo apurou o empresário 
paulistano e ex-deputado federal emerson Kapaz, logo depois 
das reformas, o Banco Central vai atuar firme no mercado para 
forçar a diminuição das taxas e juros cobrados pelo sistema. 
Será? 

uma semana proativa
Até mesmo o jornalista merval Pereira concordou que, 

desta vez, a atuação do Palácio do Planalto foi muito positiva, 
sobretudo nos últimos 10 dias, já que conseguiu convencer os 
parlamentares a ficarem ao lado do governo neste momento 
de grandes debates nacionais.

críticas a Zema
Mesmo sem externar motivos para ser contra o governo 

Zema, o deputado ulysses gomes (PT) considera que a atual 
administração do estado não tem o que comemorar nesses 6 
meses. Segundo avalia o deputado, o governador tem de se 
preocupar em criar uma base de apoio na Assembeia Legisla-
tiva para evitar maiores dificuldades. 

Parlamentarismo à brasileira
“Atualmente, o Brasil vive um parlamentarismo disfarçado. 

E o primeiro ministro, neste caso, é o poderoso presidente da 
Câmara Federal, deputado rodrigo maia (DEM)”. Opinião do 
filósofo, luiz Felipe Pondé. 

https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/servicos/sistema-eletronico-de-informacoes-sei.htm
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/servicos/sistema-eletronico-de-informacoes-sei.htm
https://sei.tjmg.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_enviar_cadastro&acao_origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.tjmg.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_enviar_cadastro&acao_origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
https://www.tjmg.jus.br/data/files/C3/B0/8C/EB/D821A610738AEE96B04E08A8/Manual%20Cadastro%20usuario%20externo.pdf
https://www.tjmg.jus.br/data/files/41/80/28/08/5F72A610B79362A6B04E08A8/Manual_Peticionamento_Atualizado.pdf
mailto:suportesei@tjmg.jus.br
mailto:cejusc.segundograu@tjmg.jus.br
mailto:cejusc.segundograu@tjmg.jus.br
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32% dos jovens já são
adeptos de bancos digitais

Seja por oferecer um atendimento melhor, taxas 
mais baixas ou isenção de anuidade, o fato é 
que os bancos digitais estão ganhando cada vez 
mais clientes no Brasil. De acordo com pesquisa 

realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil), entre os consumidores que utilizaram cartão 
de crédito nos últimos 12 meses, a maioria (76%) foi 
de instituições financeiras tradicionais e 36% de lojas 
varejistas. No entanto, 21% dos entrevistados já adotam 
cartões de crédito ligados a fintechs ou bancos digitais 
como meio de pagamento no dia a dia. E esse número 
cresce ainda mais entre os mais jovens, chegando a 
representar 32% dos casos.

Para o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro 
Junior, há um alto descontentamento do público em 
geral com os serviços bancários tradicionais, seja em 
função da qualidade dos serviços prestados, seja pelo seu 
custo. “Além disso, os novos bancos supriram também a 
demanda não atendida das novas gerações por rapidez e 
imediatismo por meio da presença generalizada da inter-
net e da tecnologia, trazendo a possibilidade de realizar 
todo tipo de serviço financeiro diretamente pelo celular”.

A pesquisa aponta que os principais atrativos para 
a escolha do serviço dos bancos digitais são isenção 
de anuidade, juros e taxas mais baixas em relação aos 
bancos tradicionais (54%). Além disso, 49% apontam a 
vantagem de resolver tudo pelo celular, sem a burocracia 
do atendimento presencial em uma agência. Outros 41% 
destacam a aprovação de crédito mais rapidamente e 
de forma menos burocrática.

Outro ponto destacado por Pellizzaro é o fato de 
que os bancos tradicionais, assim como diversos outros 
segmentos da economia, estão passando por um período 
de transformação. “A diferença é que as mudanças hoje 
acontecem de maneira mais rápida e dinâmica do que nas 
décadas passadas, de forma que a adaptação das empresas 
também precisa acontecer de modo mais ágil caso queiram 
se manter competitivas”.

Para o futuro, a tendência é que os aplicativos se 
façam cada vez mais presentes na vida das pessoas. “Eles 
chegaram para atender não apenas as antigas deman-
das reprimidas, mas uma série de novas necessidades 
que surgiram com a tecnologia e a modernização das 
relações sociais. E os bancos tradicionais podem sair 
deste período de mudanças fortalecidos, encontrando na 

competição com as recém chegadas fintechs o incentivo 
necessário para renovarem a forma de entregar seus 
serviços, priorizando qualidade e agilidade, mas aliadas 
a um custo mais baixo do que o cobrado atualmente”. 

Uma das pessoas que já optaram por ter uma 
conta em um banco digital é a funcionária pública Ana 
Paula Castro. Ela conta que também mantém uma 
conta ativa em uma instituição tradicional, mas optou 
por cancelar o cartão de crédito nesse local e fazê-lo 
em uma fintech. “Os bancos digitais são bem menos 
burocráticos e o atendimento é rápido, além de serem 
mais vantajosos até para investir. Eu tinha um dinheiro 
aplicado no banco tradicional e ele ficou por anos lá sem 
que ninguém me desse uma ajuda de como aplicá-lo de 
maneira mais eficiente. Quando eu coloquei o valor na 
fintech, logo me disponibilizaram um e-book com dicas 
de investimento”, conta. 

cada vez mais presente 
Outra tendência apontada pela pesquisa é o uso cada 

vez mais constante do cartão de crédito para as compras 
parceladas. De acordo com o levantamento, 7 em cada 10 
(77%) consumidores recorreram ao cartão para despesas 
pessoais no último ano, sendo que 66% fizeram uso todos 
os meses. Em média, os usuários possuem cinco parcelas 
a serem quitadas nos próximos meses, enquanto 26% não 
possuem nenhuma compra parcelada.

O presidente do SPC Brasil diz que além da pratici-
dade, agilidade e possibilidade de parcelar as compras, 
o uso do cartão de crédito tem relação direta com a cha-
mada “dor do pagamento” pela economia comporta-
mental. “Quando uma compra é paga em dinheiro, por 
exemplo, o consumidor sente essa dor na mesma hora, 
já que vê de forma concreta uma parte do seu dinheiro 
indo embora. Com o cartão de crédito isso não acontece, 
e essa dor é postergada para o momento em que chega 
a fatura. Esse fato acaba sendo um grande incentivador 
do uso da modalidade, mas pode ser também um fator 
de descontrole financeiro”. 

E para evitar a desordem nas finanças, Pellizzaro 
dá algumas dicas. “O planejamento financeiro é funda-
mental. É preciso se preparar com antecedência para o 
mês, analisando as receitas e despesas do período, que 
eventualmente podem também incluir compras não 
essenciais, desde que estejam planejadas. Por exemplo, 
não há problema em um mês específico direcionar algu-
ma quantia para a compra de um item de lazer, desde 
que essa compra respeite os limites orçamentários. No 
caso das compras não planejadas, é essencial que o 
consumidor analise suas contas (saldo bancário e valor 
da fatura) e verifique se, de fato, possui condições finan-
ceiras de arcar com aquele custo. O cuidado é redobrado 
quando falamos de parcelas no cartão de crédito, já que 
o acúmulo de prestações pode ser o grande vilão das 
contas no final do mês”.
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recuperação da economia
“Os próximos passos do Congresso Nacional no tangente 

às demais reformas previstas pelo governo serão essenciais 

para permitir a retomada do desenvolvimento econômico”. É 

o que garante o comentarista econômico e jornalista carlos 

Alberto sardenberg.

Primeiro ministro
“O presidente da Câmara Federal, rodrigo maia (DEM), 

tem realmente o estilo de primeiro ministro. Ele é, de longe, o 

político de maior prestígio no Brasil neste momento”. Opinião 

do historiador Jaime Pinsky. Será verdade, gente?   

À espera de investimentos
“Os investidores internacionais estão esperando o início do 

segundo semestre para saber se vão investir no Brasil. Só depois 

do dinheiro externo é que haverá uma recomposição da nossa 

economia interna. Mas antes, eles esperam por sinalização de 

mais reformas na área econômica. Caso isso não aconteça, tudo 

ficará parado”, opina o jornalista e comentarista econômico 

João borges.

batendo no governo
Semana passada, sem meias palavras, o deputado João 

vítor Xavier (Cidadania), criticou duramente o governador 

romeu Zema (Novo) por sua inabilidade política. Completando 

seu quadro de reticências contra o Zema, o parlamentar acres-

centou: “Em relação à venda da Cemig, o governo não tem 

a menor chance de conseguir a autorização da Assembleia”.

um país dividido
Pesquisadores de todo país, ao analisarem a recente pes-

quisa divulgada pelo Instituto DataFolha, comentaram que a 

popularidade do presidente Jair bolsonaro (PSL), com média 

de 33%, contra outros 33% que o desaprovam, sinaliza que, 

atualmente, temos um país dividido, assim como ocorreu ao 

longo da campanha eleitoral. Segundo os comentários, isso 

não é bom para o futuro do Brasil.

toda semana no sion
Não tem erro. Toda semana, carros se batem no cruza-

mento da Rua Grão Mogol com a Washington, no bairro Sion, 

região Centro-sul da capital. Não há sinalização no local e a 

poucos metros dali fica o colégio Santa Dorotéia, de onde sai 

e entra milhares de crianças e adolescentes. Semana passada, 

uma batida envolvendo três carros foi tão forte que adentrou 

a calçada e vitimou a placa do sacolão que fica na esquina. 

tabata Amaral 
Apesar da reforma da Previdência ter sido aprovada por 

379 votos a favor, nas redes sociais só se fala de um voto: o de 

tabata Amaral (PDT). A parlamentar contrariou a orientação 

partidária e votou a favor do texto base da reforma. Agora, 

seu partido vai abrir um processo interno na Comissão de Ética 

contra ela e mais 7 deputados da sigla. No Twitter, ciro gomes 

(PDT) já se posicionou: “Defenderei que expulsem aqueles que 

votaram contra o povo nesta reforma de Previdência elitista”.

Frio mata 
Belo Horizonte e as cidades da região metropolitana estão 

vivendo dias bem frios. Se você encontrar alguém em situação 

de rua, numa noite com temperatura igual ou abaixo de 13ºC, 

ligue para o 156 e informe o local. Neste número há atendi-

mento com encaminhamento para algum abrigo municipal.

Mais custos, menos empregos
A maioria de nós não sabe o que significam 

as siglas Bloco K e eSocial. Menos ainda 
entende os impactos delas sobre nossos 
bolsos e, portanto, sobre nossas vidas. 

Mas vamos acabar descobrindo da forma mais desa-
gradável possível - quando a falência de empresas e 
o desemprego aumentarem ainda mais, superando 
os atuais 13 milhões de trabalhadores. Criados por 
governos anteriores com o falso argumento de que 
é preciso aumentar a fiscalização sobre empresas e 
cidadãos, na prática, vão elevar substancialmente 
os custos para as companhias brasileiras e corroer a 
sua competitividade frente aos concorrentes interna-
cionais. Nesse cenário, a consequência natural será 
o fechamento de empresas e a dispensa massiva de 
trabalhadores.

Na verdade, se não forem revistos pelo governo, 
o Bloco K e o eSocial irão se somar a outras “jabuti-
cabas” que transformam a economia brasileira em 
presa fácil para a concorrência, sem trazer nenhum 
benefício relevante ao país como contrapartida. Com 
o Bloco K, o governo federal vulnerabiliza as empresas 
na exata medida em que exige informações detalha-
das sobre todo o processo produtivo - dados sobre 
as matérias-primas para produção, com a perda de 
insumos e saída de produtos acabados. Vale dizer: o 
Bloco K pode obrigar as empresas a abrir mão do sigi-
lo de informações fundamentais da sua estratégia, o 
que, por óbvio, as enfraquece diante da concorrência.

Com o eSocial, as empresas ficam obrigadas a 
implantar novos processos e a passar ao governo 
informações sobre as quais ele já tem pleno acesso 
por inúmeros outros canais - data de admissão e 
demissão, promoções, férias, afastamentos e muitas 
outras informações relativas à gestão de pessoas.

Nosso principal argumento contrário à implan-
tação do Bloco K e do eSocial junto ao governo 
federal, muito especialmente junto ao Ministério da 
Economia, é o de que ambos estão na contramão 
de premissas estabelecidas pelo próprio governo, 
que, neste momento, empenha-se em melhorar o 
ambiente de negócios em nosso país e aumentar a 

produtividade das empresas, visando à retomada do 
crescimento da economia. Conhecemos e louvamos 
as ações dos atuais governos - nas esferas federal e 
estadual, em Minas Gerais - para a construção de 
um Brasil forte e competitivo. Por isso, reforçamos o 
apelo para que ações contrárias a esse esforço não 
ganhem força.

É inconcebível, portanto, dificultar ainda mais o 
desempenho da iniciativa privada, burocratizando 
processos e aumentando o ônus sobre ela na for-
ma de multas. O Bloco K e o eSocial geram riscos 
desnecessários e custos altíssimos de implantação, 
principalmente para micro e pequenas empresas.

Na verdade, devemos aproveitar esse debate 
para discutir outros absurdos que só existem em 
nosso país e que penalizam a nossa economia, a 
nossa indústria e as nossas empresas. De fato, o setor 
produtivo brasileiro é assombrado permanentemente 
por custos ocultos que, em verdade, são impostos 
ocultos que se somam à carga tributária que beira os 
40% do Produto Interno Bruto (PIB) e é uma das mais 
altas do mundo. Se não forem revertidos, o Bloco K e o 
eSocial serão mais dois “impostos ocultos” a asfixiar 
ainda mais as empresas brasileiras. É o que mostram 
estudos realizados pela Fiemg.

O exemplo mais emblemático está justamente 
no sistema tributário nacional e em sua irracional 
complexidade. Em razão da absurda burocracia, as 
empresas brasileiras chegam a gastar, em média, 
até seis vezes mais tempo para cumprir as normas 
tributárias e trabalhistas do que suas concorrentes 
latino-americanas - 1.958 horas contra 332 horas. 
A comparação é ainda mais contundente quando 
feita com empresas de países da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
cuja média é de 161 horas – 12 vezes menos que 
no Brasil. Outro exemplo é o tsunami de normas 
tributárias editadas no país: entre outubro de 1988 
(promulgação da Constituição) e setembro de 2017, 
foram editadas 377.556 normas tributárias, o equiva-
lente a aproximadamente 32 por dia, entre federais, 
estaduais e municipais.

No campo das relações trabalhistas também 
encontramos um interminável rol de “impostos 
ocultos” criados para financiar ações e programas 
que deveriam ser custeados pela receita tributária, 
que carreia para os cofres públicos anualmente 
recursos superiores a R$ 2 trilhões. Um exemplo são 
os custos gerenciais decorrentes da complexidade 
da legislação trabalhista, que elevam em 44,6% a 
folha salarial das empresas. Também oneram as 
empresas as “cotas” que deveriam ser mantidas com 
a receita tributária normal, a exemplo das cotas de 
pessoas com deficiência e aprendizes. No cômputo 
final, considerando impostos explícitos e ocultos, um 
salário de R$ 1 mil que o trabalhador põe no bolso 
custa R$ 2.832,00 para a empresa.

A situação é a mesma - e dramática - no setor 
de energia, que é uma das mais caras do mundo e 
chega a pesar até 40% nos custos de produção das 
empresas. Também aqui o consumidor final brasileiro 
(residencial e industrial) arca com absurdos custos 
adicionais, entre eles os programas de atendimento 
a usuários de baixa renda. Em 2018, só esse “im-
posto oculto” custou aos consumidores domésticos 
e ao setor produtivo brasileiro R$ 2,16 bilhões. É um 
programa necessário, mas que deveria ser financiado 
com os impostos que o governo já arrecada, e não 
com novos “impostos” escondidos nas contas de luz.

A consequência desse cenário, no qual as empre-
sas são permanentemente sufocadas com impostos 
explícitos e ocultos, é a crescente perda de competiti-
vidade no mercado global. No ranking de 63 países do 
Anuário de Competitividade Mundial 2019, elaborado 
pelo Instituto Internacional de Desenvolvimento de 
Gestão (Suíça) e pela Fundação Dom Cabral, o Brasil 
está na 59ª colocação. Estamos entre os cinco países 
menos competitivos do mundo e entre as principais 
causas disso estão justamente a burocracia excessiva 
e a carga tributária exorbitante. O setor produtivo 
está no seu limite. Definitivamente, não precisamos 
do Bloco K, do eSocial e de mais peso estatal sobre 
a economia e as empresas. O Estado deve servir à 
sociedade, e não se servir dela.
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Campanha válida para cursos iniciados em 2019.

Em até 24x R$ 326,00 sem juros

Setor bilionário de segurança espera 
alta de 10% no faturamento de 2019

Seria quase uma unanimidade 
dizer que todos perdem com a 
violência, não fosse um mercado 
que é movimentado justamente 
pelo medo da criminalidade ur-
bana: o de segurança eletrônica. 
Segundo os dados oficiais do Atlas 
da Violência 2019, em 2017, houve 

65.602 homicídios no Brasil, o que 
equivale a uma taxa de aproxima-
damente 31,6 mortes para cada 
cem mil habitantes. A sensação de 
insegurança das pessoas aquece o 
mercado que, nos últimos 8 anos, 
cresceu em média 8% e, para 
2019, projeta aumento de 10% do 
faturamento. Só no ano passado, 
o segmento eletrônico faturou R$ 
6,52 bilhões no país.

Equipamentos de videomonitora-
mento, controle de acesso, sistema de 
alarme, portaria remota, rastreamen-
to de veículos são os mais procurados 
pelo cidadão e os estados. Atualmen-
te, as câmeras IP (dispositivo que 
pode ser acessado e controlado via 
internet) e analógicas são os produtos 
mais vendidos do setor de segurança 
pública e patrimonial. Juntas, repre-
sentam 66% das vendas no Brasil. 

‘“Um dos fatores importan-
tes para isso são as políticas de 
segurança pública que vêm en-
tendendo a tecnologia como uma 
grande aliada para as políticas 
de segurança preventiva e não 
mais reativa. Hoje, as tecnologias 
disponíveis estão bem avançadas 
e os valores acessíveis de uma 
forma que podemos apresentar 
essas tecnologias aos órgãos 
públicos”, afirma Selma Migliori, 
presidente da Associação Brasi-
leira de Empresas de Segurança 
Eletrônica (ABESE).

O setor também é responsável 
pela geração de 220 mil empregos 
diretos. “É um setor de impacto 
importante na economia porque 
amplia os olhos da segurança públi-
ca para ajudar tanto no combate à 
violência, quanto para soluções de 
prevenção, que é o que o Brasil pre-
cisa trabalhar”, acrescenta Selma.

O superintendente-geral do 
grupo Minasguarda, Manoel Ri-
beiro, não divulga o faturamento 
da empresa, mas revela que, nos 
últimos 4 anos, só o segmento 
de eletrônicos e monitoramento 
cresceu entre 20 a 25% todo ano. 
“Temos, hoje, nove equipes de 
técnicos na rua trabalhando com 
seis viaturas. Além disso, temos 
um sistema de monitoramento 
com mais de 1.200 câmeras em 
operação e mais 2 mil pontos de 
alarmes em todo o estado”, diz.

Segundo o superintendente, 
no geral, os serviços de alarme, 
circuito interno de televisão 
(CCTV) e o monitoramento à 

distância são os campeões de 
vendas. Entretanto, neste pri-
meiro semestre, houve aumento 
na procura pelo CCTV e câmeras 
infravermelhas de alta qualidade. 
“A expectativa é de crescimento 
contínuo adentrando cada vez 
mais na tecnologia. O Brasil 
ainda está engatinhando nesse 
segmento, há muito o que vir 
pela frente para facilitar a vida”, 
avalia.  

Como exemplo, Ribeiro cita 
a portaria eletrônica. “Não vai 
depender de um porteiro para 
ser aberta. Nós vamos fazer isso 
à distância remotamente, identi-
ficando a pessoa e, em função da 
autorização ou não do morador, 
abrimos a porta. Também espera-
mos sistema de reconhecimento 
facial, fingers, placas de veículos, 
etc. Uma série de coisas que já 
existem no mercado, mas é pou-
co difundido e usado”. 

Na palma da mão

Com a popular ização do 
uso dos dispositivos móveis, as 
empresas do setor miraram nos 

aplicativos como alternativa 
para integrar o usuário a siste-
mas de alarme, possibilitando 
comandos remotamente para 
ligar e desligar o alarme e ve-
rificar o status do sistema em 
suas residências. Além disso, é 
possível disparar ações como: 
acender uma lâmpada, abrir e 
fechar portões, desse modo é 
possível intimidar um possível 
invasor, por exemplo. Segundo a 
Abese, o uso de aplicativos de se-
gurança em dispositivos móveis 
representa 94% das principais 
apostas do segmento para os 
próximos 3 anos.

Para Selma, além dos aplica-
tivos de segurança, plataformas 
na nuvem para integração de 
sistemas de hardware e software, 
automação residencial integrada 
ao sistema de alarme e a parti-
cipação maior da Internet das 
Coisas (IoT) são outras apostas. 
“Outros nichos de mercado, como 
residências, já começam a enten-
der que é possível acompanhar 
toda a segurança da sua família 
e patrimônio na palma da mão 
com custos acessíveis”.

O Brasil ainda está
engatinhando nesse segmento,
há muito o que vir pela frente

para facilitar a vida

Itamaraty indica Belo Horizonte como 
referência mundial em gastronomia

co
rp
vs

A “capital dos bares” está próxima de ser reconhecida em 
todo o mundo por sua gastronomia. O Ministério das Relações 
Exteriores (Itamaraty) indicou Belo Horizonte para concorrer ao 
título de Cidade Criativa da Organização das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura (Unesco). Neste ano, o prêmio será 
concedido a até dois municípios do país.

Além da capital mineira, também integram a lista de 
cidades brasileiras indicadas: Cataguases, na Zona da Mata 
Mineira, pela referência em cinema; Aracaju, em Sergipe, 
pela área da música; e Fortaleza, no Ceará, no setor de design 
e moda. As escolhas foram enviadas a Paris no último sábado 
(29/06) para a seleção das cidades criativas, que ocorrerá em 
novembro deste ano.

A rede de cidades criativas da Unesco é uma plataforma 
que reúne vários destaques mundiais nos quesitos economia 
criativa em artesanato e artes folclóricas, design, gastronomia, 
cinema, literatura, música e artes midiáticas. A Fecomércio MG 
participou das oficinas de trabalho para a elaboração do dossiê 
que confirmou a candidatura da capital mineira.

De acordo com a analista de turismo da Fecomércio MG, 
Milena Soares, a escolha da capital proporcionará diversas 
oportunidades de negócios aos empresários locais. A provável 
escolha também permitirá à cidade compartilhar das melhores 
práticas e políticas públicas sustentáveis e de inclusão social. 
Com isso, aumentam as chances da atividade turística na cidade 
se fortalecer graças à gastronomia, que seria mais uma de suas 
expertises mundialmente reconhecida.

Criatividade 

Criada em 2004, a rede de Cidades Criativas da Unesco 
promove a cooperação entre as cidades que têm a criatividade 
como estratégia para alcançar Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), previstos pela Organização das Nações Uni-
das (ONU). A rede trabalha para colocar a indústria criativa e 
cultural no centro dos planos de desenvolvimento locais e para 
cooperar ativamente em nível nacional e internacional por meio 
de parcerias entre os componentes da rede.

Atualmente, o projeto conta com 180 cidades em 72 países, 
sendo oito delas brasileiras: Belém (PA), Florianópolis (SC) e 
Paraty (RJ), no campo da gastronomia; Brasília (DF) e Curitiba 
(PR), no design; João Pessoa (PB), em artesanato e artes fol-
clóricas; Salvador (BA), na música e Santos (SP), no cinema.
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um almoço, no Automóvel clube de minas gerais, reuniu
o padre Fernando, o professor sacha calmon, o arcebispo

de bH, dom Walmor e o advogado vicente Amorim
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convite desAgrAdável - Se não for por livre e espontânea 
vontade, o ex-governador e ex-senador por Minas Aécio Neves 
será convidado a deixar o PSDB. O político, que disputou a Presi-
dência da República pelo partido, caiu em desgraça e tornando-
-se novamente réu, desta vez pelos R$ 2 milhões que pediu a 
Joesley Batista. Segundo meu informante, Aécio deverá receber 
um convite educado, convidando-o a deixar a sigla. O mesmo 
destino terá o ex-governador do Paraná Beto Richa. Aliás, sobre o 
político paranaense, ele tem ficado recluso nos últimos dias, pois 
tem muito medo da ira dos seus conterrâneos.

burrice dA vAle - Se fizermos as contas, por muito menos 
dinheiro a Vale teria feito uma barragem de rejeitos, construindo 
um paredão de concreto e evitado rompimentos, como aconteceu 
em Brumadinho e Mariana. Caso a mineradora mude a postura, 
aí sim poderá dizer para Minas e o Brasil que sua mineração está 
diferente.

os caminhoneiros que coloquem suas barbas de molho. 
As empresas de transportes, que antes usavam os veículos 
dos próprios motoristas, foram os responsáveis pelo aumento 
da venda de caminhões nos últimos dias, algo em torno de 
44,93%. Ou seja, elas usarão seus próprios veículos para evitar 
uma greve como a que parou o país.

______________________________

vai sair uma nova biografia do político mineiro Gustavo 
Capanema, de autoria de Fábio Silvestre Cardoso. Neste tra-
balho, ele revela que Capanema, que foi ministro de Getúlio 
por 12 anos, teria dito que o ex-presidente teve dois grandes 
momentos na vida: quando foi deposto em 1945 e na sua morte 
em 1954. Aqui, em Minas, quem conheceu Capanema acha que 
ele seria incapaz de cometer uma indelicadeza dessas. Já na 
biografia escrita por Murilo Badaró, Capanema sempre aparece 
como um homem educado, competente e fiel.

______________________________

Pode haver uma rebelião no MDB se Adalclever Lopes for 
mesmo candidato a vice na chapa de Alexandre Kalil (PSD). 
Adalclever é tido como o político que dividiu o partido em 
Minas. 

______________________________

A câmara municipal de Belo Horizonte tem sido a mais 
explosiva de todas as que tivemos nos últimos anos. Todo dia 
tem uma polêmica por lá. Alguns vereadores denunciam que, 
agora, estão sendo ameaçados por causa da possível cassação 
de Wellington Magalhães (PSDC). 

______________________________

o governo espera a economia de R$ 1 trilhão em 10 anos se 
a reforma da Previdência passar no Congresso Nacional. Agora 
estão dizendo que Jair Bolsonaro (PSL) está praticando a velha 
política ao liberar emendas do orçamento de deputados que 
voltaram favorável.

domingo, dia 14 de julho 
Marco Aurélio Magal - Rádio Itatiaia
Jornalista Lauro Diniz
Senhora Celita Barreiros Lavióla

segunda-feira, 15 
Sérgio Werneck
Bob Faria - Rede Globo
Diana Brant - esposa do Roberto Brant

terça-feira, 16
Dia de Minas e de Mariana
Laudívio Carvalho 
Radialista Pedro Luiz Rodrigues

Quarta-feira, 17
Aniversário de Sabará
Ludmila Carneiro
Dr. Rodrigo Lima

Quinta-feira, 18
Ex-ministro Paulo Haddad
Renato do Café Nice
Zé Carlos Amaral

sexta-feira, 19
Artur Viana Neto
Ex-deputada Vera Coutinho 
Vicente Sandim - Santa Luzia 
Loraynne Araujo - Edição do Brasil

sábado, 20  
Sra. Selma Campos - esposa de Maurício Campos 
Ex-deputado Leonardo Moreira 
João Lúcio Ferreira, Café Palhares

Montes Claros na rota do
Circuito Sesc de Corridas 2019
Prova será em 21 de julho e as inscrições já estão abertas

serviço

circuito sesc de corridas em montes claros

data: 21 de julho de 2019 (domingo)

Horário: concentração, a partir das 6h30. Largada, às 8h.

local da largada: Parque Municipal Milton Prates
(Av. Pedro Augusto Veloso, s/nº), Bairro Morada do Sol

Percursos: Corrida - 5K e 10K | Caminhada - 2,5K

inscrições pelo sympla.com.br até o dia 17 de julho

retirada do Kit no sesc montes claros:
19/07/2019 (sexta-feira), das 9h às 19h
20/07/2019 (sábado), das 9h às 13h

Depois de Pouso Alegre e Ube-
raba, chegou a vez de Montes Cla-
ros entrar na rota do Circuito Sesc 
de Corridas 2019. A cidade do Norte 
de Minas já se prepara para receber 
a terceira etapa deste que já é um 
dos mais tradicionais circuitos de 
corrida de rua do estado. 

A prova será no dia 21 de julho 
(domingo), com largada prevista para 
as 8h, no Parque Municipal Milton 
Prates (Av. Pedro Augusto Veloso, s/
nº), bairro Morada do Sol. A concen-
tração começa às 6h30. As inscrições 
já estão abertas e podem ser feitas na 
plataforma online Sympla (sympla.
com.br) até o dia 17 (quarta-feira).

Os atletas poderão escolher en-
tre correr (5K ou 10K) ou caminhar 
(2,5K). Comerciários matriculados 
no Sesc e seus dependentes, além 
de pessoas acima de 60 anos, 
pagam R$ 25. Para o público geral, 
a inscrição tem o valor de R$ 50.

Os participantes receberão 
como cortesia um kit exclusivo 
contendo camisa da prova, um 
par de meias para corrida, sacola, 
chip e número de peito. Ao final 
do percurso, todos receberão uma 
medalha de participação.

No site oficial do Circuito (cir-
cuitosesc.com.br) é possível obter 
mais informações sobre a etapa 
de Montes Claros, além de dicas de 
preparação para você fazer bonito 
no dia da prova.

O Circuito Sesc de Corridas é 
um evento esportivo com calen-
dário anual, organizado pelo Sesc 
em Minas, realizado em edições 
na capital e interior do estado. Por 
meio da realização das provas, o 

objetivo é incentivar a prática da 
corrida de rua, promover hábitos 
saudáveis, proporcionar momentos 
de integração e atender a crescen-
te demanda por eventos dessa 
natureza. 

A corrida de rua é uma ativi-
dade que pode ser praticada por 
pessoas de quase todas as idades, 
além de permitir o encontro entre 
os todos praticantes sem nenhuma 
distinção.

circuito sesc de corridas, em Pouso Alegre
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Ansiedade x Processo seletivo

A ansiedade, assim como 
outras emoções, possui 
uma função protetiva do 

nosso organismo. Ela faz parte da 
gente desde sempre, do choro do 
bebê faminto exigindo ser atendido, 
até o momento de aguardar ansio-
samente um telefonema ou uma 
vaga de emprego. Caso alguém 
esteja participando de um processo 
seletivo, a ansiedade pode se tornar 
um obstáculo ou ajudar a conquis-
tar a tão sonhada colocação.   

Quando algo pode atrapalhar 
tantas áreas da nossa vida, não 
é de se admirar que quando 
estamos sendo postos à prova, 
essa emoção se intensifica e toma 
conta do nosso controle emocio-
nal, extinguindo-o quando mais 
necessitamos dele. É isso o que 
ocorre com muitas pessoas no 
momento de arrumar uma vaga 
de emprego, fazendo com que a 
pessoa não tenha um bom desem-
penho durante o processo seletivo 
ou até mesmo fique impedida de 
sair de casa.   

Alguns dos momentos que 
geram mais ansiedade são aqueles 
em que o candidato precisa fazer 
contato direto com alguém que o 
avalie, normalmente um gestor de 
RH. Ao perceber que esse pode ser 

o momento do ‘é tudo ou nada’, 
ou seja, quando o candidato intui 
que o seu desempenho, mais até 
do que o seu conhecimento, irá 
determinar se passa ou não para a 
próxima fase do processo seletivo. 
É comum que durante as dinâmicas 
de grupos, o indivíduo fique de-
masiadamente preocupado com a 
forma com a qual os concorrentes 
estão desenvolvendo as atividades 
propostas e acabe perdendo o foco 
na sua própria maneira de resolver 
a mesma atividade, prejudicando-o 
e até mesmo fazendo com que o 
mesmo seja eliminado nessa fase 
do processo.   

Já na etapa final, a ansiedade 
pode atrapalhar desde o momento 
da escolha de vestimenta adequa-
da até às palavras que utilizará du-
rante a entrevista, visto que a roupa 
e a linguagem adequadas podem 
ser determinantes no momento da 
escolha de um colaborador. Além 
disso podem ter situações em que 
o candidato passe mal como uma 
manifestação psicossomática da 
ansiedade, o efeito em cada indi-
víduo pode variar, mas há como 
saber se é ansiedade ou mal-estar 
eventual por meio da avaliação 
das situações que antecedem os 
sintomas.  

Porém, a ansiedade pode de-
monstrar o quanto o indivíduo deseja 
aquela oportunidade, o que pode 
promover o impulso para que ele se 
prepare melhor, pois se o mesmo está 
ansioso provavelmente é por conta 
de seu desejo. Logo, quanto maior a 
vontade de passar no processo sele-
tivo, mais nervoso se fica. Para lidar 
com isso, pode-se procurar estudar 
a empresa, conhecer mais sobre a 
vaga, preparar-se mais e, inclusive, 
buscar técnicas de relaxamento para 
lidar com a ansiedade do momento. 

Soluções mágicas para acabar 
com a ansiedade não existem, 
mas algumas técnicas podem, sim, 
ajudar nos momentos de nervoso 
intenso. Como, por exemplo, as 
técnicas de respiração controlada 
provenientes da yoga, técnicas de 
mindfulness ou atenção plena e 
até mesmo a prática de meditação. 
Todas são úteis e podem ser apren-
didas superficialmente por meio de 
vídeos disponíveis na internet ou da 
leitura de material específico.   

Porém, se a ansiedade for 
patológico, as técnicas não serão 
eficazes. Afinal, nada substitui um 
tratamento adequado com psicote-
rapia e, em alguns casos, acompa-
nhamento psiquiátrico. Na dúvida, 
informe-se com um profissional.

leíse costa

choque anafilático: sem socorro
imediato, reação alérgica pode matar

P icadas de inseto, antibióti-
cos, látex, leite, ovo, frutos 
do mar e até amendoim 
estão entre os alérgenos 

mais comuns no Brasil e nenhuma 
reação a esses animais, alimentos 
ou medicamentos deve ser ignorada. 
Você pode até pensar: “Da última 
vez que comi nozes tive uma coceira, 
mas nada grave. Portanto, não vai 
passar disso, correto?”. A resposta 
é que não há como prever se uma 
reação alérgica será igual a anterior. 

Por isso, é preciso estar atento 
as alergias, já que essas reações 
violentas no corpo, dentro de 
minutos, podem evoluir de uma 
coceira ou urticária até um edema 
de glote e, por último e mais grave, 
ao choque anafilático, que pode 
levar à óbito se não houver socorro 
adequado e rápido.

O choque anafilático é conside-
rado pela medicina a reação alérgica 
mais grave que existe. “Os sintomas 
das reações anafiláticas são diminui-
ção da pressão arterial, vasodilatação, 
aumento da permeabilidade dos 
vasos e, por último, broncoespasmos 
(fechamento das vias aéreas supe-
riores)”, explica Fernando Monteiro 
Aarestrup, presidente da Associação 
Brasileira de Alergia e Imunologia 
Regional Minas Gerais (ASBAI-MG). 
Sem conseguir respirar e com a pres-
são arterial caindo abruptamente, 
o risco de morte é iminente. “Se ela 
não receber a adrenalina injetável, 
a chance de óbito é praticamente 
100%”, afirma Aarestrup.

A adrenalina autoinjetável (ou 
epinefrina) é a única e poderosa 
droga capaz de reverter todos os 
sintomas da reação alérgica ime-
diatamente. “O ideal seria que to-
das as pessoas alérgicas tivessem o 
dispositivo autoinjetável para que, 
quando houvesse a reação, elas 
se autoaplicassem, diminuindo o 
risco de óbito”. O grande problema 
é que, no Brasil, a adrenalina só é 
encontrada em hospitais e unidade 
de pronto atendimento. 

Segundo o alergista-imunolo-
gista, as pessoas já diagnosticadas 
e em tratamento com o alergista 
devem ter uma prescrição, chama-

da de plano de ação, na qual esta-
rão as medicações que devem ser 
tomadas de imediato, normalmen-
te corticoides e anti-histamínicos. 
Ainda assim, elas também devem 
procurar um hospital o mais rápido 
possível para aplicação da adrena-
lina. Todo esse processo de socorro 
deve acontecer em até 15 e 30 mi-
nutos, no máximo. “Quanto mais 
rápido for feito, menor a chance do 
paciente evoluir para óbito”.

De acordo com o médico, a 
única prevenção possível é evitar 
contato com os alérgenos. Mas, 
para isso, é preciso saber ao quê 
se é alérgico. “Nós só temos aler-
gia a moléculas que já tivemos 
contatos. Um exemplo clássico 
que temos hoje é o aumento da 
alergia ao látex. Existem pessoas 
que em contato com o material 
no cotidiano apresentam apenas 
lesão na pele, mas, durante um 

procedimento cirúrgico, quando 
há uma exposição acentuada, ela 
pode desenvolver a reação mais 
grave”, diz.

Alergia ao látex é uma das 
suspeitas apontadas de terem 
causado um choque anafilático 
na empresária Daiana Santiago, 
32, no mês passado, durante uma 
cirurgia. “Eles me perguntaram se 
eu tinha histórico alérgico, mencio-
nei que já havia tido a corticoide 
e a castanha, mas não pediram 
nenhum teste específico de alergia. 
Disseram que meus exames esta-
vam bons e eu estava liberada para 
o procedimento cirúrgico”, relata. 

Mas o que estava previsto 
para ser um procedimento cirúr-
gico relativamente simples, em 
questão de segundos, tornou-se 
uma situação de vida ou morte. 
“Quando ele injetou a anestesia, 
falei ‘não sei se é normal, mas 
estou sentindo meu corpo inteiro 
pegar fogo e meu rosto inchar’. Foi 
a última coisa que lembro”, conta. 

Daiana acordou um dia de-
pois acreditando que a cirurgia 
tinha sido realizada. Entretanto, 
as reações descritas ao aneste-
siologista eram o início de um 
choque anafilático.

O presidente da ASBAI-MG 
explica que os médicos aneste-
siologistas estão preparados para 
essa situação. Porém, a equipe mé-
dica deve encaminhar o paciente a 
procurar um alergista, especialista 
capaz de constatar o que, de fato, 
causou a reação. 

No caso de Daiana, o atendi-
mento se encerrou com a tentativa 
frustrada da cirurgia. “Não falaram 
nada, só me mandaram embora. 
Vou procurar (alergista) por conta 
própria. Inclusive, para recupera-
ção, eles me passaram um corti-
coide diferente, mas fiquei com 
medo de tomar e voltei ao médico 
para perguntar e ele falou: ‘Está 
na receita, se você quiser tomar, 
toma. Se não quiser, não toma”, 
lamenta. “Meu irmão, então, ligou 
para um amigo que é médico e ele 
explicou que, apesar de ser um 
corticoide, eram diferentes, que 
eu podia tomar e deveria prestar 
atenção se sentiria algo de estra-
nho, mas não tive nada”.

se ela não receber a adrenalina injetável,
a chance de óbito é praticamente 100%
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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.

exposição retrata o cinema de
transição espanhol em 20 cartazes

Entre os dias 5 de julho e 1º 
de setembro, no MIS Cine Santa 
Tereza, chega à Belo Horizonte a 
exposição “O cinema da transição 
em 20 cartazes”. Com entrada fran-
ca e apoio do Instituto Cervantes de 
Belo Horizonte, a exposição, que 
tem a curadoria da historiadora 
Laura Gomes Vaquero, pretende 
retratar a participação ativa do 
cinema nas mudanças que ocorre-
ram na Espanha, durante os anos 
da Transição (1974-1982). 

Durante a transição, o cinema 
espanhol, assim como os seus 
próprios cartazes, dialoga sobre as 
intensas mudanças adotadas pela 
sociedade espanhola no decorrer 
de quase uma década e, principal-
mente, sobre as transformações 
de um meio que, mesmo tendo a 
televisão como um forte concorren-
te, ainda tinha poder para unificar 
um público nas salas de cinema 
que, segundo as críticas, chegava 
a responder energicamente frente 
ao que era mostrado na tela.

  

despertar social

 O cinema conseguiu captar, de 
forma especial, os diversos estados 
de uma sociedade marcada por 
um passado severo, um presente 
instável e um futuro incerto. Inú-
meros filmes promoveram uma 
revisão do recente passado, desde 
perspectivas inovadoras, principal-
mente da Guerra Civil (1936-1939) 
e da ditadura. Outros, ao contrário, 
abordaram questões atuais refe-
rentes à política, gênero e, claro, 
à recém estreada liberdade de ex-
pressão, cuja materialização mais 
direta (e superficial) ocorreu por 
meio dos filmes que, durante um 

breve período, foram classificadas 
como soft-core porn.

Contudo, houve espaço para as 
sombras nesse cenário de progres-
siva liberdade: o desaparecimento 
oficial da censura cinematográfica 
em 1977 não impediu que determi-
nados filmes considerados incô-
modos, por algum motivo, fossem 
“sequestrados”, impossibilitando 
a sua livre exibição. A permanên-
cia de atitudes antidemocráticas 
também foi manifestada por meio 
de ataques a algumas salas cine-
matográficas por parte dos ultradi-
reitistas franquistas. E ainda que a 
maioria dos produtos transmitisse 
um posicionamento favorável à 
mudança, apareceram alguns, em 
número minoritário, que evidencia-

vam posicionamentos reacionários 
frente ao processo de democratiza-
ção assumido pelo país.

O cinema da época foi, defini-
tivamente, um veículo para sentir 
a sociedade que despertava após 
décadas de silenciamento e repres-
são. E o fez mostrando faces muito 
diversas: desde o conservadorismo 
de determinadas das chamadas 
“comédias sexis” até o tom punk 
dos primeiros filmes do Pedro 
Almodóvar: passando pela prática 
da livre expressão dos documen-
tários e cinematografia militante, 
assim como pelo protagonismo 
que se deu a uma juventude que 
até então permanecia periférica, 
por meio do formato de cinema 
conhecido como quinqui.

serviço:

exposição: o cinema
da transição em

20 cartazes

data: 5 de julho
a 1º de setembro

Horários de visitação:  
de terça a sexta, das 10h

às 21h; sábado e
domingo, das 16h às 21h

local: MIS Santa Tereza 
(Rua Estrela do Sul,
89 - Santa Tereza)

entrada franca

O Projeto Itinerante do 
Museu dos Brinquedos bus-
ca ampliar o acesso do pú-
blico à cultura e educação 
ocupando diferentes espa-
ços de Belo Horizonte. O 
próximo destino que recebe 
a programação gratuita e 
diversificada que envolve 
exposição, brincadeiras, ofi-
cinas, cursos de formação e atrações culturais é o Museu Brasileiro do Futebol, 
localizado no Mineirão (Av. Coronel Paschoal s/n - Pampulha). 

A itinerância do Museu dos Brinquedos ficará no estádio entre os dias 12 
de julho e 22 de agosto e conta com o apoio cultural do Museu Brasileiro do 
Futebol, do Mineirão e do Movimento BH pela Infância e o patrocínio das 
Gasmig, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. 

Umas atrações que estará acessível ao público é a Exposição “Tempo 
Será – histórias e memórias do brincar”. A mostra apresenta 150 brinquedos de 
diferentes épocas e culturas que contam a história da sociedade, valorizando a 
importância do brincar e ressignificando o consumo de brinquedos.

A exposição poderá ser visitada de terça à sexta-feira, de 9h às 17h, e 
aos sábados e domingos, de 9h às 13h. Os horários estão sujeitos a alterações 
devido a jogos e eventos no Mineirão. As visitas serão conduzidas por educa-
dores do Museu dos Brinquedos. As visitas em grupo devem ser agendadas 
pelos telefones (31) 99953 6020 e 3261 03992.

O Mineirão também receberá as Oficinas de Construção de Brinquedos, que 
estimula crianças a montar, com criatividade e diversão, brinquedos a partir de 
materiais reciclados e de baixo custo, e ainda o Espaço de Brincadeiras, onde as 
crianças poderão conhecer a diversão em brinquedos de antigamente, como 
perna de pau, perna de lata, pula corda, elástico, amarelinha, peteca, Cama de 
Gato, Jogo da Velha, Futebol de prego, jogos de tabuleiros e outras brincadeiras 
coletivas. Tudo gratuito e conduzido pela equipe do Museu dos Brinquedos.

Programação cultural
Para valorizar a cultura lúdica da infância e o contato com a música e a 

literatura, o Projeto Museu Itinerante do Museu dos Brinquedos apresentará 
para crianças e suas famílias atrações culturais nos finais de semana, de 
11h às 12h. As apresentações têm entrada gratuita, sem a necessidade de 
retirada de ingresso e estão sujeitas à lotação.

Abrindo o projeto, no dia 13 de julho (sábado), o Grupo Coração Pal-
pita apresenta um espetáculo musical brincante e interativo que diverte 
crianças e adultos. O show do dia 21 de julho (domingo) fica por conta 
de Paulinho Polika, com a apresentação de Marionetes Espetaclim. Na 
semana seguinte, o Grupo Casa de Lua apresenta o espetáculo brincante 
Bonequinha Preta, no dia 28 de julho (domingo), e a programação se 
encerra com a apresentação Quintal de Gegê, no sábado, dia 03 de agosto.

Atividades formativas
O Museu Brasileiro do Futebol recebe ainda cursos e atividades forma-

tivas voltados para educadores, pais, familiares e a comunidade em geral, 
visando não só a diversão, mas também contribuir com formação cidadã. 
Os interessados poderão se inscrever gratuitamente pelo link http://bit.
ly/4cursoformacaomuseu. As vagas são limitadas.

Projeto Itinerante do Museu dos
Brinquedos chega ao Mineirão
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cuidados no inverno são fundamentais
para evitar doenças em animais

A s baixas temperaturas causam preocupação tanto para os 
humanos quanto para os animais, pois é nesse período do ano 
que as doenças infecciosas aparecem. Por isso, os cuidados 
também devem se estender aos pets. 

De acordo com a veterinária Gabriela Fernandes, a doença mais 
comum nos cães é a traqueobronquite infecciosa canina e nos gatos é 
a rinotraqueíte felina. “A primeira é similar à gripe dos humanos e gera 
uma tosse seca, secreções nasais, espirros e a impressão de que o cão 
está engasgado, a segunda também é semelhante à gripe, porém atinge 
os gatos. Os sintomas mais comuns são espirros, secreção nasal, falta de 
apetite e febre”.  

Para evitar que os pets peguem essas doenças, recomenda-se tomar 
a vacina V8 e mantê-la a em dia. Além disso, há alguns outros cuidados 
que devem ser tomados com os animais. Veja quais são: 

Evite que os animais fiquem expostos ao frio intenso e a umidade;

Priorize o uso de caminhas e cobertores;

Evite passear com seu pet em horários em que o frio é mais intenso, 
como o início da manhã ou o final da tarde, por exemplo;

Estimule o consumo de água distribuindo mais potes pela casa
e fazendo uso de fontes para mantê-la em movimento.

uso de roupinhas

Além de serem bonitas, as roupinhas pets também são um ótimo alia-
do para esquentar os animais durante o inverno e é sempre recomendada 
para os que têm pelo curto. Entretanto, pode gerar grande dor de cabeça 
para os animais com o pelo longo. “Para esses animais, aconselhamos que 
se coloque a roupinha apenas nos períodos mais frios do dia e, logo pela 
manhã, ela deve ser retirada, pois o pelo ajuda a manter a temperatura. 
Além disso, deve-se também escová-los depois do uso desse acessório”, 
esclarece Gabriela. 

Outro ponto destacado pela veterinária é em relação à quantidade 
de banhos. “Durante essa época mais fria, orientamos para diminuir 
a frequência dos banhos. Caso ele seja necessário, deve ser com água 
quente e secar com o secador”, finaliza.

Manter as
vacinas em dia
é fundamental

para que os pets
não fiquem

doentes nesta
época do ano

conheça outras doenças que também aparecem
com mais freqência nesse período mais frio:

Pneumonia tosse alérgica

ressecamento dos olhos

cinomose

bronquite

rinotraqueite felina Piora de artrite ou artroses
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A Prefeitura de Ribeirão 
das Neves promoveu 
no dia 03 de julho, lici-

tação para escolher a empresa 
que irá modernizar, ampliar e 
executar a manutenção e ope-
ração da iluminação pública do 
município por meio de Parceria 
Público Privada (PPP). 

Participaram do evento a 
FM Rodrigues e Cia Ltda; Serra-
na Engenharia Ltda; Consórcio 
Luz das Neves composto pelas 
empresas Engeluz Iluminação 
e Eletricidade Eirelli, Brasiluz 
Eletrificação e Eletrônica Ltda e 
Conasa Infraestrutura S/A; Con-
sórcio IP Brasil com as empresas 
Mobit Mobilidade, Iluminação e 
Tecnologia Ltda, Selt Engenha-
ria Ltda e Strata Construções e 
Concessionárias Integradas S/A 
e, ainda, o Consórcio IP Minas 
formado pelas empresas Quan-
tum Engenharia Ltda e Fortnort 
Desenvolvimento Ambiental e 
Urbano Eirelli.

Na finalização dos trabalhos 
ficaram o Consórcio IP Minas com 
o valor mensal de R$ 717.867,50 
e a empresa FM Rodrigues e Cia 
Ltda com R$ 735 mil. Formado 
pelas empresas Quantum Enge-
nharia Ltda, de Florianópolis-SC, 
com atuação há 25 anos em 
diversos segmentos do setor 
elétrico em todo o país, e gestão 
de iluminação pública de mu-
nicípios entre outros projetos e, 
pela Fortnort Desenvolvimento 
Ambiental e Urbano Eirelli, de 
São Paulo, com atuação desde 
1995 e experiência em projetos 
de infraestrutura, saneamento 
e engenharia elétrica com ên-
fase em iluminação pública, o 
Consórcio IP Minas conquistou o 
direito de gerenciar a iluminação 
de Ribeirão das Neves por um 
período de 30 anos.

Com a medida, o Consór-
cio IP Minas irá promover uma 
completa modernização na ilu-
minação da cidade para melhor 

atender ao cidadão visando a 
valorização urbana e a segu-
rança, o controle do patrimônio 
público e promovendo agilidade 
no atendimento da população. 
Serão 26 mil pontos de ilumina-
ção implementando modernos 
sistemas com uso de luminárias 
de LED, envolvendo 25 praças, 
campos de futebol, 3,4 KM de 
pistas de caminhada, escolas, 
entre outros.

O prefeito Junynho Martins 
(PSC) avaliou como uma data 
histórica para Ribeirão das 
Neves a contratação por meio 
da parceria público-privada 
da empresa que vai tornar a 
cidade mais iluminada, mo-
derna e com locais seguros 
para a população. Ele destaca 
que a medida é importante 
uma vez que o município não 
tem condições financeiras de 
executar tal modernização, que 
será percebida em breve pelos 
moradores.

belo Horizonte recebe a terceira edição
do Festival do Queijo minas Artesanal

Nos dias 27 e 28 de 
julho, a Serraria Souza 
Pinto, em Belo Hori-
zonte, receberá o que 

há de melhor do nosso estado 
quando o assunto é queijo. Du-
rante esse período, os produto-
res das sete regiões reconhecidas 
pela qualidade desse produto, 
Araxá, Campo das Vertentes, 
Canastra, Cerrado, Serra do 
Salitre, Serro e Triângulo, vão 
expor os seus queijos para rei-
terar que, aqui, produzimos com 
diversidade de sabores, aromas 
e texturas.

Além da exposição, haverá 
também sete chefs mineiros que 
irão apresentar pratos elabora-
dos com a iguaria e que já con-
quistaram premiações interna-
cionais. Cada chef representará 
uma região produtora. Tanto os 
pratos quanto os queijos estarão 
à venda no evento. Outra atra-
ção  será cursos e oficinas sobre 
a conservação correta do pro-

duto, harmonização com outros 
alimentos e como identificar o 
legítimo queijo minas artesanal 
de leite cru.

Ricardo Boscaro, analista do 
Sebrae Minas, conta que a ideia 
desse festival surgiu da necessi-
dade de se organizar um evento 
específico para o produto. “Ob-
servamos que o consumo de 
queijo é crescente, principalmen-
te nos mercados especializados. 
Ademais, vimos que as pessoas 
ainda não entendem que há 
diferença no sabor dependendo 
da região de origem. Todos são 
qualificados como canastra, mas 
há distinção”. 

De acordo com dados da 
Federação da Agr icul tura e 
Pecuária do Estado de Minas 
Gerais (Faemg), atualmente, a 
atividade é a principal fonte de 
renda de 20 mil produtores em 
600 municípios mineiros. “Na 
maioria dos casos são micro e 
pequenas empresas que fazem 
o queijo de maneira artesanal 
e oriundos da agricultura fami-
liar”, diz Boscaro.

data:

27 e 28 de julho, sábado e domingo, das 10h às 22h

local:

Serraria Souza Pinto - Av. Assis Chateaubriand, 809 – Centro – BH

ingressos antecipados a preço promocional:

https://www.sympla.com.br/festivalqma

outras informações:

https://www.festivalqma.com.br/

reconhecimento mundial
O queijo minas artesanal está entre os melhores do 

mundo. Em junho, os produtores mineiros levaram para 
casa 51 medalhas na quarta edição do Mondial du Froma-
ge, o Mundial do Queijo, realizado na cidade de Tours, na 
França. Foram três medalhas superouro, quatro de ouro, 
20 de prata e 22 de bronze, número muito superior ao de 
medalhas conquistadas em 2017: uma superouro, uma de 
ouro, sete de prata e três de bronze.

Apesar do destaque internacional, o queijo mineiro 
ainda não pode ser exportado. “Para que um produto seja 
exportado, ele precisa atender às normas tanto do país de 
origem quanto as do que vai receber. No Brasil ainda não 
temos leis que permitem a exportação para mercadorias que 
possuem leite cru e na Europa também não há legislação 
para isso”, finaliza o analista do Sebrae.
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Atualmente, a
atividade é a
principal fonte de
renda de 20 mil
produtores em
600 municípios
mineiros”

Festival do Queijo minas Artesanal 2019

Fiemg Regional Zona da
Mata recebe Romeu Zema

A Fiemg Regional Zona da 
Mata promoveu um almoço em-
presarial com a presença do 
governador de Minas Gerais, 
Romeu Zema (Novo). O evento 
foi restrito a convidados e reuniu 
cerca de 200 lideranças de enti-
dades e empresários da região 
para a discussão de estratégias 
de desenvolvimento para a Zona 
da Mata. Tendo a organização do 
presidente da Fiemg Regional ZM, 
Aurélio Marangon Sobrinho, e do 
vice-presidente do Sistema Fie-
mg, Tadeu Monteiro, o encontro 
aconteceu na sede da entidade, 
em Juiz de Fora.

Antes do almoço empresarial, 
Zema, que veio à cidade em visita 
oficial pela primeira vez depois que 
se tornou governador, participou 
de uma reunião restrita, na qual 
estiveram presentes cerca de 40 
convidados, como os deputados 
estaduais Noraldino Junior (PSC) 
e Laura Serrano (Novo); o prefeito 
de Juiz de Fora, Antônio Almas 
(PSDB); o secretário de Governo de 
Minas, Custódio Mattos; e alguns 
outros secretários de Estado, além 
de presidentes de sindicatos e 
entidades de classe.

Neste momento, Zema falou 
que Minas nunca recebeu tantos in-
vestimentos como agora. “Estamos 
profissionalizando a gestão pública 
e buscando um novo caminho para 
o estado. O único compromisso 
que assumi na minha campanha 
foi gerar empregos e, nesses 6 
meses de governo, 75 mil pessoas 
a mais já têm carteira assinada 
em Minas. Precisamos de saúde, 
educação, segurança, mas acredito 
que, acima de tudo isso, estão os 
empregos”, ressaltou.

O governador destacou ainda 
a interlocução constante que vem 
sendo feita com o presidente do 
Sistema Fiemg, Flávio Roscoe. 
“Estamos trabalhando juntos para 
descomplicar a vida dos indus-
triais”, disse. O espaço foi aberto 
então para perguntas dos presen-
tes, que levantaram dificuldades 
e questões enfrentadas em seus 
setores, debatendo com Zema solu-
ções que poderiam ser viabilizadas.

Em seguida, os participantes 
foram para o almoço empresarial, 
onde muitos outros empresários 
os aguardavam. Marangon abriu o 
encontro, agradecendo a presença 
do governador e a oportunidade 
de falar sobre as demandas e 
reivindicações dos empresários 
da região, ouvindo também de 
Zema as ações que já estão sendo 
implementadas. 

 Monteiro destacou que a Fiemg 
tem sido parceira de primeira ordem 
do governo em todos os projetos 
que colaboram para o desenvolvi-
mento do estado. “Temos que fazer 
parte da política, levar demandas, 
cobrar resultados. Somente com 
participação efetiva e muito traba-
lho conseguiremos mudar a situa-
ção do nosso país”, disse.

Zema ressaltou que, ao com-
pletar 6 meses de governo, já pode 
observar que Minas Gerais  tem 
evoluído em alguns indicadores. 
“Acredito que dá para avançar 
mesmo não tendo o volume de 
recursos adequado. Gradualmente 
estamos vencendo os obstáculos, 
saindo do precipício e caminhan-
do rumo à prosperidade. Temos 
condições de melhorar este estado 
que já nos deu tanto orgulho no 
passado”, finalizou.

tadeu monteiro, romeu Zema e Aurélio marangon sobrinho
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Ribeirão das Neves realiza licitação 
para modernizar a iluminação pública
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Anticrime. Uma das propostas do Pa-
cote Anticrime, proposto pelo ministro da 
Justiça e Segurança Pública Sergio Moro, 
a prisão após condenação em segunda 
instância foi rejeitada pelo grupo de 
trabalho criado na Câmara para analisar 
o texto. O colegiado decidiu, por 7 votos 
a 6, que é necessária uma Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) para alte-
ração, pois se trata de uma cláusula da 
Constituição. O grupo também anunciou 
que vai encaminhar a Câmara Municipal 

uma PEC que autorize o início do cum-
primento da pena após condenação em 
segunda instância. 

 
copa América. O Brasil sagrou-se cam-

peão da Copa América, vencendo equipes 
sul-americanas de baixo nível técnico, 
com exceção da Argentina, que atravessa 
uma péssima fase. Agora, a imprensa es-
portiva brasileira vai elogiar e endeusar o 
técnico Tite, achando que ele é o melhor 
do mundo.

c A n A l   A b e r t o

simPles nAcionAl

32º troFéu tAncredo neves

cerveJA sem milHo

As micros e pequenas empre-
sas excluídas do Simples Nacional 
têm até a próxima segunda-feira 
(15 de julho) para requerer o re-

torno ao sistema. A data vale para 
aquelas  que foram excluídas em 
1º de janeiro de 2018 que tenham 
aderido ao programa especial 

de regularização tributária e não 
tenham cometido nenhuma 
vedação prevista na lei comple-
mentar 123.

Em grande estilo, o jornal 
edição do brasil homenageou 
28 empresários, políticos e institui-
ções por suas contribuições para 

Minas Gerais, no dia 1º de julho de 
2019. A solenidade aconteceu no 
auditório do Tribunal de Contas do 
Estado e foi presidida pelo desem-

bargador e presidente do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, Nelson 
Missias, e pelo editor-chefe do 
jornal Eujácio Antônio Silva.

O Ministério da Agricul-
tura publicou um decreto 
para facilitar a padroniza-
ção, o controle e a produ-
ção de cervejas no Brasil, 
atendendo a demandas do 
setor produtivo.  Segundo 
a pasta, as novas normas 

estavam em análise há 3 
anos. O coordenador-geral de 
Vinhos e Bebidas do ministé-
rio, Carlos Müller, disse que 
não houve mudanças em re-
lação aos chamados adjuntos 
cervejeiros, insumos, como 
milho e arroz, que substituem 

parcialmente o malte na ela-
boração da bebida. Müller 
afirma que a única mudança 
nas normas, neste momento, 
é a permissão da inclusão nas 
cervejas de matérias-primas 
de origem animal, como leite, 
chocolate com leite e mel.

secretário de Juiz de Fora participa
de missão técnica internacional

A convite do Governo da 
Alemanha, a Prefeitura 
de Juiz de Fora, repre-
sentada pelo secretário 

de Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Agropecuária (Sedeta), 
Rômulo Veiga, participou da “Mis-
são Técnica de Capacitação em 
Eletrocombustíveis Renováveis de 
Aviação”, organizada pelo projeto 
“Combustíveis Alternativos sem 
Impactos Climáticos (ProQr)”. Fo-
cada em combustíveis sustentáveis, 
com destaque para mobilidade e 
aviação civil, a missão promoverá 
visitas e reuniões técnicas a minis-
térios, associações, organizações 
e empresas alemãs, na capital, 
Berlim, e na cidade de Dresden.

Na programação, encontros 
com representantes do Ministério 
Federal do Meio Ambiente, Con-

servação da Natureza e Seguran-
ça Nuclear (BMU); Iniciativa de 
Aviação para Energias Renováveis 
na Alemanha (Aireg); associações 
alemãs de Aviação (BDL) e das 
Indústrias Aeroespaciais (BDLI); 
instituição Bauhaus Luftfahrt e.V; 
Agência de Proteção Ambiental 
(UBA); organização Atmosfair; e 
com as empresas de Engenharia 
Industrial (EDL); Surfire; Ineratec 
GmbH e Climeworks. 

“Fomos convidados pelo fato 
de o governo alemão entender 
que Juiz de Fora é uma cidade que 
está na vanguarda das discussões 
de cadeias integradas para produ-
ção de combustíveis sustentáveis. 
Nosso especial interesse na viagem 
é na produção de hidrogênio, com 
tecnologias de resgate de CO2”, 
explica Veiga.

Perspectivas 

O assessor da Sedeta, Jackson 
Moreira, lembra que a viagem 
técnica representa uma oportu-
nidade na prospecção e atração 
de tecnologias de vanguarda no 
desenvolvimento de combustíveis 
alternativos e alinhados à matriz 
energética sustentável, que pode-
rão ser utilizadas na unidade de 
refino de combustíveis renováveis 
que será implantada em Juiz de 
Fora, no âmbito da “Plataforma 
de Bioquerosene e Renováveis da 
Zona da Mata”. 

sobre o ProQr

Fruto de parceria entre o Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC) 
e o Ministério Alemão do Meio 
Ambiente, o projeto “Combustíveis 
Alternativos sem Impactos Climáti-
cos” (ProQr) foi iniciado em 2017, a 
partir de um ajuste complementar 
ao “Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o 
Governo da República Federal da 
Alemanha”, de setembro de 1996. 
Por meio do Projeto, o Brasil, com 
seu potencial renovável, indús-
tria e uma crescente demanda 
de combustível, e a Alemanha, 
com know-how de produção dos 
eletrocombustíveis renováveis, 
contribuem juntos para um futuro 
descarbonizado e com soluções 
descentralizadas.secretário marcelo ribeiro
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308 anos da Câmara de Mariana é
comemorado com entrega de honrarias

No dia 4, no Cine Teatro Mu-
nicipal, a Câmara Municipal de 
Mariana comemorou 308 anos de 
sua fundação e, como tradicional-
mente acontece, concedeu Títulos 
de Cidadania Honorária, Mérito 
Legislativo e outorgou a Menção 
Honrosa Capitão-Mor Pedro Frazão 
de Brito.

Ao todo foram conferidos 32 
diplomas. Os nomes dos agra-
ciados foram indicados pelos 
vereadores e representantes da 
vontade popular. O presidente da 
Câmara Municipal, vereador Edson 
Agostinho de Castro Carneiro (Ci-
dadania), destacou a importância 
da data. “Reconhecer as pessoas 
que ajudam a construir a história 
de Mariana é uma honra para o 
Legislativo”, destacou.

Em 1711, por determinação da 
Coroa Portuguesa, foi instalada na 
Vila de Nossa Senhora do Carmo, 
a primeira Casa de Câmara, ano 
em que ocorreu a primeira elei-
ção livre na Capitania das Minas 
de Ouro. O início dessa história é 
que marca a importância da data 
comemorativa. 

A vice-presidente da Câmara, 
a vereadora Daniely Cristina Souza 
Alves (PR), foi a oradora em nome 
de todos os vereadores e resgatou 
a trajetória da Casa de Leis. “O peso 

e importância desse momento nos 
fazem refletir sobre nossa relevân-
cia na história de Mariana. Todos 
os homenageados contribuíram 
e contribuem, de alguma forma, 
para elevar o nome de nossa cida-
de por meio de seus trabalhos e 
histórias de vidas”, ressaltou.

A Comenda Capitão-Mor Pedro 
Frazão de Brito, instituída pelo 
Projeto de Lei nº 90, de 28 de 
setembro de 2015, foi entregue 
ao ex-vereador Sebastião Evange-
lista Fernandes, representado na 
cerimônia por sua filha, Atylana 
Fernandes. Sebastião foi presiden-
te da Câmara e relator do Projeto 

de Lei Municipal que instituiu a 
medalha do Dia de Minas, partici-
pou da elaboração da Lei Orgânica 
do Município e foi um dos autores 
que deu a denominação à Praça 
Minas Gerais.

Os títulos de Cidadania Ho-
norária e de Medalha do Mérito 
Legislativo foram entregues pelos 
vereadores que indicaram seus 
homenageados. Douglas San’Anna 
da Cunha recebeu o título de 
Cidadania Honorária e agradeceu 
o recebimento da honraria. “O 
título é uma certificação de um 
amor que foi construído por meio 
de uma situação de dificuldade 
- o rompimento da Barragem de 
Fundão - que esperávamos ser 
momentânea. Mas aquele laço 
tornou-se tão grande que não me 
fez um profissional que veio auxi-
liar, mas parte dessa terra”, disse. 

A chefe do Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan) em Mariana, Letí-
cia Aparecida de Matos Oliveira, 
recebeu o Mérito Legislativo e, 
durante seu discurso, em nome 
dos homenageados reconheceu a 
importância da honraria. “Esse é o 
reconhecimento de uma dedicação 
diária em prol de Mariana, de sua 
preservação e da história de todos”, 
garantiu.

Presidente edson Agostinho
de castro carneiro entregou o

título a juíza cirlaine guimarães
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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

Geralmente, o pole dance é associado 
a uma dança sensual praticada pelas 
mulheres. No entanto, esse padrão 
vem sendo desconstruído e, cada vez 

mais, homens aderem ao esporte como forma 
de fazer algum exercício físico e de fortalecer os 
músculos. Existem diversas academias e espaços 
especializados voltados para o público masculino. 
Mas, a presença deles na modalidade ainda é 
cercada de preconceitos e olhares críticos por uma 
parcela da sociedade.

Para o estudante de educação física e pratican-
te do pole dance Paulo Fernandes, 28, as pessoas 
não têm muita informação sobre o esporte. “Até 
mesmo na própria família existe preconceito. 
Pensam que é somente para rapazes que fazem 
show de stripper e levam para o lado vulgarizado. 
Uma vez já me perguntaram se eu era garoto de 
programa”, relembra.

Ele diz que começou a praticar há cerca de 7 
meses. “Sempre fui ligado a novas atividades. Na 
época, a turma tinha cerca de 12 alunos e eu era 
o único homem que fazia aulas de pole dance. Elas 
ficavam um pouco receosas por conta das roupas 
que temos que usar para conseguirmos aderência 
do corpo na barra vertical. Isso foi mudando à 
medida em que fomos conversando sobre o tema”.

Fernandes já percebeu algumas mudanças em 
seu corpo. “Parece fácil, mas os exercícios exigem 
força e habilidade. Eu já tinha um preparo físico 
bom, porque faço musculação há algum tempo. 
Mas foi um desafio grande e você acha que não 
vai dar conta de completar os movimentos. Meu 
abdômen e bíceps estão mais definidos. Quanto 
mais a gente pratica, mais motivação tem para 
continuar”.

Quem também é adepto do pole dance é o 
designer gráfico Juliano Pereira, 33. “Sempre 
pensei que fosse uma coisa apenas para mulhe-
res, pois nunca tinha ouvido falar que homens 

também pudessem praticar. Fui pesquisar e 
descobri que já havia algumas academias volta-
das para o público masculino. Decidi fazer uma 
aula experimental e acabei me apaixonando por 
esse esporte”.

Ele conta que frequentemente as pessoas 
questionam sobre sua sexualidade. “Ainda cau-
sa um certo estranhamento e alguns têm em 
mente aquela imagem de uma dança sensual 
feita por uma mulher. Vários já me 
perguntaram se eu era gay por 
conta disso. Tento levar na 
esportiva e não ligar para 
esses comentários. Mas 
é bom para romper com 
esse paradigma, mesmo 
porque o pole dance não 
é um esporte que tem a 
ver com gênero ou sexua-
lidade”.

Pereira lembra a primeira 
aula que fez. “Fiquei com o corpo 
todo dolorido e não imaginava que a atividade exi-
gia tanta resistência e concentração. Tive algumas 
dificuldades no começo, principalmente porque 
era sedentário, mas não pensei em desistir. Os 
movimentos fortalecem o corpo e saio das aulas 
todo suado como se tivesse corrido quilômetros”, 
conclui.

A professora Alessandra Cunha dá aulas de 
pole dance há quase 10 anos. Ela explica que an-
tigamente as academias não aceitavam homens. 
“Isso mudou nos últimos anos e existem as aulas 
mistas ou específicas para eles, assim como sur-
giram diversos campeonatos. O que ainda precisa 
mudar é a cabeça da sociedade em relação ao 
esporte. As mulheres ainda sofrem porque julgam 
vulgar e associam a trabalho em boates. Já os 
homens pensam ser gogo boy, stripper ou gay”.

Questionada sobre os benefícios da prática, 
Alessandra diz que a atividade envolve toda a mus-
culatura. “Esse é o exercício ideal para quem está 
em busca de definição, porque trabalha, principal-

mente, os braços, abdômen e pernas. Ele também 
contempla a parte aeróbica se for combinado com 
coreografias. Sem falar 
na questão na auto-
estima e na acei-
tação do próprio 
corpo”.

dos Jogos Pan-Americanos para as olimpíadas 2020

Após a Copa do Mundo de Futebol Feminino e a Copa América de Futebol Masculino, agora será a vez de vários 
esportes serem atrações com o Jogos Pan-Americanos, em Lima, no Peru. Essa será a primeira vez que uma 
cidade peruana recebe uma edição dos Jogos Pan-Americanos. Além da capital peruana, as competições 

também serão realizadas em de Callao, Huacho, Ica, Punta Negra, Cañete e Lunahuaná.
De 25 de julho a 11 de agosto, 6.690 atletas de 41 países irão competir em 417 eventos de 38 modalidades. Os 

jogos deste ano terá o maior número de categorias classificatórias da história para as Olimpíadas. Das modalidades 
disputadas, 22 podem qualificar os atletas vencedores para Jogos Olímpicos. A classificação para as Olimpíadas 
pode acontecer de forma direta ou indireta (por meio do acréscimo de pontos no ranking). 

O Parapan-Americanos terá 13 esportes buscando sua classificação para a Paralimpíada, sendo sete deles com 
vagas diretas. Tanto nos jogos Pan-Americanos como na parapan-americanos, atletas de atletismo e natação terão 
os índices de suas marcas registradas, pensando em 2020, ano em que acontece os Jogos Olímpicos, no Japão.

classificação direta: 
Saltos ornamentais - trampolim 3m e plataforma 10m
Nado artístico - dueto e equipe
Polo aquático 
Handebol. 
Hipismo adestramento - equipe e individual
Hipismo saltos - equipe e individual
Hipismo CCE - equipe e individual
Hóquei sobre grama
Tênis - individual
Tiro com arco - individual e equipe (arco recurvo)
Tiro esportivo
Vela - Laser (masculino) e Laser radial (feminino)
Pentatlo moderno - individual
Surfe: open surfe

Pontuação em rankings:
Atletismo
Badminton
Basquete 3×3
Caratê – kata (individual)
Kumitê (67 kg e 75 kg masculino; 55 kg e 61 kg feminino)
Levantamento de peso
Taekwondo
Tênis de mesa
 
marca índice:
Natação 
Atletismo

modalidades que podem classificar para as olímpiadas modalidades classificatórias do Parapan-americanos

classificação direta:
Basquete em cadeira de rodas (três primeiros no masculino e 
dois primeiros no feminino)
Rúgbi em cadeira de rodas - equipes campeãs (dois gêneros)
Tênis de mesa - campeões individuais de cada classe (dois 
gêneros)
Tênis em cadeira de rodas - campeões das chaves
Vôlei sentado - equipes campeãs
Futebol de 5 Goalball 
 
Pontos em ranking:
Bocha
Halterofilismo
Judô 
Para-Taekwondo
 
marca índice:
Atletismo
Natação

Premiação

As medalhas que serão distribuídas na competição serão 
distribuídas pela Sociedade Nacional de Minério do Peru por 
meio da campanha “Minério para todos”. Elas terão um peso 
de 80mm de diâmetro e peso de 300 gramas, tendo uma base 
de cobre e estarão banhadas de ouro e prata. As medalhas 
terão imagens da Costa, Serra e Selva do Peru tanto no verso 
como no inverso. Serão entregue 965 medalhas de ouro, 
965 medalhas de prata e 1.098 de bronze durante os jogos

Homens também fazem pole dance e
revelam as dificuldades que enfrentam

esporte ainda é visto
como vulgar e associado

ao público feminino

“Na época,
a turma tinha

cerca de 12 alunos
e eu era o único

homem que
fazia aulas”
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