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esPeciAlistA AconselhA sAcAr Fgts e
Pis/PAseP PArA quitAr dívidAs ou investir

aposta do go-
verno é de que 
os R$ 42 bilhões 

provenientes do saque do 
FGTS e PIS/Pasep reaque-
çam a economia do país. 
A orientação é de que o 
trabalhador não deixe de 
retirar o valor e pense em 
um bom destino para a 
quantia. Para quem tem 
dívidas, pode ser o mo-
mento de limpar o nome. 
Já para quem pensa no fu-
turo, investir o dinheiro é a 
melhor alternativa. “A taxa 
do FGTS é a menor do mer-
cado quando comparada 
com outros investimentos, 
como a poupança. Por isso, 
manter o dinheiro lá é, de 
alguma forma, perdê-lo”, 
explica a economista da 
Fecomércio MG, Bárbara 
Guimarães.
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O balanço dos 7 primeiros meses de atuação do governador 
Romeu Zema (Novo) é positivo. Uma pesquisa realizada pelo Ins-
tituto Paraná apontou que 61,6% dos entrevistados aprovam sua 
administração. O resultado mostra que a satisfação dos mineiros é 
maior que em março, quando 59,8% concordavam com as medidas 
do chefe do Executivo.

Brasileiros têm trocado
férias por intercâmbio

de curta duração

Aprender um novo idioma é 
um importante destaque para o 
currículo profissional. No Brasil, a 
ideia está cada vez mais difundida, 
prova disso é que, anualmente, 365 
mil estudantes saem do país para 
estudar. Para conciliar a rotina de 
estudo e trabalho com a viagem, a 
tática tem sido investir no intercâm-
bio de curta duração durante as 
férias. A procura por esse formato 
de curso, que geralmente dura 
30 dias, cresceu 12% no primeiro 
semestre.

Atlas da Violência
aponta as cidades
mais perigosas de

Minas e do país

Segundo dados do Atlas 
da Violência, Betim é o mu-
nicípio com maior número de 
homicídios de Minas Gerais, 
com taxa de 52,1 a cada 100 
mil habitantes. A informação 
é do Ipea, que avalia o núme-
ro de ocorrências de assassi-
natos em cidades médias e 
grandes. O local mais violento 
do Brasil é Maracanaú, no 
Ceará, com índice de 145,7 
homicídios.

Rebeliões reacendem crise
no sistema prisional

No Brasil, mais de 800 mil pessoas estão presas e o país detém a terceira 
maior população carcerária do mundo. Tragédias como a de Altamira, no 
Pará, que deixou pelo menos 57 mortos, evidenciam a necessidade de debater 
o tema. A manutenção dos presídios parece ser negligenciada, já que, dos 
R$ 15,1 bilhões previstos pelo Funpen de 2001 a 2018, apenas R$ 7,4 bilhões 
foram usados. Para a professora e advogada Camila Felix, é preciso pensar 
medidas preventivas e cautelares para desafogar o sistema carcerário.

Brasil estima ter 10 mil novos
casos de linfoma até o fim do ano

No biênio 2018/2019, 10 mil novos casos de linfoma de Hodgkin são previstos. Os números 
foram revelados pelo Inca. A patologia é a 11ª neoplasia mais frequente entre todos os cânceres. 
Contudo, se descoberta precocemente, tem grandes chances de cura.
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Administração de romeu Zema é
aprovada por 61,6% dos mineiros

o governador está com
prestígio junto à população
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Prefeito de Juiz de Fora
investe em ambulâncias
para reforçar atendimento 

Para reforçar o atendimento aos pacientes, o Serviço de Trans-
porte Inter-Hospitalar da Secretaria de Saúde de Juiz de Fora passa 
a contar com quatro ambulâncias, sendo uma de suporte avançado 
e três de suporte básico, que foram entregues pelo prefeito Antônio 
Almas (PSDB) (Foto). A unidade tem 80 funcionários que garantem 
um atendimento de 24 horas.
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E D I T O R I A L
empréstimo consignado  

Cerca de 90% dos 4.700 funcionários da Secretaria de Estado da Saúde estão 
superendividados, dados revelados pelo Sindicado Único dos Trabalhadores 
da Saúde de Minas Gerais (Sind-Saúde) apontam que para diminuir essa 

realidade, a entidade articulou um acordo entre a categoria e o Procon da Assem-
bleia Legislativa do Estado e mantiveram contato com os bancos, especialmente, as 
instituições operatrizes dos sistemas de crédito, conseguindo uma solução através 
do Programa de Apoio e Negociação ao Superendividados. 

Esse problema veio se agravando à medida em que o Governo de Minas 
começou a atrasar os salários dos servidores, passando a fazer o pagamento em 
datas alternadas durante o mês seguinte ao vencimento. Por conta dessa realidade, 
muitos caíram na inadimplência. Aí inicia-se a atuação desse programa, visando 
esclarecer aos credores que se trata de uma negociação possível.  

Essa medida surgiu a partir de um levantamento feito nos bastidores das 
instituições, indicando a dificuldade das pessoas endividadas em quitarem seus 
débitos em dia.

Segundo explicam os organizadores do acordo, a adesão é facultativa, contudo, 
uma das exigências é que o interessado se comprometa a não contratar nenhum 
outro empréstimo até sua dívida ser quitada. Preocupados em relação ao efetivo 
cumprimento desse item do ajuste, exigiu-se também a realização de um curso de 
saúde financeira, pois, na avaliação geral, isso pode auxiliar para que no futuro, 
cada um faça sozinho suas próprias negociações. 

No que se refere ao endividamento da população como um todo, o cenário 
nacional é desesperador. Segundo dados da Confederação Nacional dos Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil, atualmente são mais de 60 milhões de brasileiros 
com os nomes negativados. 

Desse montante, aproximadamente 30 milhões fazem parte da lista de su-
perendividados. O perfil desses clientes é variado e vai desde aquele consumidor 
que gasta mais do que pode aos desempregados, que tiveram redução salarial, 
passaram por uma separação, foram acometidos por doenças e outras questões 
de ordem familiar.

Eis aí um retrato da nossa economia, considerada desorganizada, e que é capaz 
de comprometer nosso futuro. Espera-se por dias melhores, pois o sofrimento é 
enorme e não se sabe até quando nossa gente irá suportar tamanha pressão. Se 
o salário dos funcionários públicos de Minas estivesse em ordem, com certeza o 
cenário aqui seria bem diferente.

Para além do que foi dito, uma coisa merece registro. Precisou ser criado 
um programa com a finalidade de renegociar os acordos entre os tomadores 
de créditos e bancos por uma razão muito simples: os financistas, em momento 
algum, quiseram abrir mão de suas taxas de juros, mesmo sabendo da situação 
de penúria em que se encontra a grande parte dos trabalhadores do sistema de 
saúde do Estado.

nossa democracia participativa
O clima de polarização que se instalou 

no país, cuja origem está na cons-
trução da equação “nós e eles”, de 

autoria do PT, gera uma bateria de efeitos, 
nem todos negativos. Se é verdade que a 
dose de bílis tem escorrido com maior in-
tensidade pelas veias sociais, é plausível a 
hipótese de que a conscientização política se 
expande entre os grupamentos organizados. 
Fenômeno positivo.

São palpáveis os sinais de que a política 
passou a fazer parte do menu cotidiano 
dos brasileiros. A par das duas grandes 
correntes que se manifestam intensamen-
te, enaltecendo ou criticando as posições 
do governo Bolsonaro, subgrupos se 
multiplicam aqui e ali, falando de política, 
discorrendo sobre temáticas variadas em 
encontros e reuniões ou nas redes sociais. 
O fato é que o discurso político se faz pre-
sente na interlocução social, a denotar o 
interesse dos cidadãos na construção do 
pensamento nacional.

Essa massa expressiva tem escoado 
para espaços formados pelos movimentos 
sociais, alguns fortes, outros em estágio de 
crescimento, e todos eles ligados a setores 
sociais ou a categorias profissionais. São 
movimentos em defesa de gênero, minorias 
étnicas e raciais, contra ou a favor de deter-
minadas temáticas (aborto, porte e posse 
de armas, escola sem partido), ou núcleos 
que desfraldam a bandeira de categorias or-
ganizadas, como servidores públicos, (forças 
armadas, policiais militares), professores, 
ruralistas etc.

O fato é que a movimentação dessas 
categorias passa a influir intensamente na 
elaboração e no ajuste de políticas públicas, 
como temos visto nesse ciclo de debates 
sobre a reforma da Previdência. Cada setor 
quer incluir suas demandas no projeto que 
vai ao segundo turno na Câmara, sem es-
quecer que Estados e municípios também 
criam sua frente de demandas.

Nunca se viu no país uma movimen-
tação tão forte como a que se assiste no 
momento. A Constituição de 1988, claro, 
envolveu intensamente certos grupos, 
mas a pressão maior esteve todo tempo 
na esfera da representação política, com 
destaque para o centrão, que acabou 
imprimindo sua marca na Carta. Hoje, a 
organicidade social ganha fôlego, descen-
do aos andares mais baixos da pirâmide 
social e, de certa forma, constituindo 
novos polos de poder.

Essa é a boa novidade. O processo de-
mocrático passa a ganhar a voz das ruas, 
sendo balizado de forma centrípeta, ou 
seja, das margens para o centro. Significa 
que estamos andando, mesmo devagar, 
na rota de uma democracia participativa. 
A miríade de entidades criadas nos últimos 
anos começa a dar o tom na orquestração 
das demandas sociais.

Sob esse prisma, é lamentável ver a des-
construção de conselhos e associações que 
canalizavam a expressão de grupamentos, 
fazendo o devido encaminhamento aos 
órgãos do governo. Medida recente baixada 
pelo presidente Jair Bolsonaro acaba com 

um conjunto de entidades representativas 
da sociedade junto ao governo. Essa mo-
delagem contribuía para consolidar nossa 
democracia participativa.

A propósito, convém lembrar que na 
Carta Magna temos três instrumentos volta-
dos para firmar a democracia participativa, 
também designada de democracia direta: 
o plebiscito, o referendo e o projeto de lei 
de iniciativa popular, este que carece de 
assinatura de 1,5 milhão de eleitores. A larga 
estrutura dos conselhos formados para cola-
borar com o governo é, agora, esfacelada. 
O presidente prefere governar sem o apito 
social, o que mostra forte viés autoritário.

De qualquer maneira, a movimentação 
social, imune à decisão do presidente ou 
de outras autoridades, deverá continuar. 
Lembremos a gigantesca movimentação de 
junho de 2013. Por enquanto, os movimen-
tos acompanham, atentos, os programas. 
Ainda estão vivendo o período de lua de mel. 
Mas poderão, a qualquer momento, encher 
as ruas. A divisão social em duas grandes 
bandas – nós e eles – (agora de maneira 
invertida), sugere que o país tende a ser um 
grande palanque, de onde emergirão pleitos 
em muitas frentes. Depois da Previdência, 
teremos a reforma tributária. E na mira, 
estará a reorganização do Estado.

Os programas de hoje e de amanhã 
passarão pelo crivo social. É bom saber que 
uma decisão unilateral, de cima para baixo, 
não vingará sem o cidadão aprová-la. A 
democracia participativa avança, mesmo 
sob objeção de governantes.

casos de rebeliões evidenciam
crise no sistema prisional brasileiro

Brasil figura como a terceira 
maior população carcerária 
do mundo, atrás apenas dos 
Estados Unidos e da China. De 

acordo com dados do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), o país alcançou a marca de 
812.564 presos. Desse total, 41,5% são provi-
sórios, ou seja, ainda não foram condenados.

Recentemente, assistimos a lamentável 
situação dentro de uma unidade prisional 

em Altamira, no Pará. Uma briga entre 
facções rivais deixou pelo menos 57 mortes 
com requintes de crueldade. Há pouco tem-
po, Manaus também protagonizou motins 
que resultaram em 15 mortes. E quem 
não se lembra do massacre do Carandiru, 
em 1992, quando centenas de detentos 
foram assassinados durante uma violenta 
rebelião.

Apesar de todos esses acontecimentos, 
a manutenção e melhora dos presídios 
brasileiros parece não estar em pauta. Isso 
porque dos R$ 15,1 bilhões previstos pelo 

Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) de 
2001 a 2018, apenas R$ 7,4 bilhões foram 
efetivamente pagos. Para 2019, o valor de 
R$ 353,4 milhões foi autorizado e até julho, 
apenas R$ 81,7 milhões foram pagos. 

Sobre esse assunto, o edição do Brasil 
conversou com Camila Felix, advogada e pro-
fessora de Direito Penal da Escola Superior de 
Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB/MG) sobre o tema. Para a especialista, 
prender deveria ser o último recurso. “Além 
das medidas preventivas, podemos utilizar 
as cautelares”, explica.

quais os maiores problemas en-
frentados pelo sistema penitenciá-
rio brasileiro?

Um dos maiores problemas é a superlotação, 
sem falar na completa desestrutura e condições 
condignas dentro do sistema prisional brasileiro. 
Isso acontece tanto com a alimentação, local 
apropriado para fazer suas necessidades, higiene 
pessoal e dormir. Existem unidades prisionais com 
mais de dois mil presos, sendo que o espaço com-
portaria apenas 1.500. Normalmente, as rebeliões 
são motivadas por essas questões. 

Também temos uma grande quantidade de 
detentos provisórios, aqueles que ainda não fo-
ram julgados e estão aguardando sua sentença. 
Outro problema é a mistura dos presos. A Lei de 
Execução Penal determina a separação por tipo 
de pena, mas não se consegue atingir isso em 
totalidade.

o que poderia ser feito a médio e 
longo prazo para resolver a super-
lotação?

É necessário políticas criminais de forma 
preventiva para que a prisão seja a última coisa a 
ser feita. Isso é o que prevê nossa legislação, mas 
que não é cumprido, ou seja, primeiro prende-se 
para depois discutir o processo. A maior parte 
dos presos está ligada ao narcotráfico, roubo e 
pequenos furtos. 

A segunda solução passa pela questão do 
aumento da criminalidade por diversos problemas 
como econômicos, sociais ou culturais. Também 
de forma preventiva, seriam as intervenções nas 
escolas, sindicatos e associações de bairros. A gente 
parte do pressuposto que a média de idade dos 
detidos no Brasil está na faixa dos 20 aos 30 anos. 
O objetivo é levar informações para os jovens.

há pouco investimento ou gestão 
incorreta dos recursos para o siste-
ma prisional?

Existe uma falta de interesse político em dar 
condições adequadas, afinal, preso não vota. Essa 
não é a primeira vez que uma verba destinada ao 
sistema prisional não é utilizada e isso tem acon-
tecido de forma reiterada. A administração pública 
está errada nesse aspecto e precisa melhorar. Não 
adianta fazer uma política punitivista e querer 
apenas prender. A sociedade é quem paga por isso, 
uma vez que cada preso custa em torno de R$ 3 a 
4 mil para o estado.

Um dia o detento retorna a sociedade e a 
reflexão que deveríamos fazer é como esse indiví-
duo vai voltar. O governo precisa começar a fazer 
políticas públicas, sociais e criminais adequadas 
para que esse dinheiro seja realmente destinado 
ao benefício social. A ideia é que a pessoa se 
regenere e reintegre a sociedade para que ela 
possa gerar emprego, renda e tenha condições 
familiares condignas.

construir novos presídios resolveria 
o problema?

Nosso país já tem a terceira maior população 
carcerária do mundo. Quanto mais unidades 
prisionais forem feitas, mais detentos teremos. 
Sou totalmente contra e não vejo isso como uma 
medida que realmente vai solucionar o problema. 
Países que possuem uma melhor situação econô-
mica, qualidade de educação e nível cultural mais 
elevado não fazem tanto uso do sistema carcerário 
como o Brasil. 

As Associações de Proteção e As-
sistência aos condenados (Apacs) 
podem ser uma saída?

Acredito que as Apacs são mais positivas e mais 
voltadas para a ressocialização, apesar de existirem 
poucas no país. Os presos têm uma consciência 
de autocuidado, moral e ético dentro da unidade. 
Isso é muito favorável, pois um dia esse detento 
vai retornar a sociedade e a gente espera que ele 
tenha condição mínima para retomar a vida fora 
da cadeia. 

deixar uma pessoa presa é real-
mente solução?

Prender deveria ser o último recurso. Além das 
medidas preventivas, podemos utilizar as caute-
lares. Por exemplo, quando uma pessoa está sob 

o efeito de uma cautelar, precisa ter consciência, 
responsabilidade e comparecer ao poder judiciário 
conforme for determinado pelo juiz. Também temos 
a utilização da tornozeleira eletrônica que faz com 
que o preso seja vigiado pelo estado o tempo todo. 
Essa é uma medida positiva, mais barata e que gera 
produtividade, além de ter comprovação de que a 
pessoa está exercendo uma atividade profissional 
lícita. O encarceramento deve ser uma medida 
extraordinária após o descumprimento reiterado 
das medidas cautelares. 

o governo poderia inserir estudo 
e trabalho obrigatório aos presos?

Nossa legislação proíbe qualquer tipo de ati-
vidade forçada. Existe um regimento interno nas 
unidades prisionais que informa que os presos em 
regime semiaberto ou fechado podem participar 
de trabalho ou estudo a título de ressocialização. 
Os detentos possuem vantagens, como a cada três 
dias de trabalho, ganhar um dia de remissão e a 
cada 12 horas de estudo, também tem um dia a 
menos na pena.

É muito raro a pessoa não querer participar 
das atividades. No entanto, as unidades não têm 
condições de atender a demanda. Várias solicita-
ções são feitas e há presos aguardando por uma 
vaga. Isso poderia ser resolvido através de parcerias 
privadas e com escolas para integralizar o preso. 
Gráficos do CNJ apontam que a maioria não tem 
sequer o primeiro grau e menos de 1% chegam no 
nível superior.

o
daniel Amaro

camila Felix, advogada e professora de direito Penal
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V I G Í L I A S

eujácio silva

sucessão em Juiz de Fora
Reeleito no ano passado para mais um mandato, o deputa-

do estadual noraldino Júnior (PSC), segundo o que se comenta 
nos bastidores da Assembleia, só pensa em mobilizar sua 
candidatura a prefeito de sua cidade, Juiz de Fora, no próximo 
ano. Ele, de acordo com informações, quer desbancar de vez a 
chance da petista margarida salomão ser candidata ao posto.  

sucessão em montes claros
Batendo recorde de popularidade, o prefeito de Montes 

Claros, humberto souto (PPS), já sabe que terá oposição 
ferrenha caso decida disputar a reeleição. O primeiro na fila 
é o ex-prefeito ruy muniz (PSD). O deputado federal marcelo 
de Freitas (PSL) e o petista Paulo guedes também têm con-
versado sobre o pleito. 

Força de minas
Logo após audiência com o ministro do STF gilmar mendes, 

quando foi debater o ressarcimento dos valores devidos da 
União ao governo de Minas referente à Lei Kandir, o presidente 
da Assembleia, Agostinho Patrus (PV), convocou os políticos 
mineiros a entrarem na briga, com o intuito de pressionar as 
autoridades de Brasília a reconhecer a bilionária dívida. “Temos 
que mostrar ao presidente da República a força política de 
nosso estado”, arrematou Patrus.

cena final. Toda essa ira de Patrus surgiu devido à ausência 
de um representante do Governo Federal durante audiência de 
conciliação  no STF. Para muitos presentes, foi o desrespeito à 
Corte Suprema. Mas convenhamos que no governo Bolsonaro 
(PSL) tudo pode acontecer. 

sucessão em ouro Preto
Por enquanto, o ex-secretário de Estado de Cultura Ângelo 

oswaldo (MDB) não decidiu se realmente pretende ser can-
didato à prefeitura de Ouro Preto, cidade comandada por ele 
por dois períodos. Atualmente, o prefeito de lá é Júlio Pimenta 
(MDB), político ligado a oswaldo de quem foi, inclusive, secre-
tário municipal de Obras. 

deixando o novo?
Começa a circular nos bastidores que o governador romeu 

Zema (Novo) já estaria sendo convencido a desfilar-se de seu 
atual partido. O motivo seria conseguir mais condições de 
apoio e administrar com mais desenvoltura. O assunto, claro, 
é polêmico e com possibilidade de gerar um debate acalorado.

trabalhadores prejudicados
Na avaliação da diretora da Federação dos Trabalhadores 

na Agricultura do Estado de Minas Gerais (Fetaemg), Alaíde 
lúcia moraes, pelo ritmo da reforma da Previdência, que está 
sendo aprovada no Congresso, vai ficar difícil para o trabalhador 
rural se aposentar no futuro.

invasão dos celulares
“A recente invasão dos celulares das autoridades dos três 

Poderes, por parte de hackers, pode ser o princípio de uma crise 
institucional séria, caso não seja contida”. Essa é a opinião de 
vários jornalistas de Brasília. Aliás, por lá, o clima é de tensão. 
Ministros, políticos e assessores não querem falar mais nada 
por celular. Inclusive, uma das medidas adotadas é realizar 
ligações apenas pelo telefone fixo. 

economia pífia
O experiente empresário paulistano e ex-deputado federal 

emerson Kapaz, debatendo recentemente em um programa 
na TV Cultura, disse que, na opinião do setor empresarial, a 
economia no primeiro semestre foi pífia em todos os sentidos. 
“Vamos renovar as esperanças de que neste segundo semestre 
as coisas melhorem. Eu gosto de ver números. Para mim, só 
essas promessas das autoridades do governo não bastam”, 
pontuou.

reforma tributária
Avaliando o cenário político de Brasília, a jornalista cris-

tiana lôbo prevê: “Dessa vez, o projeto de reforma Tributária, 
gestado na residência do presidente do Senado, davi Alcolum-
bre (DEM), tendo como testemunhas o ministro da Fazenda, 
Paulo guedes, e o presidente da Câmara, rodrigo maia (DEM), 
deve andar mais rápido, pois um texto é nascido do consenso”. 

  

Política internacional
“O presidente dos EUA, donald trump, é um lunático que 

só sabe destilar ódio. Sua gestão já enfrentou diversas tragédias 
com mortes de pessoas inocentes. E ele tem parte da culpa 
pelos acontecimentos atuais, pois vive destilando o ódio entre 
seus cidadãos”. Opinião do cientista político Paulo niccoli. 

Judiciário X Políticos
O redator-chefe da revista Veja São Paulo, raul Juste lores, 

ao ser indagado sobre os problemas brasileiros, atacou: “Está 
havendo uma verdadeira inversão de valores. Neste momento, 
o Judiciário avança firme contra o mundo dos políticos e tenta 
administrá-los. Isso pode gerar um problema no futuro”.

comissão da verdade
Ao tomar conhecimento de que o Presidente da República, 

Jair Bolsonaro (PSL), mandou mudar 5 dos 7 membros da 
Comissão da Verdade, colegiado instituído pelo governo para 
investigar as graves violações de direitos humanos durante a 
Ditadura, o ex-presidente da OAB-SP, marcos da costa, pareceu 
aflito. A preocupação é de que os novos integrantes contestem 
arquivos já apurados ou deixem de atuar com lisura.

Após amadurecer estilo de governar, Zema
é aprovado por 61,6% dos mineiros

A sondagem da popularidade 
do governador Romeu Zema 
(Novo), realizada pelo Institu-
to Paraná, destaca que 61,6% 

dos entrevistados aprovam a atual admi-
nistração. A pesquisa foi realizada nos 
dias 28 de julho e 2 de agosto, quando 
Zema completava 7 meses à frente do 
governo mineiro.  

O diagnóstico, de certa forma, 
surpreendeu o grande público. Apesar 
das pessoas estarem mais atentas às 
falas, decisões e delírios de Brasília, o 
governador se mantinha  preservado.

No comparativo com o último 
levantamento, também do Instituto 
Paraná, houve um crescimento no ín-
dice de aprovação do governador. Em 
março, ele era avaliado positivamente 
por 59,8%. 

Sobre o assunto, o deputado esta-
dual Arlen Santiago (PTB) disse que isso 
demonstra que a população está acredi-
tando na nova era em Minas. “Aqui, na 
Assembleia Legislativa, temos procurado 
ajudar, na medida do possível, para que 
o trabalho de Zema traga resultados. 
Agora não temos mais as farras com 
o dinheiro público. Não existem mais 
os desmandos administrativos, como 
era comum até recentemente”, opina 
Santiago 

Representando o segmento pro-
dutivo, o presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL/BH) e empresário Marcelo de 
Souza e Silva, comentou:  “O gover-
nador e sua equipe têm de continuar 
a trabalhar e buscar bons resultados 
para Minas e para os mineiros. É para 
isso que foi eleito. Assim, será sempre 
reconhecido”. 

melhora nos índices

No mês passado, a equipe de Zema 
comemorou a redução de 26,8% dos 
crimes violentos nos primeiros seis 
meses de 2019. As ocorrências caíram 
de 46.987, registradas no ano passado, 
para 34.379, neste ano. 

Esses índices foram avaliados po-
sitivamente por diversos segmentos. 
Entidades como a CDL/BH, Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Ge-
rais (FIEMG), Federação da Agricultura 
do Estado de Minas Gerais (Faemg) e 

Fecomércio reiteraram que um estado 
seguro é importante para atrair os em-
presários, pois eles podem aportar os 
seus empreendimentos aqui sem que 
tenham sobressaltos. 

mudanças

Claro que ainda existem muitos 
céticos em relação a presença de Zema 
no Palácio da Liberdade. Aos descrentes, 
o chefe do Executivo tem procurado 
responder com sinceridade, segundo 
a qual está administrando um Estado 
em situação de penúria financeira, não 
sendo possível por em prática muitos de 
seus planos. 

Além do mais, ele tem se deslocado 
da Cidade Administrativa com mais 
frequência. Sua presença foi notada, 
nos últimos meses, em quase todas as 
regiões de Minas. Recentemente, em 
Diamantina, Zema foi aplaudido pelos 
populares e, quando esteve na soleni-
dade de premiação da Faemg em BH, 
foi elogiado pelo convidados. 

“O relacionamento do governador 
com os deputados estaduais tem me-
lhorado consideravelmente”, garante o 
primeiro vice-presidente da Casa, o de-
putado tucano Antônio Carlos Arantes. 
Semana passada, foi do próprio Zema 
a iniciativa de solicitar ao presidente da 
ALMG, Agostinho Patrus (PV), a perma-
nência em Brasília, por 2 dias seguidos, 
para fazer contados.

Além do mais, a relação do Palácio 
da Liberdade com a imprensa tende a 
melhorar após a chegada do secretário 
de Comunicação Roberto Bastianetto. 
O objetivo é estreitar a ligação do go-
vernador com os profissionais da área, 
por meio de muito diálogo e visitas aos 
veículos de comunicação do estado.

semestre difícil 

As entidades sindicais, especial-
mente as defensoras dos funcionários 
públicos, prometem fazer dos espaços 
próximos à Assembleia Legislativa uma 
verdadeira praça de guerra quando 
forem enviados os projetos propondo 
a reforma Administrativa, o que inclui 
as vendas de estatais. Segundo comen-
tários de bastidores, eles terão força 
suficiente para promover uma movi-
mentação de rua intensa, procurando 
demonstrar insatisfação em relação à 
privatização da Cemig e Copasa.

Presidente da Assembleia diz
que minas gerais exige respeito

“Parece que o Governo Federal não en-
tende o Brasil como uma federação. Minas 
não aceita essa posição e se coloca fron-
talmente contra, porque entende que foi 
destratada na sua questão federativa, uma 
vez que o imposto estadual foi retirado e não 
é compensado”. 

Assim reagiu o presidente da Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), 
deputado Agostinho Patrus (PV), ao final 
da audiência de conciliação entre estados 
e União, realizada no dia 5, na Segunda 
Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), 
em Brasília. O momento se destinou a dis-
cutir a questão do ressarcimento das perdas 
da Lei Kandir, reivindicado por 16 governos 
estaduais, entre eles Minas Gerais. 

A audiência contou com a participação 
de representantes de vários estados, entre 
eles os governadores Romeu Zema (Novo), 
de Minas Gerais; e Helder Barbalho (MDB), 
do Pará. Compareceram também diversos 
parlamentares estaduais e federais, o 
advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa 
de Paula Castro; e o ex-advogado-geral de 
Minas, Onofre Alves Batista Júnior. Os dois 
últimos, junto com Zema, defenderam a 
posição contida na «Carta de Minas”, entre-
gue, pouco antes por Patrus ao ministro. A 
União foi representada, entre outros, pelo 
seu advogado-geral, André Luiz de Almeida 
Mendonça. 

Ao final do encontro, o ministro Gilmar 
Mendes, que conduziu a audiência, forma-
lizou em ata a proposta de criação de uma 
comissão integrada por representantes 
dos governos estaduais e da União, com a 
mediação do STF, em busca de uma solução 
de consenso.

comissão 

A comissão deverá concluir os trabalhos em seis meses, mas antes, na segunda quinzena de 
dezembro de 2019, deverá apresentar um relatório parcial a ser analisado pelo ministro Gilmar 
Mendes e, se for o caso, ser encaminhado ao Pleno da Corte e também ao Congresso Nacional. 

A proposta de criação da comissão foi apresentada pelos representantes do Governo 
Federal depois que governadores e demais representantes dos estados criticaram o fato de 
a União não ter elencado, entre o rol de iniciativas destinadas a debater a situação dos esta-
dos, nenhuma sugestão que contemplasse o ressarcimento da dívida resultante das perdas 
causadas pela Lei Kandir. 

Patrus disse que Minas continuará pressionando. “Não é possível que, diante de uma reu-
nião e em cima de uma decisão já tomada (pelo STF), os representantes do Governo Federal 
tragam aqui nenhuma proposta para resolver essa questão que é tão grave nos estados”, 
afirmou o parlamentar, prometendo trabalhar politicamente pelo ressarcimento da dívida.

gilmar mendes e Agostinho Patrus em Brasília
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o governador Zema aumentou a sua
popularidade de março para cá

deputado Arlen santiago: “Agora não 
tem mais farra com o dinheiro público”

“o governador tem de continuar traba-
lhando para ser reconhecido pelos mi-
neiros”, diz marcelo de souza e silva
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp87.htm
https://opencms.almg.gov.br/export/sites/sites/souminasdemais/lei-kandir/.content/carta-minas.pdf
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

coordenAdor do curso de gestão FinAnceirA do centro universitário internAcionAl uninter

nat macedo

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

mercado vegetariano cresce e já fatura
mais de r$ 15 milhões por ano no Brasil
Mais da metade da população consumiria mais produtos veganos se estivesse indicativo na embalagem

O vegetarianismo e o veganismo têm 
quebrado inúmeras barreiras nos últimos 
tempos. Prova disso é que o interesse da 

população por esses estilos de vida está cres-
cendo. Atualmente, estima-se que 14% da po-
pulação brasileira seja vegetariana ou vegana. 
Mas, dados de uma pesquisa feita pelo Ibope, 
encomendada pela Sociedade Vegetariana 
Brasileira (SVB), apontam que 55% das pessoas 
comeriam mais produtos veganos se estivesse 
indicado na embalagem e 60% consumiria mais 
se o valor fosse o mesmo das comidas comuns.

Esse crescimento está impactando o mer-
cado vegetariano que fatura cerca de R$ 12,5 
milhões anuais e o vegano que injeta R$ 2,8 
milhões na economia brasileira a cada ano. 
O lucro global desses produtos é de cerca de 
US$ 51 bilhões. A Itália foi o país com o maior 
crescimento (94,4%) da população vegetariana 
do mundo dos últimos cinco anos.

O secretário executivo da SVB, Guilherme Car-
valho, explica que esse aumento não é de hoje. “De 
2012 pra cá, o número de brasileiros vegetarianos 
e veganos têm crescido consideravelmente. Mas, 
a quantidade de pessoas que estão interessadas 
em reduzir o consumo de carne também tem 
impulsionado de forma significativa esse nicho”.

O mercado, segundo Carvalho, acordou. 
“Estamos vivendo uma grande mudança. E isso 
está gerando um ciclo muito importante de 
oferta e procura. Vários produtos estão sendo 
lançados por pequenas marcas, mas também 
por grandes multinacionais. Ainda vamos ver 
muita coisa acontecer até o fim do ano”.

Segundo o secretário da SVB, isso facilita 
para que as pessoas reduzam o consumo, mas, 
principalmente, para quem deseja seguir esse 
estilo de vida, principalmente, no que se refere 
ao preço dos produtos. “Ainda existe um obs-
táculo em relação ao valor que esses produtos 
são ofertados. Isso não se justifica pela matéria 
prima, pois os principais ingredientes usados 
na alimentação vegana são cereais, grãos, 
legumes, frutas e, eventualmente, castanhas 
e cogumelos. 95% dos alimentos são baratos”.

Contudo, alguns produtos ainda chegam na 
prateleira com um valor mais alto. “Principal-
mente os industrializados, como hambúrguer 
e queijo vegano. Isso ainda é um desafio a se 
vencer, mas estamos no começo da mudança. 
Vários itens já estão chegando em uma escala 
que permite com que o preço seja competitivo 
com o restante do mercado”.

Vegana há 6 anos, a psicoterapeuta Ellen 
Cruz observa uma mudança significativa no 
mercado. “No começo era difícil achar algumas 
coisas,  tudo muito caro e tinha pouca informação 
também. Eu lia muito sobre o veganismo em 
sites gringos, porque aqui no Brasil a ideia não 
compreendida e, por isso, não era muito aceita”.

Hoje, ela observa uma facilidade maior. 
“Faço parte de grupos na internet voltados à co-
munidade vegana e sigo vários blogueiros que 
ensinam diversas receitas que cabem em todo 
tipo de bolso. Além disso, já consigo achar 
restaurantes e delivery’s que oferecem 
essa comida. Antes eu sempre 
tinha que levar de casa”.

Contudo, Ellen ainda ob-
serva certas resistências. 
“Em eventos sociais, prin-
cipalmente, até dentro 
do meu círculo de ami-
zades, é difícil as pesso-
as refletirem que um 
ou outro convidado 
pode não comer in-
gredientes de origem 
animal. Então acontece 
de eu ter que lembrar 
ou, até mesmo, pen-
sar em um plano B. Mas 
entendo que é algo ainda 
considerado incomum e não 
cultural no Brasil”.

identificação
Carvalho explica que muitos ainda têm dificul-

dade em identificar o alimento vegano. “Ficamos 
dependentes da autodeclaração das empresas, ou 
seja, elas rotularem seus produtos como veganos. 
Mas isso às vezes não acontece, seja por insegurança 
das marcas ou por não entenderem o valor disso”.

Para isso, a SVB criou o Selo Vegano. “Hoje, 
cerca de 1.500 produtos são certificados, mas 
não significa que os que não têm o selo não são 
veganos. Buscamos as informações necessárias 
para dar uma segurança de que, de fato, aquele 
produto segue os ideais veganos”, conclui.

Nos anos 1980 e início dos anos 1990, 
a inflação era tão alta (chegou a 
2.708,2% no ano) que diziam que 

cada brasileiro era um “economista em 
potencial”, justamente porque ele sentia e 
administrava a constante falta de dinheiro.

Mas o que é inflação, afinal? Imagine 
um lugar que produz bens avaliados para 
venda em R$ 1 milhão. Agora imagine que há 
disponível na economia R$ 2 milhões para o 
consumo das famílias (eu disse apenas para 
o consumo, excetuando-se qualquer tipo de 
poupança). O resultado é simples: como não 
posso atender a economia com poucos produ-
tos e muito dinheiro, eu ajusto os preços. Esses 
produtos são encarecidos para atender essa 
demanda e passam a ser vendidos por até R$ 
2 milhões. Pronto, o que custava R$ 1, agora 
custa R$ 2. Demanda maior que a oferta. 
Ou, muito dinheiro na economia procurando 
poucos produtos. Inflação.

Em julho de 1994 foi implementado o 
Plano Real, que eliminou a possibilidade de 
uma hiperinflação no futuro e uma catástrofe 
econômica maior ainda. Isso foi feito em 
três etapas: Programa de Ação Imediata, 
que “preparou a casa” para a nova moeda; 
criação da Unidade Real de Valor, pela qual o 

valor da moeda brasileira foi equiparado ao 
do dólar; e por fim a implantação da nova 
moeda, o real. 

Mas ao contrário do que as pessoas pen-
sam, o Plano Real não foi um decreto político 
ou uma decisão com resultados mágicos, 
custou muito caro. Muito mesmo. E me refiro 
não à economia do Brasil, mas aos que viviam 
nela e que somavam efetivamente valores 
ao Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, os 
empresários e as famílias.

De qualquer forma, fazer sacrifícios faz 
parte da nossa vida para se obter progresso 
e foi isso que aconteceu na implantação do 
Plano Real. Antes do seu lançamento vários 
processos haviam sido implementados. Des-
taco a seguir alguns dos principais:

– Cortes nos gastos públicos;
– Combate à sonegação fiscal;
– Privatizações;
– Política cambial e crédito internacional.
O período de maturação do plano foi até 

o ano de 2004. Nessa década o desemprego 
saltou de 5,03% para 12,57%. O PIB registrou 
crescimento tímido e chegou a ser negativo 
em 2003 (-0,20 %). A eliminação imediata da 
inflação também custou aos cofres públicos, 
cuja dívida cresceu significativamente — de 

R$ 153,2 bilhões em 1994 para R$ 946,7 
bilhões em 2004.

Note ainda que a política cambial aplicada 
(manter o valor do real próximo ao do dólar), 
evitando principalmente a desvalorização 
do real ou especulação pelo dólar, apesar 
de baratear a importação de bens, também 
desaquecia o mercado interno (importações 
maiores) e desestimulava o mercado de 
exportações.

Até o início do Plano Real, a balança 
comercial tinha um desempenho médio 
positivo (vendíamos mais para o exterior do 
que comprávamos). É como se recebêssemos 
mais salário do que gastássemos em despesas 
cotidianas.

Depois da implantação do Plano, a queda 
foi tanta que desequilibramos a balança co-
mercial, ou seja, passamos a importar mais 
do que exportar. Foi o resultado de manter 
artificialmente a nossa moeda (Real) equi-
parada ao dólar.

Enfim, o Plano Real e sua história de-
monstra que qualquer decisão política e 
econômica, de alto impacto e longo prazo, 
não nos possibilita colher frutos instantâ-
neos, necessitando de anos de maturação 
e sacrifício.

25 anos do Plano real: um quarto de século sem alta na inflação

você sabia?

Dois grandes nomes do mercado 
de fast food já aderiram ao ve-
ganismo. O Mc Donald’s lançou, 

no final do ano passado, o Mc Veggie e 
o Duplo Veggie que custam R$ 21,90 e 
R$ 25,90, respectivamente (preço suge-
rido). Mas, foi o Burger King que deu a 
largada nessa ideia, lançando o Veggie 
Burger, em 2016, a R$ 21,90

entenda
vegAno: Não consome carne e nenhum 
outro alimento de origem animal. Além disso, 
esse estilo de vida vai além da alimentação, 
ou seja, a pessoa não usa couro, lã e nenhum 
tecido de origem animal. Ela também não 
usa produtos que são testados em animais.

vegetAriAno: Não consome nenhuma carne 
animal. Alguns evitam beber leite e comer ovo.

FleXitAriAno: Pessoas dispostas a reduzir, 
consideravelmente, o consumo de carne. 
Comendo apenas aos fins de semana ou em 
ocasiões especiais.
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Bolsonaro e os militares
“Em geral, quando Bolsonaro (PSL) faz críticas à atuação 

da Comissão da Verdade, tem o aval de muitos oficiais da ativa 
das Forças Armadas”. É o que se comenta na Sala de Imprensa 
da Câmara de Deputados Federais.

só comemorações
Depois de circular um dia inteiro nos bastidores do Palácio 

do Planalto, o jornalista gerson camarotti soltou: “Os asses-
sores da presidência e ministros influentes estão radiantes com 
o acordo comercial anunciado entre Brasil e Estados Unidos. 
Para eles, esse é o caminho para a independência econômica 
brasileira”, disse. Será, jornalista? 

Baixa autoestima 
“A falta de emprego, os baixos salários e uma educação 

questionável são temas que deixam as pessoas sem autoesti-
ma. Precisamos criar um ambiente mais positivo e proativo” 
diz o ex-deputado e advogado Airton soares. 

eduardo Bolsonaro 
O levantamento é informal, mas, de acordo com a crônica 

política de Brasília, o nome do deputado eduardo Bolsonaro 
(PSL) para ser embaixador dos Estados Unidos deverá ser apro-
vado com folga no plenário do Senado. É esperar para conferir.

eduardo ii
“A possibilidade de aprovação do filho do presidente para 

a embaixada americana aumentou depois da declaração de 
donald trump sobre eduardo Bolsonaro (PSL) ser um nome 
de peso e amigo dos atuais ocupantes da Casa Branca”. A 
avaliação é da jornalista natuza nery.

Asneiras 
“Não acredito que as constantes asneiras ditas pelo presi-

dente Bolsonaro (PSL) vão interferir no processo de votação 
por parte do Congresso no tangente às reformas em curso”, 
avaliou o cientista político ricardo sennes.

liberdade de imprensa
Após dizer que o Supremo Tribunal Federal e os procurado-

res da Operação Lava Jato estão em lados opostos, o jornalista 
carlos lindenberg acrescentou: “Inclusive, a liberdade de im-
prensa vem sendo objeto de discussão em Brasília, o que não 
é bom para nenhum país democrático”, disse o comunicador 
no programa Mundo Político, da TV Assembleia. 

delação lá fora
“Nos Estados Unidos e na Europa, crimes relatados por de-

lações premiadas geram penas para os responsáveis pelos atos 
praticados e não para suas empresas. Aqui no Brasil, aconteceu 
o contrário, os membros do Judiciário puniram as duas partes: 
os empresários e suas firmas. Vamos ter que aprender muito 
ainda quando o assunto for colaboração premiada”. Opinião 
do presidente da OAB Nacional, Felipe santa cruz.

visibilidade: este ano, um prato vegano foi
campeão da 20ª edição do ‘comida di Buteco’
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Repis garante
economia e mais

capacidade de
investimento

Em busca de fortalecer o seu papel junto aos represen-
tados, a Fecomércio MG assinou a Convenção Coletiva 
de Trabalho 2019 (CCT). O texto não só ratificou o rea-
juste salarial de 3,43%, com efeito entre 1º de janeiro 

e 31 de dezembro deste ano, como reforçou a importância da 
Contribuição Negocial, responsável por custear as CCTs, e da 
adesão ao Regime Especial de Piso Salarial (Repis), instituído 
na convenção coletiva do ano passado.

O Repis permite às empresas adimplentes com a contribui-
ção praticarem um piso salarial inferior às demais, conforme 
tratamento diferenciado estabelecido pela Lei Complementar 
123/2006. Além disso, ao aderir o regime, a empresa econo-
mizará com encargos sociais, poderá efetuar o pagamento 
diferenciado das garantias mínimas aos comissionistas e 
também terá a poção de usar o banco de horas pelo prazo 
de dez meses, assim como a mão de obra do empregado nos 
feriados determinados pela CCT.

De acordo com o coordenador do Jurídico Sindical da 
Fecomércio MG, Thiago Magalhães, essa opção permite ao 
empresário reduzir a folha de pagamento e aumentar a ca-
pacidade de investimento e de geração de empregos. “Caso 
esteja adimplente com a Contribuição Negocial, o empresário 
terá acesso, por meio do Repis, a diversos benefícios para for-
talecer o seu empreendimento, a exemplo do pagamento de 
pisos diferenciados para micros e pequenas empresas”, destaca.

Para ter acesso aos benefícios é necessário que a empresa 
esteja enquadrada em uma das três categorias: microempre-
endedor individual (MEI), microempresa (ME) ou empresa 
de pequeno porte (EPP). Caso faça parte de alguma delas, o 
empresário deverá solicitar o Certificado de Adesão ao Regime 
Especial de Piso Salarial à entidade patronal representada, por 
meio da Área do Empresário, no site da federação.

Como forma de solucionar alguns questionamentos, a 
Fecomércio MG criou uma página sobre a Contribuição Nego-
cial. Nela, o empresário encontrará os principais pontos sobre 
a contribuição, os benefícios oferecidos e o link para baixar o 
boleto de pagamento. 

Também foi criada uma calculadora que aponta o valor 
total da guia a ser paga, mediante o preenchimento do número 
de empregados da empresa (valor fixo de R$ 62,00 para as 
MEIs e de R$ 125,00 mais R$ 10,00 por empregado para as 
demais categorias).

saques do Fgts e Pis/Pasep devem
injetar r$ 30 bi na economia nacional

A economia brasileira 
aguarda ansiosamente 
pelo dia 13 de setembro. 
O motivo é que, a partir 

da data, o trabalhador poderá sacar 
parte do dinheiro das contas ativas 
e inativas do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) e do 
Programa de Integração Social e 
o Programa de Formação do Pa-
trimônio do Servidor Público, mais 
conhecidos pelas siglas PIS/Pasep. A 
Medida Provisória (MP), que permite 
o pagamento de cotas aos trabalha-
dores do setor privado e servidores 
públicos, deve injetar cerca de R$ 30 
bilhões na economia nacional. 

De acordo com cálculos da 
União, a iniciativa deve beneficiar, 
aproximadamente, 100 milhões de 
brasileiros e garantir, em 12 meses, 
um crescimento adicional de 0,35 
ponto percentual no Produto Interno 
Bruto (PIB) do país. Ademais, dos R$ 
30 bilhões previstos para este ano, R$ 
28 bi provém do FGTS e R$ 2 bi do 
PIS/Pasep. Já para 2020, outros R$ 
12 bilhões estarão disponíveis para 
saque do fundo de garantia, tota-
lizando R$ 42 bilhões para saques.

A economista da Fecomércio 
MG Bárbara Guimarães avalia que 
a MP tem como principal motivo 
reaquecer a economia brasileira. 
“Ainda não sabemos qual destino 
o trabalhador dará a esse dinheiro, 
mas o ideal é que ele use para qui-
tar dívida. De acordo com estudos, 
31% das famílias de Belo Horizonte 
estão inadimplentes e isso as 
impedem de consumir produtos 

semiduráveis e duráveis devido à 
restrição de crédito”. 

Mesmo que não haja um desti-
no preestabelecido, a economista 
aconselha a retirada do valor. “A 
taxa do FGTS é a menor do merca-
do quando comparada com outros 
investimentos, como a poupança. 
Por isso, manter o dinheiro lá é, de 
alguma forma, perdê-lo”. 

Essa não é a primeira vez que 
o governo federal libera o saque 
de parte do FGTS para estimular a 
economia. Em 2017, R$ 40 bilhões 
das contas inativas foram pagos 
à população entre março e junho 
daquele ano. Apesar disso, Bárbara 
considera que o ato isolado não é 
eficaz o suficiente para retomada 
da economia, principalmente, se 
as reformas estruturais não forem 
aprovadas. “A medida por si só não 
sustenta o crescimento econômico 
em longo prazo. É preciso endere-
çar outras reformas no Congresso, 
como a Tributária, fundamental 
para diminuir a burocracia, que 
atrasa novos empreendimentos e 
investimentos produtivos”, alerta.

Seguindo o conselho da eco-
nomista, a advogada Tâmara 
Souza irá sacar os R$ 500 do seu 
FGTS para quitar contas em atraso. 
Ela conta que passou metade do 
ano passado desempregada e 
ainda não conseguiu se estabilizar 
financeiramente. “Durante esse 
período, paguei várias vezes a taxa 
mínima do cartão de crédito e isso 
virou uma bola de neve. Assim que 
consegui um novo emprego, pro-
curei o banco e negociei a minha 
dívida. Então, esse dinheiro será 
para o que falta”, conta. 

quem pode sacar o Fgts:

quem pode sacar o Pis/Pasep

quem trabalhou em empresa privada:

servidores públicos:

A retirada do FGTS está limitada a R$ 500 por conta ativa e 
inativa do trabalhador e o pagamento seguirá um calendário 
de saque que começará em setembro e irá até março de 2020. 
Caso o trabalhador possua conta-poupança na Caixa, o valor será 
depositado automaticamente.

trabalhadores com conta-poupança na caixa

trabalhadores sem conta-poupança na caixa

mês de nascimento data do depósito 

Janeiro, fevereiro, março e abril 13/09/2019

Maio, junho, julho e agosto 27/09/2019

Setembro, outubro, novembro e dezembro 09/10/2019

mês de nascimento data do início 

Janeiro 18/10/2019

Fevereiro 25/10/2019

Março 08/11/2019

Abril 22/11/2019

Maio 06/12/2019

Junho 18/12/2019

Julho 10/01/2020

Agosto 17/01/2020

Setembo 24/01/2020

Outubro 07/02/2020

Novembro 14/02/2020

Dezembro 06/03/2020

Para aqueles que possuem Cartão Cidadão e senha, o saque pode 
ser feito nos terminais de autoatendimento da Caixa.

19 de agosto: crédito em conta para clientes do Banco do Brasil;  
20 de agosto: cotistas com saldo de até R$ 5.000 (transferência 
pela internet ou nos caixas eletrônicos); 
22 de agosto: cotistas com saldo acima de R$ 5.000 (atendi-
mento nas agências).

Os trabalhadores que têm direito ao saque do fundo PIS/Pasep 
são aqueles que trabalharam com carteira assinada entre 1971 e 
1988 e ainda não retiraram os recursos. Quem trabalhou nesse 
período em empresa privada tem cota no PIS, enquanto quem 
atuou em órgão público tem cota no Pasep. Os saques começam 
em 19 de agosto para os cotistas com conta corrente ou poupança 
nos bancos. Não há prazo limite para o saque. 

19 de agosto: crédito em conta para clientes da Caixa; 
26 de agosto: cotistas com 60 anos ou mais; 
2 de setembro: cotistas com até 59 anos.
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Quem quer 
solução 
na prática 
faz curso 
no Senac.
MBA, Graduação, 
Cursos Técnicos 
e Cursos Livres.

Inscreva-se.
0800 724 4440
mg.senac.br

http://www.fecomerciomg.org.br/2019/07/convencao-coletiva-de-trabalho-2019-da-fecomercio-mg-e-assinada/
http://www.fecomerciomg.org.br/2019/07/convencao-coletiva-de-trabalho-2019-da-fecomercio-mg-e-assinada/
https://empresario.fecomerciomg.org.br/Home/Login?returnUrl=/Contribuicao/Negocial
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AN I V ERSAR I ANT E S

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

D A   C O C H E I R A

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

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

Email: acir.antao@ig.com.br

No último dia 3, foi comemorado os 80 anos da Sra. Yêda Lúcia de 
Meira, mãe do empresário Saulo Serra, o popular Serrinha. Na 
ocasião, amigos e parentes da família compareceram para dar 

um abraço na matriarca.

dois Pesos e duAs medidAs - Outro dia, tomei uma multa porque 
tinha um boleto de imposto federal para pagar e, como o vencimento 
caía em um domingo, achei por bem saldar na segunda-feira. Cheguei 
ao banco e, para a minha surpresa, o caixa avisou que não poderia 
receber. “Todo imposto federal, a vencer num final de semana ou fe-
riado, deverá ser quitado com antecedência,” esclareceu. Entretanto, 
essa rigidez não acontece quando a União está em débito. Aqui em 
Minas, há um esforço gigantesco da Assembleia, com o governo do 
Estado, para reaver mais de R$ 230 bilhões do ressarcimento de perdas 
com a Lei Kandir. Neste caso, o Governo Federal não paga e, quando 
deixamos de pagar algum tipo de compromisso com a União, os re-
passes não chegam ao nosso estado, pois eles retêm até a quitação da 
dívida. Estamos, literalmente, nas mãos de Brasília, sem que tenhamos 
qualquer tipo de condições de reaver o dinheiro que a União nos deve. 

montAgem dA reeleição - O prefeito Alexandre Kalil (PSD) já 
deu o tom de sua campanha à reeleição, quando anunciou, em alto e 
bom tom, que só conversará com o governador Romeu Zema (Novo) 
depois que ele pagar o que deve a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). 
Kalil disse que a dívida chega a  R$ 100 milhões. Na verdade, essa fala 
representou o início da campanha de reeleição e, caso ganhe, gover-
nará apenas por 2 anos, pois ele será candidato ao governo do Estado.

FAlAndo em ZemA, o governo já quitou todas as dívidas da Secre-
taria de Saúde de 2016 e 2017. Além disso, anunciou também que, até 
ao final deste ano, liquida os compromissos não pagos em 2018 e, para 
2020, a promessa é de se pagar os de 2019. Com essa nova realidade, os 
fornecedores se animaram a vender produtos farmacêuticos ao Estado.

o que faz o ex-presidente da ALMG, Adalclever Lopes (MDB), 
na assessoria de Alexandre Kalil (PSD)? Novos dirigentes do 
MDB em Minas, liderados pelo ex-governador Newton Cardoso, 
não tem simpatia pela reeleição do atual prefeito. Ou seja, vai 
ajudar muito pouco. 

A câmara Municipal de Belo Horizonte virou, nos últimos 
dias, caso de polícia. Isso aconteceu porque um vereador 
perdeu o mandato e a presidente da Casa está andando com 
segurança por ter sido ameaçada. 

o mercado central, que vai completar 90 anos, vai ganhar 
uma sessão de homenagem na Assembleia Legislativa, propos-
ta pela deputada Ione Pinheiro (DEM).

80 anos
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domingo, dia 11 de agosto
Dia do Garçom
Deputado Nilmário Miranda 
Silma Braga
Deputado Duarte Belchior

segunda-feira, 12
Sra. Marta Gallo, esposa de Emílio Gallo
Mirza Zazá Schettino
Professor Antônio Fagundes
Ex-deputado Antônio Júlio

terça-feira, 13
Cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo
Senhora Vânia Maria Rocha
Jornalista Olavo Froes

quarta-feira, 14
Jornalista Francisco Stehling Neto
Ex-deputado Oscar Dias Corrêa Junior 
Gonçalo de Abreu - diretor da Santa Casa de BH
Advogado Mauricio Brant Aleixo
Jornalista Rogério Perez
Delegado Airton Reis 

quinta-feira, 15
Dia de Assunção de Nossa Senhora
Claudio de Melo 
Simone Maria de Almeida 

sexta-feira, 16
Lucinha Bessa - Rádio Itatiaia 
Publicitário Hamilton Gangana

sábado, 17
José Talma Macedo 
Osmânio Pereira 
Coronel Jair Cançado Coutinho 
Jornalista Elizeu Lopes 
Sra. Margot de Oliveira Piazza, esposa de Wilson Piazza
Repórter Emerson Romano – Rádio Itatiaia

Agosto será repleto de 
atrações no sesc Palladium
São diversas atividades nas áreas de música, teatro, literatura e cinema

A programação de agosto do 
Sesc Palladium (Av. Augusto de 
Lima, 420 e Rua Rio de Janeiro, 
1046, no Centro de BH) está com 
oportunidades para diversos públi-
cos. Na música, a Orquestra Ouro 
Preto apresenta The Beatles II 
(31/8). Além disso, O Terno (17/8), 
Bee Gees Experience in Concert 
(23/8) e Maria Gadú (30/8) tam-
bém estão entre os shows do mês. 

As crianças e suas famílias 
poderão também desfrutar do 
musical Aventuras de Pauleco e 
Sandreca no Planeta Água (10 e 
11/8), com Cia Palavra Cantada e 
Giramundo. No mês do folclore, a 
exposição #Ocupasacy segue com 
atividades explorando o mundo 
dos sacis como um dos persona-
gens mais marcantes do folclore 

brasileiro.  Além disso, de 7 a 18 de 
agosto, a Mostra Povos Indígenas 
exibe filmes que abordam o pro-
tagonismo e a luta desses povos.

No dia 14 de agosto, a partir 
das 19h, o Teatro de Bolso recebe 
o lançamento do livro Sanguí-
nea, de Érica Toledo, jornalista e 
psicanalista formada pela UFMG.  
Haverá um bate-papo com o tema 
“A Costura da Palavra”, relacionado 
diretamente com as crônicas que 
compõe a obra. A classificação é 
livre e a entrada é gratuita.

No período de 18 a 25 de 
agosto, o Sesc Palladium abre as 
portas para a 22ª edição do Sonora 
Brasil, maior iniciativa brasileira 
de circulação musical do país. 
Promovido pelo Sesc, já alcançou 
750 mil pessoas, com mais de 6 mil 

concertos, de 85 grupos, em mais 
de 150 cidades brasileiras. 

Além de Belo Horizonte, o So-
nora Brasil também será realizado 
em Almenara, Uberaba e Pouso 
Alegre. Para o biênio 2019/2020, 
os temas apresentados serão 
‘Líricas Femininas - A presença da 
mulher na música brasileira’ e ‘A 
música dos povos originários do 
Brasil’.

Para o Sesc Palladium, os va-
lores são: R$ 15 (inteira), R$ 7,50 
(meia), R$ 12 (trabalhador do 
comércio) e R$ 6 (trabalhador do 
comércio – Sesc). 

Esses são apenas alguns dos 
destaques do período. Para con-
ferir outras atrações, datas e mais 
detalhes sobre cada uma das ativi-
dades, visite o site: sescmg.com.br
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em agosto o sesc Palladium recebe diversos grupos para a 22ª edição do sonora Brasil,
maior iniciativa brasileira de circulação musical do país, promovida pelo sesc
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loraynne Araujo

médico generAlistA e diretor dA clínicA Penchel
contAto: iara@navescoelhocomunicacao.com.br

lucAs Penchel
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entre 2018 e 2019, estima-se mais
de 10 mil novos casos de linfoma

Agosto verde: mês é dedicado a ações de combate à doença

A ids, sarna e até foliculite. 
Esses foram os diagnósticos 
que a professora Simone 

Galeano, 39 anos, recebeu durante 
os 2 anos em que lutou contra o 
linfoma de Hodgkin sem saber que 
tinha a doença. Tudo começou com 
uma coceira na perna. “Eu me coça-
va a ponto de deixar marcas na pele. 
Além disso, perdi peso de maneira 
rápida, não tinha apetite e sentia 
fraqueza. Passei por vários médicos 
que me deram inúmeros diagnósti-
cos que não faziam sentido”. 

Ela conta que as pessoas tam-
bém atribuíam o quadro instável de 
sua saúde às pressões para passar 
no vestibular. “Descobri que tinha 
o linfoma depois de uma viagem 
para Gramado com a minha família. 
Na ocasião, uma íngua (caroço) no 
pescoço explodiu e eu fui parar no 
hospital achando que era caxumba”.  

Após exames, descobriu-se 
que, na verdade, ela estava sen-
do acometida pelo linfoma de 
Hodgkin durante todo esse tempo. 
“Por estar em um estágio mais 
avançado, nem a quimioterapia e 
radioterapia conseguiriam eliminar 
a doença. Por isso, tive que fazer 
um transplante de medula óssea 
autólogo (quando o procedimento 
é feito com o material do próprio 
tecido celular do paciente)”. 

Atualmente, Simone está bem. 
“Engravidei mesmo com todos os 
médicos dizendo que, depois de tudo 
que passei, nunca poderia ter filhos”. 

Assim como ela, a doença 
atinge várias pessoas. De acordo 
com o Instituto Nacional do Cân-
cer (INCA), no Brasil, estimam-se 
5.370 novos casos de linfoma não-

-Hodgkin para o sexo masculino 
e 4.810 para o sexo feminino a 
cada ano do biênio 2018/2019. A 
patologia é a 11ª neoplasia mais 
frequente entre todos os cânceres, 
que correspondem a um risco es-
timado de 5,19 novos casos a cada 
100 mil homens, e 4,55 para cada 
100 mil mulheres.         

Ademais, o mal ganhou gran-
de notoriedade nacional após os 
atores Edson Celulari e Reynaldo 
Gianecchini, além da ex-presidente 
Dilma Rousseff, serem diagnostica-
dos com a doença. “Ele é um tipo 
de câncer que se origina no sistema 
linfático, conjunto composto por 
órgãos e tecidos que produzem as 

células responsáveis pela imuni-
dade e vasos que conduzem essas 
células através do corpo”, explica o 
hematologista do Hospital Felício 
Rocho, Guilherme Muzzi. 

O médico explica que existem 
dois tipos, o linfoma de não-
-Hodgkin e o linfoma de Hodgkin, 
sendo que a diferença entre eles 

é a ausência ou presença de uma 
célula, respectivamente. “Essa 
doença pode ocorrer em qual-
quer idade, sendo mais comum 
entre 50 e 65 anos para o linfoma 
não-Hodgkin e para o linfoma de 
Hodgkin, existem 2 picos de inci-
dência maior, sendo o primeiro de 
20 a 30 anos e o segundo entre 
50 e 60 anos”. 

Assim como qualquer câncer, 
o diagnóstico precoce possibilita 
melhores resultados no trata-
mento, que deve ser feito com 
quimioterapia, radioterapia e 
transplante de medula óssea au-
tólogo. “Sinais e sintomas como 
o aparecimento de um ou mais 
caroços (ínguas) sob a pele, geral-
mente indolor, principalmente no 
pescoço, virilha ou axilas; febre e 
suores noturnos; cansaço e perda 
de peso sem motivo aparente; e 
coceira na pele podem indicar a 
presença de linfoma. Além disso, 
é importante reiterar que 90% dos 
casos que são reconhecidos no 
estágio inicial da doença possuem 
grandes chances de cura”. 

Ainda não se sabe o que desen-
cadeia a doença, por isso, não há 
como preveni-la, mas o especialista 
recomenda hábitos saudáveis. 
“Não fumar, ter uma alimentação 
balanceada e fazer exercícios físicos 
são práticas fundamentais para 
diminuir as chances de desenvolver 
um câncer”, finaliza.

hábitos simples podem ser
determinantes para uma boa saúde

No dia 5 é comemorado 
o Dia Nacional da Saú-
de, que busca exaltar a 
importância da adoção 

de hábitos mais saudáveis para a 
prevenção de doenças e alcance de 
uma boa qualidade de vida. A data 
também homenageia a trajetória e o 
trabalho de Oswaldo Cruz, que foi um 
dos principais responsáveis pelas extin-
ções de diversas epidemias ocorridas 
no Brasil durante o final do século 19 
e começo do século 20.

Atualmente, a população brasilei-
ra convive com o aumento dos casos 
de obesidade, diabetes, hipertensão 
e vários tipos de câncer, doenças que 
desestruturam todo o equilíbrio do 
nosso organismo e abrem portas para 
o surgimento de várias outras enfer-
midades. Além desses problemas, 
ainda presenciamos em nosso país, 
o crescimento do número de pessoas 
atingidas pela depressão, ansiedade 
e síndrome do pânico.

Esse difícil contexto, muitas vezes, 
pode ser explicado por maus hábitos 
de vida e também pelas rotinas diárias 
corridas, estressantes e negligentes, 
que exigem muito de nossas capaci-
dades físicas e mentais, e não deixam 
espaço para que nos dediquemos a 
ter um olhar mais cuidadoso quanto 
às necessidades de nossos corpos e 
mentes. Tais atitudes na maioria das 
situações podem resultar tanto em 
disfunções oportunistas e incomodas 
quanto em patologias mais graves.

Sendo assim, para se ter uma vida 
mais saudável, produtiva e equilibrada 
é preciso que sejam introduzidos al-
guns bons hábitos, que são essenciais 
para a manutenção de nossa saúde. 
O primeiro deles é a prática regular 
de alguma atividade física. Para 
que uma pessoa ao menos saia do 
sedentarismo, o ideal é que ela realize 
pequenas corridas ou exercícios leves 

por 30 minutos diários ou 
por 150 minutos sema-
nais. Dependendo da 
situação de cada pa-
ciente, outras atividades 
mais desafiadoras podem ser 
recomendadas.

Um segundo fator que 
é indispensável para o 
bem-estar físico e men-
tal é uma boa ali-
mentação. É indica-
do que as pessoas 
bebam 2 litros de 
água por dia e 
façam, no mí-
nimo, cinco re-
feições (café da 
manhã, lanche, 
almoço, outro lanche e jan-
tar).  A dieta diária deve ser 
baseada no consumo de 
carboidratos complexos, 
fibras, frutas, legumes, 
verduras, proteínas ve-
getais e animais. Tam-
bém é importante dar 
preferência a alimen-
tos in natura ou frescos, 
evitando comidas ricas 
em gordura hidrogenada, 
carboidratos refinados e 
conservantes, e que sejam 
industrializadas e ultraproces-
sadas. Outra dica é substituir o 
sal pelo alho, alecrim, orégano, 
cebola, manjericão ou salsinha 
na preparação dos alimentos.

Abandonar os vícios do tabagis-
mo e alcoolismo e controlar a inges-
tão de cafeína também são ações 
significativas para a saúde do nosso 
organismo. Outros costumes como 
o de dormir 8 horas diárias; meditar; 
interagir com familiares, amigos e 
companheiros; e separar algumas 
horas para o lazer semanal são básicos 
para uma mente e corpo saudáveis. 
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leíse costa

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.

Betim tem a maior taxa de homicídios
de minas, aponta Atlas da violência

Estado também tem três cidades entre as 20 mais pacíficas

Betim, na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte, 
é a cidade com a maior 
taxa de homicídios entre 

os municípios com mais de 100 
mil habitantes em Minas Gerais, 
segundo o Atlas da Violência, 
divulgado pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea). 
O estudo, feito para medir o nível 
de violência nas cidades médias e 
grandes do país, foi realizado com 
base nos dados do ano de 2017. 
Ao todo, foram 310 municípios 
analisados. 

No ano avaliado, quando a 
população da cidade metropolita-
na era de 427 mil pessoas, foram 
registrados 188 ocorrências, uma 
taxa de homicídios de 52,1. Em 
seguida vem Governador Valada-
res, com taxa de 42,8 homicídios, 
e Ribeirão das Neves, com 40,3. 
Na sequência estão: Vespasiano 
(37,2), Contagem (36,7), Santa Lu-
zia (35,2), Araguari (30,9), Sabará 
(29,9), Juiz de Fora (29,2) e Sete 
Lagoas (27,2).  A capital mineira 
está na 12ª colocação, com taxa 
de 26,7. 

Também pelo estudo, entre as 
20 cidades mais pacíficas do país, 
três estão em Minas, sendo elas: 
Passos, em 7º lugar (taxa de 7,2 
crimes a cada 100 mil habitantes), 
Araxá (7,9) e Varginha (8,3). 

Além disso, o documento apon-
tou também que, apesar da preva-
lência relativa de mortes violentas no 
geral ser maior em cidades maiores, 
nas últimas duas décadas, os muni-
cípios menores tiveram crescimento 
acentuado das taxas de homicídio. 
Enquanto houve aumento de 113% 
nas cidades pequenas entre 1997 
e 2017 e as médias sofreram relati-

vamente pouco com o crescimento 
na taxa de letalidade, as grandes 
tiveram uma redução de 4,5%.

Em nota, a Secretaria de Estado 
de Justiça e Segurança Pública (SE-
JUSP) de Minas Gerais informou que 
a realidade tratada no Mapa da Vio-
lência não é a vivenciada atualmente. 
“O Estado alcançou, no primeiro 
semestre de 2019, o menor número 

de crimes violentos dos últimos 8 
anos.  A queda alcança a casa dos 
18% entre os crimes de homicídio e 
28% na redução de roubos”, declarou.

Segundo a Secretaria, ações de 
prevenção à criminalidade em áreas 
vulneráveis, como aglomerados, 
também contribuíram para os bons 
resultados. “A Secretaria possui um 
programa de prevenção de homicí-

dios, chamado Fica Vivo, reconhecido 
internacionalmente por instituições 
como a ONU. No primeiro semestre 
deste ano, nas áreas onde o progra-
ma atua, a redução das mortes foi 
de 7,5%. Já entre os jovens, na faixa 
de 12 a 24 anos, a redução onde há 
o programa é de 17,6%”. De fato, o 
Fica Vivo é elogiado e citado como 
exemplo no Atlas da Violência 2019.

Para o advogado Renato Assis, 
os dados da violência nas ruas 
mineiras estão ligados com a edu-
cação e a oportunidade. “A maior 
parte das mortes violentas estão 
em áreas, dentro dos municípios 
citados, onde esses problemas são 
mais acentuados”. 

Para ele, a solução passa pelo 
bem-estar social. “Em primeiro 
lugar, o Estado precisa fornecer 
melhores condições de vida à 
população. Com educação, opor-
tunidades de trabalho e melhora 
nas condições de vida, certamen-
te teremos uma criminalidade 
menor”. 

violênciA no BrAsil

A cidade mais violenta do 
Brasil em 2017 foi Maracanaú, no 
Ceará, com 145,7 homicídios para 
cada 100 mil habitantes. No ano 
do estudo, 308 pessoas foram 
assassinadas na cidade, que fica na 
região metropolitana de Fortaleza 
e tem 224 mil habitantes. 

A capital cearense foi a cidade 
que teve o maior número absoluto 
de homicídios em 2017, com 2.145 
casos, superando até mesmo as 
cidades mais populosas do país. O 
Rio de Janeiro, que tem mais que 
o dobro de habitantes de Fortale-
za, teve 1.850 assassinatos, e São 
Paulo, que tem uma população 
quatro vezes maior que a carioca, 
teve 1.011 assassinatos.
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nat macedo

cresce em 12% a procura por
intercâmbio de curta duração

Brasileiros têm trocado férias pela oportunidade de estudar fora

Não é novidade que estudar 
um novo idioma é um 
importante upgrade para 

o currículo profissional. Os brasi-
leiros têm se atentado cada vez 
mais a isso e, segundo dados da 
Associação Brasileira de Agências 
de Intercâmbio (Belta), o número 
de pessoas que embarcaram para 
o exterior para estudar cresceu 
20,46% no ano passado, repre-
sentando um total de 365 mil 
estudantes. 

Uma outra vertente desse mer-
cado também está em expansão: 
o intercâmbio de curta duração. 

Dados da agência World Study 
BH apontam um crescimento de 
12% na procura por esse tipo de 
programa no primeiro semestre de 
2019 em comparação ao mesmo 
período do ano anterior. O público 
feminino é o que mais investe nes-
sa especialização de férias, sendo 
54% dos estudantes.

O principal motivo desse cres-
cimento, segundo o diretor da 
World Study BH, Paulo Silva, é a 
popularização do intercâmbio. “Ele 
está mais difundido e acessível. 
Além disso, com a economia do 
país instável, as pessoas tendem 
a querer se qualificar cada vez 
mais. Contudo, para não perder a 
vaga de emprego aqui no Brasil, 

acabam optando por um curso de 
curta duração, de 30 dias, visto 
que uma colocação no mercado 
de trabalho está difícil”.

O intercâmbio traz um desta-
que para o currículo do estudante 
no mercado de trabalho, mas Silva 
acrescenta outras vantagens. “O 
contato com um ambiente novo e 
a troca de cultural são importantes. 
A pessoa aprende com o outro e 
isso coloca diversos preconceitos 
por água abaixo. O intercâmbio 
nos remonta”.

Mas, será possível aprender 
uma nova língua em 30 dias? 
Paulo explica que sim. “Quem não 
teve contato com nenhuma língua 
estrangeira terá uma experiência 

mais desafiadora. A pessoa não 
volta bilíngue, mas dá um salto 
muito bom no aprendizado. Isso 
é importante, porque ela pode 
pegar gosto pelo idioma e criar 
uma afinidade que não teria em 
um cursinho aqui no Brasil. Muitas 
pessoas que participam desse tipo 
de programa acabam voltando 
e iniciando o curso com mais 
vontade”.

Para quem já estuda outra 
língua é o momento de aperfeiçoa-
mento. “A pessoa faz uma imersão 
no idioma e coloca em prática todo 
o esforço que teve para aprender. 
Além disso, é a hora de pôr em 
xeque todos os ensinamentos que 
teve aqui, porque a dinâmica é 
diferente”.

O bancário Luiz Fernando Godi-
nho, de 22 anos, ficou 30 dias em 
Londres e teve a oportunidade de 
colocar em prática o que apren-
deu aqui. “Eu fiz curso no Brasil 
e já sabia bastante coisa, mas 
era um pouco travado para falar. 
No intercâmbio, estudei todos os 
dias, de 8h às 14h30, e foi muito 
importante. O contato direto com 
o inglês foi enriquecedor”.

Além disso, a relação com 
outras culturas deu a ele uma 
importante bagagem. “Fiz muitas 
amizades com pessoas de todos os 
lugares do mundo. Japão, China, 
Alemanha, Espanha e isso foi bem 
legal. Gosto muito do inglês e me 

esforcei para falar a língua o tempo 
todo que estava lá, inclusive com 
outros brasileiros”.

Ele optou pelo intercâmbio de 
curta duração por causa do traba-
lho. “Eu tinha 30 dias de férias para 
viajar e meu intercâmbio durou 
esse tempo. Foi muito corrido, 
mas me programei e a experiência 
foi 100% positiva. Aproveitei para 
conhecer vários lugares, já que foi 
a primeira vez que saí do país. O 
investimento valeu muito a pena”, 
conclui.

dicas
O diretor da World Study BH dá 

dicas de como procurar o melhor in-
tercâmbio. “A primeira orientação é 
buscar uma empresa especializada 
e com credibilidade. Hoje em 
dia existem muitas que não são 
confiáveis. A Associação Brasileira 
de Agências de Intercâmbio tem 
o Selo Belta que visa regularizar as 
empresas do ramo no Brasil”.

E acrescenta. “Por aqui, existem 
mais de 60 agências voltadas a 
esses tipos de curso, mas só 14 tem 
esse elo. Elas são as melhores. Além 
disso, outra dica é conversar com 
pessoas que já fizeram o intercâm-
bio, para saber mais sobre a expe-
riência no país de destino e sobre 
a viagem. Por fim, acessar sites, 
como o Reclame Aqui, para checar 
possíveis problemas enfrentados 
pela empresa escolhida e tentar se 
inteirar ao máximo dos programas 
e pacotes que ela oferece”.

os destinos mais procurados 
pelos brasileiros:

cAnAdá

estAdos unidos

reino unido

irlAndA

AustráliA

mAltA

“O contato com um ambiente
novo e a troca de cultural são

importantes. A pessoa aprende
com o outro e isso coloca diversos

preconceitos por água abaixo”
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expominas recebe diversos
eventos ao longo da semana

se você ainda não tem uma programação para a semana,o local está recheado de atrações

V isite o campo sem sair da 
cidade! Essa é a proposta 
da AgriMinas, a maior feira 

da agricultura familiar do país. De 
07 a 11 de agosto, a 13ª edição do 
evento oferece a oportunidade do 
contato direto com os agricultores 
familiares, degustação de comidas 
e bebidas típicas e apresentações 
culturais. A expectativa é receber 100 
mil visitantes entre consumidores, 
agricultores, técnicos, estudantes e 
lideranças rurais. A movimentação 
econômica deve girar em torno de 
R$ 8 milhões em negócios. 

Pela primeira vez, o Expominas 
recebe a feira. Vilson Luiz, criador 
do evento, conta que a mudança é 
para atender uma antiga demanda. 
“Anualmente acompanhamos o 
crescimento do número de agri-
cultores que querem participar da 
AgriMinas. E, para que mais inte-
ressados pudessem estar presentes 
na edição deste ano, foi preciso 
mudar de local. Vamos receber 600 
expositores, que representa um 
aumento de 15% em relação ao ano 
passado”, explica. 

Ele ressalta ainda que o lugar 
também trará mais conforto para 
quem expõe e visita o evento. As 
mulheres são maioria, representan-
do 61% dos agricultores familiares 
presentes.

sobre a Agriminas
Realizada há 13 anos pela Fe-

deração dos Trabalhadores na Agri-
cultura do Estado de Minas Gerais 
(Fetaemg), a AgriMinas conta com 
o apoio dos STTRs, Contag e Senar. 

informações:
www.fetaemg.org.br/agriminas. 

v Burn experience
A 5º edição do Burn Experience, 

maior festival de churrasco de Minas 
Gerais, acontece no sábado, dia 10 
de agosto, às 13h, no Expominas, 
Neste ano, o evento promete trazer 
novidades gastronômicas deliciosas 
para o público e contará com mais 
de 20 atrações culturais. 

Open all, ou seja, open food e 
open bar, o cardápio terá costela 
bovina, novilha inteira, porco na 
cruz, varal de aves, cordeiro, ja-
vali, peixes e arroz carreteiro na 
parte de Fogo de Chão. Na área 
de Cortes BBQ, as opções são 
bife de tira (picanha), fraldinha, 
maminha, tomahawk, dry aged e 
cheeseburguer. 

Já na parte especial gastronô-
mica, poderá encontrar carpaccio 
de carne de sol e goiabada feita no 
tacho com queijo. O Smoker BBQ 
(defumados) apresenta costelão, 
chicken lollipop, costelinha suína, 
brisket e pork belly burnt ends. E, 
finalmente, a confeitaria oferece 
doces finalizados na brasa. Além 
disso, vale ressaltar que cada chef 
vai ter o seu acompanhamento pre-
parado ao vivo durante o evento. 

A parte de open bar inclui água, 
drinks de gin tônica e vodca, chopp, 
refrigerante, suco e cachaça Santa 
Bananinha.

As atrações musicais serão 
mais que especiais com as bandas: 
Lurex, Velotrol e Mais 80. Com a 
intenção de resgatar as músicas 
e performances do ídolo do rock 
mundial, Freedy Mercury, a banda 
Lurex fará o público sentir-se o mais 
próximo de uma apresentação 
do Queen. Já a irreverente banda 
Velotrol, conhecida por fazer uma 
releitura de grandes hits do rock 
e do blues, vem com o repertório 
diversificado, incluindo interpre-
tação de clássicos dos Beatles, 
Creedence, Pink Floyd, The Doors, 
Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan, 
Allman Brothers, Lynyrd Skynyrd, 
dentre outros grandes nomes da 
música. 

E a banda eclética Mais 80 se 
apresenta com muito rock nacional 
e internacional, cantando as can-
ções de Barão Vermelho, Legião 
Urbana, Paralamas do Sucesso, U2, 
Rolling Stones, Guns N› Roses e Bon 
Jovi. Mais 80 também é conhecida 
por interpretar sucessos mais dan-
çantes de Tim Maia, Sidney Magal, 
Wando, Erasure e Culture Club.

ingressos:
www.sympla.com.br

informações: 
(31) 99169-0652 e
(31) 997972080 ou
@burnexperience,

@canastrabbqfestival e
@saborear_bh

ingressos:
R$ 8,00 na portaria do
evento ou pelo Sympla. 

Gratuidade para idosos acima de 
60 anos e crianças até 12 anos.

Horário:
terça a sexta-feira, 14h às 22h;

feriado (15/08) e
sábado, 10h às 22h; 

e no domingo, 10h às 20 horas.

informações: (31) 3226-6500
ou pelo site:

www.feiramineirademoveis.com.br

Feira de móveis, decoração
e Acessórios para o lar 

De 13 a 18 de agosto, o 
Expominas recebe a 20º edição 
da Feira de Móveis, Decoração e 
Acessórios para o Lar. O evento 
traz as principais tendências e 
novidades do ramo, com a par-
ticipação de aproximadamente 
70 expositores.

A feira oferece praça de 
alimentação, ambulatório e 
dicas gratuitas de decoração 
com a arquiteta Lívia Oliveira, 
formada pela Universidade Fe-
deral de Juiz de Fora/MG e mais 
de 12 anos de experiência nas 
áreas de arquitetura residencial, 
comercial e de interiores. O visi-
tante poderá tirar suas dúvidas 
durante todo o evento. E quem 
levar a medida do ambiente 
favorito da casa, poderá ganhar 
um croqui do ambiente.

Colégio Batista alia educação
socioemocional a valores éticos
Programa atende a mudanças trazidas pela Base nacional comum curricular

Reconhecer-se em seu 
contexto histórico e cul-
tural, saber relacionar, 
desenvolver criatividade, 

atuar com autoconfiança e ser um 
cidadão do bem. Essas são algu-
mas habilidades essenciais para o 
profissional que almeja destacar-se 
nesse mundo marcado por mudan-
ças constantes. Nesse sentido, mais 
do que ser excelente em disciplinas 
como português e matemática, é 
essencial compreender e adminis-
trar as próprias emoções e ações. 

Com base nesse entendimento, 
há quase duas décadas, o plano 
pedagógico do Colégio Batista 
Mineiro está firmado na formação 
socioemocional dos estudantes. 
Trata-se de um projeto de educa-
ção, cuja proposta é fundamenta-
da em valores éticos e morais.

Com o programa de educação 
socioemocional, o Colégio Batista 
Mineiro atende ainda a mudanças 
trazidas pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). Isso porque a 
BNCC é uma referência nacional 
curricular, que inclui um conjunto 
de competências gerais, sendo três 
delas dedicadas à formação socio-
emocional do estudante. 

Utilizando o material didá-
tico do Bene, o Batista trabalha 
com uma matriz formada por 16 
competências e 43 habilidades 
socioemocionais, como lócus de 
controle, autoconfiança, meta-
cognição, cooperação, tomada 
de consciência, reflexão crítica, 
empatia, entre outros. A escola de-
senvolve também com o estudante 
52 virtudes, entre elas: respeito, 
generosidade, justiça, verdade, 
honestidade e coragem. 

metodológica ativa 

Conforme destaca o professor 
Valseni Braga, diretor-geral da 
Rede Batista de Educação a qual 
o Colégio Batista faz parte, o pro-

jeto de educação socioemocional 
é pautado em uma dinâmica 
metodológica ativa. Isso significa 
que a iniciativa proporciona uma 
constante formação da ética e 
emoção de todos os participantes, 
ou seja, estudantes, educadores e 
familiares, baseados em um traba-
lho de permanente diálogo com 
as habilidades socioemocionais. 
“Sendo assim, a nossa proposta 
pedagógica visa repercutir o que é 
ensinado no colégio também nas 
famílias e na sociedade, tornando-
-a um lugar melhor para se viver. 
Afinal, educar é colocar o saber em 
ação”, afirma. 

Todo processo do projeto so-
cioemocional é conduzido a uma 
ação do bem, considerando que 
aquilo que pensamos deve refletir 
em nossas ações. O programa 
propõe ainda uma ferramenta de 
avaliação do progresso moral do 
estudante que conta com a parti-
cipação efetiva da família.
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setraBh celebrou dia mundial do
Pedestre com ação de conscientização

F icar atento aos 
sinais de trânsi-
to, olhar os dois 
lados da via e 

utilizar sempre a faixa 
de pedestre para atra-
vessar. Essas são algu-
mas das regras básicas 
que a população precisa 
adotar para andar pelas 
ruas com segurança. 
Pode parecer simples, 
mas acredite, milhares 
de pessoas não se aten-
tam para esses detalhes 
da sinalização. 

Em Belo Horizon-
te, o desafio ainda é 
grande para evitar que 
pedestres sejam víti-
mas de atropelamentos. 
Atenta a importância do 
tema, o Sindicato das 
Empresas de Transporte 
de Passageiros de Belo 
Horizonte (SetraBH) 
realizou uma ação de 
conscientização, apre-
sentada nas TVs dos ôni-
bus durante as viagens, 
nas redes sociais e nos 
veículos de imprensa 
da cidade, em celebra-
ção ao Dia Mundial do 
Pedestre, comemorado 
na quinta-feira, dia 8 de 
agosto.

série histórica

Números fornecidos pelo De-
tran/MG e BHtrans apresentaram 
redução no número de acidentes, 
desde o início no ano de 2000, ano 
que os dados de atropelamentos 
na cidade de Belo Horizonte come-
çaram a ser coletados. Em 2000, 
foram 4.148 atropelamentos con-
tra 1.475 em 2018, uma queda de 
64,4%. Durante o período, a frota 
de veículos na cidade cresceu de 
679.727 para 2.040.362 veículos. 
Apesar da redução, a média diária 
de atropelamentos, em 2018, foi 
de 4 pessoas por dia, considerando 
carros, caminhonetes, motos, bici-
cletas, ônibus e caminhões.

O presidente do SetraBH, Joel 
Paschoalin, destaca que os motoris-
tas de ônibus que atuam nas empre-
sas associadas à entidade participam 
regularmente de treinamentos para 
garantir a segurança no trânsito e o 
cuidado com os pedestres na cidade. 
“Atropelamento não é fatalidade. É 
resultado de um comportamento 
de risco. Temos que entender que 
o pedestre é a parte mais frágil do 
trânsito e sempre terá a preferência. 
Respeitá-los é o dever de todos”, 
explica o presidente do sindicato.

importância da data

O dia escolhido presta uma 
homenagem aos Beatles pela 
famosa fotografia tirada em 8 de 
agosto de 1969 dos integrantes 
do grupo atravessando a faixa 
de pedestres da rua Abbey Road, 
em Londres.

Uma pesquisa realizada pela 
Arteris, concessionária responsável 
por diversos trechos de rodovias 
federais brasileiras, confirma a 
necessidade do Dia Mundial do 
Pedestre, como promoção da 
segurança do trânsito. De acordo 
com o levantamento da empresa, 
31% dos óbitos registrados nas 
estradas envolvem atropelamento 
de pedestres.

“Temos o objetivo de conscien-
tizar sempre chamando a atenção 
para a necessidade do respeito a 
faixa de pedestres, uso do cinto de 
segurança, não falar no celular, 
não dirigir alcoolizado e utilizar ca-
deirinha para crianças no carro. A 
educação no trânsito não se limita 
apenas a ensinar regras de circula-
ção, mas também deve contribuir 
para formar cidadãos responsáveis, 
comprometidos com a preservação 
da vida”, finaliza Paschoalin.

Prefeitura de Montes Claros abrirá concurso 
para preencher mais de mil vagas na educação

A Prefeitura de Montes Cla-
ros irá lançar o edital do 
concurso público que visa 

preencher 1.012 vagas em cargos 
efetivos na área da educação. No 
último dia 18, foi aprovado pela 
Câmara Municipal o Projeto de Lei 
Complementar, de autoria do Exe-

cutivo, que garante a ampliação 
dos cargos efetivos na cidade. Após 
a sanção do projeto pelo prefeito 
Humberto Souto, o município es-
tará apto para iniciar a elaboração 
do edital.

A demanda já levantada pela 
Secretaria de Planejamento e 

Gestão prevê vagas em diversos 
cargos, com salários que podem 
chegar a R$ 3.956,40. Com o 
projeto aprovado, a comissão 
especial do município criada para 
a realização do concurso finalizará 
os procedimentos internos para o 
posterior lançamento do edital.
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O Sistema de Gestão de Con-
vênios e Contratos de Repasse 
(Siconv) e a Plataforma +Brasil 
foram temas do curso oferecido 
pelo Centro de Qualificação para a 
Gestão Pública (CQGP), da Associa-
ção Mineira de Municípios (AMM), 
nos dias 5 e 6 de agosto de 2019. A 
grade da capacitação contou com 
a apresentação de temas, como a 
execução do processo de compra; 
a Ordem Bancária de Transferência 
Voluntária; ajustes do plano de 
trabalho; relatórios de execução; 
termo aditivo; rendimentos de 
aplicação e prestação de contas.   

De acordo com a professora 
Rosana Pereira, multiplicadora 
do Siconv, habilitada pelo Minis-
tério do Planejamento, o curso 
retrata, entre outros assuntos, as 
mudanças do antigo sistema para 

a Plataforma +Brasil. “O Siconv 
passou a ser um dos sistemas 
dentro dessa plataforma. Esta 
turma foi diferente, pois tivemos 
gestores. O gestor não executa, 
mas é preciso ter conhecimento 
do que é necessário ao processo de 
contratualização com a União, por 
exemplo, como identificar o que é 
um bom projeto, como incluir uma 
proposta, como fazer uma boa exe-
cução e a prestação de contas. Se 
ele tiver noção desse sistema, vai 
valorizar os profissionais envolvidos 
e, sobretudo, enxergará melhor as 
capacidades de captação para o 
município.”   

Márcio José de Rezende, vice-
-prefeito de Cristiano Otoni, avaliou 
o curso como interessante, prin-
cipalmente, para os gestores pú-
blicos. “É muito importante estar 

atento à questão dos convênios. Ao 
participar, como vice-presidente, 
integro a questão técnica à políti-
ca. É muito importante estarmos 
atentos a parte burocrática, pois 
os convênios dependem muito da 
parte técnica, então, precisamos 
entender essa situação e capacitar 
nossos servidores também.”  

O secretário de Governo de 
Cambuquira, Luís Cláudio da Silva, 
também aprovou o curso e convi-
dou os colegas gestores para parti-
ciparem das capacitações da AMM. 
“Muito elucidativo. A praticidade 
de como foi ministrado o curso, 
com exemplos, para quem tinha 
dúvidas, como eu, foi bastante 
produtiva. Avalio como sendo mui-
to importante participar. Até para 
pedir alguém para fazer, é preciso 
conhecer aquilo que é solicitado.”

cargo vagas
Auxiliar de Docência 522

Auxiliar de Secretaria de Educação Básica 74

Analista de Conteúdos Curriculares-Ciências 1

Analista de Conteúdos Curriculares-Educação Física 2

Analista de Conteúdos Curriculares-Geografia 1

Analista de Conteúdos Curriculares-Língua Portuguesa 2

Analista de Conteúdos Curriculares-Matemática 2

Analista de Educação ANE 3

Intérprete de Libras 8

Instrutor de Libras 1

Inspetor Educacional 3

PEB I 250

PEB II Artes Cargo Completo 16

PEB II Educação Física Cargo Completo 41

PEB II Língua Inglesa Cargo Completo 16

PEB II Matemática Cargo Completo 5

PEB II Português Cargo Completo 4

Psicopedagogo 1

Amm ministra curso sobre 
a “Plataforma +Brasil”
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Cervejas de vários rótulos,
churrasquinhos deliciosos

e aquela costela no bafo
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quem sABe, sABe Advogado & Jornalista

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

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

População mineira aprova administração de 
romeu Zema. Grande parte da população de Minas 
Gerais aprova a administração do governador do es-
tado, Romeu Zema (Novo). De acordo com a Pesquisa 
de Opinião Pública, elaborada pelo Instituto Paraná 
Pesquisas, 61,6% estão satisfeitos com a gestão atual, 
enquanto 32,7% desaprovam. A parcela que vê como 
positiva o mandato de Zema forma 42,3%, sendo que 
35,1% a declararam como boa e 7,2% como ótima. Os que 
apresentaram opiniões negativas representam 22,4%, 
divididos em 12,5% ruim e 9,9% péssima. 

concessão é a esperança para o retorno das 
atividades ao Aeroporto da Pampulha. Proibido de 
receber voos de grande porte e com grande prejuízo, 
a esperança para que o Aeroporto da Pampulha volte 
a funcionar vem da notícia de que o governo federal 
prepara uma dobradinha de concessões, envolvendo 
o terminal de Belo Horizonte e Confins, administrado 
pela BH Airport. De acordo com o Ministério da Infra-
estrutura, a intenção é de que o terminal da Pampulha 

integre a 7ª Rodada de concessões, que deve ter início 
em 2020, com o Processo de Manifestação de Interesse 
para realização dos Estudos de Viabilidade. Desde 2006, 
o aeroporto só pode receber voos comerciais com aviões 
de até 70 passageiros. Na época, a medida foi tomada 
visando a transferência de voos para Confins. 

Anatel mostra redução no número de assinantes 
de tv a cabo. Conforme relatório publicado, recente-
mente, pela Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), o número de assinantes de TV a cabo continua 
a diminuir no Brasil. O país fechou o mês de junho com 
16,82 milhões de assinantes de TV a cabo, 1,4 milhão 
a menos do que no mesmo período do ano passado, o 
que significou uma queda de 6,7%. A questão dos altos 
valores das mensalidades, aliada à uma maior gama 
de entretenimento via streaming e outras mídias, está 
fazendo com que um número maior de pessoas cancele 
seus serviços de televisão por assinatura. É o momento 
de as operadoras reverem a política de preços dos 
pacotes para recuperar as vendas.

c A n A l   A B e r t o

ministério do turismo APresentA ProJeto de um trem turístico PArA BrumAdinho

donos de BAres Pedem mAis trAnsPArênciA soBre lei que regulA músicA Ao vivo

O ministro do Turismo, Marcelo Ál-
varo Antônio, apresentou aos diretores de 
Relações Governamentais e Internacionais 
da mineradora Vale, Luiz Ricardo Medeiros 
e Antônio Lannes, o projeto de um trem 
turístico entre a capital mineira, Belo 
Horizonte, e a cidade de Brumadinho. 
Marcelo Álvaro disse que o trem poderá 
transportar até 1.400 passageiros por via-

gem, desenvolvendo o setor e a economia 
local com o surgimento de novos serviços 
e demais atividades ligadas ao turismo. 
Os representantes da Vale reforçaram o 
apoio e a parceria com o Ministério para 
a execução de projetos que ajudem a 
reestruturar a cidade após o rompimento 
da mina. O destino turístico abriga, entre 
atrativos naturais e culturais, o Museu 

Inhotim. O espaço cultural fica inserido 
em um jardim botânico e é considerado 
a maior exposição de arte moderna e 
contemporânea a céu aberto do mundo. 
O local recebia até três mil visitantes por 
dia antes do rompimento da barragem 
da mina do Córrego do Feijão, ocorrida 
no dia 25 de janeiro deste ano.

(Fonte: turismo.gov.br)

Representantes do segmento de 
bares e restaurantes participaram de 
uma audiência na Comissão Especial 
de Estudos da Câmara Municipal 
de Belo Horizonte (CMBH), que visa 
analisar mudanças no Código de Pos-
tura da cidade, mais transparência e 
orientação aos comerciantes no que 
se refere à poluição sonora. Segundo 

o consultor do Sindicato dos Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares (Sin-
dhorb), Rodrigo Baiano, a prefeitura 
tem aplicado multas elevadas antes 
mesmo de fazer alguma notificação, 
como estabelece a lei. As multas va-
riam de R$ 900 a R$ 4.800. Na avenida 
Fleming foram fechados cinco estabe-
lecimentos somente este ano. Outras 

cinco audiências públicas já estão 
marcadas para ocorrer nos dias 13, 
16, 19 e 26 de agosto. A previsão é de 
que quinze audiências sejam realizadas 
no total e que a comissão termine os 
trabalhos até o fim do ano. Criado há 
16 anos, o Código de Posturas esta-
belece a regulamentação para o uso 
do espaço público em Belo Horizonte.

contagem prega respeito
a direitos e à diversidade

A 15ª Parada do Orgulho 
LGBTI+ de Contagem, le-
vou cores e alegria às ruas 
do município. Realizado 

no dia 4 de agosto, o evento buscou 
sintetizar a conscientização das 
pessoas em relação à defesa dos 
direitos conquistados pela comuni-
dade e ao respeito à diversidade. 
Neste ano, foram celebrados os 50 
anos do Stonewall Inn, bar de Nova 
York (EUA) que foi considerado como 
o marco do início do ativismo de 
liberação do movimento gay, que 
passou a levar às ruas o debate pú-
blico sobre o tema. O termo LGBTI+ 
é um referencial à população lésbica, 
gay, bissexual, travesti, transexual e 
intersexual.

A concentração da parada foi no 
início da tarde do dia 4, na Praça da 
Glória. Drag Queens se revezaram no 
palco em apresentações performáti-
cas. Em seguida, dois trios elétricos 
puxaram uma multidão para per-
correr ruas da região do Eldorado 
até a Praça Cinco, onde o evento foi 
encerrado. A festa finalizou a Sema-
na da Diversidade Contagem 2019.

O presidente do Centro de Luta 
pela Livre Orientação Sexual (Cellos-
-Contagem), Leonardo Lacerda, 
ressaltou que o dia foi de celebrar 
a diversidade. “Sempre lembrando 
da nossa resistência e luta contra 
a LGTBFobia. O Brasil é o país que 
mais mata transexuais no mundo. A 
nossa comunidade tem que estar nas 
ruas para garantir os direitos que já 
foram conquistados. Nós colorimos 
Contagem com nosso ato político, 
e isso foi muito importante”, disse.

Lacerda disse ainda que retro-
cessos em políticas públicas dire-
cionadas à comunidade LGBTI+ não 
serão aceitos. O presidente lembrou 
que o evento é garantido por uma 
lei municipal e destacou o apoio 
que a prefeitura dá à celebração. 
“A prefeitura arca com a estrutura 
do evento que já está no calendário 

oficial da cidade. E o nosso papel 
é cobrar da deles políticas públicas 
para a nossa comunidade. A nossa 
luta não é só no dia da parada, mas 
no ano todo”, afirmou.

Dudu Fashion, que se apresen-
tou no palco da Praça da Glória e 
comandou uns dos trios elétricos, 
declarou que a festa é importante 
para a manutenção do respeito entre 
os diversos grupos pertencentes à 
sociedade civil. “Contagem é uma 
cidade muito boa. E a parada, a 
cada ano que passa, vai ficando 
mais bonita e elegante. A gente 
conta com isso, com o respeito das 
pessoas que participam, ou não, 
tanto da comunidade LGBTI quanto 
da hétero”, avaliou.

direitos humanos
A Prefeitura de Contagem foi 

representada por Marco Antônio 
Rezende Diniz, superintendente 
de Políticas de Defesa dos Direitos 
Humanos e Diversidade Sexual da 
Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania. “A prefeitura 
se alegra muito com esse evento, é 
parceira e vai continuar junta na luta 
pelos direitos. E todos os movimen-

tos sociais podem contar conosco, 
principalmente com o prefeito Alex 
de Freitas, nessa luta”.

Conforme Diniz, o evento prio-
rizou a participação de artistas de 
Contagem. A prefeitura colocou à 
disposição dos organizadores toda 
a estrutura necessária para a realiza-
ção da parada. “Foi disponibilizada 
a Praça da Glória, que é um ponto 
central da cidade. Além de todo o 
aparato de recursos de saúde móvel 
e de segurança, com ambulâncias, 
com a Transcon, a Guarda Civil e a 
Polícia Militar. Ao todo, foram 300 
homens e mulheres das forças de 
segurança pública trabalharam no 
evento”, resumiu.

O superintendente revelou que 
a prefeitura, por meio da secretaria, 
promove durante todo o ano ações 
de políticas públicas voltadas para a 
comunidade LGBTI+. “Tudo isso está 
sendo construído de uma maneira 
mais sólida para que se perpetue. 
Há ações pontuais, como a parada, 
mas as atividades de conscientização 
têm que ser constantes durante o 
ano. Temos também o atendimento 
a denúncias que a secretaria recebe 
e encaminha aos órgãos de seguran-
ça”, descreveu.

15ª Parada do orgulho lgBti+ que aconteceu na cidade

Prefeito de Juiz de Fora entrega
ambulância para transporte hospitalar
O prefeito Antônio Almas (PSDB) 

entregou um novo veículo para o 
Serviço de Transporte Inter-hospitalar 
(STIH) da Secretaria de Saúde (SS), 
que passa a contar com quatro am-
bulâncias, sendo uma de suporte 
avançado e três de suporte básico. O 
serviço, que conta com 80 funcionários 
e é 24 horas, realiza cerca de dois mil 
atendimentos por mês.

O serviço atende às unidades de 
urgência e emergência de Juiz de Fora, 
realizando transferências para vagas 
hospitalares autorizadas, avaliações de 
especialidades e exames de diagnósti-
cos. Agiliza as transferências de pacien-
tes, liberando parte do aglomerado 
de vagas nas instituições médicas do 
município, como o Hospital de Pronto 
Socorro Dr. Mozart Teixeira.

O valor da ambulância é de R$ 
79.980,00, e a aquisição foi por meio 
de convênio com o Ministério da 
Saúde. A Subsecretaria de Urgência e 
Emergência (Ssue) viabilizou, em 2018, 

o repasse de R$ 80 mil para aquisição 
do veículo, atendendo à portaria GM/
MS nº 2.214/2017, que regulamenta 
a aplicação dos recursos de progra-
mação à Rede SUS para aquisição de 
ambulância de transporte tipo A.

Durante a entrega, o prefeito 
destacou: “Apesar da crise econômica 
que atinge todos os municípios do 
Brasil, inclusive Juiz de Fora, o que nos 
motiva é ver o empenho dos servidores 
em buscar soluções para os problemas 

que enfrentamos todos os dias. Uma 
gestão eficaz se faz ouvindo todos 
e partilhando soluções”, enfatizou 
Almas.

O ato aconteceu na sede do STIH 
(Rua Benjamim Constant, 1.000 – 
Centro) e contou com as presenças do 
secretário de Saúde, Márcio Itaboray, 
do adjunto Rodrigo Almeida, além do 
subsecretário de Urgência e Emergên-
cia, Eduardo Sacramento e servidores 
da saúde.

Antônio Almas: “uma gestão eficaz se faz ouvindo todos e partilhando soluções”

Ca
rl

os
 M

en
do

nç
a

Ro
na

ld
o 

Le
an

dr
o

Alterosa
esporte

José carvalho, presidente do
clube lagoa silvana, vereadora
cassinha carvalho, empresário
roberto gontijo e o jornalista

carlos souto, na confraria
do Fogão a lenha, em

homenagem aos 22 Anos do
Programa Alterosa esporte
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errAtA: Na semana passada, na página 4 da edição 1877 deste impresso, publicamos o artigo “Previdência 
privada como alternativa valiosa para renda extra no futuro”, escrito pelo economista e sócio fundador da 
Monteverde Investimentos, Daniel Ribeiro (foto). Contudo, a foto publicada não é a de Daniel Ribeiro. Pedimos 
desculpas pelo equívoco. O artigo pode ser encontrado em nosso site: www.edicaodobrasil.com.br.

Foto: Anna FTH

https://moneytimes.com.br/minas-gerais
https://moneytimes.com.br/minas-gerais
https://moneytimes.com.br/romeu-zema
https://moneytimes.com.br/parana-pesquisas
https://moneytimes.com.br/parana-pesquisas
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/12835-trem-tur%C3%ADstico-de-brumadinho-pretende-retomar-crescimento-na-regi%C3%A3o.html
http://www.edicaodobrasil.com.br
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Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

leíse costa

representante do fisiculturismo masculino
no Pan diz que rebate preconceito com títulos

“Já estamos na Vila Olímpica”, 
lia-se na legenda da foto de Juscelino 
Santos, 46 anos, enviada ao edição 
do Brasil. Sorridente e empolgado 
no registro, o representante do fisi-
culturismo masculino do Brasil nos 
Jogos Pan-Americanos de 2019 con-
cedeu uma entrevista à reportagem 
durante seu voo para Lima, capital 
peruana que recebe a 18ª edição do 
evento. A felicidade não é para me-
nos. Em 68 anos da competição, que 
envolve atletas de 42 países, esse é 
o ano de estréia do fisiculturismo.

A modalidade tem como princi-
pal objetivo medir o resultado do trei-
namento de musculação dos atletas. 
“É analisado a simetria corporal e, 
principalmente, volume, definição e 
harmonia do corpo. São os mínimos 

detalhes que fazem um campeão”, 
explica Santos, que treina desde os 
17 anos. Para chegar ao físico dese-
jado é preciso muita dedicação. “A 
rotina de cuidados consiste em uma 
dieta balanceada, treinos periódicos, 
muita abdicação e regularidade de 
sono”, completa.

Neste ano, serão disputadas 
duas categorias de peso: fisiculturis-
mo clássico no masculino e fitness no 
feminino. Assim como Santos, Carla 
Lobo, 48, representante feminina, 
também embarca em busca do 
sonho da medalha. Como muitos 
esportistas no Brasil, os dois atletas 
conciliam a rotina de treinos com 
outras profissões. Carla é personal 
trainer e Juscelino divide seu tempo 
entre o esporte e o comércio que é 
dono em São Paulo.

Na categoria masculina conside-
ra-se, em geral, o tamanho dos mús-

culos. No feminino, a categoria será a 
“biquíni fitness”, em que musculatu-
ra, força e flexibilidade são julgados, 
além da apresentação. Carisma e 
fluidez nos movimentos fazem parte 
da apresentação coreografada e 
também são analisados. “Temos 
pouco tempo para desempenhar 
nosso papel no palco e isso requer 
muita destreza e concentração para 
mostrar o que temos de melhor 
em nosso físico enquanto somos 
julgados pela arbitragem. Temos que 
subir e mostrar que estamos ali para 
ganhar e que somos o campeão 
que eles querem ver! Isso tendo o 
físico o mais competitivo possível”, 
diz Santos.

O Pan será o teste para o grande 
objetivo da modalidade: entrar para 
o programa olímpico nas próximas 
edições. Para isso, foi preciso ade-
quar a categoria a algumas exigên-

cias. Entre elas, está a de se alinhar às 
normas da Wada (Agência Mundial 
Antidoping), que proíbe o uso de 
anabolizantes, um dos estigmas 
associados ao esporte. 

“A gente sofre preconceito, mas 
nunca levei em conta nada disso, 
faço meu trabalho e amo. As pes-
soas não podem julgar minha vida 

esportiva e nem pessoal, ninguém 
tem esse direito, só no palco e Deus. 
Sou bem tranquilo com isso, rebato 
[o preconceito] fazendo meu papel 
e ganhando títulos pelo mundo 
todo, buscando sempre minha 
felicidade e humildade”, afirma o 
fisiculturista que tem como inspira-
ção Arnold Schwarzenegger, ator, 

ex-governador da Califórnia e nome 
consolidado no meio dos músculos 
definidos.

O esporte teve a sua estreia no 
penúltimo dia de competições, 10 
de agosto. Ao todo foram 32 atletas, 
divididos igualmente entre pessoas 
do gênero masculino e feminino, 
representando 19 países.

com 46 anos, Juscelino santos é dono de bar e representa o Brasil na estreia do esporte no Pan 2019

Juscelino santos ao lado de rafael Pinheiro (centro), treinador da
seleção Brasileira, e carla lobo, representante feminina da modalidade

A
rq

ui
vo

 p
es

so
al

D
iv

ul
ga

çã
o

Galo em alta, Cruzeiro em queda

O clássico no Indepen-
dência ainda deixa 
pontos importantes a 
considerar. O primeiro 

deles: é inaceitável um jogo 
dessa grandeza com apenas 13 
mil e poucos pagantes. O horá-
rio era esquisito, mas o preço 
do ingresso puxou para baixo. 
O jogo entre Ceará e Fortaleza 
acolheu 37 mil pagantes, por 
exemplo. 

O segundo: não houve um 
único jogador do Cruzeiro com 
destaque em campo. Tudo 
muito previsível e sem brilho. 
Do outro lado, o Atlético tinha 
intensidade, embora sem a pos-
se de bola, optando pelo contra-
-ataque, de onde surgiram os 
dois gols e lances perigosos 
contra o Fábio. 

E ainda: o técnico do Atlético, 
nascido em Santos, tem um jeito 
mineiro de conduzir sua carreira. 
Bem novo, com 37 anos, das 
categorias de base, passou a 
interino com a saída de Levir e 
ganhou a confiança da diretoria 
e da torcida, chegando ao status 
de efetivo. 

Com ele, algumas surpresas 
positivas. A inversão de lados en-
tre Réver e Igor Rabello, a aposta 
em Jair e Vinícius, os crescimen-
tos de Patric e Fábio Santos, 
totalmente desacreditados, 
e um preparo físico melhor. 
O goleiro Cleiton é outra boa 
surpresa. Não há craques ou 
grandes estrelas, mas temos que 
reconhecer os acertos, mesmo 
jogando sem centroavante. 

No Cruzeiro, a deficiência 
dos atacantes é crônica e não 
há como saber o que o Mano 
Menezes vai conseguir nos trei-
nos fechados para encontrar 
o caminho da “casinha”. As 

saídas de Raniel, Lucas Silva e 
de Lucas Romero já vêm sendo 
sentidas, Egídio anda em baixa, 
é visível a falta de condições físi-
cas de Robinho e Thiago Neves. 
Mano está sendo muito cobrado 
e precisa urgentemente sair do 
inferno astral e encarar os próxi-
mos jogos como vida ou morte.

As brigas de torcidas fora do 
estádio e a agressão ao ônibus 
do Cruzeiro entram para o lado 
obscuro da rivalidade sem que 
haja qualquer solução à vista 
para cessar a violência, que não 
é só nossa, já que está alastrada 
para todo o Brasil.

No dia 10 de novembro tem 
mais. É o último Atlético e Cruzei-
ro do ano, Campeonato Brasilei-
ro, no Mineirão. O palco perfeito 
para o grande jogo. Até lá.


