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Pequenas
empresas
geram 79%
dos novos
empregos
em Minas

U

m levantamento do Sebrae Minas indica que no estado
existe mais de 823 mil Micro e Pequenas Empresas (MPE).
Mas, engana-se quem pensa que elas não significam
muito para a economia. Só nos últimos 6 meses, 79% dos
empregos formais foram gerados por esse tipo de empreendimento,
isso representa um crescimento de 2% em relação ao mesmo período
do ano passado. Gabriela Martinez, assistente do Sebrae Minas, explica
ainda que as MPE funcionam como um termômetro para a economia.
“Se o cenário está ruim, elas vão sentir mais rápido e podem até fechar
as portas. Portanto, se estão contratando, é um sinal positivo, porque
quer dizer que, de alguma forma, o mercado está melhor”.
Economia – Página 5

Planalto não cogita mais
a demissão do ministro
Marcelo Álvaro Antônio

Construção de parque
em Montes Claros terá
investimento de R$ 1,5 mi

Medo de experimentar novas
comidas tem nome: neofobia

O deputado federal, Alexandre Frota, foi expulso do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro,
por ser crítico a permanência do ministro do
Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, no posto. Mas,
mesmo após denúncias de possíveis problemas
na última campanha eleitoral, há uma sinalização
clara do Palácio do Planalto indicando que ele
permanecerá onde está.

Fábio Marçal

A neofobia é um transtorno alimentar que pode ser
ocasionando por origem genética ou pela hipersensibilidade ao sabor amargo. A pessoa acometida tende
a não querer experimentar qualquer novo alimento.
O quadro é comum na infância, mas pode chegar à
vida adulta, prejudicando a saúde.

úcio Bernardo Junior

Saúde & Vida – Página 7

Cresce a venda de carros
seminovos e usados
Neste ano, já foram vendidos mais de 8 milhões de veículos seminovos e usados. Apenas no mês de junho, a comercialização chegou
ao patamar de 1.334,032 unidades contra 1.071.220 do mesmo mês
de 2018, um crescimento de 24,5%. As informações são da Fenauto.
Economia – Página 4

Conheça o spinning, modalidade
que é sucesso nas academias

Humberto Souto prevê conclusão da obra em 120 dias

Ministro é o único mineiro
na Esplanada do Ministérios

Bastante democrático, o spinning pode ser praticado por
qualquer pessoa, independemente de idade ou tipo físico.
Para além disso, também é um exercício prazeroso, uma
vez que as aulas são animadas e interativas.

Em parceria com a iniciativa privada, a Prefeitura de Montes
Claros irá construir o Parque Belvedere, na região leste da cidade.
O local terá uma lagoa de 17.479 m², pista de caminhada, praça
de eventos, academia ao ar livre, iluminação moderna, playground
e obras de arte. Segundo o prefeito Humberto Souto (PPS), a obra
será entregue em 120 dias e custará R$ 1,5 milhão.

Política – Página 3

Esporte – Página 12

Cidades – Página 11
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“Carga tributária do Brasil é elevadíssima e
não se traduz em serviços públicos de qualidade”
Especialista analisa as mudanças, caso a proposta seja aprovada no Congresso Nacional
Loraynne Araujo

Divulgação

O Brasil precisa de mudanças no sistema tributário?
Sim. Diante da complexidade das normas tributárias atuais e das consequências advindas dessa legislação, o que gera uma enorme insegurança jurídica
para as empresas e para a população, é primordial
que a reforma Tributária seja realizada.

U

ma das demandas mais antigas dos empresários brasileiros já está em tramitação no
Congresso Nacional: a reforma
Tributária. Com o intuito de deixar o empreendimento menos burocrático e facilitar a declaração de imposto de empresas
e pessoas físicas, o relator da Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) na Câmara,
deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), já
sinalizou a intenção de unificar o projeto
em questão com os textos do governo
e do Senado. A estratégia visa agilizar a
aprovação da proposta.
Para entender melhor o que pode
mudar no sistema tributário, caso o texto
seja aprovado, o Edição do Brasil conversou com Marcelo Morais (foto). Ele é
coordenador da área Jurídica Tributária
e Legislativa da Fecomércio MG e mestre
em Direito Público, com ênfase em Direito
Tributário pela PUC Minas.

Quais os principais pontos do texto?
O que vem se discutindo abrange a quantidade de
tributos e de obrigações acessórias, além dos impactos que eles causam no setor produtivo brasileiro. O
ideal é tentar unificar alguns tributos, extinguir outros
e, assim, simplificar a legislação e, consequentemente, reduzir o chamado Custo Brasil (soma de custos
ou despesas incidentes sobre a produção que torna
difícil ou desvantajoso para o exportador brasileiro
explorar ou competir com o mercado internacional).

Como você avalia a junção dos impostos
federais?

Alberto Wu

O Governo Federal sinalizou, com a criação do
Imposto Único Federal (IUF), que a princípio seria uma
unificação de vários tributos. No entanto, a proposta
ainda não foi apresentada formalmente.

Qual a sua avaliação sobre a mudança
no Imposto de Renda?
Temos muitas notícias extraoficiais, mas nenhuma
proposta formal. O que podemos dizer é que a carga
tributária do Brasil é elevadíssima e não se traduz, necessariamente, em serviços públicos de qualidade. Por
isso, a reforma é essencial para destravar investimentos
tanto nacionais quanto estrangeiros. Mas vale ressaltar
que isso depende da proposta do governo federal.
A nossa expectativa é que a reforma simplifique o
sistema tributário que, hoje, é de difícil entendimento.

A nossa expectativa é que
a reforma simplifique o
sistema tributário que, hoje,
é de difícil entendimento

Haverá uma redução na quantidade de
impostos pagos?

A aprovação dessa pauta será positiva
para os trabalhadores assalariados?

A perspectiva com a reforma Tributária é essa.
Com um modelo tão complexo, torna-se complicado manter diversas atividades econômicas,
principalmente, aquelas ligadas ao comércio de
bens, serviços e turismo. Elas sentem ainda mais
o peso das altas alíquotas por serem o elo entre
os setores produtivos e o consumidor final. Como
consequência, esse segmento tem dificuldades em
continuar no mercado, investir em seus negócios
ou mesmo contratar mão de obra.

O aumento dos encargos retira, cada vez mais, o dinheiro da população e eleva o custo das empresas com as
obrigações acessórias de tal maneira que o recolhimento
de tributos chegou a 35,07% do PIB, só no ano passado.
Quando comparamos com outros países da América Latina,
a proporção da carga tributária no Brasil é uma das maiores.
Se ela conseguir diminuir a burocracia, vai reduzir o preço
dos produtos, o que beneficiará a população em geral.

Os valores arrecadados pela União
permanecerão os mesmos?

Não vou citar um país específico, mas o sistema
tributário europeu, no que diz respeito à tributação
sobre o consumo, foi utilizado como base para a criação
da PEC 45, que segue a mesma premissa. Assim como
todo sistema, ele tem os seus prós e contras, mas é um
caminho que podemos seguir para colocar em prática
a simplificação do nosso modelo tributário.

Essa questão fica a cargo do Congresso Nacional,
que será responsável por analisar e votar o texto. Mas
todo o setor produtivo espera que a carga tributária
no Brasil diminua.

Existe algum país que seja modelo na
questão tributária?

EDITORIAL

Gaudêncio Torquato

Dinheiro do trabalhador
A decisão do governo federal de liberar os saques do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) e o Pis/Pase, para os beneficiados, é uma medida paliativa, própria para o
momento atual, no qual uma parcela da população já não sabe mais onde procurar por
ajudar para vencer as dificuldades e, até mesmo, minimizar a fome. Já que, muitas vezes,
devido ao acúmulo de problemas pelos quais passam, sobretudo o desemprego, o bolso
do povo é devastado, o que pode levar à debilidade.
Enquanto isso, a riqueza no Brasil vai ficando cada vez mais concentrada, o que resulta
numa situação comum: os privilegiados se tornam cada vez mais poderosos e os menos
favorecidos são marginalizados nos guetos. Possivelmente, essa super concentração de
riquezas em poucas mãos é uma das razões para o surgimento de tantos conflitos sociais.
Nas grandes cidades, a população espremida em regiões, sem as mínimas condições
dignas de sobrevivência, é uma realidade. Isso fica evidente em cidades como o Rio de
Janeiro e São Paulo, onde a população das comunidades localizadas nas periferias já é,
proporcionalmente, maior do que os residentes nas zonas mais urbanizadas. Uma espécie
de bomba-relógio prestes a explodir.
No Brasil atual existem dois mundos. O primeiro é o dos bolsonaristas, aqueles que
votaram no atual presidente da República e, dele, esperam ações que possam reverter a
situação desalentadora do país. Esses defensores acreditam num Brasil melhor a partir
da aprovação das reformas em andamento e, futuramente, implementadas pelo governo
federal, com o objetivo de colocar a economia nos trilhos.
Por outro lado, existe uma enorme parcela da população sobrevivendo com uma renda
per capta abaixo da média mundial. Essa ala de desamparados sofre por não possuir posses
ou rendas suficientes para garantir uma vida digna. Alguns desses desprotegidos são agora
contemplados com o saque de, no máximo, R$ 500, destinado a trabalhadores de carteira
assinada, por meio do FGTS e/ou do Pis/Pasep. Em verdade, essa medida paliativa está
sendo implementada para evitar um colapso na economia de nosso país, já que existem,
atualmente, 80 milhões de endividados, o que coopera para o encolhimento do nosso
crescimento e desenvolvimento econômico. Pelos cálculos oficiais, somente neste ano,
serão liberados cerca de R$ 30 bilhões para, aproximadamente, 100 milhões de pessoas.
As regras para adesão aos saques do fundo são detalhistas, é aconselhável que o trabalhador esteja atento às condições para movimentação do dinheiro. Ademais, a medida, tão
falada nas redes sociais e tão repercutida pela imprensa, não tem toda essa importância.
Mesmo que o montante anunciado seja, de fato, injetado na economia, o valor
corresponde a um acréscimo de apenas 0,35 pontos percentuais no Produto Interno Bruto
(PIB). Muito barulho para pouco resultado.
Também é bom ressaltar, que de novidade a medida oficial não tem nada. O dinheiro
a ser sacado do FGTS e Pis/Pasep não é do governo. Ele pertence ao próprio trabalhador.
Em curtas palavras: a Presidência da República, por meio de seus ministérios, estão fazendo
cortesia com a moeda alheia. Ou seja, nada a festejar.
O Poder Público não está apresentando soluções novas, mas sim, devolvendo R$ 500
aos seus legítimos donos, já que a verba é procedente do recolhimento mensal dos empregadores e parte de percentuais descontados da folha de pagamento do próprio funcionário.
Resumindo: é tudo marketing. A narrativa de ajudar o trabalhador necessitado é falaciosa,
já que ele está sacando sua própria reserva que, inclusive, poderia ser usada no futuro
para outras finalidades. É bom que todos saibam diferenciar medidas para alavancar a
economia de pegadinhas.

Jornalista, professor titular da USP, consultor político e de comunicação.
Siga no Twitter: @gaudtorquato
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A corrosão da política

degradação política se espraia pela
comunidade mundial. A rede da
representação não tem passado no
teste de qualidade. Espraia-se pelos
continentes o sentimento de que a política,
além de não corresponder aos anseios das
sociedades, não é representada pelos melhores
cidadãos, como pregava o ideário aristotélico.
Norberto Bobbio já descrevia sobre as promessas não cumpridas pela democracia, entre as
quais a educação para a cidadania, o combate
ao poder invisível, a transparência, o poder das
oligarquias.
A estampa dos homens públicos se apresenta esboroada. Veja-se a figura espalhafatosa do atual primeiro ministro do Reino Unido,
Boris Johnson; o rompante “vou acabar com
a imigração” do bilionário Donald Trump; a
expressão tosca e radical do nosso presidente
Bolsonaro; o estilo ditatorial Erdogan, na Turquia, e assim por diante. Manifestantes atiram
ovos e tomates em muitos figurantes.
Governantes das mais diferentes ideologias
dão efetiva contribuição à degenerescência
da arte de governar, pela qual Saint Just,
um dos jacobinos da Revolução Francesa, já
expressava, nos meados do século 18, grande
desilusão: “Todas as artes produziram maravilhas, menos a arte de governar, que só produziu
monstros.” A frase se destinava a enquadrar
perfis sanguinolentos. Na contemporaneidade,
canalhice e mediocridade inundam os espaços
públicos.
O que explica a propensão de homens
públicos a assumirem o papel de atores de

peças vis, cerimônias vergonhosas e, ainda,
abusarem de linguagem chula, incongruente
com a posição que ocupam? O que explica a
imagem de governantes recebendo propina?
A resposta pode ser esta: o descompromisso
com as demandas sociais, a despolitização
e a desideologização, que se expandem na
sociedade pós-industrial.
Os mecanismos tradicionais da democracia liberal estão degradados. Outra resposta
aponta para o paradigma do “puro caos”, que
o professor Samuel Huntington identifica como
fenômeno que se ancora na quebra no mundo
inteiro da lei e da ordem, em ondas de criminalidade, no declínio da confiança na política.
No caso da política, tal declínio é acentuado pelo fato de ter substituído o conceito de
missão pelo conceito de profissão. Os eleitores
execram os representantes, passando a eleger
perfis que expressem inovação, mudança,
virada de mesa. O desinteresse pela política
se explica pelos baixos níveis de escolaridade
e ignorância sobre o papel das instituições, e
pelo relaxamento dos políticos em relação às
causas sociais. Este fenômeno – a distância
entre a esfera pública e a vida privada – se
expande de maneira geométrica.
Na Grécia antiga, a existência do cidadão
se escudava na esfera pública. Esta era sua
segunda natureza. A polis era espaço contra
a futilidade da vida individual, o território da
segurança e da permanência. Até o final da
Idade Média, a esfera pública se imbricava
com a esfera privada. Nesse momento, os
produtores de mercadorias (os capitalistas)

invadiram o espaço público. É quando começa
a decadência. Na primeira década do século
20, acentua-se com o declínio moral da classe
governante. Assim, o conceito aristotélico de
política – a serviço do bem comum – passou a
abrigar o desentendimento.
Com a transformação dos estamentos, as
corporações profissionais se multiplicaram.
Campos privados articularam com o poder
público leis gerais para as mercadorias e as atividades sociais. Sensível mudança se processa.
A esfera pública vira arena de interesses.
Disputas abertas e intestinas são deflagradas,
na esteira de discussões violentas. A atividade
econômica passou a exercer supremacia sobre
a vida pública. Os eleitores se distanciaram de
partidos, juntando-se em núcleos ligados ao
trabalho e à vida corporativa – sindicatos, associações, movimentos. É a nova face da política.
A participação dos aglomerados sociais
ocorre dentro das organizações intermediárias.
O discurso institucional, de atores individuais e
partidos, não faz eco.
Mas a estética da política pontua e remanesce nos sistemas cognitivos, emoldurando
o modus operandi de políticos: agressões
nas tribunas, encontros mafiosos, doações
suspeitas, dólares na cueca, ovos atirados em
autoridades, etc.
O que fazer para limpar a sujeira que borra
a imagem do homem público? Primeiro: o
homem público deve cumprir rigorosamente
o papel que lhe cabe. Segundo: punir os que
saem da linha. Terceiro: revogam-se as disposições em contrário.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor
Editado sob a
responsabilidade
de Mantiqueira
Editorial Ltda.

Eujácio Antônio Silva (Editor-chefe)
Distribuição nas bancas: R$ 0,50 / A distribuição dirigida é gratuita

Equipe:
Revisor e coordenador da redação: Diego Santiago
Jornalistas: Daniel Amaro, Leíse Costa,
Loraynne Araujo e Nat Macedo
Repórter fotográfico: Neilton Sávio
Diagramador e designer: Cristiano Iderlandes

Avenida Francisco Sá, Nº 360 • Bairro Prado • Belo Horizonte • MG • CEP 30411-145

Administrativo/Financeiro:
Luiz Gherardi Marinho
financeiro@jornaledicaodobrasil.com.br
Comercial:
comercial@jornaledicaodobrasil.com.br
Redação:
redacao@jornaledicaodobrasil.com.br

Telefones: (31) 3291-9080 / (31) 3047-8271

Articulistas não remunerados:
Opinião: Hyé Ribeiro, José Maria Trindade, Rodrigo Flausino
e Sergio Prates.
Economia: Bruno Falci e Roberto Fagundes.
Esporte: Emanuel Carneiro, Luiz Carlos Gomes, Sérgio Moreira
e Wanderley Paiva.
Colunistas: Acir Antão e Paulo Pedrosa.

www.edicaodobrasil.com.br

instagram: @edicaodobrasil

P O L Í T I C A

EDIÇÃO DO BRASIL
17 a 24 de agosto de 2019

Divulgação

Demissão do ministro do Turismo
é assunto cada vez mais remoto
Eujácio Silva
As apostas de que Marcelo Álvaro Antônio deixaria o Ministério do
Turismo ficaram para trás. Depois de
se afastar da pasta em duas oportunidades para votar o projeto da reforma
da Previdência, na Câmara Federal, ele
tem recebido apoio do Palácio do Planalto para se manter firme no posto.
O ministro, que é o deputado federal
mais votado de Minas, teria recebido um
recado do próprio presidente Jair Bolsonaro (PSL) com a orientação de avançar
com os projetos mais importantes. “Bola
para frente”, incentivou o chefe da nação.
As denúncias apresentadas faziam
referência a sua possível participação
em um esquema de uso indevido
de dinheiro na campanha eleitoral
do ano passado. A acusação partiu
de antigas candidatas ao cargo de
deputadas, mas, com o tempo, foi
perdendo força por falta de provas.
É válido lembrar que o titular do Ministério, antes mesmo de tomar posse,
já era bombardeado por figuras importantes em seu partido, o PSL. As críticas
vinham de todos os lados, inclusive, do
deputado Alexandre Frota, expulso da
sigla na semana passada por divergência
em relação ao governo federal.

Enquanto isso, a liderança de Marcelo Álvaro Antônio vai se consolidando.
Ele é o único mineiro a fazer parte do primeiro escalão de Bolsonaro e, na época
da campanha, coordenava os trabalhos
de todos os candidatos da legenda no
estado, inclusive, a do próprio presidente.

Eleições de 2020
Agora, o PSL entrou em cena para
discutir as eleições do ano que vem.
Dados oficiais apontam que Minas Gerais tem mais de 26 mil filiados a inúmeros partidos. Por isso, a estratégia
montada, segundo fontes do próprio
partido, é lançar candidatos às prefeituras de grandes cidades, mas sem
deixar de lado a chance de alianças,
especialmente, com siglas que sejam
ideologicamente identificadas com os
movimentos conservadores de direita.

PSL em Minas
O ministro Marcelo Álvaro Antônio agora
está livre de seu inimigo Alexandre Frota
Em diversas oportunidades, Frota
usou suas contas nas redes sociais para
criticar o ministro mineiro. Agora, fora

das hastes governistas, certamente,
não terá mais motivos para continuar
jogando pedras contra ele.

Cinco deputados representam o
PSL na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Segundo o que se
comenta nos bastidores, os parlamentares demonstram mais coesão com o
governador Romeu Zema do que com
os próprios deputados do Novo, partido
do chefe do Executivo de Minas.

Alex de Freitas entrega projeto de Ocupação
e Uso do Solo ao presidente da Câmara

Demissão de terceirizados
Atendendo orientação do governo, algumas empresas e
entidades ligadas ao estado estão fazendo uma varredura
para saber como cortar despesas. Nessa empreitada, não foi
poupada sequer a Junta Comercial de Minas Gerais (Jucemg).
A entidade já fechou e está prestes a encerrar as atividades de
algumas unidades no interior, porém, as pessoas que demandam os serviços da autarquia não estão satisfeitas com o novo
esquema de atendimento ao público.
Cena um – A direção da Jucemg alega que o serviço passa
a ser cada vez mais digitalizado. No entanto, muitas questões
carecem ser resolvidas presencialmente.
Cena dois – As reclamações mais contundentes vêm
dos funcionários terceirizados que estão sendo dispensados
enquanto os servidores concursados são, em sua maioria,
realocados na Secretaria de Estado de Fazenda.
Comentário final. Traduzindo: eis aí mais um foco de
problemas que irá cair no colo do governador Zema (Novo),
mais dia menos dia, podem apostar.

Sucessão em BH
Nas rodas políticas de Belo Horizonte, um dos temas preferidos é a sucessão do prefeito Alexandre Kalil (PSD). Aliás,
comenta-se que o deputado João Vítor Xavier, para ter certeza
que dessa vez vai ser candidato ao posto, aceitou sair do PSDB
e filiar-se ao Cidadania com a condição de se tornar presidente
do partido. Ou seja, quer a garantia de aprovação de seu nome
para participar do pleito. Esperto, não é mesmo gente?

Sucessão em Contagem
Ao participar de uma solenidade de inauguração do letreiro
do Fórum de Contagem, que passa a ter o nome de Pedro Aleixo, o ex-prefeito do município Ademir Lucas, disse: “Já tenho
convite de 5 partidos para me filiar. Mas ainda estou analisando
para qual deles irei para disputar a eleição do ano que vem”.

Em Brumadinho não se fala de política. Mas, nos barzinhos
da cidade o assunto é levantado pelos populares. Não há qualquer informação sobre uma possível candidatura a reeleição
do atual prefeito, o Neném da Asa (PV). A conferir.

Espaço da Assembleia
Na avaliação do jornalista Orion Teixeira, o protagonismo
do presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (PV), em temas
relevantes, tem sido tão importante que está colocando a ALMG
na dianteira da opinião pública mineira.
Cena final. Em Brasília, também tem acontecido esse
fenômeno. Em relação a reforma da Previdência, o presidente
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), conquistou mais espaço do
que o presidente Bolsonaro (PSL).

Impostos elevados

Segundo o prefeito, a Lpous é um dos projetos mais importantes para o Município

Trâmite especial
Daniel Carvalho informou que a lei um trâmite
especial. “Vamos solicitar audiências com alguns secretários para que seja feita a explanação da proposta a fim
de sanar dúvidas. A ideia é divulgar essas audiências e
debates para que a sociedade civil participe. Depois o
projeto vai ser votado. Esperamos poder explicar os pontos relevantes da lei às pessoas o mais breve possível”.
O presidente da Associação Comercial e Industrial de Contagem (Acic), Edmar Pereira Panta,
também esteve presente no encontro e exaltou a
iniciativa. Ele ressaltou que o setor da construção
civil espera a modernização da legislação. “Nós
vemos com bons olhos esse projeto de lei, porque as
empresas interessadas em se estabelecer na cidade
querem rapidez no processo de aprovação”.
Panta destaca que, como exemplo, a lei prevê
o adensamento ordenado da região da Vargem das
Flores, que sofreu com os reflexos do crescimento
populacional desordenado durante décadas.

O tema também foi comentado pelo prefeito.
“Vejo debates acontecendo sem as pessoas conhecerem o projeto, alimentando a ideia de que queremos
agredir o meio ambiente, particularmente, Vargem das
Flores. Mas muito pelo contrário, pois o que trazemos
com o Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo
é mais clareza para o tipo de empreendimento que podemos ter na região, que pode levar desenvolvimento
sustentável, combatendo a ocupação irregular e protegendo aquele manancial”, apontou Alex de Freitas.
De acordo com Ivayr Soalheiro, as alterações
previstas no Projeto de Lei foram debatidas nos
conselhos municipais de Política Urbana e Meio
Ambiente. “É preciso destacar que se trata de um
conjunto de contribuições de técnicos de vários
setores municipais, que lidam, há vários anos, com
dificuldades e reclamações na aplicação da lei, da
classe produtiva, do comércio, do setor de serviços
e do cidadão, como empreendedor. Teremos um
avanço substancial do Município e a garantia de
maior fiscalização contra ocupações irregulares”.

Daniel Protzner

Projeto de Lei de Arlen Santiago é sancionado
O Projeto de autoria do deputado estadual Arlen
Santiago (PTB), foi sancionado no último dia 10, pelo
governador Romeu Zema (Novo), tornando-se a Lei
nº 23.371, que dispõe sobre a criação do Selo Azul de
controle e redução do consumo de água potável para
os municípios do Estado.
O Selo será concedido aos municípios que reduzirem o consumo de água e o índice de perdas no sistema
de abastecimento. Para isso, será necessário comprovar
a eficiência do sistema de abastecimento de água e o
uso racional de fornecimento público.
Os municípios que reduzirem o consumo de água
potável, observando os critérios estabelecidos em
regulamento, receberão como benefício, além do
Selo Azul, o reconhecimento de amigos da natureza
e da preservação da vida. Segundo o deputado, “a
concessão do Selo destaca o comprometimento com as
questões ambientais e ressalta a gestão administrativa
do município”.
Os critérios e os parâmetros para a concessão do
Selo Azul, bem como sua periodicidade e os casos de
sua revogação, serão estabelecidos em regulamento,
levando em consideração as particularidades regionais
do Estado. O texto ainda prevê que o Estado manterá
um sistema integrado de informações sobre o abastecimento de água nos municípios e promoverá ampla
divulgação do projeto nos meios de comunicação.
Santiago afirma que a finalidade da ideia é também avançar na solução de problemas de infraestrutura

VIGÍLIAS

Sucessão em Brumadinho

Cássio Matias
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o dia 14, o prefeito de Contagem, Alex
de Freitas entregou para análise, contribuições e votação dos vereadores
do Legislativo Municipal, o Projeto Lei
de Parcelamento, Ocupação e Uso do
Solo de Contagem (Lpous). A lei é um marco para o
Município. O projeto do Executivo prevê alterações
na Lei 082 de 2010 que, atualmente, se apresenta
com grande defasagem, necessitando ser adequado
para flexibilizar parâmetros que condizem com o
desenvolvimento e crescimento urbano.
O projeto foi entregue pelo prefeito ao presidente
da Câmara de Vereadores, Daniel Carvalho (PV), em um
encontro na sala de reuniões do Legislativo. Vereadores
e os secretários municipais de Desenvolvimento Urbano,
Ivayr Soalheiro; Desenvolvimento Econômico, Sant Clair
Terres; e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Wagner Donato, também estavam presentes.
Segundo o prefeito, a nova Lpous é um dos
projetos mais importantes para o município, pois
engloba a continuação do Plano Diretor. “Trata-se
de um passo fundamental para a efetivação do
Plano Diretor, a continuação do desenvolvimento da
cidade, organizando o território e eliminando vícios
da legislação, além da subjetividade que existia,
trazendo clareza de interpretação de normas”.
Alex destacou que gestores e técnicos da prefeitura, além da classe empresarial, percebem há
anos que a legislação está ultrapassada e não traz
objetividade, simplicidade e agilidade. Um exemplo
é na aprovação dos alvarás de funcionamento para
o setor produtivo ou de serviços. A nova lei, por sua
vez, desembaraça todo esse processo. O setor de
construção civil e grandes empresas já instaladas
tendem a ganhar com a transparência.
“Tenho certeza que essa lei vai contribuir e impulsionar a retomada do crescimento de Contagem
e da posição do município como o maior da Região
Metropolitana de Minas Gerais e um dos maiores do
estado na atração de empresas e geração de emprego. Espero que a Câmara possa, em tempo hábil,
entregar à sociedade esse importante instrumento
para o desenvolvimento da cidade, a fim de que
possamos continuar avançando junto com outros
projetos e investimentos”, disse.
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um dos mais importantes do país, por isso é necessário
tomarmos atitudes para que essa nossa riqueza não se
perca”, concluiu o parlamentar.

Responsabilidade ambiental

Deputado: “Atualmente grande parte dos
municípios enfrenta dificuldades no abastecimento”

de controle e abastecimento de água potável por meio
de convênios firmados entre as prefeituras e o Estado;
melhorar o nível de consciência da população para a
conservação dos recursos hídricos; e esclarecer sobre a
importância da sustentabilidade ambiental. “Atualmente, grande parte dos municípios enfrenta dificuldades
no abastecimento e na proteção de seus mananciais
por falta de verbas para implantação de infraestrutura”,
afirmou o deputado.
De acordo com o parlamentar, a água vem se
tornando cada vez mais escassa. “No Brasil, encontra-se a quinta maior população mundial e 12% da água
doce potável. Em Minas Gerais corre o Rio São Francisco,

Vale lembrar que o deputado Arlen Santiago é
também o autor da Lei nº 21015/2013, sancionada
pelo então governador Antonio Anastasia (PSDB), que
dispõe sobre a concessão do Selo Verde de Qualidade
e Eficiência no Controle e Tratamento do Esgotamento
Sanitário. O Selo Verde é concedido ao município que
ampliar o índice de coleta de esgoto da população
urbana ou superar os referenciais mínimos de eficiência
do tratamento de esgoto estabelecidos pelo órgão
estadual competente.
O deputado afirma que o objetivo, com a criação
desses selos, é o de preservar e modificar o meio ambiente na luta para prevenir doenças e semear saúde.
Ele afirma que cuidar do assunto é também cuidar da
qualidade de vida dos cidadãos e da otimização da
atividade econômica.
“O saneamento básico e o tratamento da água e
do esgoto são práticas de extrema importância, seja
para a saúde e o bem-estar da população, seja para
o desenvolvimento regional como um todo. Por isso, a
questão da melhora dos índices se torna tão urgente.
E os selos tornam-se um instrumento de incentivo às
boas práticas ambientais”, concluiu o parlamentar.

Avaliando o cenário econômico brasileiro, o jornalista João
Borges atacou: “Enquanto se discute as reformas, o brasileiro
continua pagando as taxas de impostos mais altas do mundo.
Resta saber até quando o povo vai aceitar essa situação”, disse
o comunicador.

Todas as reformas
Outro jornalista de Brasília, Gerson Camarotti sinaliza que
depois da aprovação da reforma da Previdência, as demais
terão mais facilidade de receber um parecer favorável da Câmara dos Deputados. “A não ser que venha temas polêmicos”,
aposta o jornalista.

Imposto indevido
Sobre a criação do novo CPMF, o advogado tributarista
Roberto Queiroga atalha: “Seria melhor esperar para saber
se o Palácio do Planalto vai ter força para conseguir vitória no
Congresso com uma pauta tão cáustica como essa”.

Venda das estatais
Ao analisar a decisão do Governo Federal de vender tudo
que for possível, o deputado Reginaldo Lopes (PT) comentou:
“É verdade. O governo está privatizando tudo, mas, mesmo
assim, chegará em 2023 com déficit em suas contas. Ou seja,
ficará sem patrimônio e com dívida”, sentenciou o parlamentar.

Moro X Bolsonaro
A imprensa de Brasília está percebendo algo que não é
novidade para os especialistas: existe um ruído entre o ministro
Sergio Moro e seu patrão, o presidente Jair Bolsonaro (PSL).
Tema delicado, ora veja.

Poder dos bancos
O assunto não é novo, mas a crítica foi renovada. Semana
passada, o educador financeiro Mauro Calil disse: “Os cinco
maiores bancos do país concentram 95% do movimento bancário nacional”. Eita nós, hein gente.

Corrupção aqui e lá
“A corrupção não é um problema apenas no Brasil, é um
fenômeno mundial. Então, não basta penalizar apenas os
políticos e seus partidos, tem de mudar a cultura do povo
brasileiro”, sentencia o cientista político Rubens Goyatá.

Oposição sem discurso
Sem meias palavras, a jornalista Cristiana Lôbo comentou:
“A oposição está sem um discurso forte, a não ser defender a
bandeira do Lula Livre”.

E C O N O M I A
Venda da Copasa

“A Copasa é, comprovadamente, uma das empresas do
ramo que gera maior lucro no país. Então, não sei como o Governo Estadual vai encontrar argumento para querer vendê-la”.
Fala do deputado e segundo vice-presidente da Assembleia,
Cristiano Silveira (PT).

Medalhões derrubaram?
O Café Nice em BH esteve movimentado com os torcedores
cruzeirenses discutindo a saída do técnico Mano Menezes.
Para alguns, Mano foi derrubado pelos medalhões do time,
para outros o técnico já não tinha mais liderança dentro do
clube. Uma pesquisa realizada entre os frequentadores do local
aponta que 80% apoiaram a contratação de Rogério Ceni pelo
fato de ele ser uma promessa do futebol brasileiro.

Sistema tributário
Sobre o sistema econômico nacional, o jornalista Carlos
Alberto Sardenberg acrescenta: “o sistema tributário brasileiro
é um dos piores do mundo, então, a reforma tem que ser profunda e urgente para evitar o mal maior”, analisa o profissional.

Senador ausente
“Embora tenha comparecido a alguns eventos no interior
do estado, o senador Carlos Viana (PSD) não tem sido muito
frequente em acontecimentos da capital mineira”, reclamam
alguns de seus amigos.

Emendas parlamentares
No âmbito geral, a liberação de emendas parlamentares
pelo Governo Federal já foi assimilada. No entanto, alguns
críticos recomendam que elas não sejam liberadas em dias
de grandes votações no Congresso Nacional, pois isso lembra
a velha política. Ora veja.

Daniel Amaro

C

omprar um carro novo é o sonho de muita
gente, porém, o atual cenário econômico
ainda não está em seus melhores momentos.
Isso porque ter um automóvel zero na garagem é
mais caro, o que leva a maioria dos brasileiros a
optarem pelo seminovo ou usado. Prova disso é
que esse mercado apontou crescimento de 24,5%
nas vendas em julho na comparação com o mês
anterior, segundo dados do balanço de vendas da
Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). Em julho,
foram 1.334.032 veículos vendidos, contra 1.071.220
em junho. No acumulado dos sete primeiros meses
do ano, um total de 8.184.309 unidades.
Para o presidente da Fenauto, Ilídio dos Santos, os
resultados são positivos, mas ainda é preciso cuidado
para comemorar. “Devemos lembrar que, embora a
economia ainda não tenha deslanchado como esperávamos, já tivemos a aprovação preliminar da reforma
da Previdência, o que pode ser o início de um ciclo mais
duradouro de aquecimento dos negócios”, analisa.
Ainda segundo Ilídio, a entidade tem acompanhado constantemente a variação negativa dos
índices de confiança do consumidor, a redução das
previsões de crescimento do PIB e relatórios de
outros agentes que apresentam suas projeções e
perspectivas sobre o desempenho da economia.
“Sabemos que essa série de fatores pode influenciar a decisão de compra de um veículo”.

Usados e Seminovos mais Vendidos

Ainda repercutindo a informação de que o então juiz Sergio
Moro teria investigado o ministro Gilmar Mendes, o historiador
Marco Antonio Villa atacou: “isso não é bom para a democracia brasileira”. Segundo o mestre, qualquer leigo sabe que
ministro do STF tem de ser investigado pela Procuradoria-Geral
da República e fim de papo.

O deputado Alencar da Silveira (PDT) marcou mais um
ponto na política mineira ao influenciar na eleição para o cargo
de novo prefeito de Itabirito, que será ocupado por Orlando
Amorim Caldeira (PPS).
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Cresce em 24,5% a venda de
carros seminovos e usados

Primeira instância

Liderança de Alencarzinho
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Divulgação
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RANKING
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar
5º Lugar
6º Lugar
7º Lugar
8º Lugar
9º Lugar
10º Lugar

MODELO
Volkswagen Gol
Fiat Uno
Fiat Palio
Ford Fiesta
Chevrolet Celta
Fiat Strada
Volkswagen Fox
Ford Ka
Fiat Siena
Hyundai HB20

Em julho foram 1.334.032 veículos vendidos
De acordo com Tadeu Ramos, gerente comercial de uma concessionária, muita gente acha que
os termos seminovo e usado significam a mesma
coisa. “Primeiro é preciso entender essa diferença.
Para ser seminovo, o veículo precisa ter até três
anos de uso, um único dono e no máximo 20 mil
quilômetros rodados por ano. Já os usados são
aqueles acima dos três anos de uso”.
Existem diversas vantagens ao adquirir um carro
usado. “O preço já é um dos grandes benefícios. Isso
porque um automóvel zero tem uma média de 20%
de desvalorização tanto no momento em que sai
da loja quanto nos três primeiros anos de uso. Além
disso, pelo preço de um novo é possível pegar um
seminovo bem mais equipado. Mas é importante checar todo veículo com um mecânico de sua confiança”.
Tadeu salienta que o IPVA de um usado é
menor se comparado a um carro zero. “A documentação acaba ficando barata também. Os
custos de emplacamento podem ultrapassar os
R$ 1.200, enquanto que a transferência de um
carro usado ou seminovo gira em torno de R$ 300.
Outro fator importante é que muitas montadoras

dão garantias estendidas de até três anos ou mais.
Isso significa que se você adquirir um veículo com
apenas um ano de uso, ainda teria mais dois anos
de segurança”.
Mas é preciso tomar alguns cuidados para
não ter problemas. “É importante avaliar gastos
com combustível, documentação do veículo sobre
multas, roubo, alienação ou qualquer processo
administrativo. Também é bom analisar a lataria,
interior do automóvel, arranhões ou se ele já
envolveu em algum acidente. Sempre faça uma
pesquisa de preço e dê preferência para lojas com
boa reputação”.
E foi pensando na economia que a auxiliar
administrativa Janaína Cerqueira decidiu adquirir
um carro seminovo. “Eu e meu marido pesquisamos bastante os preços antes de efetivar a compra.
Encontramos um HB20 de 2016 bem em conta e
já vinha equipado com ar condicionado e vidros
elétricos. Nós vendemos o antigo e conseguimos
fazer um financiamento do valor restante. Os juros
ficaram mais acessíveis, mesmo parcelando em 42
vezes”, conclui.

Prestigio de Sávio
Quem tem experiência na crônica política mineira sabe
que o deputado Sávio Souza Cruz, parlamentar de várias
legislaturas, é o nome forte do MDB mineiro. Então, essa história de João Magalhães ser o nome de proa da sigla pode
ser uma preleção.

Flávio Roscoe
Presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Sistema Fiemg)
Contato: alisson.junior@fiemg.com.br

Direito de sonhar
É hora de liberdade econômica,geração de
negócios e empregos. O Congresso Nacional
retomou suas atividades com o desafio de seguir
o caminho da construção de um novo Brasil, um
país moderno, capaz de atrair investimentos
e de abrigar empresas prontas para competir
nos quatro cantos do planeta. Está na mesa
de cada um dos parlamentares a possibilidade
de iniciarmos, de forma consistente, essa
trajetória: a Medida Provisória 881 – a MP da
Liberdade Econômica.
A MP agrega um conjunto de iniciativas que
configuram uma verdadeira e absolutamente
necessária reforma do Estado hipertrofiado que
temos hoje – maior do que a própria sociedade
e que, ao invés de servi-la, serve-se dela. O
objetivo central é o de reduzir a força asfixiante
do poder público no controle e fiscalização da
economia e, desta forma, incentivar e apoiar o
empreendedorismo.
A Medida visa instalar no país um ambiente
de negócios sadio, que estimule a atração de
investimentos, a consequente criação de empresas e a expansão das atuais, com capacidade
de competir em condições isonômicas com
concorrentes dos maiores e mais importantes
mercados mundiais. É tudo do que precisam a
economia e indústria brasileira para voltarem a
produzir e, assim, devolver a esperança e gerar
oportunidade para os mais de 13 milhões de
desempregados existentes no Brasil. Em essên-

cia, a MP 881 institui a liberdade econômica,
valoriza a livre iniciativa, propicia a retomada
do crescimento e, como disse o presidente Jair
Bolsonaro (PSL), “tira o Estado do cangote de
quem quer produzir”.
O que se busca com a MP 881, de forma
clara, é reduzir a desnecessária intervenção do
Estado na economia, ampliando a presunção
da boa-fé, a liberdade no exercício de atividades econômicas e a segurança jurídica dos
contratos. O poder público deve ser parceiro dos
brasileiros na retomada do desenvolvimento,
apoiando aqueles que investem no país e não
o contrário. Mais do que nunca, é fundamental
combatermos o abuso do poder regulatório, o
paternalismo, a burocracia desnecessária e a
irracionalidade administrativa.
Hoje, é aterradora a realidade brasileira
em rankings mundiais de liberdade econômica.
Estamos em 150º entre 180 nações no Economic Freedom Score (em português, Índice de
Liberdade Econômica), criado pelo The Wall
Street Journal, em parceria com a Heritage
Foundation, para avaliar o grau de liberdade
econômica dos países sob quatro aspectos:
“Estado de Direito”; “Tamanho do Governo”;
“Eficiência Regulatória” e “Mercados Abertos”.
Quanto mais próximo de 100 pontos, mais livre
é o país. Na edição de 2019, o Brasil alcançou
51,9 pontos, o que nos coloca na categoria dos
países majoritariamente não-livres (de 50 a 59,9

pontos). Lamentavelmente, ficamos com pontuação inferior à média do continente americano
(59,6 pontos) e à média mundial (60,8 pontos).
No Brasil, o poder sufocante do Estado está
em todos os lugares e em todos os setores da
economia: no campo tributário, na legislação
ambiental, no setor da energia, na burocracia
excessiva e absurda e – apesar da importante
reforma realizada em 2017 – nas relações trabalhistas. Nossa carga tributária se destaca entre
as maiores do mundo, nossa previdência social,
até que a reforma entre em vigor, é um atentado
às finanças públicas, nossa legislação eleitoral
é caótica e casuística, nossas taxas de juros,
felizmente em queda, ainda são altas. Tudo isso
é consequência do maior de todos os problemas
do país: o tamanho do Estado brasileiro. E é este,
exatamente, o alvo da MP 881.
Urgente, a MP da Liberdade Econômica
merece especial atenção dos deputados federais
e senadores. Nossos parlamentares têm pela
frente a oportunidade de aprovar uma Medida
crucial para a retomada do crescimento econômico do país com taxas elevadas e duradouras.
Em verdade, têm pela frente uma chance de
ouro de criar uma revolucionária cultura empreendedora no Brasil, capaz de fomentar novas
ideias e empresas, gerando empregos. Têm
também a possibilidade de escolher um novo
futuro para todos, devolvendo aos milhões de
brasileiros o direito de sonhar.
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“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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Psicanalítico

Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG
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Motor da economia

Em 6 meses, pequenas empresas geraram
79% dos empregos em Minas Gerais
Mesmo com melhora, vagas formais estão longe do patamar de 2014
Isoladas, elas parecem pequenas e modestas empresas.
Com ar de pouca pretensão, ficam
espalhadas pelos bairros e centros
das cidades e, principalmente, nas
áreas rurais do estado. Entretanto,
quando unidas, as 823.956 Micro
e Pequenas Empresas (MPE) são
a base da atividade econômica
mineira. E, durante todo o primeiro
semestre deste ano,
sustentaram a geração de empregos
em Minas.
De acordo com
levantamento feito
pelo Sebrae Minas,
com base nos dados
do Cadastro Geral
de Empregados e
D e se m p re g a d o s
(Caged) do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), o
saldo de postos de trabalho gerado
pelas MPE mineiras é quase quatro
vezes maior que o das Médias e
Grandes Empresas (MGE).
Nos seis primeiros meses do
ano, o saldo, número medido a
partir da diferença entre contratações e demissões, nas MPE do
estado foi de 67.083 vagas (79%),
enquanto que nas MGE foi de

17.649 vagas (21%). Comparado ao
mesmo período no ano passado,
o índice atual é 2% maior. “É uma
recuperação lenta, mas temos que
lembrar da importância dos pequenos negócios na nossa economia.
99% das empresas formais de
Minas são MPE, o que corresponde
a 61% dos empregos gerados no
estado”, explica Gabriela Martinez,
assistente do Sebrae Minas.
Os setores de agropecuária, extração vegetal, caça e pesca são os
que apresentaram
os melhores desempenhos com saldo
de 27.601 vagas, seguido pelo setor de
serviço, com 26.604
postos de trabalho.
Juntos, eles foram
responsáveis por
80% do resultado
do primeiro semestre do ano. As atividades que tiveram
melhores resultados
no período foram: trabalhador do
cultivo de café (saldo de 2.889
vagas), volante da agricultura
(2.739 vagas) e servente de obras
(1.291 vagas).
De acordo com os dados do
Caged, no primeiro semestre, o
comércio foi o único a registrar saldo
negativo, considerando todos os portes de empresas, com -5.913 vagas.

99% das
empresas
formais de
Minas
são MPE

Gabriela explica que as MPE
funcionam como um termômetro
para economia. “Se o cenário econômico está ruim, elas vão sentir
mais rápido e podem até fechar as
portas. As médias e grandes, por
outro lado, suportam melhor as
variações da economia. Portanto,
as MPE estarem contratando é um
sinal positivo, porque como ela
reage ao cenário econômico, quer
dizer que, de alguma forma, ele
está melhor”, diz.

Allisson Roberto

Leíse Costa

Perfil e região
Pelo estado, as MPE das regiões Sul e Centro de Minas, de
janeiro a junho, somaram o saldo
de 30.419 vagas, 45% de todo o
resultado obtido. Já os pequenos
negócios da região do Jequitinhonha e Mucuri foram as que tiveram
o menor saldo de emprego (1.245
vagas) no período.
As cidades melhor posicionadas no ranking do saldo de empregos das MPE foram: Belo Horizonte
(2.647 vagas), Campos Altos (357
vagas), Betim (351 vagas), Uberlândia (295 vagas) e Nova Lima
(274 vagas).
Em relação ao perfil dos empregos gerados, 75% eram homens,
57% pardos e negros e 51% tinham
o ensino médio completo e/ou
superior incompleto.

Adeus crise?
Apesar da situação apresentar
uma leve recuperação, o país ainda
não atingiu as taxas de geração de
emprego que tinha antes da crise
econômica, que eliminou quase

3 milhões de postos de trabalho
no setor privado. “O saldo gerado
pelas MPE no primeiro semestre de
2019 foi o melhor dos últimos cinco
anos. A recuperação do emprego
que foi perdido nos anos de crise
mais intensa tem sido lenta. Não

conseguimos voltar ao patamar
anterior. Mas, embora esses resultados não estejam dentro do
ideal que seria recuperar todas as
vagas perdidas, eles são positivos
e a expectativa é que a melhora
continue”, finaliza Gabriela.

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

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

Nirma Moura

Homenagem

A NI V E RS A RI A NT E S

Ninguém é contra a blitz da Polícia Militar nas ruas da
cidade. Mas fazê-la às 7 horas da manhã, na Avenida Tereza
Cristina, nas proximidades da rotatória do Coração Eucarístico,
é ter vontade de provocar congestionamentos gigantes pela
manhã. É preciso um pouco de bom senso.

O

Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais
(TJMG) e a comarca de
Contagem prestaram homenagem, no dia 12 de agosto,
ao ex-presidente Pedro Aleixo,
que dá nome ao fórum local.
A solenidade contou com a
presença do desembargador
Pedro Aleixo Neto, que ressaltou a honra de ter o nome de
seu avô gravado e nominando
o Fórum de Contagem

Domingo, dia 18 de Agosto
Benedito Mestieri
Ex-deputado Mauro Lobo
Industrial Gilberto Mascarenhas

Segunda-feira, 19
Zélia Penido
Vicente Sandim - Santa Luzia
Felipe Dutra

Jair Bolsonaro (PSL) está de mal da Receita Federal, pois
ela passou a investigar Renato Bolsonaro, irmão do presidente
que é comerciante no interior de São Paulo.

Terça-feira, 20
Ivanete Salgado
Agnaldo Carneiro
Miriam Pedrosa

Desembargador Pedro Aleixo Neto

Sérgio Moro recebeu das TVs por assinatura um levantamento informando o prejuízo que sofrem por causa da pirataria.
Ao ano, são R$ 6 bilhões de receitas e menos R$ 1 bilhão e 200
milhões de impostos não pagos à União.

BITCOIN SUMIU COM O DINHEIRO - Desde julho, centenas
de processos foram iniciados contra um grupo de especialista no
comércio de bitcoin. O dinheiro dos investidores sumiu e, mesmo
com o auxilio da justiça, eles não conseguiram reaver o que foi
investido. A NegocieCoins, considerada a maior do mundo em
criptomoedas, negociou um montante de US$ 2 bilhões, sendo
que não tem fundo necessário para ressarcir esse valor. Esse tal de
bitcoin está me lembrando da Coroa-Brastel, que teu um tombo
em vários investidores no Brasil depois de prometer aplicações
milionárias.

Quarta-feira, 21
Publicitário Chico Bastos
Rita de Cássia Diniz
Marília de Freitas Ramos

Devagar, o BMG vai voltando ao setor que já liderou no
Brasil, o de crédito consignado. Neste retorno, o banco mineiro
será parceiro de uma instituição americana.

Quarta Feira, 22
Ex-senador Ronan Tito
Cláudio Marques da Silveira

Sexta-feira, 23

CALVÁRIO - É o que deve acontecer com o deputado federal e
ex-governador de Minas, Aécio Neves, nos próximos dias, afinal
o PSDB deve anunciar o início do processo que vai discutir sua
expulsão. Aécio, até agora, não demonstrou vontade de deixar o
partido ou mesmo pedir uma licença para, segundo ele, provar
sua inocência.

ZEMA CONTRA A CEMIG - Romeu Zema (Novo) chegou ao
absurdo de criticar a Cemig, que, segundo ele, está dificultando
a venda. Seria importante que o nosso governador conhecesse
um pouco da historia dessa estatal e o quanto foi importante a
iniciativa do então governador JK de romper com o governo britânico, por recusar a subscrever ações da companhia. É muito fácil
falar em vender uma empresa que verdadeiramente dá lucro para
o Estado. Zema precisa aprender que administrar Minas Gerais
não é a mesma coisa que a rede de lojas de eletrodomésticos
da sua família.

Berenice Rocha
Wamberto Dias da Silva

Sábado, 24
Manoel Hargen
Juninho Caram

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

‘Circuito Sesc de Corridas’
terá edição em Contagem
Prova será em 15 de setembro e as inscrições já estão abertas

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

acima de 60 anos, pagam R$25.
Para o público geral, a inscrição
tem o valor de R$ 50.
O kit exclusivo, com camisa da
prova, um par de meias, sacola,
chip e número de peito, deve ser
retirado no Sesc Contagem (Rua
Padre José Maria de Man, 805,
Novo Riacho), nos dias 13 (das 9h
às 19h) e 14 (das 9h às 13h) de
setembro. Ao final do percurso,
todos os corredores ganharão uma
medalha de participação.
Além de informações sobre a
corrida, o site oficial do Circuito
também traz dicas para quem quer
se preparar bem e fazer bonito no
dia da prova. Este ano, o Circuito
Sesc de Corridas já passou por
Pouso Alegre, Uberaba e Montes
Claros.

Circuito Sesc de Corridas

Conheça o Circuito
O Circuito Sesc de Corridas é
um evento esportivo com calendário anual, organizado pelo Sesc
em Minas, com edições na capital
e interior do estado.
O objetivo, por meio do estímulo a participação nas provas, é
incentivar a prática da corrida de
rua, promover hábitos saudáveis,
proporcionar momentos de integração e atender uma crescente
demanda por eventos dessa natureza.
A corrida de rua é uma atividade que pode ser praticada por
pessoas de quase todas as idades,
além de permitir o encontro entre
os todos praticantes sem nenhuma
distinção.
Izabela Borges

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.

Mora em BH ou Região Metropolitana? Gosta de correr? Então
prepare seus tênis e vá correr na
quarta etapa do Circuito Sesc de
Corridas 2019. O evento, que já é
tradição no calendário esportivo do
estado, promete uma grande festa
em Contagem, no domingo, dia 15
de setembro. A largada está prevista para as 8h, no Sambódromo
de Contagem (Avenida Francisco
Firmo de Matos, s/nº, Eldorado) e o
participante escolhe se quer correr
(5K ou 10K) ou caminhar (2,5K).
A concentração começa às 6h30.
As inscrições já estão abertas e
devem ser feitas no site circuitosesc.
com.br, até 11 de setembro. Trabalhadores do comércio de bens,
serviços e turismo, matriculados no
Sesc, seus dependentes, e pessoas

SAÚDE E VIDA
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Problema é comum na infância, mas pode chegar à vida adulta

Nat Macedo

V

ocê tem o hábito de recusar
alguma comida e dizer que não
gosta sem nem experimentar?
O medo ou recusa em provar novos alimentos pode ser um sinal da neofobia
alimentar. O transtorno é comum em
crianças, mas pode avançar para a adolescência e chegar, inclusive, na fase
adulta comprometendo nossa saúde.
A clínica geral Natália de Cerqueira explica que essa resistência pode
ser causada por vários motivos. “A
genética é um deles. Mas também é
acarretado por uma hipersensibilidade
ao sabor amargo, práticas alimentares
restritivas e emoções negativas e
compensatórias associadas à refeição.
Além disso, a aparência, textura e cheiros não familiares podem contribuir
para a recusa de alguns alimentos”.
A especialista acrescenta que o
comportamento é típico na infância.
“Geralmente, em idade pré escolar, de
2 a 6 anos. Porém, se algumas estraté-

gias não forem estabelecidas para melhorar a aceitação de uma alimentação
mais variada, pode permanecer até a
adolescência ou idade adulta, gerando
vários impactos a nossa saúde”.
Ela explica os prejuízos que o transtorno traz. “A neofobia limita a variedade alimentar, principalmente, sobre
o consumo de frutas e vegetais, que
são ricos em nutrientes e influenciam
na nossa saúde e desenvolvimento
em geral. Uma dieta mais variada e
equilibrada reduz o risco de sobrepeso,
desnutrição, diabetes e hipertensão arterial, problemas comuns nos adultos”.

Importância da infância
Natália elucida que os hábitos alimentares são formados precocemente,
na infância, e que, dificilmente, se
corrigem após essa fase. “O ambiente
familiar é fundamental na educação
nutricional. Desenvolver estratégias
para impulsionar a cultura e a importância da alimentação saudável e
respeitar as necessidades individuais

melhorando, inclusive, as relações sociais são pré-determinadas de acordo
com o que a pessoa come”.
A especialista adiciona que a
intervenção nutricional na infância é
fundamental para a promoção de saúde e prevenção de doenças. E foi isso
que fez a web design Rafaely Caldeira
procurar um nutricionista. “Eu não
conseguia comer salada, frutas, grãos
e nada com um tempero adequado.
Minha comida era sempre gordurosa,
salgada ou muito doce”.
Ela começou a reparar que seu
hábito alimentar poderia ser um problema. “Via todo mundo comendo
salada e me dava um nervoso enorme.
Nunca tinha comido folhas, como espinafre, taioba, acelga, simplesmente
por não conseguir nem experimentar.
Mas comecei a ficar com receio de isso
atrapalhar a minha saúde, sabia que
uma hora a conta poderia chegar”.
Ela foi atendida e aconselhada por
uma profissional da área, mas confessa
que melhorar suas refeições não foi
tarefa fácil. “Era uma luta comer uma
salada. Comecei misturando o máximo
que conseguia e temperando bem. Aí
fui diminuindo e adequando ao paladar. Foi muito difícil e pensei em abrir
mão disso várias vezes, mas minha
médica me ajudou muito”.
Hoje, ela julga estar bem melhor.
“Consigo comer salada no almoço e
no jantar. Meu café da manhã também melhorou. Tenho comido mais
frutas e tentado comer menos doces
e industrializados. Me sinto melhor e
tenho tentado explorar cada vez mais
os alimentos”.

Tratamento
O tratamento para a neofobia
alimentar deve ser feito precocemente, evitando carências nutricionais.

Clay Brites
Pediatra e neurologista infantil
Contato: joyceassessora@gmail.com

Sinais comuns de bebês com autismo

Q

até os seis meses de vida. Pode-se observar ainda a perda ou
regressão da fala ou dos gestos
sociais que fazia, atraso na
aquisição da linguagem verbal
e não verbal, movimentos repetitivos, hiperfoco nas mãos
das pessoas e não nos olhos,
irritabilidade e choro frequente.
Vale ressaltar ainda que
o TEA acontece em diferentes
graus, leve, moderado e severo.
A intensidade é definida a partir
do nível de autonomia, dos
atrasos ou não de linguagem
e da capacidade de se integrar
e conduzir atividades sociais no
dia-a-dia.
Mas será mesmo que é importante observar os sintomas
para um diagnóstico precoce?
A resposta é sim. Descobrir o
autismo cedo permite com que
as ações de intervenção sejam
mais eficazes. Isso acontece,
porque o cérebro está mais
permeável e aberto para ser
modificado. Dessa forma, é
possível reduzir os sintomas e
Divulgação

uando um bebê nasce é um momento de
muita alegria para a
família. Mas, com o
passar dos meses, os pais percebem que a criança não apresenta comportamentos que
normalmente são esperados
por essa fase da vida. Mesmo
bem pequeno, é possível, por
exemplo, notar alguns sintomas de Transtorno do Espectro
Autista (TEA).
O autismo pode ser detectado nos primeiros meses até os
dois anos após o nascimento.
Nesse período, consegue-se
avaliar com segurança vários
aspectos de sua percepção
social. Como um dos indícios
do autismo em crianças é a
ausência ou pequeno contato
visual e pouca resposta ao
chamado do cuidador.
Além disso, nota-se a preferência da criança por querer
permanecer no berço com
pouco interesse social ou até
mesmo nenhum, não balbucia

o atraso de desenvolvimento
gerados pelo transtorno.
As evidências científicas
mostram que intervenções
desenvolvimentais e comportamentais antes dos 3 anos modificam de forma mais intensa
e definitiva sintomas disruptivos e atrasos de linguagem.
Ainda ajuda a preservar o nível
cognitivo e intelectual.
Com as intervenções sistematizadas e intensas logo nos
primeiros meses ou anos de
vida, pode-se reparar a redução
dos atrasos e dos desvios de
linguagem e comportamento
com o passar do tempo. O
propósito de todo esse trabalho
é sempre amenizar atrasos na
comunicação social, avançar
na atenção social e diminuir
comportamentos difíceis. Por
esse motivo, é fundamental o
diagnóstico correto o quanto
antes.
Outro cuidado que se deve
ter são com as “receitas milagrosas” e falsos conselhos
de quem não estudou sobre
isso. Não fique ouvindo parentes, vizinhos ou opiniões
ventiladas por pessoas que
nada conhecem o tema. Eles
não vão acrescentar em nada.
Pelo contrário, vão atrapalhar
o desenvolvimento da criança.
Portanto, procure sempre
um especialista que tenha
ampla e longa experiência no
atendimento de pessoas com
autismo. Não tenha medo de
buscar tratamento correto. Há
equipes de intervenção capacitadas nas melhores práticas
e que sabem atuar de forma
integrada com a família e a
escola. Apesar do autismo não
ter cura, é possível conviver com
o transtorno e ainda ajudar
seu filho a superar os desafios
do TEA.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

“É importante o envolvimento e
participação efetiva dos pais. Deve-se encorajar a persistência na variedade alimentar ou usar frases de
incentivo. A aceitação de um novo
sabor, muitas vezes, precisa de repetição, sendo necessário um mínimo

de 5 tentativas de experimentar um
novo alimento para se ter um aumento na preferência pelo mesmo”.
Ela adiciona que a rejeição inicial
muitas vezes é interpretada como
uma aversão permanente, o que faz
com que o alimento seja excluído da

dieta. “Por isso é necessário estabelecer uma relação positiva. Incentivar
as crianças a elaborar o prato, não
obrigar, não castigar e não usar a
comida como recompensa. E sempre
focar em ofertar uma alimentação
colorida e atrativa”.
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Arquivo pessoal
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Neofobia alimentar: o medo
de experimentar novas comidas
Pedimos para a chefe de cozinha Michelle Pires elaborar
uma receita para quem não consegue se alimentar bem ou
para os pais que desejam introduzir a alimentação saudável na
vida dos filhos. A dica dela é esse pão de queijo feito com batata
e espinafre. Olha só:

Ingredientes:
500 g de batata cozida
2 unidades de ovos caipiras
220 ml de óleo de coco sem sabor ou óleo de milho
300 g de queijo minas curado e ralado na hora
500 g de polvilho azedo
Leite (se necessário para dar ponto a massa)
2 beterrabas cozidas e amassadas como purê (sem a casca)
1 molho de espinafre (somente as folhas)

Modo de preparo:
Para o pão de queijo de espinafre:
Ferva 1 litro de água com uma pitada
de sal, quando ferver adicione as folhas
e deixe cozinhar por 2 minutos. Retire
e coloque-as em uma tigela com água
bem gelada para dar um choque térmico. Isto fará com que as folhas fiquem
bem verdinhas, escorra e aperte com
as mãos para retirar todo o líquido,
pique com a faca até que fique bem
pequeno. Reserve.

*Mais receitas em
www.instagram.com/miuchanacozinha
Cozinhe as batatas com a casca
e em seguida retire as cascas e
amasse-as ainda mornas. Não deixe
que fique grumos grandes, se necessário use a peneira e vá passando a
colher. Reserve até que esfrie.
Depois de fria, acrescente os ovos,
o óleo e sal a gosto, mas cuidado com a
quantidade pois ainda entrará o queijo,
misture bem. Acrescente o polvilho e
continue a misturar até que se junte

todos os ingredientes. Adicione o purê
de beterraba ou o espinafre e misture
novamente. Não é necessário sovar
demais, caso precise de mais umidade
na massa adicione o leite aos poucos.
A massa deve ter uma textura firme.
Adicione o queijo e misture devagar para que ele não suma na massa. Faça bolinhas e leve para assar
em forno pré aquecido a 200ºC até
que doure.

G E R A L

Revista Fotos & Festas comemora 18 anos
com festa no Automóvel Clube de MG
Da redação

M

Divulgação

antendo a elegância costumeira, a revista Fotos & Festas está prestes a completar
18 anos e, para celebrar a data, a comemoração já está marcada: é no dia 27,
terça-feira, deste mês à partir das 20h,
no Automóvel Clube de Minas Gerais.

O diretor e fotógrafo da publicação, Pedro Paulo Machado
de Sousa, conta que desde o décimo aniversário há sempre uma
festa. “Para este ano, a novidade
é que teremos um coquetel e
jantar que será servido em oito
porções. Queremos proporcionar
a melhor experiência para os
convidados”, disse.

Considerada a revista social
mais antiga de Belo Horizonte, a
Fotos & Festas já realizou a cobertura de diversos acontecimentos
da sociedade mineira, desde aniversários de pessoas importantes
a casamentos e festas de empresas
que são destaques no estado.
Para dimensionar o tamanho
de seu prestígio, a publicação já registrou 12 edições do Minas Trend,
maior evento de moda de Minas
Gerais. A cobertura é voltada para
os importantes acontecimentos
da feira, como a festa de abertura, desfiles diários e o salão de
negócios, composto por duzentas
marcas em stands.
A revista completa 117 edições, que são distribuídas gratuitamente para o leitor interessado
em se manter atualizado sobre
os acontecimentos na sociedade
mineira.

O

Data:
27 de agosto,
terça-feira
Horário: 20h

Bolsa Aprendiz

Local:
Automóvel Clube
de Minas Gerais
Av. Afonso Pena, 1394
Centro, Belo Horizonte

17 a 24 de agosto de 2019

Zema sanciona lei que aproxima
jovens do primeiro emprego

governador Romeu Zema
(Novo) sancionou a Lei
23.370/2019, que cria a
Bolsa Aprendiz em Minas
Gerais e coloca os adolescentes e jovens mineiros mais perto do primeiro
emprego. O deputado Tadeu Martins
Leite (MDB), que apresentou o projeto que deu origem à lei, comemora
essa nova chance para os quase
600 mil jovens mineiros que estão
desempregados no Estado.
“Apresentamos esse projeto
para ajudar os jovens a adquirirem a tão sonhada experiência
profissional e conquistarem uma
oportunidade no mercado de
trabalho. Dados do IBGE apontam
que mais de 26% dos jovens mineiros entre 18 e 24 anos estão fora
do mercado, números superiores
à média nacional”, explica.
Segundo Tadeu, em tempos
de desemprego em alta, a falta de
experiência faz com que os jovens
sejam os mais afetados pelo número reduzido de vagas, e a Bolsa
Aprendiz vai, justamente, incentivar as empresas a ocupar essas
vagas com adolescentes e jovens,
por meio de uma política séria e
eficiente de inserção de jovens no
mercado de trabalho.

18º aniversário
da Fotos & Festas

EDIÇÃO DO BRASIL

A Bolsa Aprendiz incentiva as
empresas mineiras a contratar
adolescentes e jovens de 16 a 20
anos, para atuar em suas atividades, em número equivalente a até
5% do seu quadro de funcionários,
para jornada de 4 horas de trabalho por dia, durante no máximo
doze meses. Neste período, eles
vão receber capacitação técnico-

Luiz Santana
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Deputado Tadeu Martins Leite apresentou o projeto
-profissional e o pagamento de
bolsa de meio salário mínimo.
As empresas que aderirem ao
Bolsa Aprendiz poderão descontar
em tributos o valor gasto na contratação. Para isso, basta que a
empresa se cadastre na Subsecretaria de Trabalho e Emprego, que
será responsável pela fiscalização
do cumprimento da lei.

Já os jovens, terão o acesso ao
primeiro emprego facilitado, vão receber formação técnica e adquirir experiência profissional. “Vamos criar oportunidade de inclusão social, geração
de renda e formação de mão de obra
qualificada. Uma solução simples
e barata para um problema que
afeta centenas de milhares de jovens
mineiros”, defende o deputado.

BAIXE AGORA

O aplicativo oficial 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.
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Alexandre Stehling

Após ter que abandonar casa, rapper
do Aglomerado da Serra pede ajuda
Leíse Costa
Era uma casa muito
engraçada. Até tinha
teto, mas, de estrutura
nada. Até que podia morar nela
ali, mas com muito peso pode até
cair. Era feita com muita pressa, na
beira do córrego. Sem nenhuma
intervia, o tempo passou, a casa
rachou. Saímos logo debaixo, nos
acuda, por favor”. Os versos são de
Claudinei Pereira de Souza, mais
conhecido como o rapper Bobnei.
Morador do bairro Novo São Lucas, no Aglomerado da Serra, o
compositor, que costuma afrontar
seus concorrentes no Duelo de MCs
da capital, agora escreve sobre os
desafios da sua própria realidade.
Há um ano, desde o começo de
uma obra no andar de cima da sua
residência, para construir mais dois
andares de forma irresponsável e
improvisada, Bob e sua família têm
lidado com a insegurança. O rapper
conta que morava no local desde
que começou a namorar com sua
esposa, há 12 anos. Eles compraram
o andar debaixo da moradia, até
que o antigo dono vendeu a parte
superior para uma outra pessoa.
“Assim que isso aconteceu, a obra
começou. O problema acontece
desde sempre, mas vem piorando
após as chuvas e com a chegada de
novas pessoas na região. Quando
mudamos para cá, pouca gente
morava aqui”, conta Bob.
Segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE),
que tem como base os dados

Rapper Bobnei com esposa e suas duas filhas
do Censo Demográfico 2010, o
Aglomerado da Serra, na região
Centro-sul de Belo Horizonte, é
formado por becos, vilas, ruelas e
muitas improvisações, que tomam
vida com cerca de 300 mil habitantes, em 87 mil domicílios de
169 vilas, favelas e assentamentos.  
Bob conta que tentou entrar
em um acordo com o novo proprietário. “Chegamos a conversar e o
alertamos. A princípio, teve muita
confusão, desentendimentos e até
polícia. Fomos parar nos mediado-

res de conflitos da comunidade”.
Mesmo com as intervenções, não
houve resultado. “O dono chama
um cara que trabalha dois dias e
para, aí vem outro e trabalha mais
um dia. Mas, a maioria das pessoas
que ele contrata para obra são as
que ficam por aqui na rua, bebendo o dia todo, gente que não tem
conhecimento do assunto”, diz.
Segundo o rapper, a Defesa
Civil de Belo Horizonte e a Companhia Urbanizadora e de Habitação
de Belo Horizonte (Urbel) foram

TRAGA SEU EVENTO PARA O

EXPOMINAS BH

O Brasil e o mundo
se encontram aqui.

Infraestrutura inteligente e
flexível para realizar com
sucesso feiras, exposições,
congressos, eventos
corporativos, culturais e
sociais.
Planejado dentro dos padrões
internacionais.
Espaços moduláveis e
multifuncionais.
Tudo o que você precisa para
que seu evento seja
memorável, está aqui!

O EXPOMINAS BH TEM A CARA DO SEU EVENTO!

expominasbh.com.br
(31) 3332-9906
expominasbh

expominasbh

acionadas, mas não deram a solução esperada, apesar de terem dito
que a estrutura era frágil.
A Assessoria de Comunicação
da Defesa Civil confirma que esteve
no local, mas que suas atribuições
não incluem laudo ou parecer,
apenas avaliação dos riscos. E, de
acordo com a ocorrência no imóvel
“verificaram-se fissuras verticais nas
paredes do quarto, trincas em duas
vigotas e danos nos tijolos cerâmicos
da laje da sala, além de sons cavos
(ecos) no piso do banheiro; anoma-

lias construtivas, como falhas de concretagem em elementos estruturais
da obra que, aparentemente, não
dispõe de nenhum acompanhamento técnico”. Segundo o órgão, os
moradores foram orientados sobre
os riscos e a monitorarem a evolução das patologias. Além disso, foi
relatado que a ocorrência foi encaminhada para a Urbel, responsável
pelas obras em andamento. Porém,
até a publicação desta matéria, o
órgão não respondeu ao contato
da reportagem.

Mesmo com o imóvel não
tendo sido interditado pela Defesa
Civil, Bob, que mora com a esposa
e suas duas filhas, decidiu não
arriscar e foi morar de favor na
casa de amigos. Recentemente, a
família conseguiu a doação de um
terreno de 6m² para construir sua
nova casa. “Nós, na favela, não
temos escrituras, pois somos considerados invasores. Não vai rolar
de processar, então, o que mais
nos importa é seguir a vida, já
passamos raiva demais e muito
desgaste”, conta.
Para isso, foi dada a largada à campanha “Casa nova do
Bob”, com objetivo de arrecadar
R$31.200. Até o momento da
publicação, a plataforma contava
com R$510 de doação, o equivalente a 2% da meta. “Aprendi
durante 5 anos no meio cultural
que nunca é tarde para um novo
recomeço. Talvez não seja a minha
vez de estar no lugar, então é preciso ceder e deixa-lo ser ocupado
por outros. Tenho do meu lado a
melhor mulher do mundo. É por
isso que tenho fé e esperança
que vai acontecer um milagre”,
profetiza o rapper.

Quer ajudar o Bob
e sua família?
Para acessar a tabela de
custos de toda a obra e doar
qualquer quantidade, visite:
https://evoe.cc/bobcasanova
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Para professores, diário escolar digital fracassou
10

17 a 24 de agosto de 2019

erro de acesso a todo momento. E
o aplicativo para celular consegue ser
pior ainda!”, disse o docente.
O professor Marcos Rogério,
de Ipatinga (Vale do Aço), leciona
filosofia e sociologia em 30 turmas
diferentes, tem que abrir um arquivo
para cada aula, em cada turma,
e preencher 30 diários. “Além de
toda a lentidão, alguns dados simplesmente desaparecem e notas
vêm somadas de maneira errada”,
lamentou. Ele contou que, em sua
escola, tiveram que aprender a fazer planilha de Excel, para lançar ali
os dados e se resguardar, em caso de
questionamentos dos pais de alunos.

Willian Dias

Professores têm que comprar
pacotes de dados e usar sua própria
internet para acessar o Diário Escolar
Digital (DED), passam madrugadas
acordados, tentando lançar frequência e notas dos alunos, muitas
vezes, sem sucesso. Sem um sistema
adequado e sem conectividade nas
escolas, eles enfrentam lentidão
e erros constantes na plataforma,
sofrem pressões para cumprimento
de prazos e podem até perder o
emprego, no caso dos designados.
Esse é o resumo das reclamações
trazidas pelos professores de diversas
partes de Minas Gerais à audiência
pública da Comissão de Educação,
Ciência e Tecnologia da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG),
no dia 12. Para os professores, a
tentativa de modernizar o trabalho
nas escolas estaduais com o uso do
DED fracassou totalmente.
Segundo os relatos, o diário
digital, implantado na rede estadual
de ensino em 2017, não funciona e
tem sido mais um fator de estresse e
de adoecimento dos professores públicos. A burocracia e o tempo gasto
com os problemas técnicos estariam
sobrecarregando ainda mais os
docentes.
A presidente da comissão, deputada Beatriz Cerqueira (PT), informou
que será produzido um relatório,
para ser encaminhado à Secretaria
de Estado da Educação (SEE), com as
principais reclamações trazidas pelos
professores sobre o diário escolar
digital. Ela também afirmou que
apresentará um requerimento para
que a comissão visite a secretária de
Estado, Julia Sant´Anna, para entregar as demandas pessoalmente a ela.
Para Adriano José de Paula, professor da rede estadual em Ribeirão
das Neves (RMBH), o diário escolar
eletrônico só gera tumulto e problemas nas escolas. “A plataforma
não funciona, fica fora do ar ou em
manutenção constantemente, dá
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Desmonte
Alguns dos professores presentes
à audiência acreditam que o não
investimento para melhorar o diário digital, até hoje, atende a uma
estratégia de desmonte da educação
pública. “A quem interessa que esse
diário seja tão ruim?! É para depois
dizer que nada na escola pública
funciona, que tem que privatizar
mesmo!”, afirmou Marcos Rogério.
Na opinião do deputado Professor
Cleiton (DC), autor do requerimento de
deu origem à audiência, juntamente
com a deputada Beatriz Cerqueira, Minas Gerais está na contramão, uma
vez que a corrente mundial, para
melhorar o ensino, é a desburocratização do trabalho do professor.
“O docente precisa ter mais tempo para pensar a prática pedagógica
em sala, para ler, se capacitar. Não
pode perder tanto tempo preenchendo planilhas e lutando com internet
que não funciona”, ponderou. Como
exemplo de boa prática, o deputado
citou o Estado do Tocantins, onde o
governo implantou um sistema de
diário digital, mas deu um tablet
para cada professor, com sistema
de wi-fi de boa qualidade, para que
ele possa usar a ferramenta.

Professor Cleiton, Beatriz Cerqueira e Ulysses Gomes
Notificações

de trabalho que têm sido dadas
aos docentes”, afirmou Denise
Romano.
A advogada e professora de
Direito Público da UFMG, Maria
Tereza Fonseca Dias, confirmou
que, do ponto de vista legal, as
pressões e o constrangimento a que
os professores da rede estadual têm
sido submetidos por causa do diário
digital podem ser classificados como
assédio moral.
A representante da Secretaria
de Educação, Simone Emerick, coordenadora do Sistema Mineiro de
Administração Escolar, não conseguiu responder a todas as questões
apresentadas durante a audiência,
mas afirmou que o diário digital

A coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores na
Educação (Sind-Ute), Denise de Paula Romano, afirmou que a entidade
tem recebido várias denúncias de
professores que têm sido constrangidos e expostos, injustamente, tendo
seus nomes afixados no mural da
escola, em uma lista de “devedores
do diário preenchido”.
Ela acredita que o diário tem
sido utilizado como instrumento de
pressão e assédio dos profissionais
e informou que no site da entidade
há um formulário para registros
de problemas referentes ao diário
eletrônico. “O nível de cobrança
é muito superior às condições

Estabelecimentos são
notificados em Juiz de Fora
deverão se adequar acusticamente, impedindo a propagação para
seu exterior em limites superiores
ao previsto na legislação própria.
De acordo com a lei, também é vedada a utilização de amplificadores
de som ou de qualquer aparelho
que produza som ou ruído nas vias
públicas ou voltadas para ela, sem
a devida autorização da Prefeitura
de Juiz de Fora (PJF). Caso os
comerciantes insistam na prática,
o estabelecimento poderá ser autuado, e o equipamento utilizado
poderá ser apreendido

Continuidade
A Semaur deu continuidade à
operação “A cidade é para todos”,
no dia 12, com a intenção de inibir
a prática do comércio ilegal nas
ruas centrais, e também para

é que, enquanto o sistema não
estiver funcionando bem, enquanto
todas as escolas não tiverem conectividade adequada, que os prazos
de preenchimento do diário sejam
repactuados e que não sejam feitas
listas de professores devedores do
diário.
Beatriz lamentou o fato de que,
até agora, o diálogo entre as entidades sindicais e a Secretaria de
Estado não tenha sido suficiente
para resolver os problemas do diário eletrônico. Ela também vai
questionar o governo do Estado,
por meio de requerimento, sobre os
custos de manutenção do sistema e
sobre quais correções já estão sendo
implementadas.

CINEMARK MANIA
O PROGRAMA DE VANTAGENS MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.

garantir a desobstrução das vias,
de modo a possibilitar mais acessibilidade, mobilidade e segurança
aos pedestres. Serão verificados e
orientados os ambulantes regularizados e o comércio formal.
Trinta e seis fiscais e quatro
servidores do Dfau ocuparam de
modo ostensivo as ruas do Centro
da cidade junto com 26 guardas
municipais e reforço da Polícia Militar (PM). As atividades previamente
programadas acontecem das 7 às 18
horas, abrangendo o quadrilátero
central da cidade, que engloba desde a Avenida Barão do Rio Branco
até a Avenida Getúlio Vargas, e da
Avenida Presidente Itamar Franco
até a Rua São Sebastião.
“A cidade é para todos” acontecerá novamente, no entanto,
ainda sem data definida pela
Semaur.

CO M P R E U M I N G R E S SO
E GANHE UM ÁLBUM
DE FIGURINHAS.

Carlos Mendonça/PJF

Já chega a aproximadamente
100 o número de estabelecimentos
notificados no Centro da cidade
para que façam adequação acerca da sonorização utilizada para
realização de propaganda. As
notificações estão sendo realizadas
pela Secretaria de Meio Ambiente
e Ordenamento Urbano (Semaur),
por meio do Departamento de
Fiscalização Ambiental e Urbana
(Dfau), durante este mês. A ação
integra a operação “A cidade
é para todos”, conduzida pela
Semaur desde o mês passado,
que possui caráter preventivo
e tem, como um dos objetivos,
demonstrar para a população a
importância da organização do
ambiente urbano.
O Código de Posturas Municipais determina que estabelecimentos que produzam som ou ruído

é uma ferramenta em constante
construção e garantiu que a equipe
da Prodemge, empresa responsável pelo desenvolvimento da
plataforma, está trabalhando para
oferecer um sistema melhor para os
professores.
Segundo ela, os erros estão sendo corrigidos o tempo, de consulta
e de processamento de dados no
Diário Escolar Digital já diminuiu, e a
migração de dados será mais rápida
daqui por diante. Ainda de acordo
com a representante da secretaria,
um aplicativo para celular, reformulado, será entregue em breve aos
professores.
Uma das demandas apresentadas pela deputada Beatriz Cerqueira

ADQUIRA JÁ O
S E U C A RT Ã O
NAS BILHETERIAS.

PARA RESGATAR O BRINDE, É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE UM INGRESSO. PROMOÇÃO VÁLIDA POR PERÍODO INDETERMINADO OU ATÉ QUANDO DURAREM OS ESTOQUES.
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. PROMOÇÃO EXCLUSIVA PARA MEMBROS CINEMARK MANIA. ACESSE O REGULAMENTO EM CINEMARK.COM.BR/CINEMARK-MANIA E SAIBA MAIS.
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Prefeitura anuncia criação de parque
na região Leste de Montes Claros

11

Fábio Marçal

QUEM SABE, SABE

Advogado & Jornalista

PAU LO C E SA R P E D R O SA
CANAL ABERTO

Humberto Souto: “Administração implantou a ética
e a transparência e usa o dinheiro do povo de forma honesta”
Conforme o secretário municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano, Guilherme
Guimarães Oliveira, a administração tem o objetivo de cuidar das
pessoas e, por isso, vem preservando e ampliando as áreas verdes da cidade, criando, inclusive,
espaços multiuso, como é o caso
do parque.
Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Paulo
Ribeiro, a prefeitura de Montes
Claros vem melhorando a qualidade de vida da população com
a criação de vários espaços verdes, além de manter e revitalizar
os atuais, destinados ao lazer e
entretenimento da comunidade
e, assim, promover saúde, ao

invés de apenas cuidar de doenças. Segundo ele, Montes Claros
tinha menos de 3m quadrados
de área verde por habitante, e
uma das metas da atual administração é que a cidade tenha,
ao menos, 12m quadrados por
habitante, conforme recomenda a Organizações das Nações
Unidas (ONU).
De acordo com o prefeito Humberto Souto, o povo de Montes
Claros está vivendo com mais qualidade de vida porque o respeito
com as pessoas é a tônica da administração, que implantou a ética
e a transparência e usa o dinheiro
do povo de forma honesta, fazendo uma cidade mais humanizada
e, consequentemente um lugar
melhor para se viver.

Alexandre Kalil visita obra
entregue à população em BH

escadas nas proximidades da Rua
Reis de Abreu. O projeto teve como
objetivo melhorar o sistema de
circulação na Vila Sumaré, criando
maior acessibilidade e facilitando
o tráfego de veículos e pedestres.
Além da urbanização de becos e
ruas, que incluiu 675 m² de asfalto,
e da melhoria dos acessos dentro da
vila, a obra trouxe outras conquistas
importantes para os moradores,
como a instalação de sistema de
drenagem, com 68 metros de rede tubular, e a implantação de 153 metros
de rede de esgoto. Também foram
construídos uma rotatória, passeios,
escadaria, banco e canteiro com
plantio de grama, árvores e arbustos.
Nas proximidades da rua Reis
de Abreu, foram construídos muros
de arrimo e de gabião, proteção da
encosta em concreto, canaleta de

Novas turmas do curso de manipulação de alimentos
O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo
Horizonte (SINDHORB), em parceria
com a Associação Mineira de Bares e
Restaurantes, Hotéis e Lanchonetes
(Amibar) e com a Alimentum Con-

sultoria, está recebendo inscrições
para mais um curso na área de
manipulação de alimentos, exigido
pela ANVISA. O curso será do dia 19
a 23 de agosto, das 15h às 19h. Com
valor de R$180 para não associado e

R$ 150 para associado. As aulas serão
na Avenida Brasil, 510, 4º andar. As
inscrições poderão ser feitas pelo
site do sindicato www.sindhorb.org.br.
No final do curso os alunos receberão
um certificado de conclusão.

Acidentes com cerol e linha chilena
Encontra-se em fase final o
Projeto de Lei 329/17, de autoria do vereador Álvaro Damião
(DEM), que pretende proibir, em
Belo Horizonte, a fabricação, armazenamento, comercialização,
transporte, distribuição, manipulação e utilização de cerol, linha
chilena ou qualquer material

cortante utilizado para empinar
papagaios, pipas ou similares.
As multas variam de R$ 500 a R$
1.000, além das penalidades, e
o estabelecimento comercial que
descumprir a norma terá a suspensão do alvará de localização
e, em caso de reincidência, pode
perdê-lo. Segundo a Fundação

Hospitalar do Estado (Fhemig),
nesse ano, 23 pessoas já foram
atendidas por ferimentos causados por alguma linha no Hospital
João XXIII. É preciso uma maior
fiscalização e punições mais
severas para os que vendem e
aqueles que usam esse material.
(Fonte: CMBH)

Avaliação dos aeroportos
brasileiros é a melhor desde 2013
Amira Hissa

A Prefeitura de Belo Horizonte
(PBH), por meio da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura
e da Companhia Urbanizadora e
de Habitação de Belo Horizonte
(Urbel), entregou à comunidade da
Vila Sumaré, na regional Noroeste,
obras escolhidas pelos moradores
no Orçamento Participativo.
No dia 10, o prefeito Alexandre
Kalil, acompanhado da primeira-dama Ana Laender, do vice-prefeito
Paulo Lamac e do secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Josué
Valadão, visitou as intervenções
feitas pela PBH na Vila Sumaré.
No início de 2017, havia cerca de
450 obras previstas no Orçamento
Participativo, mas que se encontravam paradas ou não inicializadas em
diversas regiões de Belo Horizonte.
Do primeiro semestre de 2017 até
agora, a administração municipal retomou mais de 300 desses projetos
escolhidos pela população.   
As intervenções na Vila Sumaré
foram inseridas no Orçamento
Participativo em 2009 e tiveram
início em julho de 2018. O empreendimento, que foi entregue aos
moradores em junho deste ano, incluiu a urbanização e o alargamento
do trecho que liga as ruas Ipanema,
Granito e Açucena, além da construção de um muro de contenção e

Belo exemplo na política. Mas, infelizmente,
não é no Brasil. O presidente do parlamento da
Polônia, país do leste da Europa, Marek Kuchcinski, renunciou ao cargo há alguns dias, após
a imprensa local ter noticiado que ele e parte da
família usaram aviões do governo para viagens
pessoais. Ele explicou que nunca contrariou a lei
e justificou o uso frequente de aviões do governo
com a intenção de conhecer a realidade das
pequenas localidades polonesas afastadas da
capital, Varsóvia. Mas preferiu renunciar, já que
a opinião pública avaliou negativamente o seu
comportamento. No Brasil, os parlamentares
deveriam respeitar aquele que o elegeu e renunciar ao cargo quando comete irregularidades
que são comprovadas legalmente. Mas isso
não acontece porque uma parcela dos políticos
só pensa em desviar verbas públicas para seus
próprios interesses, ao contrário de muitos países,
onde a população está acima de qualquer coisa
e os serviços públicos funcionam com qualidade.

drenagem, escadas e passeios, revegetação e adequação da rede de
esgoto. Essas intervenções tiveram
o custo de R$ 625,1 mil.

Creche
Além das intervenções feitas
pela PBH, o prefeito Alexandre Kalil
também visitou a Creche Comunitária da Vila Sumaré, hoje denominada Centro Infantil Sumaré.
“Com o apoio e o investimento
da Prefeitura de Belo Horizonte,
por meio de um convênio com a
Secretaria Municipal de Educação,
a creche passou de um espaço que
comportava apenas 15 crianças com
uma infra-instrutura precária para um
espaço que hoje oferece atendimento
a 180 crianças, com idades entre 0 e
5 anos”, destacou o prefeito.

Pela primeira vez nos últimos seis anos, os
20 principais aeroportos brasileiros receberam,
entre os meses de abril e junho, notas acima de
4 pelos passageiros, em uma escala de avaliação
que vai até 5. Os dados fazem parte da Pesquisa
de Satisfação do Passageiro e de Desempenho
Aeroportuário, realizada pelo Ministério da Infraestrutura. Hospitalidade ocupa o primeiro lugar
com 97,9%, seguido dos alojamentos (96,7%),
da gastronomia (95,9%) e dos restaurantes com
95,8%. Segundo o Ministério da Infraestrutura,
o percentual de satisfação dos passageiros vem
aumentando desde 2013. No primeiro trimestre
daquele ano, 69% dos viajantes avaliavam os
aeroportos como bons ou muito bons. Hoje, 90%
dos usuários estão satisfeitos ou muito satisfeito.

Jamil Marcos

O prefeito de Montes Claros,
Humberto Souto, anunciou a
construção do Parque Belvedere,
que será criado na região leste
da cidade, com 94m² de área. O
local será rodeado por uma pista
de caminhada com 1.335m de
extensão. Além do circuito, haverá
praça de eventos; academia ao ar
livre; iluminação moderna; playground, obras de arte e uma lagoa
com 17.479m²   de espelho d’água.
O Parque Belvedere é uma
parceria entre o município e a
construtora Albatroz, como forma
de compensação ambiental, uma
vez que a empresa fará um empreendimento imobiliário na região. O
prazo de entrega do parque é de
120 dias, com um investimento de
R$ 1,5 milhão.

Belo Horizonte poderá ter desabastecimento
de água em 2020. O secretário estadual de Infraestrutura e Mobilidade, Marco Aurélio Barcelos,
confirmou, recentemente, a possibilidade de
desabastecimento de água na Região Metropolitana a partir de junho de 2020. Segundo ele, a
preocupação é com o prazo final para a entrega
das obras da nova captação no Rio Paraopeba. O
cronograma está sendo realizado de forma regular,
mas, se o volume de chuvas for igual ao período
de 2014/2015, poderemos ter dificuldades entre
junho e setembro de 2020 e, consequentemente,
racionamento de água em Belo Horizonte. Vale
ressaltar que, além dos problemas enfrentados na
captação do Paraopeba, o Rio das Velhas também
enfrenta riscos caso haja rompimento de novas
barragens. Se isso acontecer, a capital mineira terá
água para 6 a 8 horas de abastecimento. É rezar
para que tenhamos um volume de chuva em nível
suficiente para encher os reservatórios, porque viver
sem água vai ser difícil.

Professor e
advogado
tributarista da
UFMG e UFRJ,
Sacha Calmon
em almoço no
Automóvel Clube
Minas Gerais

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.
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Divulgação

Conheça o spinning, modalidade aeróbica
feita em cima de uma bike estacionária
Saindo do sedentarismo

eu ter muita crise de enxaqueca,
isso também diminuiu consideravelmente”.
A especialista adiciona que,
de fato, é comum uma pessoa sedentária optar pelo spinning como
primeiro contato com a atividade
física. “É uma atividade grupal,
com música, divertida. E acaba auxiliando para que ela permaneça
na academia. A modalidade tem
momentos de diversão, socialização, tudo isso respeitando o limite
do iniciante e de cada pessoa que
está ali praticando”.
Para quem já pratica há algum
tempo, a dica é aliar o spinning
com outras práticas. “Isso para
que aconteça um equilíbrio. Se a
pessoa faz a musculação junto, ela
vai ter um resultado balanceado e
melhor. O ideal é mesclar a modalidade com outra, de preferência
musculação”, acrescenta Fabiane.

A proposta do spinning atraiu a
secretária executiva Luana Ambrogi. Ela buscava uma modalidade
para introduzir a atividade física
em sua vida, quando uma amiga
indicou as aulas. “Ela disse que era
muito animado e que eu ia adorar,
pois não é algo que faz a gente
cair na rotina. No começo pensei
que seria muito puxado, mas o
professor foi muito atencioso e
ritmo era de acordo com o que eu
conseguia”.
Agora, com quase 1 ano praticando, ela não pretende parar tão
cedo. “Depois de uns dois meses
eu já conseguia notar a diferença.
Minha energia era outra e meu
ânimo também. Além disso, meu
apetite mudou, meu sono está
mais regulado. Uma coisa que me
incomodava muito era o fato de

Onde praticar
Bodytech Ponteio
Rodovia, BR-356, 2500 – Santa Lúcia

Atividade é democrática e pode ser feita por qualquer pessoa

J

Nat Macedo

á se imaginou pedalando
por terrenos planos e também por montanhas sem
nem sair do lugar? Pois é,
essa a proposta do spinning, modalidade aeróbica que é feita em sala
de aula e em cima de uma bicicleta
estacionária. A atividade promete
suar a camisa de seus praticantes
e é considerada democrática por

especialistas,pois com liberação
médica, qualquer um pode fazer
independentemente da idade.
A professora de spinning da
Bodytech Ponteio, Fabiane Machado, diz que a aula é muito animada
e isso é um diferencial. “A gente
utiliza música para deixar a prática
mais motivante e fazemos a simulação de terrenos de ciclismos, como
montanhas e terra plana, para a
pessoa ter uma experiência real,
como se estivesse fora da sala”.

Ela adiciona que a modalidade
traz incontáveis benefícios ao corpo. “Ajuda na queima de calorias,
reduz o colesterol, fortalece os
músculos de membros inferiores,
reforça o sistema cardiovascular
e respiratório, diminui a pressão
arterial, melhora a distribuição
sanguínea, tonifica pernas e glúteos, tem baixa possibilidade de
lesão, além de aumentar os níveis
de serotonina do corpo, o que traz
uma sensação de bem estar”.

A prática não tem nenhuma
contraindicação, mas Fabiane
reforça que a pessoa deve fazer
uma avaliação física e consultar
um médico antes de começar as
aulas. “Isso vale para qualquer
modalidade. No caso do spinning, o principal requisito é estar
com boa saúde. Não existe idade
mínima também, pode ser feito
por qualquer pessoa, desde que
a bike esteja ajustada de acordo
com quem a está usando”.
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Suplementação proteica:
quais os tipos e diferenças?

M

uito usado por atletas e
frequentadores de academia, a proteína se tornou
figurinha garantida nas dietas dessas pessoas. Mas, você sabe para
que ela serve e qual sua função
no organismo? As proteínas são
nutrientes que exercem várias atividades nas células do corpo humano. Elas constituem a estrutura dos
tecidos (isso inclui os músculos),
além de atuar nas funções metabólicas e reguladoras, ajudando no
transporte do oxigênio e gorduras
pelo sangue e assimilando nutrientes pelo organismo.
Apesar de estar disponível
em alimentos de origem animal,
como leite, queijos, iogurtes,
carnes e ovos, a substância pode
ser ingerida através da suplementação, caso seja detectado junto
ao médico ou nutricionista, a necessidade de um consumo maior
de proteína.
Uma das formas mais conhecidas de suplementar a proteína é
através do uso do Whey Protein.
Esse produto, famoso entre os
atletas e adeptos de atividade
física, nada mais é do que um
suplemento proteico comumente
feito a base da proteína do soro
do leite. Sua composição também
é rica em aminoácidos, como glu-

tamina, arginina e BCAA. Sendo
assim, sua função não se restringe
apenas ao ganho de massa muscular, mas também a vários outros
benefícios à saúde.
Com o aumento da procura
pela suplementação proteica, foi
surgindo várias opções no mercado. Atualmente, os quatro tipos
de Whey Protein encontrados nas
lojas de suplementos e farmácias.
São eles: concentrado, isolado,
hidrolisado e blend. Para cada
tipo, há uma indicação, portanto, é
imprescindível a consulta com um
profissional capacitado, que possa
indicar o que melhor se adequa a
cada necessidade e dieta.
O primeiro (concentrado)
possui essa nomenclatura, pois
é menos processado. Ele contém
menos lactose e gordura, então
tende a ser maior em calorias por
porção. O que não é necessariamente ruim, já que ele pode se
encaixar na dieta, dependendo do
objetivo traçado e horário de uso.
Enquanto o isolado passa por um
processo de filtração, que o deixa
com cerca de 90% de proteína.
Ele possui maior nível de pureza,
sendo que a lactose e gordura
foram praticamente dizimadas.
Isso significa que você pode obter
30g de proteína em cerca de 120

a 130 cals. Apesar de possui baixo
teor calórico, é sempre bom ficar
atendo a quantidade de sódio,
para evitar a retenção hídrica.
Já o hidrolisado, por passar por
processo de hidrólise que consiste
na quebra das proteínas em tamanhos menores, é melhor digerido e
mais rapidamente absorvido pelo
organismo. Ainda é discutido se
isso faz diferença significativa em
um adulto saudável, mas esse tipo
de Whey Protein é bastante usado
para suplementos de proteína
médica e em fórmula de bebê.
Levando em consideração o custo
benefício, essa opção é relativamente mais cara.
O blend, muitas vezes tendo
como fonte proteica principal o
próprio Whey, tem proteínas de
absorção mais rápidas e a caseína de lenta absorção. Esse tipo é
capaz de manter um bom nível de
proteínas por mais tempo, aumentando o período de anabolismo.
Apesar de serem muitas as
opções, não é muito difícil entender que cada uma possui sua
característica própria e se adequa
melhor a tipos diferentes de dietas. Portanto, antes de consumir
qualquer suplemento nutricional,
procure orientação de um médico
especializado.
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