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Aleitamento materno 
diminui chances de câncer 
de mama e mortes infantis

Dados apontam que, a cada ano 
que a mulher amamenta, os riscos de 
contrair câncer de mama diminuem 
6%. Para a criança, o aleitamento 
materno também é benéfico, já que 
há uma queda de 13% nos índices de 
mortalidade infantil nos primeiros 5 
anos de vida. A pediatra Isabela Mi-
randa ressalta: “O leite da mãe tem 
todas as necessidades nutricionais e 
metabólicas para o bebê nos primeiros 
6 meses”.

BH é a terceira
cidade com mais
coworkings no Brasil

Os coworkings surgiram como 
alternativa para driblar a crise eco-
nômica. A prática de compartilhar 
o espaço de trabalho é uma boa 
forma de reduzir custos. O modelo 
de negócio é tendência no país e, 
de 2015 a 2018, movimentou mais 
de R$ 127 milhões. Belo Horizonte 
é a terceira cidade com mais escri-
tórios desse tipo no país.

15 milhões de pessoas
praticam zumba no mundo

Uma mistura de esporte e dança que traz muitos benefícios aos praticantes. Assim pode ser 
definida a zumba, modalidade que é praticada por cerca de 15 milhões de pessoas em 186 países 
ao redor do mundo. Corpo e mente são estimulados, o que fortalece a musculatura e melhora a 
saúde cardíaca.

consumo colaborativo
é adotado por 81% dos
brasileiros

Ex-prefeito de Lagoa Santa 
quer construir hospital no 
Vetor Norte

milhões de fAmintos e
tonelAdAs de desPerdício

A s  q u a s e  3 7 
m i l h õ e s  d e 
toneladas de 
alimentos jo-

gadas no lixo no Brasil, 
anualmente, seriam su-
ficientes para alimentar 
19 milhões de brasileiros. 
Contraditório é que, se-
gundo a Embrapa, há 13 
milhões de pessoas pas-
sando fome no país. Além 
disso, ocupamos a 10ª po-
sição no ranking de maior 
desperdício de comida e 
entre os produtos mais 
descartados estão o arroz 
(22%), carnes (20%), fei-
jão (16%) e frango (15%). 
O reaproveitamento de 
alimentos pode ser uma 
saída para os altos índices 
de desperdício.
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voto digital permitirá a
participação dos moradores 
no orçamento de Juiz de fora

Visando apoio em Brasília, Zema 
aposta em novo secretário de governo

Por meio de uma plataforma digital, a população de 
Juiz de Fora poderá, até o dia 15 de setembro, colaborar 
votando para definir o Orçamento Participativo de 2020. O 
projeto foi anunciado pelo prefeito Antônio Almas (PSDB). 
“Acredito que ouvir a população e garantir o envolvimento 
dos cidadãos é fundamental para que consigamos ter uma 
cidade melhor”, ressalta o prefeito.

Uma semana se passou e ainda não há uma expli-
cação concreta sobre os motivos que levaram Custódio 
Mattos (PSDB) a se afastar da Secretaria do Governo. 
Contudo, após a nomeação do deputado federal do 
Democratas Bilac Pinto (foto), especula-se que a troca 
foi feita pelo próprio governador Romeu Zema (Novo), 
visando maior apoio da bancada federal mineira nos 
próximos projetos. Isso porque o deputado é bem 
articulado em Brasília.Prefeito quer incentivar

a participação do povo
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E D I T O R I A L

estA entrevistA não vAi te deixAr rico
empreendedorismo

Mas vai te ajudar a identificar quem quer ganhar dinheiro te enganando

Você já passou por uma prateleira ou 
navegava pela internet quando teve a 
atenção fisgada por um título que pro-

metia a receita de como torná-lo milionário? 
Ou segue aquele influencer digital que jura 
que fez R$ 1 mil virar R$ 1 milhão? O segredo, 
normalmente, é um só: empreender uma 
ideia. Não há dúvidas sobre as potências do 
empreendedorismo, mas, antes de apostar 

tudo num sonho, é preciso saber diferenciar 
discursos superficiais e marketing pessoal de 
ações práticas para tirar um conceito do papel. 
Para isso, o edição do Brasil, conversou com 
o mentor por trás do perfil @StartupDaReal e 
autor do livro “Este livro não vai te deixar rico”.

leíse costa

A ideia do seu livro veio da sua experiência 
em empreender?

Tudo surgiu com os textos que eu já produzia 
sobre mitos do empreendedorismo. Grande parte 
deles já eram os mais lidos da plataforma Medium 
e tinham um grande engajamento. É impossível 
desvincular uma obra das experiências que o autor 
passou. Muito do que vivi está presente nas linhas 
do livro, mas tento não me embasar só na minha 
vivência. Todas as afirmações são justificadas com 
estatísticas, estudos e artigos científicos. É vital 
que o autor não leve sua bagagem pessoal como 
bússola para suas afirmações. Esse é, inclusive, 
um vício dos discursos de empreendedorismo que 
ataco no livro.  

Por que você não revela sua identidade? 

No começo, não existia nenhuma intenção 
de manter o anonimato. A ideia surgiu quando 
começaram algumas tentativas de ataques pes-
soais para rebater argumentações feitas pelo 
Twitter. Desde então optei pelo princípio de 
manter o anonimato como forma de preservar 
a discussão, focando sempre na validade dos 
argumentos e não atacando quem está fazendo 
a argumentação. 

seu título brinca com alguns best-sellers 
que prometem deixar as pessoas milioná-
rias comprando um livro de r$ 19,90. o que 
esses autores não contam?

A maioria deles usa uma simples receita: uma 
história de superação, normalmente pessoal ou de 
um grupo de pessoas influentes. Depois uma descri-
ção de ações que essas pessoas tomaram para sair 
de uma situação ruim e alcançarem sua fortuna. E 
assim, basta dizer que, se funcionou para eles, vai 
funcionar para você também. Toda essa visão vem 
de uma redução comum, transportando para o 

indivíduo a impressão de poder muito maior do que 
ele tem. Sejam hábitos positivos, mentalidade ou 
estratégias, esses livros ignoram que a realidade da 
maioria das pessoas é muito diferente. Pior ainda, 
negam que toda estrutura do mundo possui uma 
força muito maior na vida dos indivíduos que sua 
própria vontade. 

você pode citar exemplos de como realida-
des distintas afetam esse caminho na hora 
de empreender?

Alguém que nasceu pobre, por exemplo, pode 
levar, estatisticamente, em média 9 gerações para 
chegar na classe média. E isso não é uma questão 
de força de vontade e visão empreendedora ou 
mindset, é um grave problema estrutural. Falta de 
acesso à educação, cultura, experiências, oportuni-
dades de trabalho e tecnologia. Até mesmo a vida 
de um jovem pobre que, por meio de bolsa, estuda 
na mesma escola particular que uma criança rica, 
é extremamente desigual em oportunidades.  
Quando o jovem rico sai da escola, a mãe busca 
de carro, leva para almoçar, aula de inglês e treino 
de futebol. Neste meio tempo, o pobre gasta pelo 
menos 2 horas de ônibus para chegar em casa e, 
normalmente, ajuda a mãe, cuidando da limpeza, 
dos irmãos e da comida. 

no livro, você cita o “lado sujo do marke-
ting no empreendedorismo fitness”. o que 
é isso?

A mesma estratégia que descrevi acima é repetida 
no mundo fitness. Normalmente, alguém com barriga 
tanquinho, braços definidos e um belo sorriso vende 
a mensagem que é sempre de “funcionou comigo, 
é só seguir que funciona com você também”. Nova-
mente, ignorando toda individualidade e milhões de 
variáveis que fazem pessoas terem corpos diferentes. 
Essa comunicação é usada para vender livros, cursos, 
consultorias e suplementos. 

o que o leitor precisa saber para não ser 
enganado quando o assunto for ganhar 
dinheiro?

Existem dois princípios que devem ser nortea-
dores quando consumimos conteúdo sobre estes 
assuntos. O primeiro é que a realidade individual 
não pode ser ampliada como regra geral para o 
mundo. O que funcionou para mim, dificilmente, 
vai funcionar para os outros. É mais fácil que uma 
pessoa seja uma exceção do que uma regra. A 
segunda é saber identificar o viés de confirmação. 
Somos apresentados o tempo todo aos cases de 
sucesso e pessoas que “deram certo”. Dificilmente 
somos expostos aos que deram errado, faliram e 
perderam tudo. Mesmo o segundo sendo a regra 
geral.  Essa exposição exagerada ao positivo 
nos faz acreditar que tudo é mais fácil do que 
parece, porque todos exemplos que conhecemos 
funcionaram. 

quais são os meios mais recentes de como 
charlatões estão enganando pessoas?

As redes sociais potencializaram o alcance dos 
charlatões. Hoje qualquer pessoa com um cartão 
de crédito pode criar um anúncio e aparecer para 
centenas de milhares de pessoas. O que pode 
ser positivo para negócios legítimos, mas que 
é extremamente prejudicial quando falamos de 
charlatões. Um truque comum são as redes de 
pessoas vendendo influência. Um grupo se marca 
e segue criando uma câmara de eco, atribuindo 
autoridade entre eles mesmos, mas que a pessoa 
que acabou de chegar não é capaz de reconhe-
cer. Aí, basta fazer alguma promessa exagerada, 
posar na frente de uma piscina ou dentro de um 
carro importado. Isso tem sido feito para vender 
desde livros que são apenas cópias de textos da 
internet, até aplicações em criptomoedas, em 
que o responsável desaparece com o dinheiro 
dos investidores.  

como essas mentiras prejudicam aqueles 
que querem empreender?

A primeira é a clara exposição aos farsantes 
vendendo produtos que não possuem valor algum. 
A segunda é a disseminação de crenças falsas sobre 
a realidade do mundo dos negócios, fazendo pessoas 
investirem dinheiro de poupança, FGTS e venderem 
bens importantes para assumir riscos que desconhe-
cem. Muita gente acaba vendendo tudo para tentar 
empreender achando que “não tem como dar erra-
do”. Mas a verdade é que dar errado é o resultado 
comum. Os impactos disso na vida de quem arrisca 
são enormes. Desde conflitos familiares e problemas 
financeiros, até mesmo casos de suicídios de gente 
que não soube lidar com o resultado. 

o que o empreendedor iniciante precisa 
saber para começar? 

O objetivo do livro não é desencorajar, mesmo 
que esse seja um efeito colateral inevitável para 
quem aborda o empreendedorismo com otimismo 
exagerado. A única intenção é alertar para os riscos 
e dificuldades, ajudando que as pessoas decididas a 
enfrentar essas jornadas tenham consciência de onde 
estão entrando. O que o empreendedor iniciante pre-
cisa saber é que ele deve agir com extrema cautela 
e medir os riscos com frieza. A paixão pela ideia ou 
negócio só são bonitos até o primeiro real começar a 
sair do bolso, depois disso é colocar todos os números 
em perspectivas e testar bem cada passo antes de fazer 
apostas maiores.

cenário econômico 

Historicamente, o brasileiro sempre foi um otimista, mas está difícil 
manter essa confiança, afinal, a economia do país parece um eleva-
dor, sobe e desce intermitentemente para decepção de quem fica na 

expectativa de dias melhores. 
Aliás, já é hora de esquecer o slogan que diz que somos um país do futuro. 

Mesmo porque, de acordo com as estatísticas oficiais, o Brasil tem mais de 12 
milhões de desempregados e esse número é estarrecedor. 

É indiferente para o cidadão imaginar de onde vem a solução para esse 
cenário, o mais significativo é encontrar uma saída para as demandas relevan-
tes. Por enquanto o panorama continua sendo de mera expectativa, não se 
registra uma notícia esperançosa no horizonte e as medidas anunciadas por 
Brasília, especialmente por conta de reformas como a da Previdência, refletem 
uma transformação em médio e longo prazo. 

Infelizmente, não há como mencionar apenas um motivo para tamanho 
desalento, até porque, eles são inúmeros. Um deles é a falta de crescimento eco-
nômico, isso na cantilena do governo. Segundo os economistas, nós estamos 
vivendo uma economia tipo “voo de galinha”, ou seja, de pouca duração no ar. 

Uma pesquisa recente divulgada pelo Sebrae de Minas Gerais afiança que nos 
últimos 6 meses, as pequenas empresas garantiram 79% dos novos empregos 
no estado, com destaque para os setores de agropecuária, extração vegetal, caça 
e pesca, proporcionando um saldo de 27.601 vagas, seguido pelo segmento de 
serviços, mediante a contratação de 26.604 postos de trabalho. Esses números 
representam 80% de todas as contratações do setor no início de ano.  

Ainda de acordo com informações do Sebrae Minas, com base nos dados 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), o comércio em diversas regiões do estado, apre-
sentou números negativos em relação a abertura de novas vagas de trabalho. 
Prudentemente, essa fração da economia envolvendo os pequenos, micros e 
médios empresários funciona como uma espécie de termômetro. 

Quando existe um sustento mínimo, óbvio, surgem os resultados práticos 
em um universo de 823.956 micros e pequenos estabelecimentos, em todo 
o estado e que, durante todo o primeiro semestre deste ano, sustentaram a 
geração de empregos em Minas. Mas sozinhos, eles não têm capacidade de 
suportar a crise. 

Não é fácil a implementação de uma receita única para debelar esse dilema, 
contudo, podemos listar a falta de aporte de recursos públicos para o soergui-
mento de obras de infraestrutura e investimentos internacionais. Inclusive, é 
bom lembrar que a completa desindustrialização de Minas é um fator que só 
dificulta ainda mais a retomada do crescimento econômico mineiro.

sob o pseudônimo startup da real,
autor critica discursos superficiais do setor

que o presidente se parece com Johnny Bravo, “lá isso é”

Voltando um pouco no tempo, vale lem-
brar que o capitão presidente está certo 
ao se assumir como o mal-educado e 

grosseiro Johnny Bravo, um pitboy de desenho 
animado, patético e bronco. 

Fazendo blague, há quem diga que ele 
é a mistura de outros personagens fictícios, 
como a ignorante Magda (Marisa Orth) do “Sai 
de Baixo” e a Ofélia (interpretada por Sônia 
Mamede e depois Cláudia Rodrigues) que 
dizia com firmeza ao seu marido Fernandinho 
(Lúcio Mauro): “Só abro a boca quando tenho 
certeza”. Mas, vindo do presidente, deixa de 
ser humorístico quando ele faz questão de ser 
“boca suja”, ao usar palavras de baixo calão, 
falando mal de quase tudo e de todos que 
não dizem “amém” às suas crendices. Não só 
descrê dos índices oficiais do próprio governo 
ou se refere a um general (Luiz Rocha Paiva) 
como sendo melancia verde por fora, vermelho 
por dentro. Vai além!

Partidários de primeira hora são destra-
tados, porque não aceita nenhum tipo de 
crítica ou opinião contraria à sua. Cercado de 
puxa-sacos, assessores amedrontados e uma 
família onde fritar hambúrguer nos Estados 
Unidos significa ponto a favor para ser indicado 
embaixador sem nunca ter sido diplomata, 
mereceu a capa da edição do início deste mês 
da revista Isto É, que estampou sua foto com 
a frase “Por que não te calas?”, originalmente 
dita em 2007 pelo rei Juan Carlos, da Espanha, 
se referindo ao ex-presidente Hugo Chávez, da 
Venezuela.

Num medieval estilo militar, o presidente 
quer porque quer arranjar adversários, não 
importa quem. Assim, já não será surpresa se 
os alguns bons ministros que possui deixarem 
seus cargos mais rápido do que se pensa.

Seu partido político, o PSL, expulsou da 
legenda o deputado federal Alexandre Frota, 
que, decepcionado com a intenção do presi-
dente de nomear seu filho como embaixador 
nos Estados Unidos, lembrou que Eduardo 
Bolsonaro não tem nada de diplomático, haja 
visto ter aventado o fechamento do Supremo 
Tribunal Federal “por um cabo e um soldado”. 
Inquirido sobre a decisão do PSL, o presidente 
perguntou “quem é Alexandre Frota”, se 
esquecendo de que ex-ator era um de seus 
principais aliados. Sobre a possibilidade de não 
ser aprovada a indicação, disse que “o Senado 
pode barrar. Mas imagine que no dia seguinte 
eu demita o ministro das Relações Exteriores 
e coloque o meu filho. Ele não vai ser embai-
xador, ele vai comandar 200 embaixadores 
mundo afora. Alguém vai tirar o meu filho de 
lá? Hipocrisia de vocês”.

Na semana passada, sabendo de críticas 
do apresentador de TV Luciano Huck ao seu 
governo, o presidente foi taxativo se referindo 
à hipótese de ter sido usado financiamento 
subsidiado com de 3% a 4% do BNDES para 
comprar um avião: “Se Huck comprou jatinho, 
faz parte do caos. O bicho vai pegar a quem fica 
arrotando honestidade”.

À esquerda, o capitão não deixa um dia 
sem “chamar para briga”. Uma das últimas foi 
dizer que o PT botou no Brasil 10 mil cubanos 
fantasiados de médicos para fazer células de 
guerrilhas”. Argumentou: “Precisa ter prova 
disso daí? Acha que está escrito isso aí em 
algum lugar?”. Ou seja, ele pode acusar sem 
nenhuma prova.

Mundo afora, só poupa o ídolo, o contro-
verso presidente Donald Trump, que quer o seu 
filho lá, quem sabe para ensinar fritar ham-
búrguer na Casa Branca. Depois de ser contra 

o Acordo Climático de Paris, aceito por 195 
países, o nosso presidente demitiu o diretor do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 
por comprovar o aumento do desmatamento 
no Brasil. Até a Nasa se posicionou contra a 
atitude de Bolsonaro que, além disso, menos-
prezou a ajuda internacional para a proteção 
do ecossistema brasileiro. Em tom de deboche 
mandou “um recado para a senhora querida” 
(chanceler Angela Merkel) que suspendeu 80 
milhões de dólares para a Amazônia: “Pegue 
essa grana e refloreste a Alemanha, tá ok?”.  
Resultado da resposta mal-educada: no dia 
seguinte, também a Noruega interrompeu os 
recursos que envia para o Fundo Amazônia que 
tenta minorar o desmatamento.

O capitão-presidente já fala em abandonar 
o Mercosul, caso os “bandidos de esquerda”, 
ganhem a eleição de outubro na Argentina, 
país onde esteve recentemente pedindo votos 
para a reeleição de Mauricio Macri. O favorito 
Alberto Fernández retrucou o brasileiro, a quem 
taxou de “racista, misógino e violento” e até o 
nosso presidente da Câmara Federal, Rodrigo 
Maia (DEM), lamentou o posicionamento de 
Bolsonaro, dizendo que “independentemente 
de questões ideológicas, o Brasil não deve 
interferir nas eleições de outro país”.

Milhões dos eleitores do capitão-presi-
dente, votaram nele por serem contra o extre-
mismo da esquerda e corrupções envolvendo 
o governo do PT e políticos em geral. Ledo 
engano. Se queriam um remédio, foi produzido 
um antídoto não só violentamente extremista, 
como capaz de arregimentar inimigos até onde 
inicialmente só existiam apoiadores. Agindo 
de maneira esnobe e ditatorial, dividindo 
ainda mais o País, o agora presidente se revela 
totalmente despreparado.
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eujácio silva

Mais de R$ 5,5 milhões 
foram injetados na econo-
mia de Ipatinga. Trata-se do 
pagamento da prefeitura 
aos funcionários da ativa 
e aposentados referentes 
à recomposição e reajuste 
salarial, retroativo ao mês 
de janeiro deste ano. Com 
isso, a folha anual do funcio-
nalismo no município será 
elevada em mais de R$ 13 
milhões somente em 2019.

Embora a cidade ainda 
seja penalizada com reten-
ções de recursos devidos 
pelo Estado, que já somam 
R$ 137 milhões, está sendo 

pago aos servidores mu-
nicipais 3,43% relativos à 
inflação do ano anterior, 
com efeito retroativo a 1º de 
janeiro de 2019. E, a partir de 
1º de julho, um ganho real de 
1,07%. Os valores alcançam 
4,5% no total e beneficiarão 
servidores efetivos e aposen-
tados.

Há mais de 5 anos os 
funcionários públicos não 
têm ganho real nos salários. 
Quanto à recomposição, a 
última aconteceu em 2016; 
contudo, sem alcançar a 
inflação do ano anterior, que 
chegou a 11,27%.

Zema tem interesse em
ficar mais forte em Brasília

Ninguém soube explicar os motivos que 
culminaram com o imprevisto afastamento de 
Custódio Mattos da Secretaria de Governo. Uma 
linha de pensamento vinda de Brasília pode 
indicar que essa decisão do governador Romeu 
Zema (Novo) se deve ao fato dele precisar de 
boa performance política junto a bancada 
federal, especialmente, quando a Câmara 
Federal for votar a PEC, incluindo os estados e 
municípios na reforma da Previdência. 

O Palácio do Planalto teria prometido aju-
dar o governo do estado a sair da crise finan-
ceira desde que houvesse empenho de Zema, 
visando abarcar o maior número de apoio dos 
parlamentares mineiros, assim como o poder 
central que espera contar com o apoio de ou-
tros governadores do país durante a votação 
da referida matéria no plenário.        

Se essa especulação tem fundamento, 
está aí a justificativa para a nomeação do 
deputado federal do Democratas, Bilac Pinto, 
para a Secretaria de Governo. Ele, segundo 
consta, está com bom trânsito junto aos 
seus colegas mineiros e tem fácil acesso ao 
gabinete do presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM), o político mais prestigiado do 
Brasil, ultimamente. 

Bastidores da Assembleia

Segundo especialistas, a saída do Custódio 
Mattos irá refletir na sucessão municipal de 
sua cidade natal, Juiz de Fora, o quarto maior 
colégio eleitoral do estado. Atualmente, o 
município é comandado pelo tucano Antônio 
Almas, considerado um prefeito bem avaliado 
pela população local. Já outro tucano de alta 
plumagem, Marcos Pestana, assumiria uma 
vaga na Câmara, exatamente por conta da 
licença de Bilac Pinto.

Em Belo Horizonte, segundo sondagens, 
o agora ex-secretário Custódio não teve, ao 
longo de 8 meses, uma boa convivência com 
o denominado “grupo rígido” da Cidade 
Administrativa. Houve sempre a má vontade 
para com ele, advinda de membros do Parti-
do Novo, rixa iniciada desde a sua indicação. 
Agora, a coordenação política de Zema terá de 
juntar os cacos, resultantes dessa estabanada 
demissão. A bancada dos 7 parlamentares do 
PSDB está dividida.  

O primeiro vice-presidente da Casa, o 
tucano Antônio Carlos Arantes lembra que o 
seu colega de tucanato foi para o secretaria-
do por indicação do governador, não tendo 
sido, naquela oportunidade, chancelado 
pelo grupo. Agora, sua demissão, também 

foi uma decisão exclusiva de Zema. Segundo 
avalia o parlamentar, não haveria necessidade 
de comunicar o ocorrido aos deputados de 
partido, já que eles não tinham responsabi-
lidade pela indicação. Apesar disso, Arantes 
lamentou a saída e disse: “Ele é um homem 
sério, um político habilidoso e um mineiro 
exemplar”.  

Na prática, resta à coordenação política 
da Cidade Administrativa continuar fazendo 
contatos para tentar organizar a lista de de-
putados dispostos a continuarem apoiando o 
governo mineiro, principalmente nas votações 
de matérias essenciais e também nos temas 
polêmicos, como a reforma Fiscal do estado e 
a venda da Cemig e Copasa.  Aquele modelo 
de bancadas de apoio irrestrito aos atos do 
governo, dificilmente se constataria nesta atual 
administração, sobretudo agora, quando os 
parlamentares do PSDB estão ainda mais divi-
didos em relação à convivência com o Executivo.

deputado Antônio carlos Arantes é
vice-presidente da Assembleia

Prefeito Antônio Almas
está bem avaliado
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Alex de Freitas recebe projeto com 
estimativa de gerar 4 mil empregos

O prefeito de Contagem Alex de Freitas se 
reuniu no dia 19, com grupo de empreendedo-
res que apresentou plano de investimento com 
capacidade estimada para criar aproximada-
mente 4 mil empregos no município. Conforme 
um dos integrantes do grupo, Adriano Manetta, 
a intenção é dotar de infraestrutura necessária 
uma área nas proximidades da Avenida das 
Contendas, na região do Nacional, para atrair 
empresários com poder de investimento na 
criação de um polo de empresas, indústrias e 
novos negócios.

“Numa estimativa rasa, é alguma coisa 
perto de 4 mil empregos diretos que serão 
gerados”, frisou o representante do grupo, 
para quem as obras estruturantes deverão ser 
iniciadas no início do ano que vem. Manetta 
afirmou que, após tentativas frustradas com 
administrações anteriores, a gestão de Alex se 
mostrou receptiva para conhecer os detalhes 
do projeto. 

“A receptividade foi a melhor possível. 
Viemos apresentar para o prefeito um projeto 
conjunto da criação do Complexo Empresarial 
das Contendas. A intenção é a criação de uma 
nova área para desenvolvimento de empre-
endimentos, como galpões e indústrias. E, 
nesse sentido, é criar condições de logística, 
acessibilidade e facilidade de implantação para 
atrair esse tipo de investimento no município”, 
afirmou Manetta.

Segundo ele, o documento entregue ao 
prefeito contém as linhas gerais elaboradas em 
conjunto pelos proprietários dos terrenos. “Nós 

vamos viabilizar a infraestrutura, preparar 
os terrenos para receber as construções, os 
galpões ou as fábricas que vierem a ser cons-
truídas na região. A intenção é ter 500 mil 
metros quadrados de área construída”, disse 
o representante. 

Manetta revelou que conta com a parceria 
da prefeitura para o andamento e a conclusão 
do plano e, em um segundo momento, na 
captação de investidores e empresários para a 
região. “Não queremos empresas poluidoras, 
nem as que possam causar um grande impacto 
no trânsito da região. Queremos criar uma área 
que seja muito propícia a esse desenvolvimento 
consciente, mas evitando os erros dos quais ou-
tras áreas já foram alvo em Contagem”, avaliou.

O prefeito se prontificou a auxiliar os ide-
alizadores e reafirmou o compromisso de sua 
gestão com o progresso consistente e planejado 
de Contagem. “Vai ao encontro do pensamento 
que o município tem com o desenvolvimento 
sustentável. Da minha parte, só tenho a come-
morar. A região aguarda e precisa, há muito 
tempo, de investimentos. Contagem está no 
rumo certo e essa iniciativa vai gerar receita e 
postos de trabalho para o município”, afirmou

Participaram da reunião os secretários 
Paulo César Funghi (Governo), Sant Clair Terres 
(Desenvolvimento Econômico), Ivayr Soalheiro 
(Desenvolvimento Urbano e Habitação), além 
de João Batista dos Mares Guia (Obras e Ser-
viços Urbanos).

“da minha parte, só tenho a comemorar”
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Ipatinga paga recomposição
e reajuste salarial de servidos

Prefeito nardyello rocha
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democratas divididos?
Em Brasília, o presidente da Câmara Federal, rodrigo maia 

(DEM), tem colocado panos quentes em uma briga interna capaz 
de comprometer ainda mais a representação do Democratas em 
Minas. De um lado está o ex-presidente, carlos melles, e de outro 
o atual mandatário da sigla, o senador rodrigo Pacheco. Todavia, 
em breve, haverá eleição e a tendência é acentuar ainda mais 
essa divisão a ponto de comprometer o futuro do próprio partido.

vereadores de Bh
Dois nomes conhecidos podem disputar as eleições para 

vereador em Belo Horizonte. O primeiro é o secretário-geral 
do Ministério do Turismo, daniel nepomuceno, e o segundo 
é o atual vice-prefeito da capital, Paulo lamac (Rede). Ele, 
inclusive, estaria completamente sem espaço na atual gestão 
da PBH. A conferir...

tucanos fora do governo
“Depois da saída do então secretário de Governo de Minas, 

o tucano custódio mattos, pode ser que o líder de Zema (Novo) 
na Assembleia, luiz humberto, filiado ao PSDB, jogue a toa-
lha”. Esse é o comentário ouvido nos corredores da Assembleia. 
Política tem dessas coisas mesmo.

Político influente
Em Brasília e Belo Horizonte, comenta-se muito sobre 

a influência do deputado federal e comandante da Igreja 
Universal em Minas, gilberto Abramo (Republicanos). Aliás, 
o parlamentar tem sido consultado com frequência sobre à 
sucessão da capital e de Contagem.

Ajuda do setor público e privado 
“Sem investimentos pesados do setor público e privado, 

dificilmente acontecerá a diminuição da taxa de desemprego 
que, atualmente, passa dos 12 milhões de pessoas em todo o 
Brasil”. Opinião do economista e ex-diretor do Banco Central, 
André lara resende.

informações de Brasília
Um deputado que visita a sala de imprensa da Câmara 

Federal comenta sem reservas: “A lei contra o abuso de 
autoridades, votada pelo Congresso Nacional e prestes a ser 
avaliada pelo presidente da República, é uma pedra no sapato 
da Operação Lava Jato, que ficará enfraquecida”.

comentário único – Na verdade, o assunto foi parar no 
colo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) para vetar e sancionar 
o texto. Só que, neste intervalo, a pressão foi fortíssima, uns 
contra e outros a favor, naturalmente. 

contra os políticos
Muitas são as análises sobre a decisão da aprovação da lei 

contra abuso de autoridades. Na avaliação da jornalista natuza 
nery, os parlamentares temiam que, diante das denúncias 
contra os procuradores da Operação Lava Jato, haveria pos-
sibilidade de eles caminharem para uma rigidez como forma 
de revanche. “Aí os deputados desengavetaram o projeto e o 
votaram em ritmo acelerado para tentar amordaçar a justiça e 
as autoridades policiais”, disse a comentarista da Globo News. 

desemprego lá e cá
Quando se fala na elevada taxa de desemprego que ator-

menta a vida de milhões de brasileiros, logo vem o raciocínio 
de que ela é igual em todo o país. Mas, segundo análise do 
jornalista de economia João Borges, a falta de ocupação é 
mais perversa no Nordeste, onde chega a 17%, contra 8% no 
Sul, especialmente em Santa Catarina. 

reserva internacional
“É impossível levar o Brasil à falência, pois as reservas in-

ternacionais de US$ 388 bilhões do segmento financeiro têm 
plenas condições de atuarem para evitar a contaminação da 
economia do nosso país, caso haja uma especulação interna-
cional”, avaliam especialistas no assunto. 

crise da Argentina
Sobre os problemas internacionais, eis a opinião do 

empresário e ex-deputado federal por São Paulo, emerson 
Kapaz: “A sorte é que a terrível crise econômica da Argentina 
não atingiu o Brasil”.

Políticos complicados
Ainda com relação à lei de abuso de autoridades, o filósofo 

luiz felipe Pondé rememora: “Essa lei foi engendrada lá atrás 
por renan calheiros (MDB) e roberto requião (MDB). Ou 
seja, tem origem pra lá de duvidosa”, comenta o professor.

Problemas dos estados
Segundo o radar do governo federal, já são 7 os estados 

que não conseguem pagar as aposentadorias de seus fun-
cionários inativos em dia. Então, a ordem é trabalhar para a 
inclusão dos estados na reforma da Previdência, para evitar o 
verdadeiro caos nacional. Mas a assessoria política do Planalto 
tem primeiro que convencer os governadores do Nordeste a 
apoiarem a pauta. Mas, atualmente, eles estariam fazendo 
apenas jogo de cena. Cruz credo, gente! 

e os municípios?
As análises de todos os segmentos indicam uma enorme 

dificuldade para a inclusão dos estados na reforma da Pre-
vidência e ela é ainda maior para a inclusão também dos 
municípios. “Isso vai ser uma guerra”, aposta o comentarista 
merval Pereira.
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

Presidente dA câmArA de dirigentes loJistAs  
de Belo horiZonte (cdl/Bh)

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

loraynne Araujo

Bh sem água 
Sem meias palavras, o vereador irlan melo (PL) garante: “Se 

nada for feito no próximo ano, vai faltar água em Belo Horizonte 
e as mineradoras serão responsabilizadas. Porém, a situação ca-
rece de ser corrigida antecipadamente para evitar esse colapso”.

sucessão em nova lima
Políticos experientes garantem que o atual prefeito de 

Nova Lima vitor Penido (DEM), pelo fato de não ter condições 
perante a lei de ser candidato à reeleição, estaria jogando a 
toalha e não demonstrando interesse sequer de discutir a 
sua própria sucessão com os amigos e correligionários. Será? 

falta de cultura
“A população brasileira necessita ser mais desenvolvida 

para alçar voos mais altos. Para isso, precisa de estudar mais e 
adquirir mais conhecimento. Então, minha sugestão é valorizar 
os professores, contribuindo, assim, para melhorar o ensino 
básico das crianças, raiz de todo o esquema educacional”. 
Opinião do historiador leandro Karnal.

comentário em Brasília
Em frente à entrada da Câmara Federal tremulava uma 

bandeira nas mãos de um cidadão desconhecido com os 
seguintes dizeres: “A Operação Lava Jato é um patrimônio do 
país”. Claro, os petistas detestaram ler isso. 

só reformas
“Nos contatos que realizamos com os políticos em Brasília, 

o assunto preferido é a reforma da Previdência, Econômica e 
outras tantas mais. Temas extremamente cansativos”, avalia 
o jornalista merval Pereira.

deputado sumido 
Depois de deixar a presidência estadual do PSD, o deputado 

federal diego Andrade, por razões óbvias, sumiu do noticiário 
da imprensa tradicional. Tanto que seu prestígio para tentar 
galgar cargos mais importantes, como disputar a PBH, deve 
ter ficado sem data marcada. 

Andando de lado
Ao participar de um debate na TV Cultura, o cientista 

político e economista ricardo sennes avaliou o crescimento 
econômico brasileiro. Ele respirou fundo e respondeu: “Bem, 
por enquanto, é só promessa. E isso está acontecendo porque 
a nossa economia está muita fraca, ‘andando de lado’”. Eu, 
hein!?

venda da cemig
As informações indicando que, nos próximos dias, o projeto 

para venda da Cemig irá chegar à Assembleia deixou os mean-
dros da política mineira em pé de guerra. Esse é um assunto 
que irá movimentar quase todos os segmentos organizados 
da sociedade.

81% dos brasileiros estão dispostos a 
adotar práticas de consumo colaborativo

O s setores de comércio e serviços 
de Belo Horizonte vêm sofrendo 
nos últimos anos com medidas 
erradas na política econômica que 

causaram a grave e duradoura crise, que 
gera recessão, desemprego e fechamento 
de lojas. As consequências se espalham por 
toda a cidade, já que o comércio é o maior 
empregador e arrecadador de impostos da 
capital dos mineiros.

É triste andar pelas principais vias de nossa 
cidade e ver a quantidade de lojas fechadas e 
de placas de “vende-se”, “aluga-se” e “passa-
-se o ponto”. Esse é um problema econômico 
que está na origem de um drama humano 
que está acima das estatísticas.  

Mas, nos últimos meses, algumas boas 
notícias começaram a animar o comércio 
e a indicar uma superação da crise, como 
as reformas da Previdência e Tributária que 
avançam no Congresso, além de dados que 
apontam que, ainda timidamente, empregos 
e renda pararam de cair. 

A ação mais importante, contudo, é a 
Medida Provisória (MP) da Liberdade Econô-
mica, aprovada pelo Senado nesta semana e 
pronta para ser sancionada pelo presidente 
Jair Bolsonaro (PSL) para se transformar em 
lei. O projeto trará uma série de benefícios e 

facilidades para a sociedade e, especialmente, 
para comerciantes e lojistas. Entre os princi-
pais pontos da medida, estão a facilidade de 
abertura de pequenos negócios. 

A MP é fundamental para simplificar a 
atividade econômica, retomar o crescimento 
da economia e a geração de empregos, 
principalmente para os setores de comércio 
e serviços. É uma medida positiva para 
todos: empreendedores, consumidores e 
trabalhadores. Lamento que o Senado tenha 
comprometido a medida, ao retirar dela, 
sem justificativa concreta, a autorização do 
trabalho aos domingos e feriados.

Os grandes comerciantes vão se benefi-
ciar, mas quem sentirá mais rapidamente os 
efeitos serão os pequenos negócios. Barbei-
ros, costureiras, cozinheiros, cabeleireiros e 
manicures terão mais facilidade de abrir seus 
negócios legalmente, regularizando suas ati-
vidades, movimentando a economia, criando 
empregos e arrecadando empregos. 

Com a medida, o governo escuta, depois 
de muito tempo, as queixas do setor produ-
tivo pelo excesso de burocracia que emperra 
o ambiente de negócios. E ataca problemas 
centrais que dificultam a vida de comerciantes 
e empreendedores, como o excesso de alvarás 
e autorizações.

Estudo divulgado pela Secretaria de 
Política Econômica do Ministério da Econo-
mia aponta que a MP tem efeito potencial 
de aumentar o Produto Interno Bruto (PIB) 
per capita em 7% e o número de pessoas 
empregadas em 4% nos próximos 10 anos. 
Em Belo Horizonte, o efeito também será 
significativo, já que a cidade conta com 75 mil 
estabelecimentos comerciais, que empregam 
cerca de 1,1 milhão de pessoas. Quanto mais 
facilidades para esses comerciantes, melhor 
para a economia de toda a cidade.

A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL/BH) é uma defensora desse 
projeto. Em julho, promoveu um debate so-
bre o tema com a presença do secretário de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
do Ministério da Economia, Paulo Spencer 
Uebel. A entidade também atuou na mobili-
zação com os deputados de Minas e de outros 
estados para a aprovação da MP. 

É inegável que a MP da Liberdade Econô-
mica é parte de um processo virtuoso que tem 
tudo para recolocar a economia nos trilhos. É 
preciso ainda que os parlamentares aprovem 
as reformas da Previdência e Tributária e ou-
tros projetos de estímulo à economia. Essas 
são propostas essenciais para o Brasil que 
nós queremos.

uma medida para reanimar a economia

Pode-se dizer que, atualmente, há um con-
senso sobre os limites dos recursos que a 
natureza produz. Uma forma de preservar 

as riquezas que ainda estão disponíveis é reutilizar 
e consumir de maneira consciente, por meio de 
trocas e compartilhamento. Pensando nessa 
nova demanda, de acordo com levantamento 
realizado Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), em um ano, aumentou de 
68% para 81% o número de brasileiros que estão 
dispostos a adotar mais práticas de consumo co-
laborativo no seu dia a dia nos próximos 2 anos. 
E esse percentual se mantém próximo em todas 
as faixas etárias e classes sociais.

Segundo a pesquisa, 74% das pessoas 
ouvidas já utilizaram ao menos uma vez, ainda 
que sem frequência, alguma modalidade de 
consumo colaborativo. Para muitos, esse novo 
modelo é um caminho sem volta: 88% dos 
entrevistados acreditam que essas práticas 
vêm ganhando espaço na vida das pessoas. O 
educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, 
ressalta que essa mudança de paradigma está 
relacionada tanto às questões ambientais quan-
to à economia. “A economia compartilhada une 
dois propósitos, que é fazer o orçamento render 
e contribuir para um mundo melhor, a partir do 
uso racional de bens e serviços”.   

Essa mudança está sendo impulsionada, 
principalmente, pelas novas tecnologias. 
Para 85%, a internet e as redes sociais 
contribuem para o desenvol-
vimento de confiança entre 
os envolvidos nesse tipo de 
prática. “Atualmente exis-
tem várias pessoas que estão 
pensando nesses serviços de 
maneira estratégicas e em 
como melhorar a experiên-
cia do cliente. Então, isso 
ajuda a desenvolver e aprimorar o que está 
sendo prestado”. 

serviços

Ainda de acordo com o estudo, as moda-
lidades de consumo colaborativo com mais 
adeptos são as caronas para ir ao trabalho, 
faculdade, passeios ou viagem (42%), o aluguel 
de residências para curtas temporadas (38%), 
além do compartilhamento e da locação de 
roupas (33%). 

 Já as com maior potencial de utilização, 
ou seja, aquelas que os brasileiros mais 
reconhecem que poderiam experimentar 
no futuro, são o coworking (61%) - compar-
tilhamento do espaço físico de trabalho -, o 
aluguel ou troca de brinquedos (59%) e a 
hospedagem de animais de estimação na 
casa de terceiros (59%). 

No geral, 91% dos usuários se dizem satis-
feitos com as experiências de consumo, porém 
essa modalidade ainda esbarra na falta de 

confiança das pessoas e no 
medo de serem passados 
para trás (45%). Além disso, 
a falta de informação (43%), 
o perigo de lidar diretamente 
com pessoas estranhas (38%) 
e a ausência de garantias em 
caso de não cumprimento do 
acordo (33%) também são 

apontadas como barreiras. 
“O medo do desconhecido continua sendo um 

problema a ser superado na economia compartilha-
da, entretanto, assim como a tecnologia proporcio-
na a aproximação de pessoas, ela também vem se 
aprimorando no quesito segurança. Hoje, muitos 
sites e aplicativos já contam com filtro de reputação, 
que avalia tanto quem presta o serviço quanto o 
cliente, seguindo uma série de atributos como pon-
tualidade na devolução, cuidado na utilização, esta-
do de conservação e pagamento”, reitera Vignoli.

economia 

A engenheira Larissa Campos conta que o 
primeiro contato que teve com serviços de eco-
nomia compartilhada foi por meio de aplicativos 
de transporte. “Percebi, há um tempo, que é 
mais interessante fazer o uso desses serviços do 
que manter um carro. Além da gasolina estar 
cara, ainda tem o custo de manutenção”. 

Para além dessa modalidade, hoje ela já 
deixa a sua pet de estimação com uma pessoa 
que recebe animais em casa e tem vestidos de 
aluguel em uma loja de Belo Horizonte. “Recebi 
a indicação dessa pet sister de uma amiga, que 
sempre deixa o cachorro lá. Recorri ao Insta-
gram, como primeiro contato, e notei que ela 
também tem projetos sociais de recolhimento e 
abrigo de animais de rua e isso foi um diferen-
cial. Já em relação aos meus vestidos, tinha três 
de festa que ficavam parados no guarda-roupa. 
Passando em frente à loja, percebi que havia um 
cartaz sobre a possibilidade de deixar a peça de 
roupa e receber 30% quando ela for alugada”. 

Sobre os benefícios das práticas de economia 
compartilhada, Larissa afirma que é bom para o 
bolso e meio ambiente. “A nossa geração está 
passando por um momento muito crítico. Temos 
que fazer algo para mudar ou a terra está fadada 
a acabar, seja na questão econômica ou nos seus 
recursos naturais”, finaliza.

essa mudança
está sendo

impulsionada,
principalmente, pelas 

novas tecnologias

Bicicletas compartilhadas já estão em várias cidades do mundo
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Coworking é tendência no Brasil e
movimenta mais de r$ 127 milhões

Abrir o próprio negócio tem 
um custo alto de investi-
mento e envolve diversas 

despesas. Como uma solução alter-
nativa e econômica a esse cenário, 
profissionais freelancers, pequenas 
empresas ou até mesmo autô-
nomos, investem nos coworkings 
como opção para tirar suas ideias 
do papel. A lógica é compartilhar 
o ambiente de trabalho e recursos 
de um escritório entre os frequen-
tadores para tornar os custos mais 
acessíveis. Esse é um campo que 
vem ganhando cada vez mais força, 
conforme aponta levantamento 
mais recente feito pela Coworking 
Brasil, organização que reúne os da-
dos do setor. O número de espaços 
com esse perfil aumentou 401,6% 
entre 2015 e 2018, somando 1.194 
unidades e movimentando cerca de 
R$ 127 milhões.

Mensalmente, aproximadamen-
te 214 mil pessoas frequentam os es-
paços compartilhados, seja em uma 
estação de trabalho, participando de 
reuniões ou mesmo indo a eventos 
realizados no local. O serviço está 
presente em todos os 26 estados 
brasileiros e no Distrito Federal. Na 
lista de cidades com maior número 
de escritórios compartilhados figura 
em primeiro lugar São Paulo/SP 
(273), Rio de Janeiro/RJ (102), Belo 
Horizonte/MG (62), Curitiba/PR (42) 
e Brasília/DF (35).

Adepto ao coworking a mais de 
3 anos, o cabeleireiro especialista 
em corte e pintura Danilo Linhares 

conta que não se arrepende de ter 
desfeito do seu próprio salão. “Eu 
estava tendo um custo muito alto 
para manter as portas abertas. 
Tinha mês que quase não sobrava 
dinheiro, pois o valor ia todo para 
pagar contas e comprar insumos”, 
lembra.

O que mais chama atenção do 
cabeleireiro é a facilidade e lucrativi-
dade desse modelo. “Eu pago uma 
taxa por dia de uso do espaço, mas 
mesmo assim, está sendo muito 
melhor para mim. Normalmente, 
vou duas a três vezes por semana, 

dependendo da quantidade de 
clientes que tenho. É compensató-
rio, porque além do salão ficar no 
Centro, oferece uma grande infra-
estrutura, com recepção, banheiro 
e local para guardar pertences. Não 
preciso nem me preocupar com 
limpeza, contas de água, energia, 
telefone e internet, pois tudo está 
incluído na taxa”, conta.

No mesmo salão onde Dani-
lo trabalha, a maquiadora Elisa 
Rodrigues também encontrou no 
coworking uma forma de alavancar 
seus serviços. “Atendia em casa ou 

visitava o cliente. O problema é 
que moro em um bairro distante 
do Centro e nem sempre tinham 
disposição de ir até mim ou a ilu-
minação na casa das pessoas não 
era a mais adequada. Sem falar que 
eu precisava ficar carregando todo 
meu material e perdia tempo com 
deslocamento”.

Para Elisa, essa modalidade de 
trabalho traz diversas vantagens. 
“Uma delas é ter um ponto fixo 
onde seus clientes podem achá-la. 
O local também é bem espaçoso 
e tem recepção para aguardarem 

atendimento. Outro ponto é que, 
por ser um espaço compartilhado, é 
bom para conquistar novos clientes. 
Aqueles que vão fazer unha, cabelo 
ou qualquer outra coisa, acabam 
conhecendo meu serviço. Estou fa-
turando quase o dobro de quando 
trabalhava sozinha. Parte do lucro 
que tenho, invisto em cursos de 
aperfeiçoamento”, afirma.

No ramo da psicologia também é 
possível encontrar coworking, como 
é o caso de Marília Fernandes. For-
mada a um ano e meio, ela conta 
que não conseguiu montar seu 

próprio escritório para atendimento. 
“Locação de sala comercial gira em 
torno de R$ 2 mil, fora outros custos 
extras. Esses gastos pesam no bolso 
para quem está começando, sem 
falar que não tem muitos clientes 
ainda. Esse modelo de coworking 
é ótimo nesse sentido de dar o 
pontapé inicial no seu projeto a um 
preço mais justo”.

Marília explica que no escritório 
compartilhado onde trabalha há 
vários preços para locação. “Se for 
um plano mensal custa cerca de 
R$ 600. Eu optei por pagar a diária 
que sai por R$ 30. Uso o local três 
vezes na semana das 8h até às 19h. 
Tem sido maravilhoso para mim, te-
nho meu cartão de visitas, um bom 
espaço, bem localizado e recepção. 
Também tenho colegas de profissão 
perto de mim, o que é bom para 
compartilhar experiências”, conclui.

Perfil dos coworkers

Quanto ao perfil dos profissio-
nais, o estudo revela que a média de 
idade é de 33 anos, sendo que 50% 
dos frequentadores são homens, en-
quanto 49% são mulheres. A maioria 
das empresas (43%) que fazem uso 
dos escritórios compartilhados são 
de pequeno porte com faturamen-
to mensal de até R$ 5 mil. Já os 
profissionais independentes (31%) 
ganham até R$ 3 mil. Os coworkers 
escolhem o espaço devido à localiza-
ção, estrutura física e possibilidade 
de networking. No quesito serviços 
mais importantes estão a qualidade 
da internet, sala de reuniões, cozinha 
e lounges de relaxamento.

espaço de
trabalho

compartilhado
é opção para
quem quer
economizar
na hora de

empreender
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SigaBus

Tempo estimado do ônibus nos pontos. 
Sistema de localização. 
Alertas sonoros para deficientes visuais. 
Horários e itinerários. 
E muito mais!

Baixe Agora.
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A todos, os nossos Parabéns!
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D A   C O C H E I R A

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

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

Email: acir.antao@ig.com.br

Juatuba

Aécio livre de exPulsão - A executiva nacional do PSDB 
decidiu livrar o ex-governador de Minas, Aécio Neves, da expulsão 
do partido, como havia proposto os tucanos de São Paulo. Aécio já 
havia, inclusive, preparado a sua defesa calcada no fato que outros 
tucanos, como Marconi Perillo e Beto Richa, que até chegaram a ser 
presos pela Polícia Federal (PF), não estão sofrendo nenhum incô-
modo partidário. Aécio se defende ainda afirmando que, até agora, 
só foi denunciado, não havendo nenhum julgamento. Declarou que 
a decisão partidária não pode ser entendida como derrota para o 
governador João Doria que, no seu entendimento, é o nome que o 
partido deverá preparar para disputar o próximo pleito presidencial.

sAlim mAttAr, secretário especial de Desestatização, Desenvol-
vimento e Mercados do Ministério da Economia, em reunião com 
Bolsonaro (PSL), no Planalto, foi cobrado para acelerar as privati-
zações. Como sempre, o presidente não economizou nos palavrões 
quando pediu uma “fodinha por semana”, ou seja, uma empresa 
vendida a cada sete dias. Apesar de todos terem gargalhado, Salim 
entendeu o recado.

o casal de Juatuba, luciano Alves e sua esposa luciana,
em ritmo de cavalgada, posando para esta coluna

lucas coimbra, estudante do Senai de Contagem, de 18 
anos, será um dos 63 representantes do Brasil na Worldskills, a 
maior competição de educação do mundo. O torneio acontece 
na Rússia e contará com a participação de 60 países. 

corre boato em Brasília que, depois de aprovada a reforma 
da Previdência, Bolsonaro (PSL) vai agradecer a Onyx Lorenzoni 
pelos bons serviços prestados à pátria. 

depois que o governo estadual se reuniu com represen-
tantes das forças de segurança e negociou uma nova escala 
de pagamento de salários e 13º, outras categorias querem o 
mesmo tratamento. Vem greve por aí...

do alto dos seus 92 anos, o professor e ex-ministro Delfim 
Netto acha que, mesmo com todo esforço da equipe econômica 
do governo em aprovar as reformas, nada vai ter efeito imediato. 
A tendência é aumentar o déficit público ao invés de diminuir. 

o centro internacional de negócios (cin) da Fiemg rece-
beu representantes do governo da Espanha para a realização 
de seminário em que foram apresentadas as oportunidades e 
parcerias entre Minas Gerais e o país espanhol.

A
rq

ui
vo

 P
es

so
al

Jd.vital, João Pedro gontijo e fabiano lopes ferreira,
em evento da marinha em Belo horizonte

domingo, dia 25 de agosto
Empresário Roberto Gontijo 
Vilma Fagundes da Silva 
Adriano Oliveira Cândido 

segunda-feira, 26
Jornalista Rodrigo Mineiro 
José Rubens Reis 
Orlinda Alves Magalhães

terça-feira, 27
Eduardo Lucas Xavier 
Jornalista Roberto Melo 

quarta-feira, 28
Delegado Gilberto Monteiro 
Sra. Maria Helena Bicalho - esposa de Otimar Bicalho 
Dolor Santos 
Jornalista Carlos Murici

quinta-feira, 29
Orlando Vaz Filho 
Priscila Freire
Ex-prefeito Sergio Ferrara
Ex-deputado Antônio Faria Junior
Deisimar Tocafundo 
Domingos Sávio Baião - Rádio Itatiaia

sexta-feira, 30
Ex-Prefeito Mauricio Campos 
Paulinho Joel Bizarria- Studio HP
Comentarista Lélio Gustavo 
Deputado Gustavo Valadares

sábado, dia 31 
Antônio Victor – Vivite
José Renato Gomes
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Fafá de Belém apresenta
novo show em Belo Horizonte

Os ingressos para a apresentação já estão à venda

Depois de 4 anos, Fafá de 
Belém está na estrada com novo 
disco e novo show. Baseado no 
álbum “Humana”, lançado em 
abril deste ano, a turnê tem direção 
geral de Paulo Borges e direção 
musical é de Zé Manoel. No dia 1º 
de setembro, ela se apresenta em 
Belo Horizonte no Sesc Palladium 
(Rua Rio de Janeiro, 1046, Centro). 
Os ingressos para a plateia I custam 
R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira) 
e para as plateias II e III custam 
R$50 (meia) e R$ 100 (inteira). 
Os trabalhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo têm 60% 
de desconto no valor da inteira.

O repertório é composto por 
todas as músicas do novo álbum 
como “Revelação”, single já lança-
do que ficou conhecido na voz de 
Fagner, “O Outro Lado do Sorriso”, 
entre outras. Farão parte do setlist 
também algumas canções do seu 
repertório que tenham o perfil do 
novo trabalho, como “Dentro de 
Mim Mora um Anjo” e “Bilhete”. 
“É um show de grande força inter-
pretativa”, conta Fafá.

A banda que acompanha a 
cantora no palco é formada pelos 
músicos Allen Alencar (guitarra), 
João Deogracias (baixo), Zé Manoel 
(piano) e Richard Ribeiro (bateria).

Pela primeira vez, Fafá gra-
vou grandes autoras femininas 
que nunca tinha gravado, como 
Letrux, Fátima Guedes, Adriana 
Calcanhoto e Ava Rocha. Além 
disso, pela primeira vez, interpre-
tou composições de Jads Macalé 
e Wally Salomão. O disco tem 
também uma faixa composta por 
Lulu Santos.

“Esse disco vai para um outro 
caminho, que o público não está 
esperando. É um disco que fala do 
humano de cada um de nós, o lado 
que desabafa, que fica indignado, 
o lado verdadeiro de cada um”, 
conclui Fafá.

fafá gravou grandes autoras femininas

Ad
ri

an
o 

D
am

as



SAÚDE E VIDA 7EDIÇÃO DO BRASIL
24 a 31 de agosto de 2019

loraynne Araujo

PsicólogA clínicA com ABordAgem em cognitivo comPortAmentAl
com foco em emoções, coAching de Bem-estAr e cArreirA

contAto: joyceassessora@gmail.com

rAquel mello

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

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

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

Amamentação reduz câncer de
mama e mortalidade infantil

Uma das experiências 
mais importantes tan-
to para a mãe quanto 
para o bebê é a ama-

mentação, seja por questões afeti-
vas ou de saúde. Estudos demons-
tram uma redução de até 6% do 
câncer de mama a cada ano que 
a mulher amamenta e queda de 
13% na mortalidade em crianças 
menores de 5 anos por causas 
preveníveis.

Esse processo é tão impor-
tante que, desde 2017, a So-
ciedade Brasileira de Pediatria 
(SBP) criou o Agosto Dourado, 
mês dedicado a incentivar e 
estimular a amamentação. Além 
disso, é válido ressaltar que a cor 
escolhida para campanha signifi-
ca o “padrão ouro de qualidade” 
do alimento. 

A pediatra Isabela Miranda 
reitera que o leite materno exerce 
uma função primordial no desen-
volvimento e na proteção contra 
infecções e alergias na criança. “A 
amamentação favorece o desen-
volvimento dos ossos e fortalece os 
músculos da face do bebê, facilitan-
do o desenvolvimento da fala, re-
gulando a respiração e prevenindo 
problemas na dentição. Por conter 
substâncias que aumentam o de-
senvolvimento cerebral, melhora 
também a cognição. Em longo 
prazo, é capaz de prevenir também 
doenças crônicas, como obesidade, 
diabetes tipo 1 e tipo 2, hipertensão 
e hipercolesterolemia”.  

A pediatra acrescenta que ne-
nhuma outra estratégia nutricional 
alcança o impacto da amamenta-
ção na redução de morte até os 
5 anos. “É fundamental ressaltar 
que o leite materno possui todas as 
necessidades nutricionais e meta-
bólicas para o bebê nos primeiros 
6 meses de vida”. 

E os benefícios dessa prática 
se estendem para as mulheres. A 
amamentação auxilia no retorno do 
peso anterior à gestação e reduz a 

hemorragia após o parto (é comum 
ter um sangramento, mas algumas 
mulheres têm em excesso), além 
de ser fator de proteção contra o 
câncer de mama, endométrio e 
ovário. “Protege também contra 
doenças crônicas, como o diabetes 
mellitus tipo 2, hipercolesterolemia, 
hipertensão arterial, obesidade e 
infarto agudo do miocárdio. Além 
do que, é muito importante para 
fortalecer o vínculo afetivo da mãe 
com o recém-nascido”.

mães que não produzem leite

Isabela afirma que a grande 
maioria das mulheres tem condi-
ções biológicas para produzir leite 
suficiente para atender à demanda 
de seu filho. “A ausência total é 
extremamente rara na espécie 
humana. Porém, ansiedade, dor, 
medo, insegurança e outros fatores 
psicológicos podem inibir a libera-
ção da ocitocina (hormônio res-
ponsável pela expulsão do leite), 

prejudicando a saída do leite da 
mama. Há raras situações, como 
uso de alguns medicamentos e al-
gumas doenças da mãe e do bebê, 
que contraindicam o aleitamento 
materno”.

6 meses de leite 

De acordo com orientação da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), do Ministério da Saúde 
e da SBP, o ideal é amamentar 
exclusivamente no peito até os 6 
meses. Após esse período, deve-se 
incluir a introdução gradual de 
outros alimentos saudáveis, mas 
mantendo ainda a amamentação 
até pelo menos os 2 anos. 

E foi assim que a empresária 
Ariane Faria fez. Mãe há 7 meses, 
ela conta que a experiência de 
amamentar foi melhor do que 
imaginava. “No início, os medos 
e palpites atrapalham, pois falam 
que leite não é suficiente, fraco 
etc. No entanto, tive sorte de ter 
auxílio do pediatra que sempre 
esclareceu que não existe ‘leite 
fraco’. Ele é facilmente digerido, 
por isso o Gael mamava pratica-
mente a cada 2h”. 

Ariane reitera que a experi-
ência é psicologicamente muito 
reconfortante. “A sensação de ser 
a fonte de alimento de um ser 
é maravilhosa. Além disso, Gael 
não teve nem resfriado durante 6 
meses que ficou exclusivamente 
com leite materno. Pretendo 
amamentar até quando ele quiser 
e eu puder”. 

volta ao trabalho 

Todas as mães têm o direito 
de amamentar seus filhos, seja no 
trabalho, em casa e até quando 
estão privadas de liberdade. O 
aleitamento materno é também 
um direito da criança. Segundo o 
artigo 9º do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, é dever do 
governo, das instituições e dos 
empregadores garantir condi-
ções propícias ao aleitamento 
materno.

A pediatra diz que retornar 
ao trabalho após o nascimento 
de um bebê é um assunto deli-
cado para as mulheres, mas é 
possível conciliar o trabalho com 
a amamentação e, para isso, as 
mulheres devem estar atentas aos 
seus direitos. “Algumas medidas 
facilitam a manutenção do alei-
tamento materno. Por exemplo, 
a ordenha do leite e o armazena-
mento de forma adequada para 
o consumo podem auxiliar nesse 
processo. O Ministério da Saúde 
recomenda iniciar o estoque 15 
dias antes do retorno e o leite 
cru (não pasteurizado) pode ser 
conservado em geladeira por 12 
horas e no freezer ou congelador 
por 15 dias”.

Isabela finaliza dizendo que a 
mulher deve aproveitar o período 
que estiver em casa para ama-
mentar com frequência. “Outra 
dica importante é evitar o uso de 
mamadeiras, tentando oferecer o 
leite por copo ou colher, evitando 
assim a ‘confusão de bicos’ e o 
desmame precoce”.
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A ansiedade e o trabalho
A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) alerta que 
o Brasil vive uma epide-

mia de ansiedade. De acordo 
com o órgão, nosso país possui 
o maior número de ansiosos 
do mundo: são 18,6 milhões de 
pessoas, o que representa 9,3% 
da população. As mulheres são 
as que mais sofrem: 7,7% das 
brasileiras são afetadas. Os afas-
tamentos de profissionais por 
conta da doença custaram R$ 1,3 
bilhão, em 2016, à Secretaria de 
Previdência. No mundo, há mais 
de 260 milhões de indivíduos 
com o transtorno.

Algumas questões relaciona-
das à saúde psíquica começam a 
aparecer após anos de trabalho. 
Caso falarmos da síndrome de 
Burnout, isso é uma verdade, 
pois não aparece repentinamen-
te como resposta a um estres-
sor determinado. Ela emerge 
numa sequência determinada 
de tempo. Mas existem outros 
transtornos como depressão e 
ansiedade que são comuns nos 
trabalhadores brasileiros que 
não existe uma determinação 
de anos para ocorrer. 

O trabalho atual está focado 
na transição da força física para a 
intelectual. O grande diferencial 
do trabalhador está na capacida-
de de resiliência e aprendizagem 
acelerada. É exatamente neste 

ponto que muitas empresas se 
perdem, com uma exigência 
intensa na questão emocional 
gerando uma pressão interna 
e um aumento de estresse, 
que pode levar aos transtornos 
psíquicos.

A saúde mental é responsá-
vel pela qualidade de vida, ou 
seja, o equilíbrio entre a vida pro-
fissional , que são  os resultados e 
produtividade;  a vida amorosa, 
relacionamentos amorosos; a 
vida familiar, que são questões 
ligadas ao relacionamento fa-
miliar; e a vida social, que é 
composta pelo relacionamento 
com amigos e comunidade.  
Sem equilíbrio o nosso senso de 
felicidade é diretamente afetado.

Nosso corpo nos dá sinais 
quando algo não vai bem. Exis-
tem sintomas fisiológicos e psi-
cológico quando o trabalho está 
gerando ansiedade no colabora-
dor.  Nos sintomas fisiológicos, 
vemos falta de apetite, cansaço, 
insônia, dor na coluna, proble-
mas digestivos, taquicardia, 
entre outros. Já nos sintomas 
psicológicos é comum perceber 
alta irritabilidade, frustração, fal-
ta de vontade de realizar tarefas, 
isolamento, fadiga emocional, 
entre outros. 

A dificuldade de quem está 
passando por esse problema é 
exatamente identificá-lo, pois a 

maioria das pessoas acredita que 
é apenas uma fase de estresse 
intenso e que irá passar.

O sintoma típico da síndro-
me de Burnout é a sensação de 
esgotamento físico e emocional 
e isso irá refletir em atitudes 
negativas, como ausências no 
trabalho, agressividade, isola-
mento, mudanças bruscas de 
humor, irritabilidade, dificuldade 
de concentração, lapsos de me-
mória, aumento de ansiedade 
e depressão, e sintomas físicos 
como dor de cabeça, cansaço in-
termitente, sudorese, palpitação, 
pressão alta, dores musculares, 
insônia, entre outros.

A partir do momento que 
existe prejuízo na vida devido ao 
trabalho, é hora de procurar uma 
avaliação. A base do tratamento 
para a ansiedade inclui o uso de 
antidepressivos e psicoterapia.

Algumas estratégias para 
relaxar e diminuir os sintomas da 
ansiedade, além da psicoterapia, 
são a inclusão de atividades 
físicas, exercícios de relaxamento 
e mindfulness, que é a consci-
ência plena. A técnica consiste 
em tratar experiências livre de 
julgamentos. Isso requer que 
você desenvolva suas próprias 
percepções sobre as situações, 
através de um conjunto de prá-
ticas, como técnicas de respira-
ção e meditação.
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31ª edição do festival de folclore de
Jequitibá já tem data para acontecer

S O L E N I D A D E

Considerada a capital mineira do 
folclore, a cidade de Jequitibá, 
região Central de Minas, prepa-

ra o 31° Festival do Folclore. O evento 
é tradicional no município e recebe 
cerca de 20 mil visitantes por ano. 
A edição acontece do dia 13 a 15 de 
setembro, com programação gratuita 
e um convite à reflexão sobre arte 
e cultura popular em seu potencial 
transformador e de pertencimento.

Para o prefeito do município 
Humberto Campelo Reis (MDB), os 
grupos folclóricos, congados, folias 
e outras manifestações que aconte-
cem na cidade são reconhecidos e 
demonstram a riqueza cultural local 
para todo o país.

Ele acrescenta que o festival traz 
um fomento ao turismo do municí-
pio. “Ajuda a divulgar o potencial de 
Jequitibá, além de mostrar que é um 
lugar bonito e acolhedor. O evento 
ainda nos permite aprender com os 
parceiros e visitantes que chegam 
aqui. Cada um leva um pouco da 
nossa cultura e também deixa algo 
como ensinamento. Esse é um dos 
maiores valores que podemos ter”.

Reis elucida que, economica-
mente, o festival também é positivo. 
“Traz uma grande representati-
vidade, movimentando a cadeia 
produtiva do turismo, gerando 
emprego e renda antes, durante e 
depois da festa”.

você sabia?

Jequitibá faz parte do Circuito Turístico 
das Grutas e o festival movimenta também 
o setor hoteleiro de cidades vizinhas devido 
ao número limitado de leitos no município.

A festa

A coordenadora do Festival de Folclore de 
Jequitibá, Valéria Matos, corrobora com o pre-
feito ao dizer que o objetivo principal é manter 
viva a cultura popular da cidade. Ela acrescenta 
que o evento é aberto ao público e que todas as 
atividades são gratuitas. “Esperamos que todos 
possam participar dessa bonita festa”, convida.

Para essa edição, algumas novidades estão 
sendo pensadas. “O coral dos alunos das escolas 
públicas do município é uma delas. Eles estão 
sendo ensaiados pelo maestro Lindomar Gomes, 
que é o responsável pelo Festival Internacional de 
Corais (FIC). No dia 13, vamos sediar a abertura 
do FIC, junto com nosso evento e o tema é povos 
negros, o que é bacana, pois aqui na cidade vive 
uma comunidade quilombola”.

Valéria diz que os grupos de folia, conga-
do e bois são tradicionais, mas que a cidade 
ainda vai receber outros artistas, como Pereira 
da Viola, Rubinho do Vale, o Africa Voices, a 
Família Alcântara, Chama Chuva, o candombe 
da Comunidade do Açude, Celso Moretti e a 
Quadrilha Poeirinha”.

Confira a programação completa do
Folclore de Jequitibá  acessando nosso
site: www.edicaodobrasil.com.br o momento propõe a reflexão sobre o tema da arte e da cultura popular
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Multimarcas comemora 40 anos
com homenagem na Assembleia

plenário principal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais ficou pequeno para agregar 
todos convidados da solenidade comemorativa pelos 40 anos da Multimarcas Consórcios. 
O evento aconteceu no último dia 19, sob o comando do primeiro vice-presidente da Casa, 
Antônio Carlos Arantes. O presidente da Multimarcas, Fabiano Lopes Ferreira, enfatizou a 

importância da empresa que, nessas 4 décadas, saiu das fronteiras de Minas para conquistar todos 
os estados brasileiros, inclusive o Distrito Federal. Atualmente, a Multimarcas, ocupa o primeiro 
lugar no seu ramo em Minas Gerais e a 13ª posição em todo o país, gerando milhares de empregos 
diretos e indiretos.

vereador maninho felix, dep. Wendel mesquita, Weliton Prado, fabiano lopes ferreira, dep. Antônio carlos Arantes, dep. os-
valdo lopes, dep. mário henrique caixa, comandante nicácio satiro de Araújo (marinha) e edna honorato (presidente da ABAc)

Joyce rios, maria Aparecida rodrigues e fabiano lopes ferreira

dep. osvaldo lopes e fabiano lopes ferreira

Weliton Prado e fabiano lopes ferreira

fabiano lopes ferreira em seu discurso
saulo laranjeira, fabiano lopes ferreira, edna honorato

(presidente da ABAc), e dep. Antônio carlos Arantes

dep. Antônio carlos Arantes, fabiano lopes ferreira e o dep. osvaldo lopes
dep. Wendel mesquita, dep. Antônio carlos Arantes, fabiano lopes ferreira, 
dep. osvaldo lopes, dep. mário henrique caixa e o vereador maninho

iza menezes (prefeita de nepomuceno), Joyce rios, fabiano lopes ferreira, cris-
tine lasmar (prefeita de oliveira) e Wirley reis - teko (prefeito de itapecerica)
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fabiano lopes ferreira, Pedro rios ferreira e Joyce rios
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nat macedo

enquanto 37 milhões de toneladas de comida são 
desperdiçadas no país, 13 milhões passam fome

Da d o s  d a  Fu n d a ç ã o 
Getulio Vargas (FGV) 
apontam que o Brasil 
descarta, por ano, qua-

se 37 milhões de toneladas de 
lixo orgânico. Os rejeitos são, 
basicamente, restos de alimentos 
e compõem quase 50% de todo 
o lixo recolhido. Estima-se que, 
cada brasileiro, jogue fora mais de 
41 quilos de comida anualmente.

O país ocupa a 10ª posição no 
ranking de maior desperdício. Um 
estudo feito pela Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa) assinalou que 19 milhões de 
pessoas poderiam ser alimentadas 
com a quantidade de comida que 
é desperdiçada. O número é maior 

do que o de brasileiros que passam 
fome: 13 milhões. 

Entre os alimentos mais des-
perdiçados estão o arroz (22%), 
carnes (20%), feijão (16%) e fran-
go (15%). Para a chefe de cozinha 
Michelle Pires, um dos motivos 
do desperdício é o uso 
incorreto de cascas, 
folhas e sementes. 
“Sem contar a comida 
descartada depois de 
pronta. Devemos re-
fletir a relação estabe-
lecida com o ambien-
te e com os recursos 
que extraímos dele 
para sobrevivermos 
Se fossem bem uti-
lizados, não seria necessário 
usar substâncias químicas para 
aumentar a produção”.

Para ela, falta planejamento 
no dia a dia do brasileiro. “Pensar 
no cardápio da semana e fazer 
uma lista do que irá precisar é um 
início. Isso evita a compra por im-
pulso e reduz gastos e desperdício.  
Preferir produtos regionais e da es-

tação também é uma 
boa alternativa. Além 
de ter um alimento 
fresco à mesa, evita 
o consumo excessivo 
de industrializados. 
Feiras de produtores 
orgânicos é outra es-
tratégia e, hoje, com o 
aumento da conscien-
tização, é bem fácil de 
encontrar”.

Além disso, a conservação dos 
alimentos também pode ser uma 
aliada, afinal essa prática auxilia, 

inclusive, na preservação dos be-
nefícios nutricionais. O nutrólogo 
Guilherme Mattos acrescenta que, 
atualmente, existem formas de ar-
mazenamento que ajudam nisso. “A 
geladeira é a principal delas. O que 
devemos fazer é higienizá-los antes 
de guardar em potes ou a vácuo”.

Ele adiciona que utilizar todas 
as partes do alimento é aproveitar 
ao máximo os nutrientes oferta-
dos. “Eles podem apresentar con-
centrações diferentes de proteínas 
na casca, na polpa e etc. O ideal é 
explorar as opções”.

Por que não 
reaproveitamos?

Michelle observa que existe 
uma dificuldade em reaproveitar a 
comida. “Com a chegada da indús-
tria dos alimentos e a proposta de 
facilitar a correria do dia a dia, as 
pessoas perderam o interesse pelo 
uso integral dos alimentos, sejam 
legumes, verduras ou até a sobra”

Para a chefe, é preciso abusar 
da criatividade. “Sempre utilizar 
as sobras para criar pratos no 
dia seguinte. O alimento está ao 
nosso dispor, basta procurar como 
aproveitar, evitando o desperdício”.

Foi por meio de uma ativida-
de proposta pela escola do filho, 
Pietro, que a maquiadora Emily 
Oliveira começou a refletir sobre 
o reaproveitamento. “De 15 em 15 
dias, as crianças levam um lanche 
para ser partilhado em um pique-
nique. E a professora mandou um 
desafio aos pais: usar um alimento 
que seria jogado fora para fazer o 
prato. Eu não fazia ideia do que 
fazer, mas, fui na internet e achei 

várias receitas. Nesse dia o Pietro 
levou um bolinho de arroz que 
ficou uma delícia”, gaba-se.

Ela relata que o reaprovei-
tamento virou um hábito. “Por 
curiosidade, comecei a explorar 

A Prefeitura de BH, por meio da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social, Segurança Alimentar e Cidadania criou uma ação que doa 
alimentos a instituições que precisam. Para receber os donativos, as 
entidades precisam se cadastrar no Banco de Alimentos, ter caráter 
filantrópico ou de utilidade pública e dispor de meio de transporte 
para a coleta dos alimentos, além de ter condições mínimas para 
guardá-los e prepará-los. A documentação para cadastro deve ser 
enviada por e-mail (bancodealimentos@pbh.gov.br) ou entregue 
pessoalmente na Rua Tuiuti, 888, bairro Pe. Eustáquio). Em 2018, 
foram doadas mais de 210 mil toneladas para instituições parcei-
ras. O programa beneficia, em média, 6 mil pessoas por semana. 
Supermercados, sacolões, centrais de distribuição e restaurantes da 
região metropolitana de BH compõem a rede de parceiros.

 Alho-poró, talos de salsinha, cascas de cebola e cenoura podem 
ser usados para fazer caldo caseiro para o preparo de sopas, 
caldos e arroz. 

 A abóbora pode ser 100% reaproveitada. Suas sementes e cascas 
resultam em saborosos chips.

 As cascas da laranja e do limão podem ser usadas para fazer 
chás e temperos.

 As cascas da batata também podem ser reaproveitada e virar 
um delicioso aperitivo.

 As cascas do melão e da melancia podem virar um delicioso sal 
junto com especiarias.

 As folhas da beterraba podem fazer parte da sua salada de folhas.

 Os talos da couve viram suco ou o crocante da farofa.

cada vez mais as receitas. Sei que 
ajuda o meio ambiente, mas senti, 
também, a diferença no bolso por-
que, automaticamente, a comida 
dura mais na mesa e a gente gasta 
menos com as compras do mês”.

Banco de alimentos

dica da chefe

o país ocupa
a 10ª posição

no ranking
de maior

desperdício

reaproveitando na prática:
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Expominas recebe
diversos eventos
Se você ainda não tem uma programação interessante para o final de semana,

o Expominas recebe em seus espaços, de 23 a 25 de agosto, a 11ª edição do
“Minas Bride Week by Expocasório” e o 16º “Encontro Nacional de Atividades Físicas - ENAF BH.

expocasório

O segmento de casamentos é 
um dos que mais cresce no país. 
E para confirmar o sucesso em 
geração de negócios, o Expominas 
recebe a 11ª edição da “Minas Bride 
Week by Expocasório”, a maior 
feira de noivas do Brasil. 

Com a participação de mais de 
100 expositores de Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, Espírito Santo e São 
Paulo, a feira traz as últimas novi-
dades e tendências do mercado 
para 2020: vestidos, dia da noiva, 
decoração, convites, acessórios, 
buffet, buquês, cerimoniais, foto-
grafias, filmagens, lembrancinhas, 
corais e outros serviços. O evento 
conta também com desfiles, mú-
sica, dança e talk shows, além de 
atrações como moda plus size e 
todos os detalhes para casamentos 
homoafetivos.

A expectativa dos organizado-
res é que o evento receba cerca 
de 5 mil noivas e um público 
total estimado em 25 mil pes-
soas, que vão gerar negócios de 
aproximadamente R$ 3 milhões, 
em apenas 3 dias de feira. Os 
negócios realizados nos meses 
seguintes devem chegar a R$ 15 
milhões, conforme expectativa 
do diretor da MG Marketing, Uriel 
Pinheiro. “Não foi por acaso que 
a MG Marketing decidiu investir 
no segmento de noivas. As pes-
soas investem tudo para realizar 
os seus sonhos. São muitos os 
detalhes, envolvem cerca de 50 
serviços diferentes. Na feira, a 
noiva conseguirá conversar e co-
nhecer os serviços das melhores 
empresas do Brasil e tudo sendo 
oferecido com os melhores preços 
do mercado”, destaca Pinheiro. 

números do setor

Segundo os últimos dados 
de 2017 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), o 
Brasil celebra mais de 1 milhão de 
casamentos por ano, cerca de 3 
mil por dia. O número de uniões 
homoafetivas tem crescido 10% ao 
ano e dentro dos números do IBGE 
representam 0,5% do total.

De acordo com a Associação 
Brasileira de Eventos Sociais (Abra-
festa), mesmo com a situação 
econômica do país, o mercado de 
festas e cerimônias continua em 
alta, tendo movimentado R$ 17 
bilhões em 2017.  

informações:
www.expocasorio.com.br.

expominas

De braços abertos para receber 
o Brasil e o mundo, planejado den-
tro dos padrões internacionais e da 
mais moderna técnica de espaços 
moduláveis e multifuncionais do 
mercado, o Centro de Eventos 
Expominas possui uma infraestru-
tura inteligente para realizar com 
sucesso shows, eventos corporati-
vos, culturais e sociais, nacionais e 
internacionais. São 72 mil metros 
quadrados de área construída dos 
quais 30 mil m2 destinados à área 
de eventos, com capacidade para 
até 45 mil pessoas.

O Expominas BH está localizado 
na região do Hipercentro de Belo Ho-
rizonte, entre dois grandes corredo-
res de acesso à capital, a 25 minutos 
do Aeroporto da Pampulha e a 50 
minutos do Aeroporto de Confins.

siga nossas redes sociais, instagram e facebook, (@expominasbh)
e confira mais informações pelo site: www.expominasbh.com.br.

colégio Batista de sete lagoas vai aliar
educação socioemocional a valores éticos

O Colégio Batista Mineiro irá 
inaugurar, em fevereiro de 2020, 
uma unidade na cidade de 
Sete Lagoas, em Minas Gerais. 
Na última semana, a proposta 
da escola foi apresentada a 
convidados e lideranças da co-
munidade local na Associação 
Comercial e Industrial de Sete 
Lagoas. 
Fundado em 1º de março de 
1918, o Colégio Batista Mineiro 
é uma instituição centenária que 
está presente também nas cida-
des de Belo Horizonte, Betim, 
Ouro Branco e Uberlândia. Em 
Sete Lagoas, a escola atenderá 
do maternal ao ensino médio. 
Com investimentos iniciais em 
torno de R$ 1,5 milhão, este será 
o 10º colégio da Rede Batista de 
Educação.  
A unidade Sete Lagoas funcio-
nará no bairro Canaã e possuirá 
uma área de 5.870 m². Ao todo, 
a unidade contará com 18 salas 
de aula, dois laboratórios, biblio-
teca, duas quadras de esportes, 
auditório, área de lazer para as 
crianças, área verde, além da 
estrutura destinada à equipe 
administrativa. 

educação socioemocional

Com a missão de oferecer edu-
cação integral, assim como as 
demais unidades da instituição, 
em Sete Lagoas, o Colégio Batis-
ta ofertará uma formação que 
une o melhor do conhecimento 
científico ao desenvolvimento 
socioemocional. Em vista disso, 
já há quase duas décadas, o 
plano pedagógico da escola 
está firmado na formação so-
cioemocional dos estudantes, 
sendo esse um dos diferenciais 
da instituição. A atual proposta 
trabalhada pela instituição 
é a primeira no Brasil a aliar 
habilidades socioemocionais 
ao desenvolvimento de valores 
éticos e morais. 
Conforme o professor Valseni 
Braga, diretor-geral da Rede 
Batista de Educação a qual o 
Colégio Batista faz parte, além 
de ser excelente em disciplinas 
como português e matemática, 
a instituição prima por uma for-
mação que auxilia o estudante 
a compreender e administrar as 
próprias emoções e ações por 
meio do programa de educação 
socioemocional. Pautado em 

uma dinâmica metodológica 
ativa, o programa proporcio-
na uma constante formação 
de todos os participantes, ou 
seja, estudantes, educadores 
e familiares, baseados em 
um trabalho de permanente 
diálogo com as habilidades so-
cioemocionais. “Sendo assim, a 
nossa proposta pedagógica visa 
repercutir o que é ensinado no 
colégio também nas famílias 
e na sociedade, tornando-a 
um lugar melhor para se viver. 
Afinal, educar é colocar o saber 
em ação”, afirma o diretor-
-geral. 
Utilizando o material didático do 
programa socioemocional Bene, 
ao todo, o Colégio Batista traba-
lha com uma matriz formada 
por 16 competências e 43 habi-
lidades socioemocionais, como 
lócus de controle, autoconfian-
ça, metacognição, cooperação, 
tomada de consciência, reflexão 
crítica, empatia, entre outros. 
A escola trabalha ainda com 
o estudante 52 virtudes, entre 
elas: respeito, generosidade, 
justiça, verdade, honestidade e 
coragem.

inauguração da unidade será em fevereiro de 2020

Apresentação à comunidade local e lideranças
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Cervejas de vários rótulos,
churrasquinhos deliciosos

e aquela costela no bafo

Prefeito lança Orçamento
Participativo 2020 em JF

A Prefeitura de Juiz de 
Fora (PJF) lançou o Or-
çamento Participativo 

2020, mecanismo democrático 
de participação por meio do 
qual a população poderá opinar 
em qual área a administração 
municipal deverá investir mais 
recursos municipais para o pró-
ximo ano. 

O anúncio foi feito pelo pre-
feito Antônio Almas (PSDB), em 
entrevista coletiva à imprensa. 
A iniciativa vai ser promovida 
por meio da plataforma digital 
gratuita Colab, com votação 
aberta até 15 de setembro. A ino-
vação da pesquisa virtual busca 
atingir o maior número de pes-
soas possível. O resultado será 
incluído na Lei Orçamentária 
Anual (LOA), a ser enviada para 
apreciação da Câmara Municipal 
em outubro.

“Acredito que ouvir a po-
pulação e garantir o envolvi-
mento dos cidadãos é funda-

mental para que consigamos 
ter uma cidade melhor. Com 
esta iniciativa, as pessoas 
vão poder participar de forma 
facilitada, sem precisar sair de 
casa, só utilizando o celular 
no tempo livre que tiverem. É 
uma forma inovadora de con-
sulta pública, e vamos testar 
a sua abrangência. Esperamos 
ótimos resultados de partici-
pação. Após anos sem realizar 
o Orçamento Participativo, 
contamos com o apoio da 
tecnologia para saber o que 
a população deseja e quais 
são suas prioridades para a 
cidade”, ressalta o prefeito.

A população poderá ajudar 
a escolher onde a PJF vai investir 
recursos da ordem de R$ 1,5 mi-
lhão em 2020. Entre as opções, 
estão: revitalização de parte do 
Complexo Mascarenhas (Praça 
Antônio Carlos e Mercado Muni-
cipal); construção de calçadões 
para pedestres nas ruas Marechal 
Deodoro e Batista de Oliveira; 
revitalização da Praça da Estação; 
ampliação de programas sociais, 
culturais e esportivos, como Nú-
cleo Travessia, Gente em Primeiro 
Lugar e Bom de Bola; realização 
de eventos culturais, como Carna-
val e festas temáticas; construção 
de uma escola de educação 
infantil para crianças com idade 
entre 3 e 5 anos; e obras de 
revitalização de uma unidade de 
atendimento à saúde.

Ao iniciar a votação do 
Orçamento Participativo pelo 
Colab, o cidadão vai encontrar 
perguntas como os problemas 

e os desafios para cidade; 
quais devem ser as áreas prio-
ritárias para aplicação de re-
cursos; e uma específica sobre 
qual obra deve ser realizada 
preferencialmente no próximo 
ano. Os participantes também 
serão interpelados sobre a 
forma de consulta pública 
que consideram mais ade-
quada para ser considerada 
na realização do Orçamento 
Participativo do próximo ano. 
Em algumas questões, será 
possível registrar uma opinião 
descritiva. 

“gestão inteligente”

A adoção do Colab pela 
PJF é uma ação do “Gestão 
Inteligente”, nome adotado na 
cidade no programa “Juntos 
pelo Desenvolvimento Sustentá-
vel”, liderado pela Comunitas e 
presente em mais de dez cidades 
no país. Seu objetivo é a melho-
ria constante na prestação dos 
serviços públicos.

A plataforma Colab, que é 
de utilização livre e gratuita, já 
foi utilizada para pesquisas no 
mesmo sentido da cidade de 
Santos, no estado de São Paulo, 
e de Teresina, capital do Piauí. A 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) também utilizou a plata-
forma recentemente para ouvir a 
população brasileira. Para evitar 
registros duplos e perfis falsos, o 
cadastro do Colab exige e certifi-
ca a veracidade de dados como o 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
do usuário.

Antônio Almas: “Acredito que ouvir a 
população e garantir o envolvimento 

dos cidadãos é fundamental”
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ex-prefeito de lagoa santa busca doadores para
construção de hospital beneficente no vetor norte

“A ideia é abranger todo o Ve-
tor Norte, com  previsão de 360 lei-
tos e que atenda, em média, 400 
pessoas por dia”, projeta Fernando 
Gomes Neto, mais conhecido como 
Dr. Fernando (PSB), ex-prefeito de 
Lagoa Santa e diretor do Instituto 
Consagrar de Medicina Avançada, 
sobre a construção do Hospital 
da Caridade de Minas Gerais, em 
Pedro Leopoldo. 

O Vetor Norte, de acordo com 
a Secretaria de Estado Extraordi-
nária de Gestão Metropolitana 
(SEGEM), é uma área dentro da 
região metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH), localizada ao 
Norte da capital mineira, que 
engloba oito cidades: Ribeirão das 
Neves, Pedro Leopoldo, Confins, 
São José da Lapa, Vespasiano, 
Lagoa Santa, Santa Luzia e Jabo-
ticatubas, totalizando cerca de 871  
mil  habitantes.

Segundo Neto, o instituto é 
uma Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (Os-
cip). “Infelizmente, hoje, para 
o paciente do Sistema Único de 
Saúde (SUS), que é a maioria da 
população, o que se pode fazer 
é colocá-lo na central de leitos e 
aguardar que, em algum hospital 
de Belo Horizonte, abra uma vaga. 
O que acontece é que uma parte 
dessas pessoas morre aguardando 
ou tem seu quadro clínico compli-
cado pela demora, outros ainda 
acabam dispondo de patrimônio 
para procurar hospitais particula-
res”, explica.

O edição do Brasil teve acesso 
ao projeto do hospital. De acordo 
com o documento, o Centro de 
Atendimento Hospitalar de Alta 
Complexidade no Município de 
Pedro Leopoldo será implemen-

tado no entorno do Aeroporto 
Internacional de Confins. O terre-
no para a construção, de 100 mil 
m2 com 30 mil m2, foi doado pela 
construtora Precon. A previsão é 
de que o centro de atendimento 
gere cerca de 2 mil empregos 
diretos e potencialize novos inves-
timentos locais, gerando também 
vagas indiretas. 

De acordo com o projeto, o 
hospital contará com 10 unidades, 
entre elas pronto atendimento de 
urgência e emergência, unidade 
de tratamento intensivo, centro ci-
rúrgico e de obstetrícia e uma 
unidade de internação. No total, a 
capacidade de atendimento será 
de 40 pacientes/hora, 350 leitos 
de internação, 100 leitos na UTI 
e 16 salas cirúrgicas. Segundo o 
diretor, a intenção é que o hospital 
se torne referência de urgências e 
emergências clínicas de pacientes 
que deverão ser encaminhados 
para o tratamento no local, seja 
pelo SUS ou por convênios parti-
culares. 

A previsão é de que a obra 
custe em torno de R$ 251 milhões. 
Para isso, Neto já iniciou a busca 
por investidores e doadores. “Nós 
sabemos que o poder público 
e Minas Gerais não dispõe de 
recursos para a construção e a 
institucionalização de um hospital 
dessa magnitude. Por outro lado, 
a iniciativa privada, numa econo-
mia de mercado, visando o lucro, 
talvez ainda não vislumbre essa 
possibilidade. A Oscip como pessoa 
jurídica, mas perfil filantrópico, 
vai procurar financiamento, seja 
público ou privado, doações ou 
mesmo investidores que queiram 
participar do projeto”, diz. 

Entre eles, o diretor cita que 
apresentará o projeto ao Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais 
(BDMG), União e o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). “Mas, também va-
mos atrás de doadores, como filan-
tropos ou empresas que podem doar 
até 2% do seu lucro líquido e abater 
do imposto de renda”, conclui.

Projeto prevê construção do hospital da caridade em até 5 anos
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R$ 80 milhões para ampliação do
Center Shopping em Uberlândia
O trabalho constante da gestão 

Odelmo Leão (PP) para promover 
Uberlândia como um ambiente 
amplamente favorável ao desen-
volvimento econômico e à quali-
dade de vida continua mostrando 
resultados. Em mais um investi-
mento na cidade, representantes 
do Complexo Center Shopping 
anunciaram, na manhã desta 
terça-feira (20), em reunião no 
Centro Administrativo Municipal, 
que vão aplicar R$ 80 milhões 
em obras de ampliação e mo-
dernização do empreendimento, 
composto pelo Center Shopping, 
Uberlândia Business Tower (UBT), 
Center Convention e Mercure Plaza 
Shopping.

“São as pessoas que acreditam 
na nossa cidade. São as pessoas 
que constroem Uberlândia. E esse 
investimento foi feito por uma 
família que cresceu aqui, investiu 
aqui, gerou emprego e renda 
aqui. É o que temos buscado desde 
sempre como administração pú-
blica. Oferecer infraestrutura cada 
vez melhor e condições cada vez 
maiores para que os investimentos 
cheguem até a população, fortale-
cendo o nosso empreendedor e o 
nosso povo”, disse o prefeito.

A Prefeitura de Uberlândia tem 
adotado, desde 2017, diversas polí-
ticas para estimular o empreende-
dorismo. Além da recuperação da 
cidade em áreas essenciais (Saúde, 
Educação e Social) e do investimento 
em infraestrutura (obras de captação 
de água e de mobilidade urbana), 
o Município também implementou 
ações para incentivar novos negócios 
na cidade, o que já trouxe, nesse 
período, aproximadamente R$ 2 
bilhões de investimentos, mais de 5 
mil empresas abertas e mais de 3 mil 
empregos gerados.

Ampliação e modernização

Até 2021, o Complexo Center 
Shopping deve passar por várias 
intervenções, que serão feitas em 
etapas. Uma dessas intervenções 

é a ampliação em 9 mil metros 
quadrados da área destinada 
a negócios corporativos, com a 
construção de dois novos pisos 
na parte superior do Center 
Convention.

Além disso, no Center Shop-
ping, fachada, entrada principal 
e áreas internas serão totalmente 
modernizadas, com projetos que 
incluem um parque infantil gra-
tuito na praça de alimentação do 
piso 2, novas escadas rolantes e 
uma área de convivência externa 
projetada dentro do conceito 
de boulevard. As instalações do 
Center Convention também serão 
revitalizadas.

“Buscamos a atualização do 
empreendimento, dentro do que 
se tem de mais novo em todos os 
sentidos, em retribuição àquilo 
que a comunidade tem feito, 
que é frequentando, dando todo 
esse movimento que o shopping 
recebe e trazendo todo o sucesso 
que tem hoje justamente pelo pú-
blico que está presente”, explicou 
o representante do complexo, 
William Costa Dias. “Hoje, temos 
mais de 2 mil pessoas trabalhan-
do na UBT, na torre comercial, 
e, com essa expansão da área 
comercial, que corresponde a 

mais de 50% da área já existen-
te, teremos mais espaço para as 
pessoas trabalharem”, disse.

O Complexo Center Shopping 
começou em 1992 com o Center 
Shopping, aberto com cerca de 
100 lojas. Em 1996, o empre-
endimento foi ampliado com a 
construção do hotel. Já o centro 
de convenções foi inaugurado em 
2010 e a torre comercial começou 
a receber empresas em 2013.

“A linha e a determinação 
do prefeito junto com toda a 
equipe da prefeitura é de que 
juntos podemos mais. E nesse 
trabalho conjunto contamos, 
c laro,  com empreendedores 
como os do Complexo Center 
Shopping, que acreditam na cida-
de, que investem aqui. É o setor 
produtivo, cada cidadão que, 
juntos, fazem com que os nossos 
índices sejam os melhores do 
país. Uberlândia hoje tem o 20º 
Produto Interno do Brasil (PIB). 
Só neste ano, tivemos quase 1 mil 
empresas abertas e resultados 
positivos na oferta de emprego. 
Comemoramos cada anúncio e 
seguimos trabalhando”, avaliou 
o secretário municipal de Desen-
volvimento Econômico, Inovação 
e Turismo, Raphael Leles.

odelmo leão: “esse investimento foi feito por uma família que cresceu aqui”
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museu da inconfidência, em ouro Preto, é um 
dos mais visitados no Brasil. Segundo o Ministério 
do Turismo (MTur), no primeiro semestre deste ano, 
o movimento em museus cresceu 31% frente ao 
mesmo período em 2018. No ano passado, cerca 
de 313,7 mil pessoas visitaram as instituições. Nos 
primeiros seis meses de 2019, o número chegou a 
450,2 mil. Os dados fazem parte do levantamento 
realizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). 
Em Petrópolis (RJ), o Museu Imperial foi o mais 
visitado no primeiro semestre dos últimos anos. Em 
2018, foram 159 mil pessoas e, este ano, 183,6 mil. 
O Museu da República, na capital fluminense, foi a 
instituição que registrou o maior crescimento: saltou 
de 58,8 mil visitas de janeiro a junho do ano passado 
para 105,9 mil este ano. Já o Museu da Inconfidência, 
em Ouro Preto (MG), teve público de 96,7 mil em 
2019, frente a 64,8 mil em 2018. Também no Rio de 
Janeiro, o Museu Nacional de Belas Artes passou de 
30,9 mil visitantes para 63,9 mil. O Mtur vem dando 
maior apoio ao turismo cultural no Brasil. Desde 
sua criação, em 2003, a pasta destinou recursos 
em projetos de estruturação para diversos museus 
espalhados pelo país. Ao todo, 653 centros culturais 
e museus receberam repasse de R$ 313 milhões.

(Fonte: Hotelier News)

Bh é um dos destinos mais procurados no 
primeiro semestre. A demanda por viagens a 
cidades brasileiras aumentou em quase 30% 
no primeiro semestre, comparado ao mesmo 
período no ano passado. Os dados são da pla-
taforma Expedia Group. De janeiro a junho, 77% 
das viagens dentro do território nacional vieram 
do mercado doméstico, cuja procura cresceu 
35%. Com números positivos em todo o país, 
alguns destinos se destacaram. As 10 cidades com 
maior demanda no período foram: São Paulo 
(25%), Rio de Janeiro (20%), Brasília (30%), 
Curitiba (15%), Salvador (20%), Fortaleza (40%), 
Belo Horizonte (20%), Foz do Iguaçu (15%), Flo-
rianópolis (30%) e Porto Alegre (15%). A duração 
média da hospedagem no primeiro semestre 
foi de 2 dias, enquanto a antecedência média 
da procura foi de 20 dias. Outros destaques 
envolvem o tipo de demanda e a plataforma 
usada: a procura por pacotes turísticos (hotel + 
voo) cresceu quase 20% no primeiro semestre de 
2019, com uma antecedência média de 43 dias e 
hospedagem média de 4 dias. Já a demanda via 
mobile teve crescimento de quase 65% no perío-
do, representando pouco mais de 35% do total. 

(Fonte: Hotel Consult)

c A n A l   A B e r t o

vereadores de mariana analisam
projeto de lei em áreas de risco

O secretário da Comissão de Fi-
nanças, Legislação e Justiça, Antônio 
Marcos Ramos de Freitas, conhecido 
como Tenente Freitas (PHS), e o 
vereador Deyvson Ribeiro (SD) ana-
lisaram o Projeto de Lei nº 49/2019. 
A proposição visa regulamentar o 
poder de polícia administrativa exer-
cido pela Coordenadoria da Defesa 
Civil Municipal sobre as áreas de risco 
existentes em Mariana. 

A matéria prevê advertência, 
multa e até demolição de edifica-
ções como penalidades quando 
houver risco para a integridade das 
pessoas, seja para as que residem 
no local ou terceiros.

Para esclarecer pontos do pro-
jeto, os parlamentares receberam 
o secretário de Defesa Social, Braz 
Luiz de Azevedo, e o coordenador 
da Defesa Civil de Mariana, Welbert 
Stopa Ferreira. Eles reforçaram que 
as ações previstas na proposição 
foram elaboradas para atender o 
Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) firmado em fevereiro deste 
ano entre o Município de Mariana 
e o Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais para que sejam 
tomadas medidas necessárias para 
prevenção e mitigação de danos. 

São considerados como áreas 
de risco 80 setores mapeados 
pelo Plano Municipal de Redução 
de Risco (elaborado em 2015 e 
atualizado no ano seguinte, após o 
rompimento da barragem). Segun-
do o coordenador da Defesa Civil, 
cerca de 6.500 pessoas está em si-
tuação de risco no município, o que 
corresponde a 10% da população.

De acordo com Azevedo, a De-
fesa Civil precisa de uma atuação 
mais rápida, principalmente nos 
locais onde as pessoas estão em 
iminente risco. “Essa proposta de 
lei vem dar o poder para que a 
gente faça primeiro a notificação 
e, caso não seja cumprida, estabe-
leça a saída compulsória”. 

Com relação à demolição, ele 
esclarece que “depois da pessoa ter 
sido notificada, ela tem o período 
para apresentar recurso, que será 
julgado pela Secretaria de Defesa 
Social”. O secretário de Defesa So-
cial esclarece também que quando 
houver necessidade de demolição 
em área particular, o proprietário 
será notificado para proceder com 
recurso próprio.

O vereador Tenente Freitas 
afirma que a grande preocupação 
é como as pessoas que estão em 
área de risco serão assistidas. “O 
município vai dar um suporte para 
elas?”, questiona. Ele demonstra 
preocupação com as famílias que 
residem na área conhecida como 
Santa Rita de Cássia. Em resposta, 

Azevedo afirma que o Executivo já 
notificou as famílias e está fazendo 
um trabalho para retirada de forma 
pacífica. “O morador que preen-
cher o cadastro socioeconômico 
será amparado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social”, aponta.

Durante o debate, os parla-
mentares questionaram também 
o que já está em andamento como 
processo de mitigação. “Hoje, nós 
temos um projeto que está pronto, 
foi feito pela empresa CONE e prevê 
a contenção das encostas de áreas 
de risco R4 e R3 (risco muito alto e 
alto risco)”, afirma o coordenador 
da Defesa Civil. 

Os parlamentares informaram 
que uma série de projetos ela-
boradores pela referida empresa 
têm decepcionado os legisladores. 
Representantes da CONE PP têm 
sido frequentemente convidados 
pelas comissões da Câmara para 
prestar esclarecimentos sobre 
projetos, como o da implantação 
de uma pista de caminhada até 
Bandeirantes e o de mudanças no 
trânsito na região da Colina.
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Prefeitura de nova lima e vale
vão construir escola em macacos

Foi realizada uma solenidade 
de colocação da pedra funda-
mental que dá início à constru-
ção da nova escola municipal de 
São Sebastião das Águas Claras, 
em Macacos. O edifício terá três 
pavimentos que abrigarão uma 
unidade para creche e pré-escola e 
outra para o ensino fundamental. 

Serão erguidas 12 salas de aula, 
biblioteca, sala multiuso com brin-
quedoteca, refeitório, banheiros, dois 
pátios descobertos e um ginásio com 
quadra poliesportiva coberta. A obra 
será viabilizada por meio de parceria 
entre o poder público municipal e 
a mineradora Vale e atenderá 320 
estudantes da educação infantil ao 
ensino fundamental, na faixa etária 
de 1 até 11 anos. 

O projeto prevê uma ocupação 
de cerca de 6.000 m2 do terreno 
cedido pela prefeitura. Os custos da 
obra serão a cargo da Vale. Desde 
o dia 10 de maio, a unidade tem 
funcionado em uma instalação 
provisória, também providenciada 
pela empresa, após a identificação 
de risco de nível três do rompimento 
de barragem. A previsão de entrega 
da obra é para janeiro de 2020.

Cabe destacar que a prefeitura 
municipal de Nova Lima já havia 
planejado e anunciado a constru-
ção de uma nova escola, inclusive 
tinha os recursos necessários para 
a obra, mas, diante do acontecido, 
a Vale assumiu esse compromisso.

O prefeito Vitor Penido (DEM) 
presente na solenidade destacou: 
“Quero agradecer aos servidores 
municipais que fazem de Nova 
Lima referência em matéria de 
educação e dizer que a Vale sempre 
esteve alinhada e preocupada em 
resolver os problemas da comu-

nidade. No caso da escola, não 
tivemos dificuldades nenhuma 
para isso.”

O gerente executivo da direto-
ria de reparação e desenvolvimen-
to da Vale, Luís Henrique Medeiros 
pediu desculpa a comunidade por 
todos os transtornos causados. 
“Essa nova escola é uma solução 
mais definitiva para atender as de-
mandas da população, o símbolo 
de uma etapa de compensação 
com a comunidade. Nosso com-
promisso é entregá-la no inicio 
de 2020”.

vitor Penido esteve presente na solenidade
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defesA dA liBerdAde de imPrensA mArcA sessão em homenAgem Aos 40 Anos dA AnJ

senAdo AProvA mP dA liBerdAde econômicA. 
quAis os Benefícios PArA A hotelAriA?

Em uma sessão requerida pelo 
senador Lasier Martins (Podemos-RS), 
o Senado homenageou os 40 anos da 
Associação Nacional de Jornais (ANJ). 
Todos os discursos abordaram desafios 
atuais da imprensa, como as fake 
news, redes sociais, a desvalorização 
do jornalismo profissional e as críticas 
de políticos aos meios de comunica-

ção. Lasier afirmou que a ANJ nasceu 
para defender os interesses legítimos 
dos veículos de comunicação tradicio-
nais do país e o direito da sociedade de 
se informar e se expressar com liberda-
de. O presidente da ANJ, Marcelo Rech, 
ressaltou o surgimento da associação 
em pleno regime militar e disse que 
ela nasceu como um “bastião da 

defesa da liberdade de imprensa”. De 
acordo com Rech, a missão da ANJ 
continua atual e, mesmo desafiada 
pela revolução da internet, não se 
descuida de zelar pela livre expressão, 
um dos pilares da democracia, além 
de valorizar o veículo jornalístico como 
instrumento de mediação entre os 
fatos e a população.

O Senado aprovou a Me-
dida Provisória (MP) da Liber-
dade Econômica. No entanto, 
os senadores, retiraram do 
texto três artigos que envol-
viam alterações nas regras 
sobre o trabalho aos domingos. 
Com essas mudanças, a MP 
vira lei e segue para sanção 
presidencial. A MP havia sido 
apresentada pelo governo para 
diminuir a burocracia e facilitar 
a abertura de empresas, princi-
palmente, de micro e pequeno 
porte. A expectativa é que 3,7 
milhões de empregos sejam 
gerados. Dois pontos do texto-
-base foram importantes para o 
segmento hoteleiro num curto 
prazo. O primeiro é em relação 
a regulamentação de folgas 
obrigatórias aos domingos. 

Como os hotéis funcionam 24 
horas e 365 dias, a flexibiliza-
ção da folga em um domingo 
ser obrigatória apenas a cada 
quatro semanas foi benéfica. 
O segundo é a não obrigato-
riedade do registro de ponto 
para empresas com menos de 
20 funcionários, o que tam-
bém é um ganho, pois livra o 
proprietário de uma burocracia 
imensa, o que poderia trazer 
multas e impedimentos em 
casos de negligência. Pelas 
normas atuais, o trabalhador 
registra os horários todos os 
dias. Com a MP, se ele e o 
patrão fizerem um acordo, o 
ponto só será necessário para 
registrar hora extra, atraso, 
folga, férias e falta.

Fonte: Agência Brasil

o casal samira souza e estevão Pinto
comemorou, no ultimo dia 20, 14 anos

de casados. nossos parabéns!
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Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

daniel Amaro

Zumba é o exercício ideal para
perder peso e tonificar músculos

V ocê já deve ter ouvido 
falar da zumba, afi-
nal, o ritmo invadiu 
os estúdios de dança 
e academias nos últi-

mos anos. Estima-se que 15 milhões 
de pessoas em 186 países partici-
pem toda semana de aulas do tipo. 
Mas o que muitos não conhecem 
são os benefícios para o corpo e 
a mente que essa atividade pode 
trazer. Os principais são fortalecer 
a musculatura, melhorar a saúde 
cardíaca e perder calorias.

De acordo com a educadora física 
Fernanda Carvalho, a zumba pode 
ser praticada por todos em qualquer 
idade. “Não tem nenhuma restrição, 
a não ser que a pessoa já possua al-
gum problema de saúde. Nesse caso, 
o ideal é buscar fazer uma avaliação 
médica antes de começar a dançar”.

A aula tem duração aproximada 
de uma hora e um intervalo de 5 
minutos. “Sempre começo com um 
aquecimento e um alongamento 
após a atividade. O gasto calórico 
varia entre 500 e 800 calorias, depen-
dendo da intensidade e dedicação de 
cada aluno. A zumba, aliada a uma 
alimentação balanceada, favorece a 
uma rápida perda de peso”.

Fernanda diz que não precisa 
saber nenhuma coreografia e nem 
decorar movimentos. “Basta seguir o 
ritmo e mexer o corpo. Com o tempo 
você acaba aprendendo e pegando 
o jeito. A melhor forma é praticar 

em estúdios ou academias, pois tem 
grupos pequenos que deixam a aula 
ainda melhor. Mas também é possível 
praticar sozinho em casa mesmo”.

Ela explica que o diferencial de 
praticar zumba é que é um exercício 
aeróbico bem completo. “Você acaba 
fazendo uma atividade física prazero-
sa, divertida e nem percebe o tempo 
passar. As músicas ajudam bastante, 
sempre com ritmos latinos como 
salsa, merengue, samba e mambo. 
Tem muitos adeptos, pois cada aula 
é diferente da outra, não fica naquela 
repetição quando como se exercita 
nos aparelhos da academia”.

A professora recomenda que o 
praticante vista roupas confortáveis 
e que não sejam pesadas. “Use um 
tênis adequado para proteger os pés 
e evitar lesões. Também é importante 
trazer uma garrafinha de água para 
se hidratar, além de uma tolha para 
enxugar o suor, uma vez que os mo-
vimentos são bem intensos”.

Entre os benefícios da atividade, a 
educadora cita que a zumba trabalha 
e fortalece os músculos. “Os da coxa, 
glúteo e panturrilha são os mais usa-
dos, assim como o abdômen, cintura 
e quadril. Para quem deseja deixar a 
perna e o bumbum durinho esse é 
o exercício ideal. Também beneficia 
a coordenação motora, melhora o 
equilíbrio e o sistema cardiovascular”.

A auxiliar de marketing Simone 
Dias experimentou uma aula gratuita 
de zumba na praça e se encantou pela 
dança. “O que mais me motivou a co-
meçar a praticar foram as músicas e o 
divertimento em fazer a aula. A gente 

faz amizade, brinca e não tem aquela 
pressão de seguir alguma regra. Vou 
na academia três vezes por semana e 
saio de lá de alma renovada”.

Ela diz que não gostava de fazer 
nenhuma atividade física, mas que 
isso melhorou depois da zumba. 
“Fiquei mais disposta, confiante e 
com a autoestima lá em cima. Já 
deve ter quase um ano que estou 
nas aulas e notei muitas melhoras. 
Consegui perder alguns quilinhos, 
sem falar nos benefícios que trouxe 
para minha mente”, finaliza.

comparação da zumba com outros exercícios

exercício Principal benefício gasto calórico

Zumba Fortalece todo o corpo e aumenta a saúde cardíaca 500 a 800 kcal/hora

hidroginástica Estimula músculos e previne lesões 360 kcal/hora

natação Aumento da flexibilidade e melhoria da respiração 500 kcal/hora

musculação Fortalecimento e crescimento dos músculos 300 kcal/hora

corrida Tonifica as pernas e melhora a saúde do coração e dos pulmões 500 a 900 kcal/hora

vôlei Melhorar o equilíbrio e a concentração 350 kcal/hora

cada aula dura
cerca de uma

hora e é possível
queimar entre

500 a 800 calorias

Você ajuda o esporte

Quando você assiste pela 
televisão, escuta notícias 
no rádio, lê as matérias 
nos jornais e revistas so-
bre as conquistas dos 

esportes olímpicos, a sua ajuda faz 
parte das conquistas de medalhas de 
ouro, prata e bronze. Além dos  títu-
los internacionais por toda parte do 
mundo, as equipes brasileiras tem a 
sua ajuda, isso mesmo, você auxilia 
o Brasil nas competições, toda vez 
que sua aposta é feita nas casas 
lotéricas, 2% da receita é revertido 
ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), 
que repassa as Federações Estaduais 
e investe nos campeonatos e forma-
ções de atletas.

Da receita das loterias são des-
tinados em todos os jogos, 1,7% 
destinado ao Comitê Olímpico Bra-
sileiro; 0,3% destinado ao Comitê 
Paraolímpico Brasileiro. Desde 1962, 
o governo federal tornou a Caixa 
responsável por gerir, explorar e 
comercializar os jogos lotéricos. 
Desde então, cabe à Caixa repas-
sar ao governo federal parte da 
arrecadação com as apostas para 
os beneficiários legais. O Repasse 
Social é a atividade fim das Loterias 
Caixa. Os valores são redistribuídos 
para investimento no país em áreas 
como saúde, educação, segurança, 
esportes, entre outros. 

Da arrecadação bruta, ou seja, 
do valor total arrecadado em cada 
concurso, é calculado um adicional 
de 4,5%, proveniente da Secretaria 
Nacional de Esportes, constituindo-se 
a renda bruta para distribuição aos 

ganhadores. Depois de computados 
esses valores da Secretaria Nacional 
de Esportes, são destinados os se-
guintes percentuais: 51% para o total 
de prêmios pagos aos ganhadores 
e outras distribuições; 20% para a 
despesa de custeio e manutenção 
de serviços;18,2% destinado à segu-
ridade social; 7.8% destinado ao Fi-
nanciamento ao Estudante de Ensino 
Superior (Fies);3% destinado ao Fun-
do Penitenciário Nacional (Funpen). 
Do percentual de 51% destinado a 
prêmios, a distribuição é feita da 
seguinte forma:32,2% para o prêmio 
líquido dos ganhadores;13,8% para 
Imposto de Renda e 3% destinado ao 
Fundo Nacional da Cultura.

A destinação de recursos para o 
COB é definida pela Lei Agnelo/Piva 
foi sancionada em 16 de julho de 
2001 que prevê 2% da arrecadação 
bruta das loterias no país sejam repas-
sadas ao Comitê Olímpico Brasileiro 
e ao Comitê Paraolímpico Brasileiro. 

De acordo com o próprio COB, a 
lei representa 90% do orçamento da 
entidade. Neste ano, o comitê prevê 
receber R$ 250 milhões por meio 
do repasse das loterias federais. Os 
números de conquistas do Brasil no 
esporte olímpico brasileiro após a Lei 
Piva são enormes. Foram 63 meda-
lhas após sua implementação, o que 
reforça que a manutenção desse re-
curso é essencial para a preparação 
do país para os principais eventos 
do esporte mundial. Além de ter re-
alizado nos últimos 10 anos, 3,7 mil 
treinadores formados no Instituto 
Olímpico Brasileiro. Os Jogos Esco-

lares da Juventude movimentaram 
7,8 mil atletas no último ano. Todos 
esses números foram atingidos gra-
ças aos recursos dessa lei.

No Rio de Janeiro, em 2016, 
quando foi realizado os jogos olímpi-
cos, o Brasil ficou em 13º lugar, com 
7 medalhas de ouro, 6 de prata e 6 
de bronze, sendo o melhor resultado 
da história do Brasil.

Nos jogos Pan Americanos 2019 
realizados em julho e agosto, du-
rante 20 dias, o Brasil foi o segundo 
colocado, ficando atrás da potência 
dos Estados Unidos, mas a frente do 
Canadá, Argentina, Chile, Cuba, Mé-
xico. A  delegação brasileira nos Jogos 
Pan-Americanos de Lima, no Peru, 
conseguiu os três maiores objetivos 
que poderiam ser atingidos: quebrou 
o recorde de medalhas de ouro, levan-
do 55, três a mais que no Pan de 2007, 
no Rio de Janeiro, foi ao pódio como 
jamais havia feito, 171, 14 vezes a mais 
do que a marca anterior, e encerrou o 
evento em segundo no quadro geral, 
atrás apenas dos Estados Unidos, 
repetindo o ocorrido em 1963, no Pan 
de São Paulo. Portanto, o Brasil fechou 
com 55 ouros, 45 pratas e 71 bronzes. 

Fica um alento para o esporte, 
que tem destinado corretamente 
os recursos, pois os dirigentes de 
confederações e federações que já re-
alizaram “mutretas” com o dinheiro 
foram afastados, punidos e alguns até 
presos. Já começamos a pensar nos 
jogos olímpicos de 2020, em Tóquio.

O esporte é vida, é saúde e 
fundamental para o bem-estar das 
pessoas.
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