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200 mil mOrtes nO trânsitO

Nos últimos 10 anos, o Seguro DPVAT pagou mais de 3,2 milhões de indenizações a vítimas de acidentes de trânsito. Desse total, 328.825 foram em Minas Gerais, estado que fica 
em terceiro lugar no ranking, atrás apenas de São Paulo e Ceará. A pesquisa mostrou também que, nesse período, mais de 200 mil pessoas morreram e 2,5 milhões ficaram 
com algum tipo de invalidez permanente. “A falta do uso dos equipamentos de segurança e o deslocamento nos corredores das vias entre os demais veículos contribuem muito 

para o alto índice de ocorrências, principalmente, no caso das motocicletas”, disse Arthur Froes, superintendente de Operações da Seguradora Líder.
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Por enquanto, falta entusiasmo dos eleitores para as 
eleições municipais. No entanto, as primeiras pesquisas 
sobre o tema já registram algumas curiosidades, como 
em Montes Claros onde o ex-prefeito Ruy Muniz estaria 
disputando a preferência com o atual prefeito Humberto 
Souto (Cidadania). E, a partir de agora, o pleito munici-
pal de 2020 ficará cada vez mais em evidência.

eleições municipais 
já fazem parte da 
pauta dos políticos

ruy muniz é bem avaliado em montes claros
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setembro roxo evidencia conscientização
sobre doença de Alzheimer

 
No dia 21 de setembro é celebrado o Dia Mundial do Alzheimer. A data marca a 

campanha internacional, Setembro Roxo, e visa conscientizar a população sobre essa 
condição que acomete, principalmente, os idosos.  
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Telemarketing inferniza 
mais de 92% dos brasileiros

Dados da Senacon indicam que, em média, 92,5% dos bra-
sileiros já foram incomodados com as indesejadas ligações de 
telemarketing. O estudo aponta também que 65% dos entre-
vistados já foram abordados pelo menos 10 vezes por semana. 
A prática pode ser considerada ilegal e, por isso, a Anatel criou 
um site no qual o consumidor pode bloquear as chamadas.

etanol é a melhor
opção para abastecer 

O levantamento recente da ANP comprova o que o motorista tem 
confirmado na hora de abastecer: o etanol segue sendo mais vantajoso 
em relação à gasolina. Em Minas, considerando o conceito de paridade 
de até 70% entre os dois combustíveis, o etanol hidratado é vendido, em 
média, a 62,48% do preço da gasolina. Uma das razões apontadas por 
manter o preço competitivo é a produção de cana-de-açúcar mineira.

Procuradora jurídica da
Apae fala sobre os direitos

das pessoas com deficiência

BH recebe museu
itinerante com mais
de 250 videogames

Prefeitura de contagem e
Fiemg querem incrementar

sistema educacional
Representantes da Fiemg estiveram reunidos 

com o prefeito de Contagem, Alex de Freitas, 
para estabelecer uma parceria que visa incre-
mentar a educação no município. O projeto prevê 
ideias inovadoras, como oficinas de robótica, nas 
escolas municipais.
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Alex de Freitas prometeu apoio ao projeto
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E D I T O R I A L

loraynne Araujo

“A deficiência não está apenas nas pessoas, mas
 também no meio em que elas estão inseridas”

De acordo com dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), quase 24% dos 
brasileiros possuem algum tipo 

de deficiência. Para entender melhor quais 
são os direitos e como é a realidade dessas 
pessoas, o edição do Brasil conversou com 
Maria Tereza Cunha, procuradora jurídica 
da Federação da Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais (APAE) do Estado de 
Minas Gerais.

quais são os principais direitos das 
pessoas com deficiência? 

A legislação brasileira prevê inúmeros direitos, 
entre eles está a Lei Brasileira de Inclusão (Lei 
13.145/2015), que consolidou os já existentes e trou-
xe inovações que fortaleceram a busca da igualdade 
de oportunidades. Dentre os mais conhecidos estão 
a mudança do conceito de pessoa com deficiência, 
que deixa de ser uma condição meramente pessoal 
para ser resultado da interação entre as carac-
terísticas pessoais e as barreiras ambientais que 
impedem ou limitam a plena participação social. A 
deficiência, portanto, não está apenas nas pessoas, 
mas também no meio em que elas estão inseridas. 
Podemos citar também o direito de exercício da 
cidadania, que deve ser respeitado nas suas poten-
cialidades e autonomia: a pessoa com deficiência 
deve ter seu direito de escolha preservado. 

Não menos importantes são as alterações no 
Código Civil nas quais garantem o direito de casar, 
ter filhos, votar e ser votada. Sobre as políticas 
públicas, é garantido o pleno acesso da pessoa 
com deficiência, visando ações que promovam sua 
educação, atenção à saúde, assistência social, gera-
ção de renda, acessibilidade, moradia, previdência 
social, transporte e outros. 

esses direitos são realmente res-
peitados?

Infelizmente, ainda não e têm muitos que 
sequer são conhecidos. Isso pode ser facilmente 
confirmado pelas próprias características sociais 
existentes, que ainda mantêm ambientes segre-
gadores, constituídos por atitudes e barreiras 
limitadoras que impedem a plena participação. 
Além disso, as pessoas com deficiência ainda 
são vistas como incapazes de exercerem sua 
autonomia e independência e, em decorrência 
disso, muitas vezes, são privadas do exercício da 
cidadania, arraigando o preconceito enraizado 
na sociedade como um todo. 

quais são as principais dificuldades 
enfrentadas por esses cidadãos? 

As dificuldades partem do desconheci-
mento dos direitos e de suas características 
enquanto indivíduo. Cada pessoa com defici-
ência é única, possui especificidades próprias 
e, consequentemente, necessita de apoios 
distintos. Diante disso, a informação é essen-
cial para a consolidação de uma cultura de 
respeito. De forma geral, não é difícil obser-

varmos as dificuldades enfrentadas por essas 
pessoas. Um mero passeio pelas ruas da cidade 
já demonstra a existência dessas barreiras: 
falta de acessibilidade física, de comunicação, 
ausência de transporte público compatível, 
de acesso aos espaços públicos e às próprias 
políticas públicas de maneira adaptável as suas 
características. Além disso, essas pessoas, por 
vezes, encontram-se em desvantagem econô-
mica e social em relação a outras parcelas da 
população.

em relação à inclusão so-
cial, eles conseguem 
ser aceitos pela socie-
dade? 

A  i n c l u s ã o  so c i a l  é 
um processo. Até meados 
do século XX, a pessoa 
com deficiência era con-
siderada somente sob o 
olhar médico e reduzida à 
condição de paciente. Os 
avanços tecnológicos e da 
sociedade modificaram essa 
visão, trazendo o modelo social 
da deficiência, firmando o meio e 
a sociedade como aspectos essenciais 
na funcionalidade dessa pessoa. As pessoas 
com deficiência já provaram que tem muito a 
dizer e a contribuir com o país. Desta forma, 
somente uma inclusão social real fomentará 
o desenvolvimento de uma sociedade mais 
solidária e humana.

caso uma pessoa com deficiência 
sinta que o seu direito não está sen-
do respeitado, como ela deve agir? 

A pessoa com deficiência ou seu responsável, 
assim como toda e qualquer pessoa, tem o dever 
legal de denunciar violações de direitos. Assim, 
quando estamos em uma situação de desrespeito, 
preconceito ou violência, devemos procurar as auto-
ridades competentes para efetivação da defesa dos 
direitos. Configurando-se crime, poderá ser lavrado 

um boletim de ocorrência, ou mesmo realizar 
uma representação à delegacia de 

polícia ou Ministério Público. 

em que ainda preci-
samos melhorar? 

Os desafios são conjugar 
o apoio e vontade própria, 
somando o suporte e respeito 
à opinião, à capacidade de 
decisão e o exercício de direi-
tos e da cidadania. Conhecer 

as pessoas com deficiências e 
suas realidades é essencial para 

a formulação de políticas públicas 
que se relacionem diretamente as suas 

necessidades. Mais do que um esforço do poder 
público em suas diferentes escalas, é preciso tam-
bém uma maior ação social para a promoção de 
políticas de inclusão social. Isso envolve diversas 
áreas da sociedade como a educação, saúde, cul-
tura, infraestrutura, dentre outros.

no 21 de
setembro

comemora-se
o dia nacional

de luta das
Pessoas com
deficiência
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vazamentos irresponsáveis

A absolvição do ex-prefeito de Campinas, Demétrio Vilagra (PT), 
no último dia 6, depois de ter ficado preso após condenação 
em primeira instância, é motivo mais do que suficiente para 
o Supremo Tribunal Federal (STF) retomar, com urgência, o 

debate sobre a conveniência de manter a decisão de autorizar prisões 
antes do trânsito em julgado das sentenças.

Aliás, esse caso, deve servir de alerta também para os veículos de 
comunicação. É necessário que haja uma cautela diante de acusações 
e suspeitas prematuras contidas em inquéritos precários, muitas vezes, 
estimulados por interesses escusos e inconfessáveis. Tem sido comum 
agentes públicos – inspetores, delegados ou procuradores – vazarem, 
deliberadamente, para a imprensa informações parciais, incriminando 
pessoas, antes de qualquer apuração aprofundada. 

No afã de publicar o “furo jornalístico”, alguns veículos reproduzem, 
imediatamente, os vazamentos sem qualquer checagem prévia, usando 
o recurso da preservação do sigilo da fonte e abusando das manchetes 
com verbos pouco assertivos e conjugados no tempo condicional: “polícia 
suspeita”, “Ministério Público atribui”, “fulano seria”, etc.

Essa prática ganhou notoriedade com a Operação Lava Jato, que usou 
e abusou dos vazamentos sob o argumento de que precisava ganhar a 
opinião pública, mas tem sido recorrente também em outras instâncias, 
fruto de cumplicidade entre agentes públicos e a imprensa.

O que esses (ir) responsáveis pelos vazamentos não levam em conta, 
ao que parece, são os estragos que essas publicações fazem na vida das 
pessoas que, na maior parte das vezes, são feridas em sua honra, já que 
precisam explicar o que está publicado nos principais jornais do país à 
família, colegas e, principalmente, à sociedade. 

É importante ressaltar que nenhum pedido de desculpas, após a 
absolvição, será capaz de recuperar o estrago feito pela veiculação de notícias 
inverídicas disseminadas nacionalmente ou o sofrimento de ter vivenciado 
um período, por menor que seja, em uma penitenciária brasileira. 

O próprio presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), 
desembargador Nelson Missias, foi vítima de um desses vazamentos 
irresponsáveis, com reverberação em boa parte da mídia. Uma mera 
suspeita da Polícia Federal, já descartada pelo Ministério Público, serviu 
de base na tentativa de desqualificá-lo junto aos seus colegas e à socie-
dade, certamente com o objetivo de favorecer possíveis adversários que 
já pensam em sucedê-lo, à frente do órgão, no próximo ano.

Oh, tempora! Oh, mores!
Que maravilha! As últimas décadas 

produziram mais tecnologia para 
a humanidade do que todo o resto 
do século. Assistimos a uma nova 

ordem de avanços: drones, clones, drogas 
milagrosas, pílula contra a impotência, 
controle da Aids, entre outros. Muitas varie-
dades de câncer – o mal dos séculos XX e 
XXI – já podem ser dominadas. As conquistas 
disparam em todas as áreas, das comuni-
cações aos transportes, da biogenética à 
informática, da medicina ortomolecular à 
tecnologia de alimentos. Alguns dos mais 
avançados apetrechos tecnológicos do 
mundo moderno fazem a festa, entre nós, 
a partir desse aparelhinho que, pelo What-
sApp, nos aproxima na aldeia global. Daqui 
a pouco conquistaremos a tecnologia 5G e 
uma nova era será aberta.

Que vergonha! Nos últimos anos, o 
mosquitinho da Aedes aegypti tem minado as 
energias de milhões de brasileiros, infestando 
famílias com dengue, zika e chikungunya, 
doenças do século passado, ao lado da febre 
amarela, da tuberculose, do tifo. Pasmem, 
agora, um surto de sarampo ameaça a po-
pulação. Como explicar o paradoxo? A festa 
da tecnologia, que nos oferece a química sal-
vadora de vida e apetrechos para o bem-estar 
das pessoas, e a ressurreição de doenças 
seculares, ceifando nossas vidas? Descaso, 
incompetência, falta de recursos, dinheiro mal 
aplicado, ausência de planejamento, inércia, 
politicagem? Tudo isso, e mais alguma coisa.

Esse mais se chama inércia moral que 
os governantes desenvolvem na vivência 
do poder. Enfrentando pressões, jogos de 
interesse, decisões complexas em todos 
os setores da vida econômica e política, os 
governantes acabam criando camadas que 
vão se superpondo e tornando dormentes 
seus instintos. Perdem o sentido de priori-
dade. Adquirem pele dura e impermeável. 
As grandes catástrofes já não os abalam. 
Mesmo eventos de impacto não disparam 
a adrenalina. Sua máquina psíquica entra 
em coma. A ebulição social não provoca 
quentura em suas pestanas. Até parece que 
só pensam na próxima eleição.

Só assim se explica o tiroteio diário do 
presidente Bolsonaro (PSL) contra adversá-
rios, que considera comunistas, palavras 
ríspidas e até chulas contra protagonistas 
importantes da política internacional, contra 
a imprensa, que “só traz notícias negativas 
contra o governo”. E os puxões de orelha em 
assessores e ministros passaram a fazer parte 
da liturgia do poder. (Até quando Sérgio 
Moro suportará a fritura?)

O desemprego está acima dos 12 mi-
lhões de pessoas. Que olham desesperados 
para os horizontes da sobrevivência. Doen-
ças dos tempos antigos voltam com força; 
a região amazônica é uma tocha gigantesca 
de incêndios e devastação; os tributos conti-
nuam nas alturas; a água do São Francisco, 
que deveria chegar aos fundões do Nordeste, 
deixa de correr por dutos malconservados. 

Já o presidente da República, impassível, do 
alto do palanque, dispara verbos e adjetivos 
para animar seus simpatizantes e conservar 
30% de seguidores que ainda lhe são fiéis. 
(Até quando?) A nona (ou décima?) econo-
mia do mundo não dá sinais de alento, e as 
margens periféricas catam centavos para 
garantir a sobrevivência. A extrema pobreza 
voltou com intensidade.

As casas congressuais até tentam vo-
tar uma agenda positiva e resgatar suas 
legítimas funções. Mas o Executivo não 
tem ajudado como deveria nessa direção. 
Parece desprezar a política. A união em 
torno de um projeto nacional não passa 
de uma utopia. Jair Bolsonaro insiste em 
querer nomear seu filho (o deputado 
Eduardo) embaixador nos Estados Unidos, 
nossa principal embaixada. A perplexidade 
vai às alturas.  Países da Europa, a partir da 
Alemanha e da França, olham de maneira 
atravessada para o Brasil.

E aqui por perto, no Chile, até a direi-
ta – que tem vergonha dos mortos pela 
ditadura de Pinochet – repudia as palavras 
repugnantes contra a alta comissária da 
ONU, a ex-presidente Michele Bachelet, e 
seu pai, proferidas pelo mandatário-mor do 
nosso país. Oh, Tempora, Oh Mores (ó tem-
pos, ó costumes) bradava nas Catilinárias o 
tribuno Cícero no Senado Romano contra os 
vícios da política de seu tempo.  E por nossas 
plagas, até quando viveremos tempos tão 
vergonhosos?

Os Jogos Parapan-Americanos de Lima 
2019 ocorreram de 23 de agosto a 1º de se-
tembro, na capital peruana. Nesta 6º edição da 
competição, o Brasil entrou para história com 
recorde de conquistas. Após 9 dias de disputas, 
os atletas chegaram a inédita marca de 308 

medalhas, sendo 124 de ouro, 99 de prata e 
85 de bronze. Nenhum outro país somou tantas 
vitórias em uma única edição de Parapan e essa 
foi a quarta vez em que a delegação verde-
-amarelo liderou o quadro geral de medalhas 
(Rio 2007, Guadalajara 2011 e Toronto 2015).

Ao todo, 512 pessoas fizeram parte do 
time brasileiro em Lima, sendo 337 atletas, 
mais atletas-guias, calheiros, goleiros e 
pilotos, que não possuem deficiência, de 
23 estados e do Distrito Federal em 17 
modalidades.

resultado histórico no Parapan-Americano
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Peculiaridades das eleições em 
diversos municípios de minas

A indiferença do eleitor sobre 
as eleições do próximo ano 
é enorme. Na verdade, 

as pessoas querem saber como 
conseguir um emprego, melhorar 
o nível de vida ou se manter, o que 
não tem sido fácil no atual cenário 
brasileiro. 

No entanto, como não poderia 
deixar de ser, faltando um ano 
para o próximo pleito, começam 
a surgir as primeiras pesquisas e 
análises de opinião a respeito do 
quadro político.

Um desses estudos, realizado 
pela Multidados, desmistificou 
algumas fictícias realidades, como 
a política de Montes Claros. Por lá, 
até então, só se falava da popula-

ridade do atual prefeito Humberto 
Souto (PPS), considerado um 
governante de moralidade e que 
iniciou um pacote de obras subs-
tancial pelos diferentes bairros no 
começo deste ano. Mesmo assim, 
de acordo com a pesquisa, a pre-
ferência do eleitor, se o pleito fosse 
agora, recairia sobre o ex-prefeito 
Ruy Muniz.  

nova lima, caso típico

Relativamente ao município de 
Nova Lima, ainda não se conhece 
a preferência da população local 
para 2020. Porém, circula a infor-
mação de que o atual prefeito Vitor 
Penido (DEM) está consultando à 
Justiça Eleitoral para saber se pode 
disputar a eleição no próximo ano. 
Ou seja, por enquanto, a sucessão 

de um dos municípios da região 
metropolitana está em compasso 
de espera, já que não existe um 
nome proeminente para enfren-
tar o atual chefe do Executivo 
municipal. 

Fora esses fatos, registra-se 
algumas curiosidades sobre o 
tema eleitoral em municípios 
como Uberlândia, onde existe a 
possibilidade de uma ala mais mo-
derada do PT se aproximar do atual 
prefeito Odelmo Leão (PP). Só para 
saber: os petistas da capital no 
Triângulo Mineiro sempre foram 
liderados pelo ex-prefeito Gilmar 
Machado, envolvido no labirinto 
de processos com a Justiça.

Em Betim, outro grande colé-
gio eleitoral de Minas, o caminho 
natural seria a reeleição do prefeito 
Vittorio Medioli (PHS). Já em Ves-

pasiano, não se conhece os índices 
de popularidade da atual prefeita, 
Ilce Rocha (PSDB). Sua vida política 
pode se complicar ainda mais, caso 
o seu padrinho político, o ex-pre-
feito Carlos Murta (MDB) resolva 
entrar no páreo, o que, segundo 
fontes da Assembleia Legislativa, 
não estaria completamente fora 
de cogitação.

Na capital do Vale do Aço, Ipa-
tinga, continua o disse me disse em 
relação a uma possível candidatura 
do Sebastião Quintão (MDB). 
Ex-prefeito por mais de uma vez, 
Quintão, por enquanto, não tem 
conquistado muita adesão junto 
às lideranças, mas pode perfeita-
mente, no decorrer dos próximos 
meses, se tornar uma verdadeira 
pedra no sapato do atual prefeito 
Nardyello Rocha (MDB).

As eleições de 2020 ainda estão longe, 
mas os institutos de pesquisas já estão 
se movimentando. Segundo vários espe-

cialistas, é preciso começar a pesquisar o quanto 
antes, principalmente, os políticos que já detém 
mandatos para saber qual a impressão dos eleito-
res e do povo em geral sobre suas gestões e ações.

Ao contratar um instituto de pesquisa 
é preciso escolher bem, se cercar de todas 
garantias possíveis, consultando o mercado e 
outras fontes sobre a competência e a conduta 
dos institutos a contratar. 

Contudo, percebe-se que o povo em geral, 
os políticos e até grandes empresas têm se 
valido muito da internet, não só para realizar 
suas pesquisas, mas para fazer compras e 
vendas também, deixando os institutos e o 
comércio tradicional apreensivos.

A internet e as redes sociais vêm apre-
sentando crescimentos espantosos nos 
últimos anos, se tornando em soluções 
práticas, ágeis e econômicas para muitas 
empresas e políticos, haja vista o grande 
crescimento do e-commerce no Brasil e no 
mundo.

No entanto, é preciso muita cautela 
ao utilizar esses mecanismos, seja para 
pesquisas eleitorais ou para aquisição de 
produtos e serviços. O segredo é saber usar. 
Não acreditar em propostas mirabolantes e 
sempre confirmar as informações (checar).

Se para contratar qualquer tipo de pro-
fissional ou empresa é preciso muita cautela 
e perspicácia, nesta questão da internet, 
por ser algo ainda muito novo para muitas 
pessoas, a cautela terá que ser redobrada.

No entanto, à luz de alguns entendidos 
do assunto, é muito mais fácil manipular o 
resultado de uma pesquisa/consulta efetu-
ada pela internet e redes sociais do que as 
realizadas pelos tradicionais institutos de 
pesquisas.

Porém, as cautelas não são necessárias 
apenas para as compras e pesquisas pela 
internet, pois existem muitos dos tradicionais 
institutos por aí que apresentam resultados 
de pesquisas totalmente desconexos com 
a realidade, levando a acreditar que se 
pode contratar pesquisas e direcionar os 
resultados.

O mais importante é a seriedade e a 
honestidade, não importando qual o sistema 
a ser utilizado, se o sistema tradicional ou a 
internet.

vitor Penido continua forte em nova lima liderança de Humberto souto estaria ameaçada por ruy muniz

Governador defende união e sensibilidade
dos Poderes para reerguer estado

O governador Romeu Zema (Novo) 
defendeu, semana passada, na 
sede do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), em Belo Horizonte, a 
união e a sensibilidade dos Poderes 

de Minas, para construir soluções que melhorem 
a vida dos mineiros. Zema foi agraciado e o 
orador do Colar do Mérito da Corte de Contas 
Ministro José Maria de Alkmim, principal hon-
raria do tribunal.

Zema ressaltou a situação de déficit orça-
mentário do Estado e sua missão em encontrar 
caminhos para uma solução definitiva para a 
situação, o que só será possível com o empenho 
de todos.

“Nossos técnicos e os do Tesouro Nacional 
realizaram uma auditoria nas contas do estado. A 
conclusão é a de que não adiantam receitas extra-
ordinárias. A solução tem de ser estrutural. Ao longo 
das últimas décadas, vimos incessantemente o mo-
vimento de estados e municípios com o ‘pires nas 
mãos’, pedindo ajuda à União. Precisamos ajustar 
nossas contas para não ter que recorrer a ninguém. 
Isso só será possível com o ajuste nas contas. Essa é 
uma realidade. Para enfrentá-la, peço a ajuda, a co-
laboração e a sensibilidade de todos vocês”, afirmou.

Zema lembrou, ainda, que o alerta emitido 
pelo TCE pelo descumprimento do limite de gasto 
com pessoal estabelecido na Lei de Responsabili-
dade Fiscal foi acertado.

“Estamos noite e dia trabalhando para 
encontrar saídas para a crise e, assim, cumprir 
a determinação do tribunal. Necessitamos do 
apoio, dos conselhos e sugestões de todos 
os Poderes. Temos um Tribunal de Contas de 
altíssimo nível, um Judiciário e um Ministério 
Público empenhados em contribuir, e uma As-
sembleia Legislativa comprometida com o bem 
dos mineiros. Posso garantir que o Executivo 
não pensa em outra coisa senão em criar um 
ambiente sustentável para as futuras gerações. 
Então, temos todos os ingredientes para tirar o 
estado do buraco”, finalizou.

O presidente do TCE, conselheiro Mauri 
Torres, também destacou a importância do equi-
líbrio entre os Poderes e o trabalho do tribunal 
em ser parceiro das instituições.

 “O interesse de todos nós é que o Minas resolva 
os seus problemas. Temos que estar imbuídos em 
contribuir para que o estado recupere a sua econo-
mia, a sua condição de investir e de saldar os seus 
compromissos com os servidores. Todos vivemos do 
sucesso do poder público e das instituições consti-
tuídas no nosso país”, afirmou o presidente do TCE.

O advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa, 
também foi agraciado com o colar. Participa-
ram ainda da solenidade o deputado estadual 
Antônio Carlos Arantes; o procurador-geral do 
Ministério Público, Antônio Sérgio Tonet; o de-
fensor público-geral do Estado, Gério Patrocínio; 
secretários de Estado, conselheiros do TCE e 
demais autoridades civis e militares.

Pesquisa eleitoral na era da internet

“estamos noite e dia trabalhando para encontrar saídas para a crise”
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Popularidade de moro
Pesquisas recentes apontaram que o ministro da Justiça, 

sergio moro é mais popular que o presidente Jair Bolsonaro 
(PSL). O tema agitou os meandros políticos e também o ima-
ginário das pessoas. O cientista político Adriano cerqueira 
aposta: “Se o ministro deixar o cargo ou for demitido, a ava-
liação popular do presidente da República pode piorar ainda 
mais”. Será, cientista? 

deputado x governador
Embora esteja moderando seus discursos oposicionistas, o 

deputado petista André quintão saiu da sua zona de conforto 
para declarar: “Estamos colaborando com o governador Zema 
(Novo) na medida do possível, mas essa ideia dele de colocar 
a Assembleia Legislativa contra a população, por meio de suas 
declarações à imprensa, não pode ter apoio dos membros da 
Casa”, disse o parlamentar. 

Petistas fora do pleito
Se as eleições municipais fossem realizadas hoje, nomes 

de proa do Partido dos Trabalhadores (PT) ficariam de fora 
do pleito: marília campos, em Contagem; maria do carmo 
lara, em Betim; e a deputada margarida salomão, em Juiz 
de Fora. A conferir...

sucessão em BH
Dos mais de 500 mil votos que o deputado estadual mauro 

tramonte (PRB) recebeu no último pleito, quase metade foram 
de eleitores de Belo Horizonte. Por causa disso, o parlamentar 
tem sido mencionado como um dos possíveis candidatos à 
sucessão de Alexandre Kalil (PSD) na prefeitura.

cena única - Ao ser procurado pela imprensa para repercutir 
o tema, tramonte argumenta que não há nada definido, mas 
que, de qualquer maneira, irá participar da eleição. 

Agostinho Patrus e a Pec
“Agora meu dever de casa é conversar com todos os deputa-

dos para tentarmos chegar a um consenso sobre a PEC paralela 
da Previdência”, disse o presidente da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG), deputado Agostinho Patrus (PV), 
ao sair de uma reunião com o presidente do Senado Federal, 
davi Alcolumbre (DEM). 

deputado inteligente
Nos bastidores da Assembleia, os comentários indicam que 

o experiente deputado sávio souza cruz (MDB), por suas qua-
lidades intelectuais, tem oferecido muitas contribuições a seus 
colegas, especialmente na elaboração de discursos e também 
nos temas mais críticos dos bastidores. Em geral, é grande a 
expectativa sobre a posição dele em relação às privatizações 
das estatais mineiras. 

A favor da reforma
Para o economista e cientista político paulistano ricardo 

sennes, a longo prazo, a reforma da Previdência vai ser uma 
medida importante para os brasileiros. Em sua avaliação, a 
decisão do presidente Bolsonaro (PSL) em bancar o projeto 
vai valer a pena.  

cáustico petista 
“Há 40 anos éramos dominados por militares naciona-

listas. Hoje, temos um poder comandado por um fascista”, 
Opinião do ex-deputado e ex-ministro nilmário miranda. 
Cidadão cáustico, não é mesmo, gente?

queda dos vetos
Analistas políticos de todo o país, assim como o historiador 

marco Antonio villa, consideram que o Congresso Nacional irá 
derrubar os vetos ao projeto que estabelece as novas normas 
para atuação do Judiciário do Brasil, popularmente denomi-
nado de Pacote Anticrime.

rio de Janeiro em apuros 
Em comentários recentes, o jornalista e economista João 

Borges rememorou: “A adesão do Rio de Janeiro ao Regime 
de Recuperação Fiscal, do governo federal, está prestes a 
completar 3 anos. Mas o resultado não foi nada satisfatório 
e o estado continua com os mesmos problemas financeiros, 
porém, não tem mais estatais para serem vendidas”. Segundo 
analisa o comentarista, esse tema deve consumir boa parte da 
agenda do ministro da Economia, nos próximos dias.

cena única: Esse Regime de Recuperação Fiscal é o mesmo 
que o governo federal está impondo aos estados, inclusive 
Minas Gerais, como condição para receber ajuda dos cofres 
federais.

volta da cPmF
Depois de manter contatos em Brasília e São Paulo, o 

filósofo luiz Felipe Pondé atacou: “O governo federal já está 
com tudo pronto para retornar com o Imposto de Cheque 
e, naturalmente, não usará mais a antiga denominação de 
Contribuição Provisória sobre Movimentação (CPMF)”.

democracia em risco
Ao participar do programa Roda Viva, da TV Cultura, o 

ex-ministro da Justiça e um dos grandes criminalistas brasi-
leiros, José carlos dias, entre outras coisas, respondeu aos 
entrevistadores: “Quando se vê uma atitude como a do prefeito 
do Rio de Janeiro, marcelo crivella (PRB), de determinar a 
apreensão de livros em uma Bienal, acho que a nossa tão 
sonhada e propalada democracia está correndo risco”.

http://www.age.mg.gov.br/
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daniel Amaro

A tualmente dois projetos en-
cabeçam tratados da reforma 
tributária: Os textos das PECs 
293/2004 e 45/2019, ambas 

com propostas semelhantes, porém com 
abordagens diferentes.

Sobre os pontos mais relevantes do 
Substitutivo aprovado na Comissão Especial 
da PEC 293/2004, tendo como relator o 
deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB), e da 
PEC 45/2019, encabeçada pelo deputado 
Baleia Rossi (MDB), praticamente idêntica à 
Emenda nº 7, apresentada naquela Comis-
são Especial em 2018 e encabeçada pelo 
deputado Mendes Thame (PV).

Em ambas as proposições, a alteração 
do Sistema Tributário Nacional tem como 
principal objetivo a simplificação e a racio-
nalização da tributação sobre a produção e 
a comercialização de bens e a prestação de 
serviços, base tributável atualmente compar-
tilhada pela União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios. Nesse sentido, ambas pro-
põem a extinção de uma série de tributos, 
consolidando as bases tributáveis em dois 
novos impostos: (i) um imposto sobre bens 
e serviços (IBS), nos moldes dos impostos 
sobre valor agregado cobrados na maioria 
dos países desenvolvidos; e (ii) um imposto 
específico sobre alguns bens e serviços.

Noutro giro, o deputado Luis Miranda 
(DEM), apresentou a PEC n. 128/2019, no 
dia 16 de agosto, entrou em cena como 
mais uma sugestão de análise de textos 
profícuos a referida reforma.

Uma primeira medida proposta é 
o desmembramento do Imposto sobre 
Bens e Serviços (IBS) em dois tributos, 
um federal e outro dos estados e muni-
cípios, o denominado IVA dual, principal 
reivindicação dos governadores e secre-
tários de fazenda estaduais. No caso do 
IBS federal, o Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF) também é incluído 
no rol dos tributos que serão substitu-
ídos. Outra medida é a retomada da 
tributação sobre lucros e dividendos 
e sobre a movimentação financeira, 
interrompidas, respectivamente, desde 
1995 e 2008.

Duas outras questões controvertidas 
são endereçadas: a tributação sobre 
serviços financeiros e digitais. A atividade 
financeira demanda regras dificilmente 
se compatibilizam com o modelo de tri-
butação sobre valor adicionado do IBS, 
razão pela qual esse segmento se sub-
mete a regimes especiais em qualquer 
lugar do mundo. Já na economia digital, 
também é necessário que se estabeleçam 

regras específicas visando alcançar a 
geração de riqueza como Facebook e o 
Google, a exemplo das propostas que 
vem sendo feitas nos países da Comuni-
dade Europeia.

Diante do exposto acima, um fato é 
certo, difícil agradar a todos e as críticas 
ainda pairam sobre a exclusão dos incen-
tivos fiscais de estados e municípios, ao 
que parece nenhuma das três principais 
reformas propostas resolvem o problema 
brasileiro, que é a simplificação.

Por fim, a proposta que será encami-
nhada pelo governo deverá ser dividida 
em três partes: a primeira reúne quatro 
impostos federais (IPI, PIS, Cofins e 
IOF); a segunda modifica as alíquotas 
do Imposto de Renda; e a terceira cria a 
Contribuição sobre Pagamentos (CP) em 
substituição aos impostos incidentes na 
folha de pagamentos. 

De toda sorte, nosso sistema vem 
acumulando distorções há mais de 30 
anos e não iremos desmontar do dia 
para a noite as disparidades, logo, o 
mais importante é a direção a seguir, 
não a velocidade no caminho. Em 
um país continental como o Brasil 
não devemos criar barreiras, devemos 
expandir fronteiras.

A direção da reforma tributária

Aplicativos são principal fonte de renda
para quase 4 milhões de autônomos

A ssim como a situação econômica, o 
mercado de trabalho no Brasil também 
segue em lenta recuperação. E enquan-
to milhares de pessoas não conseguem 

um emprego formal, a tecnologia aparece como 
uma rápida alternativa e ajuda a absorver grande 
parte dos desocupados. De acordo com a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
realizada este ano, 17% dos 23,8 milhões de autôno-
mos, ou seja, 3,8 milhões de pessoas, do país fazem 
uso dos aplicativos como principal fontes de renda.

As plataformas são as mais variadas pos-
síveis e vão desde transporte até venda de 
produtos e serviços, divulgação e delivery. As 
mais lembradas são Uber, 99, Cabify, iFood, 
Uber Eats, Rappi, DogHero, PetAnjo, entre ou-
tras. Dados do Instituto Locomotiva corroboram 
com a pesquisa e mostram que cerca de 17 mi-
lhões de brasileiros utilizam os apps para obter 
alguma renda. Esse total inclui os autônomos 
e os que têm emprego fixo, mas usam como 
complemento da renda. 

Para o economista Fernando Matos, a 
tecnologia vem evoluindo ao longo dos anos e 
trazendo novidades positivas para a economia. 
“Existem diversos aplicativos e o trabalhador 
ainda pode fazer parte de várias plataformas 
ao mesmo tempo. Ela tem servido como forma 
de ganhar algum dinheiro para uma parcela 
da população que não consegue se recolocar 
no mercado de trabalho. Esse fenômeno foi 
potencializado pela crise, uma vez que os 
números mostram cerca de 13 milhões de 
desempregados. Mas acredito que quando o 
cenário melhorar, farão uso apenas como um 
complemento de renda e não mais como fonte 
principal”, afirma.

Ele alerta que esse tipo de prestação de 
serviço exige alguns cuidados. “É um trabalho 
informal e não têm vínculos empregatícios, 
embora tenha algumas contestações. Sendo 
assim, exige que a pessoa tenha ainda mais or-
ganização e separe uma parte do dinheiro para 
pagar por conta própria as contribuições ao INSS 
ou investir na previdência privada. A pessoa deve 
analisar o que for melhor e o que cabe no bolso, 
pensando nos benefícios e na aposentadoria. 
Apesar de ser lucrativo apostar em aplicativos, 
muitos brasileiros acabam esquecendo dessa 
parte burocrática e tão importante”.

O farmacêutico Carlos Augusto Carvalho 
perdeu o emprego há alguns meses. Sem con-
seguir uma nova ocupação, encontrou nos apli-
cativos de transporte particular sua nova fonte 
de renda. “Tenho um carro próprio que estava 
sendo pouco usado por problemas financeiros. 
Não pensei duas vezes e me cadastrei na Uber 
e 99. Não imaginava que fosse dar tão certo. O 
melhor é que posso montar meu próprio horário 
de trabalho e ter mais tempo para ficar com a 
família”, comenta.

Ainda segundo Carvalho, o valor recebido 
mensalmente superou suas expectativas. 
“Estou ganhando mais agora do que quando 
trabalhava em drogaria. Alguns meses costumo 

faturar mais de R$ 2 mil, mas tem que ter muita 
responsabilidade nesse tipo de serviço. Sempre 
coloco uma meta de corridas por dia e não volto 
para casa até conseguir”.

Também por falta de oportunidades no 
mercado, a psicóloga Priscila Alves decidiu 
buscar alternativas. “Sou apaixonada por ca-
chorro e, fazendo uma pesquisa pela internet, 
descobri um aplicativo chamado DogHero. Ele 
serve para você prestar serviços de passear ou 
cuidar dos animais, enquanto os donos estão 
fora. Me encantei pela ideia e já trabalho com 
isso há mais de um ano. Sempre tem gente pro-
curando, principalmente em época de férias. 
Ganho o suficiente para me manter, variando 
entre R$ 1.800 a R$ 2.500 por mês”.

O vendedor Gabriel Pereira trocou a loja 
pelas ruas. É que há pouco mais de um ano, 
começou a prestar serviços para o Rappi, um 
aplicativo delivery de variados produtos. “Eu 
já usava a plataforma e, quando fui demitido, 
resolvi me cadastrar para oferecer meu trabalho. 
Como já tinha habilitação para moto, o processo 
foi rápido. Tem mês que ganho muito mais do 
que recebia no outro emprego.  O lucro fica 
entre R$ 2 e R$ 3 mil, sendo que ainda posso 
fazer meu horário de trabalho e até ter outra 
ocupação”, conclui.

mercado de trabalho desfavorável e a popularização dos
serviços impulsiona o número de trabalhadores nas plataformas
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e enquanto milhares de pessoas
não conseguem um emprego
formal, a tecnologia aparece
como uma rápida alternativa

e ajuda a absorver grande
parte dos desocupados

cnBB x senado
“A Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB) tem feito lobby 

em Brasília a fim de pressionar o Senado a retirar, da PEC da 
reforma da Previdência, a obrigatoriedade das entidades filan-
trópicas, inclusive as universidades católicas, de pagar todos os 
impostos cobrados das demais entidades e empresas”. Essa é a 
informação repassada pela jornalista cristiana lôbo.

Obras de infraestrutura
“Apenas as reformas que já estão sendo implementadas 

não resolvem o problema do desemprego do Brasil. Para 
minimizar o quadro outras soluções precisam ser tomadas, 
por exemplo, o incremento de obras de infraestrutura”. Eis o 
pensamento do presidente do Conselho Federal de Engenharia 
e Agronomia, Joel Krüger. Resta saber onde encontrar dinheiro 
para realizar tais obras, senhor presidente.     

Fábrica de escândalos
Nos últimos meses, a Câmara de Vereadores de Belo 

Horizonte tem sido pauta da imprensa da capital de maneira 
negativa. Aliás, o local já é denominado pela crônica especia-
lizada de “fábrica de escândalos”, cruz credo, gente!

Falta apoio
Por enquanto estaria faltando apoio da base aliada do 

governador romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais para a aprovação das possíveis reformas relaciona-
das à recuperação fiscal do estado. “Ele vai ter que se desdobrar 
sobre este assunto”, diz o deputado petista ulysses gomes.  

são eles que mandam
Em Brasília, de acordo com informações divulgadas pela jor-

nalista natuza nery, o presidente do Senado, david Alcolumbre 
(DEM), e da Câmara, rodrigo maia (DEM), se entenderam no 
que se refere a fazer com que todas as reformas estruturantes 
sejam aprovadas rapidamente nas duas Casas. “É uma forma de 
provar que quem mandam são eles”, comenta a comunicadora. 

Força-tarefa
Ainda em Brasília, o futuro ocupante da Procuradoria-Geral 

da República, terá, segundo especialistas, de encontrar um 
novo norte para a Operação Lava Jato, de preferência criando 
algumas unidades em outros estados como forma de torná-la 
mais leve, sem perder o foco de combate a corrupção.   

 

Política em nova lima
Os entendidos de política municipalista consideram que, em 

Nova Lima, a única liderança expressiva é o atual prefeito vitor 
Penido (DEM). Fora ele, tudo é improvisação e, nesse caso, o 
pleito do próximo ano está sem um nome capaz de entrar na 
disputa. Essa é uma avaliação do atual cenário, mas claro, até 
o ano que vem tudo será diferente.

Política em lagoa santa
Em Lagoa Santa, o ex-prefeito genesco Aparecido Filho 

(MDB) continua firme no propósito de bater de frente com o 
atual prefeito rogério Avelar (PPS) devido às eleições.
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leíse costa

Levantamento da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), compilado pelo 
AE-Taxas, revela que, em estados 

que são grandes produtores do biocombus-
tível, os preços médios do etanol continuam 
vantajosos frente os da gasolina. Minas 
Gerais, Goiás, Mato Grosso, São Paulo e 
Paraná mantiveram o preço do etanol den-
tro do limite de 70% do preço da gasolina 
nos postos para ser considerado vantajoso.

Em Minas, o etanol hidratado é vendido, 
em média, a 62,48% do valor da gasolina. 
Mato Grosso é o estado em que a opção é a 
mais vantajosa, com média de 60,61%. Em 
Goiás, o índice é de 64,74%; em São Paulo, 
64,67%; e no Paraná de 69,37%. Na média 
dos postos pesquisados no país, a paridade 
é de 66,22%. A realidade não é a mesma em 
todo o país, segundo a pesquisa, apesar dos 
preços médios do etanol terem recuados em 18 
estados, houve alta em outros sete e no Distrito 
Federal. No Amapá, não foi feita avaliação. 

Nem mesmo o valor médio da gasolina 
vendido nos postos recuando em 15 estados 
brasileiros foi uma ameaça ao reinado do eta-
nol nas bombas. Ainda de acordo com a ANP, 
em Minas Gerais, o preço médio da gasolina 
recuou 0,20%, de R$ 4,561 para R$ 4,552 o 
litro. Na média nacional, o preço médio caiu 
0,12%, de R$ 4,303 para R$ 4,298. Já o preço 
mínimo do etanol praticado em postos minei-
ros foi de R$ 2,399 e, o máximo, R$ 3,499. O 
valor médio foi de R$ 2,844.

Uma das razões apontadas por manter 
o preço do etanol competitivo é a produção 
de cana-de-açúcar mineira já que, desde 
maio, estamos no período de safra da com-
modity. Para Feliciano Abreu, coordenador 

do Mercado Mineiro, site que pesquisa e 
compara preços no estado, o etanol apre-
senta algumas vantagens sobre a gasolina. 
“Tende a ser vantajoso durante muito tempo 
ainda. O preço da gasolina é reflexo da 
especulação externa e do dólar, por outro 
lado, o mercado de etanol tem crescido 
bastante e o consumidor tem optado por 
esse combustível”, explica. 

Outro benefício apontado é o fator am-
biental, já que o etanol é uma alternativa 
mais limpa e renovável quando comparada 
com a gasolina. “Além de colaborar com o 
meio ambiente, tem caído no gosto e virado 
um hábito abastecer com esse combustível, 
o que faz difícil ser trocado, a não ser que 
o preço volte ao patamar de 72% a 75% de 
paridade com a gasolina”, diz Abreu.

É válido ressaltar que, com o início da 
entressafra, período iniciado em dezembro 
e que provoca redução nos estoques do 
álcool, os preços devem subir.  “A tendência 
do valor do etanol é aumentar. Estamos 
no período de entressafra, portanto, é 
esperado que aumente até o fim de 2019, 
já que a nova colheita começa no início 
do ano. Mas, sabemos que a produção 
tem aumentado, então, é possível que 
haja uma quantidade de combustível 
que satisfaça o mercado interno. O Brasil 
também deve importar mais e isso ajuda 
a manter os níveis adequados para o 
consumo da população”.

A dica do coordenador de pesquisas é 
de que, mesmo com os preços atrativos, 
o motorista esteja atento. “O consumidor 
precisa sempre estar atento se o posto é ade-
quado, se está em boas condições e verificar 
os indicadores de qualidade do etanol que 
ficam ao lado da bomba. Além disso, sempre 
pedir a nota fiscal”, aconselha.

A cerimônia de abertura da Expo & Congresso Brasileiro de Minera-
ção (Exposibram 2019) reuniu toda a cadeia da indústria da mineração, 
representantes de entidades do setor e, ainda, políticos de diversos esca-
lões para um debate sobre o futuro do setor que, historicamente, é um 
dos maiores parceiros do processo de desenvolvimento socioeconômico 
nacional. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, esteve presente no evento. 

Em um momento de reflexão vivido pelo setor como um todo, o evento 
começou com um minuto de silêncio pelas vítimas do rompimento da 
barragem de Brumadinho, em janeiro deste ano. O presidente do Conselho 
Diretor do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Wilson Nélio Brumer, 
deu boas vindas aos mais de 1.200 congressistas inscritos e avaliou que 
as recentes tragédias envolvendo barragens devem ser compreendidas 
como lições para a mineração brasileira. 

 “As tragédias de Mariana (2015) e Brumadinho (2019) afetaram 
vidas, meio ambiente e a situação econômica do Estado de Minas Gerais. 
Defendemos que as investigações sejam feitas e que sirvam de lições e 
conhecimento do que aconteceu, para que esses fatos não se repitam. 
Mas, neste momento, temos que analisar como será a mineração do 
futuro e o futuro da mineração, com um novo patamar de regulação 
operacional e de segurança, mais proximidade com as comunidades e 
um modelo de comunicação, para fazer com que a sociedade entenda a 
importância da mineração”, enfatizou. 

Uma das respostas do setor é a Carta Compromisso do Ibram Perante 
a Sociedade, que foi lançada durante a cerimônia.  O documento esta-
belece a visão do Ibram sobre como a indústria minerária irá construir o 
futuro da mineração e a mineração do futuro. É uma declaração pública 
de novos propósitos voluntários para a indústria minerária, com metas 
mensuráveis, verificáveis, reportáveis, críveis, alcançáveis e implementá-
veis. Este conjunto de propostas está relacionado a 12 áreas: 

Segurança operacional, Barragens e estruturas de disposição de 
rejeitos, Saúde e segurança ocupacional, Mitigação de impactos am-
bientais, Desenvolvimento local e futuro dos territórios, Relacionamento 
com comunidades, Comunicação & reputação, Diversidade & inclusão, 
Inovação, Água, Energia e Gestão de resíduos.

Produção de cana no estado garante
preço competitivo do etanol em minas
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anuncia novas rotas de
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Quem busca conhecimento na prática faz

Curso Livre 
no Senac.

Raphaella 
Maranha,
aluna  
Senac. 

O Senac oferece várias opções de cursos livres com foco na prática, 
em diversas áreas, como gestão, gastronomia, moda, beleza e idiomas
para você se qualifi car e descobrir novas oportunidades no mercado. 

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

Conheça também nossos Cursos Técnicos, de Graduação e MBA.
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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

tirO PelA culAtrA - Esse velho adágio pode ser usado 
para lembrar a fala do procurador Leonardo Azeredo dos San-
tos, que disse estar ganhando uma miséria de apenas R$ 24 
mil por mês. O “miserê” é tanto que o procurador revelou que 
ele e outros colegas estão vivendo à base de comprimidos. 
Mas, o portal da transparência do Ministério Público de Minas 
Gerais revela que, nos últimos 7 meses, a média recebida por 
Leonardo foi de R$ 68 mil. É um “miserê” total.

A câmara municipal vota, em segundo turno, a aprovação 
para a construção da Arena do Galo, que será feita pela MRV 
as margens da Via Expressa, no bairro Califórnia. Foi necessário 
um projeto de lei prevendo parcelamento e licença para o novo 
estádio.

Falando em galo, Léo Burguês (PSL), líder do prefeito na Câmara 
Municipal, disse que essa boa vontade com o time poderá ser de-
monstrada à favor do Cruzeiro se o clube tiver que construir seu es-
tádio. Além disso, ele citou o América, que já tem o Independência.

um frequentador da Feira Coberta do Padre Eustáquio está 
defendendo a manutenção do Pronto-Socorro do Hospital Alberto 
Cavalcanti, que pode ser fechado por determinação do governador 
Romeu Zema (Novo). Na sua reclamação, disse que o governador 
nunca foi gestor de pessoas, e sim de empresas que, quando dão 
prejuízos, são vendidas ou fechadas. 

Falando nisso, a Assembleia Legislativa já recebe pressão dos 
prefeitos de Minas que não querem ver a Copasa privatizada.

O presidente da câmara de dirigentes lojistas de Belo Horizonte (cdl/BH), mar-
celo de souza e silva, recebeu a medalha Oswaldo martins nas comemorações 
do cinquentenário do 13º Batalhão da Polícia militar de minas gerais (Pmmg).

OlHA Aí A nOvA cPmF - O governo confirmou que está 
em estudo uma nova forma de arrecadar mais e, para isso, 
deve-se criar uma taxa. Como hoje todos os compradores 
usam o cartão de crédito, está em análise a cobrança de 
0,2% no débito ou crédito e de 0,4% sobre saques e depósitos 
bancários. Será que voltaremos ao tempo dos cheques pré-
-datados que nunca eram descontados e perdiam até a cor 
de tanto serem negociados?

domingo, dia 15 de setembro

Padre Aníbal Gangana - Brasília
Elizeu Alves - Esmeraldas
Samuel Matozinhos Junior 

segunda-feira, 16

Felisberto Amaral
Ricardo Tunis 
Sra. Maria Aparecida Andrés
Jornalista Rafael Nonato - Rádio Itatiaia 
Sebastião José Fortes Fleury - ALMG

terça-feira, 17

Ex-deputado Gerardo Renault
Ex-deputado Bené Guedes
Jornalista Mauro Werkema

quarta-feira, 18

Radialista Maurílio Grillo
Dr. Libério Rodrigues de Moraes

quinta-feira, 19

Ricardo Minelli Neto 
Ex-deputada Ana Maria Andrade
Alaôr Messias Marques Júnior, ALMG

sexta-feira, 20

Dr. Castelar Guimarães 
Jornalista Shirley Barroso – Rede Record
Átala Cardoso - Filha de Newton Cardoso
Avimar Barcelos – Neném da Asa - prefeito de Brumadinho 

sábado, 21 

Deputado Bráulio Braz
Professora Evelyn Raimunda
Elcio Alves - ex-prefeito de Joanésia

carlos melles Junior; presidente da OAB, prof. raimundo cândido; presi-
dente do sebrae e ex-ministro, carlos melles; e o advogado vicente Amorim
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sesc Palladium apresenta dois grandes
musicais para toda a família em setembro

No mês de setembro, o Sesc em 
Minas promete emocionar os fãs de 
duas histórias que atravessam gera-
ções: Rei Leão e Turma da Mônica. 
No dia 22, domingo, às 18h, o Sesc 
Palladium recebe Rei Leão: o musical, 
e, nos dias 28 e 29 (sábado, às 16h 
e às 19h, e domingo, às 11h e às 
16h), Brasilis: um espetáculo do Circo 
Turma da Mônica.

Seguindo a diretriz de promover 
a arte em toda a sua diversidade 
de linguagens e públicos, o Sesc 
traz para Belo Horizonte esses dois 
musicais, que colocam em diálogo 
as artes cênicas, a música e a dança. 
Além disso, trata-se de uma forma 
de proporcionar bons momentos 
em família, ao unir os fãs pequenos 
e os crescidos.

rei leão
Rei Leão é um musical em exibi-

ção na Broadway de Nova Iorque des-
de julho de 1997. Este ano, ganhou 
uma adaptação inédita, cuja música 
foi criada pela mesma produtora de 
grandiosos espetáculos de circula-
ção nacional e internacional, como 
Chaplin, o musical, Bravo Pavarotti, 
A Bela e a Fera, A bela adormecida, 
além das turnês brasileiras do gru-
po vocal Il Divo (2016-2017) e de 
ter acompanhado a turnê do show 
Salute to Sinatra, com o cantor Louis 
Hoover em 2016, e de Queen expe-
rience in concert, entre outros.

O musical traz aos palcos o 
clássico que transcendeu gerações 
em um espetáculo cantado ao vivo, 
com letras em português. Com uma 
estrutura esplêndida de equipe e 
figurinos, o musical conta com a 
tecnologia de projeção mapeada 3D, 
que permite que o ambiente físico e 
o digital se comuniquem, causando 
um impacto visual impressionante e 
uma imersão no reino de Simba e 
Mufasa. Os artistas também têm mo-
mentos de interação com a plateia.

Com direção musical do reno-
mado maestro Eduardo Pereira, 
coreografias de Tatiana Abbiati, 
direção residente de Ewerton Nova-
es e direção geral de Bruno Rizzo, 
grandes mestres da cena artística da 
atualidade, a turnê já percorreu mais 
de 50 grandes cidades brasileiras, 
impactando um público de mais de 
100 mil pessoas.

turma da mônica
Já é noite na Vila Abobrinha. Sob 

o céu estrelado e aos sons da nature-
za, Mônica, Magali, Cebolinha e Cas-
cão conversam sobre as diferenças 
entre a cidade e a roça. De repente, 
eles se questionam: o que é diver-
sidade cultural? Para responder, Vó 
Dita, com toda sua sabedoria, conta 
as mais lindas histórias sobre nossas 
principais origens: indígena, africana 
e europeia. Por meio de uma grande 
aventura, a Turma da Mônica se 

encanta com as riquezas da cultura 
brasileira e ainda se encontra com 
queridos amigos, como Milena, 
Papa-Capim e Jurema, para deixar a 
viagem ainda mais divertida!

Essa aventura é vivida em Brasi-
lis – um espetáculo do Circo Turma 
da Mônica, o maior espetáculo 
já produzido pela Mauricio de 
Sousa Produções, como parte das 
comemorações dos seus 60 anos. 
Assim como o Sesc, Mauricio de 
Sousa acredita na importância 
da cultura e da educação para o 
país: “Orgulho de ser brasileiro e 
trabalhar com vontade pela educa-
ção e disseminação da cultura do 
nosso país! Crescemos nestas seis 
décadas com o nosso Brasil e estou 
impressionado com a qualidade e a 
representatividade do que estamos 
trazendo em cena: responsabilidade 
sobre nossas origens, nossos indíge-
nas, a cultura africana e também 
europeia”, afirma.

Com cenários grandiosos, muita 
tecnologia, efeitos especiais, mais 
de 100 figurinos e um elenco afiado 
de bailarinos e artistas circenses, 
a Turma da Mônica vai descobrir 
um pouco mais sobre o nosso país 
e sobre nossas raízes. Para tal, a 
produção do espetáculo contou 
com uma consultoria sobre cultura 
africana, com Rafael Calça, e sobre 
cultura indígena, com Katu Mirim e 
Danilo Baniwa.
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O envelhecimento é um fe-
nômeno multifatorial, natural e 
irreversível dos seres vivos e que 
vem tendo projeção mundial de-
vido às características do mundo 
moderno, como a diminuição da 
natalidade pelo uso de contra-
ceptivos e o avanço da tecnologia 
nas áreas da saúde.

Segundo a OMS (2018), a 
população com idade superior a 
60 anos chegará a 2 bilhões até 
2050. Atualmente, a população 
idosa, no Brasil, ultrapassa o 
número de 30,2 milhões, se-
gundo dados do IBGE (2018). 
Desse número, cerca de 1% da 
população idosa brasileira se 
encontra em Instituições de 
Longa Permanência (ILPs), devi-
do à diminuição da capacidade 
funcional, cognitiva e psíquica, 
que aumenta a dependência 
e necessidade de cuidados em 
tempo integral.

Nas ILPs os idosos tendem a 
ser mais sedentários, limitando-

-se ao deslocamento entre quar-
to, refeitório e jardim e, muitas 
vezes, não há interação entre 
os colegas da instituição. Além 
disso, a falta da família e ami-
gos leva o idoso ao isolamento, 
intensificando as comorbidades 
decorrentes de doenças crônicas 
e a incidência de depressão e 
problemas socioafetivos.

Diante desses fatores, faz-se 
necessário pensar em programas 
de lazer que permitam ao idoso 
exercitar o corpo e a mente, as-
sim como desenvolver também 
as relações interpessoais.

O lazer tem papel significa-
tivo para que os idosos institu-
cionalizados possam se divertir, 
socializar, compartilhar ideias 
e experiências, expressar seus 
sentimentos e expor sua criati-
vidade.

Atividades motoras, artesa-
nato, jogos intelectivos, jogos 
eletrônicos e acesso à internet 
são algumas possibilidades de 

atividades que podem ser ofer-
tadas aos idosos institucionali-
zados. O uso da internet e redes 
sociais permite ainda que os ido-
sos estejam sempre informados 
sobre os temas da atualidade e 
mantenham o relacionamento 
com os familiares e amigos.

Dessa forma, é possível afir-
mar que a oferta de lazer reduz 
danos cognitivos decorrentes 
do envelhecimento e promove 
a prevenção, manutenção e 
desenvolvimento dos aspectos 
psicomotores, sociais e cogniti-
vos — fatores importantes para 
o bem-estar e qualidade de vida 
dos idosos residentes em ILPs.

Esse tema de grande re-
levância para a área do lazer 
e da saúde será discutido no 
30o Enarel (Encontro Nacional 
de Recreação e Lazer) com o 
tema “Lazer e Envelhecimento 
na Era Digital”, que ocorrerá em 
Curitiba/PR, entre os dias 14 e 16 
de novembro de 2019.

A prática de atividades de lazer
em idosos institucionalizados

Cervejas de vários
rótulos, churrasquinhos

deliciosos e aquela
costela no bafo

Rua Tocantins, 513 - Bairro Serrano - BH/MG

Fone: (31) 99646-2711
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setembro roxo: campanha sobre Alzheimer
alerta para a necessidade de exercitar o cérebro

Com 10 milhões de novos casos por ano, já existe até “ginástica cerebral”

O 21 de setembro é consi-
derado o Dia Mundial do 
Alzheimer, data que marca 

uma campanha internacional fo-
cada em conscientizar a população 
sobre essa condição que afeta, 
principalmente, idosos que enfren-
tam estigmas de “esclerosados” ou 
“caducos”.  A Doença de Alzheimer 
(DA) se apresenta como um dos 
tipos de demência que causa perda 
de funções cognitivas (memória, 
orientação, atenção e linguagem), 

ocasionada pela morte de células 
cerebrais, como explica a neurolo-
gista Helena Providelli.

“É um processo de degra-
dação neuronal associado aos 
emaranhados neurofibrilares e 
depósitos de placas beta-amiloi-
de que causam perda das redes 
neuronais e declínio das habilida-
des cognitivas”, esclarece Helena.  
Apesar de, na teoria, parecer 
complicado. Na prática, a doença 
se apresenta no “desaprender” 
das coisas mais simples do dia-
-a-dia, incluindo andar, mastigar, 
engolir e urinar. 

De acordo com a Associação 
Brasileira de Alzheimer (ABRAz), 
um paciente com quadro de de-
mência pode apresentar, além da 
perda de memória recente, repeti-
ção das mesmas perguntas ou dos 
mesmos assuntos.  E outro sinal da 
incapacidade está em reconhecer 
faces ou objetos que sempre lhe 
foram comuns, alterações no com-
portamento ou na personalidade, 
por exemplo, tornando-se agitado, 
apático, desinteressado, isolado, 
desinibido, inadequado, agressivo, 
paranoico (achar que está sendo 
roubado, perseguido ou engana-

do por alguém). Em fases mais 
avançadas, é possível também 
alucinações visuais (ver o que não 
existe) ou auditivas (ouvir vozes).

Segundo a ABRAz, a patologia 
desconhece limites sociais, econô-
micos e geográficos e, apesar de 
ser impossível precisar uma única 
causa, o principal fator de risco 
para o desenvolvimento da DA é a 
idade. “É uma doença que aumen-
ta muito a incidência acima dos 65 
anos e, assim, progressivamente, 
sendo que a cada 5 anos, após 
os 65, a taxa de incidência dobra. 
Existem alguns fatores genéticos 
associados também, embora não 
seja um dos principais. Mas, por 
exemplo, a existência de familiares 
de 1º grau com a patologia aumen-
ta o risco de ocorrência. Podemos 
citar também como fatores de risco 
sedentarismo, hipertensão arterial 
e obesidade”, afirma Helena.

Dados apresentados pela Asso-
ciação Internacional de Alzheimer 
(ADI) estimam que a cada 3,2 se-
gundos, um novo caso de demência 
é detectado no mundo. A previsão é 
de que, em 2050, haverá uma nova 
ocorrência a cada segundo, resul-
tando em 152 milhões de pessoas 
vivendo com DA no mundo.

Sem cura e ligada ao processo 
natural e inevitável da vida de en-
velhecimento, a maior prevenção 
à DA, apontada por especialistas, 
é exercitar o cérebro. “Um aspecto 
interessante é a associação da bai-
xa escolaridade com a prevalência 
da doença. Em casos de reserva 

cognitiva maior, por exemplo, 
com mais anos de estudo ou co-
nhecimento, o diagnóstico é mais 
tardio”, explica Helena.

Patrícia Lessa é diretora pe-
dagógica nacional do Supera, 
uma rede de “academias para 
o cérebro”. “Ginástica para o 
cérebro se fundamenta na neu-
roplasticidade, a capacidade que 
o cérebro tem de se modificar 
de acordo com estímulos. Isso 
não é apenas ginástica cerebral. 
É a neurociência à serviço do 
desenvolvimento humano. Essas 
descobertas sobre a funcionalida-
de cerebral permitiram que várias 
estratégias diferentes fossem 
usadas em diversos contextos”, 
contextualiza Patrícia.

A diretora elucida que a base 
da ginástica cerebral está na 
novidade, variedade e desafios 
crescentes, já que o cérebro, ape-
sar de ser um órgão requisitado o 
tempo todo, tem tendência a ser 
preguiçoso e funcionar no piloto 
automático. 

Mas como seria uma aula 
de exercícios para fortalecer o 
cérebro? Patrícia explica. “O 
curso é semanal, com aulas de 
2 horas cada. Para desenvolver 
as habilidades do cérebro foram 
reunidas seis ferramentas: o 
ábaco, apostilas com exercícios 
cognitivos, jogos de tabuleiro, 
jogos online, dinâmicas em gru-
po e as neuróbicas. Elas, juntas, 
desenvolvem as funções cogni-
tivas, socioemocionais e éticas, 

fazendo com que os alunos de 
todas as idades melhorem sua 
performance na vida acadêmica, 
pessoal e profissional”.

Para quem não pode se ma-
tricular numa escola dessa mo-
dalidade, não há problema. É 
possível gerar atividade cere-
bral lendo aquele livro deixado 
de lado, interagindo com uma 
nova tecnologia, aprendendo a 
manusear um aplicativo novo 
no celular, jogando, montando 
um quebra-cabeça, pintando 
um quadro ou desbravando um 
caça-palavras. “E, principalmen-
te, não se esquecer de que ao 
cuidar da saúde do nosso corpo, 
estamos também preservando a 
saúde do nosso cérebro”, prescre-
ve a neurologista Helena.

malhando 
o cérebro

Durante o mês de setem-
bro, a rede Supera disponibi-
lizará uma aula gratuita para 
pessoas de todas as idades 
que estejam interessadas em 
dar uma chance ao método.

Em Belo Horizonte, exis-
tem 5 unidades: Coração 
Eucarístico, Cidade Nova, Sa-
vassi, Pampulha e Gutierrez. 
Para mais informações, aces-
se: https://metodosupera.
com.br/unidades/
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o seu consórcio multibrasileiro

minas gerais é o terceiro estado
com mais indenizações por acidentes

No total, foram 328.825 reparações pagas em 10 anos

Em meio a uma sociedade polarizada 
em diversos assuntos, parece haver 
consenso em um tema: o trânsito está 
cada vez mais violento. Segundo dados 

do boletim especial Motocicletas e Ciclomotores 
Dez Anos, produzido pela Seguradora Líder, o 
Seguro DPVAT pagou mais de 3,2 milhões de 
indenizações por ocorrências envolvendo os dois 
tipos de veículos. Desse total, 328.825 foram 
apenas em Minas Gerais, sendo que o estado 
ocupa a terceira colocação no ranking, ficando 
atrás apenas de São Paulo e Ceará. 

Ainda de acordo com a pesquisa, quase 200 
mil pessoas morreram e 2,5 milhões ficaram com 
algum tipo de invalidez permanente. Os números 
mostram também que, na última década, o re-
curso destinado à vítima de acidentes com motos 
e as “cinquentinhas” representam cerca de 72% 
do total de pagamentos efetuados (4,5 milhões). 

Arthur Froes, superintendente de Operações 
da Seguradora Líder, diz que os estudos mostram 
que a falha humana é um dos principais motiva-
dores da violência no trânsito. “Principalmente 
no caso de motocicletas. A falta do uso dos 
equipamentos de segurança e o deslocamento 
nos corredores das vias entre os demais veículos 
contribuem muito para o índice de ocorrências”.

Além do mais, o Índice de Condição da Ma-
nutenção (ICM), divulgado pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) 
em outubro do ano passado, pode ajudar a 
entender o porquê Minas Gerais é o terceiro 
estado com mais solicitações do DPVAT. Segun-
do a pesquisa, aqui, cerca de 21% das estradas 
sob responsabilidade do órgão foram avaliadas 
como ruim ou em péssimo estado. “É importante 
ainda lembrar que Minas Gerais tem a maior ma-
lha rodoviária do país. São mais de 272 mil km 
de rodovias, sendo mais de 9 mil km de rodovias 
federais. Isso pode contribuir para o aumento do 
tráfego de veículos”, reitera Froes

Perfil 
O relatório aponta que as principais vítimas 

são os motociclistas. Entre 2009 e 2018, mais de 
2,3 milhões de pessoas foram indenizadas na 
condição de motoristas, ou seja, 71% do total de 
benefícios pagos nesse período. A maioria dos 
condutores (75%) ficaram com algum tipo de 
sequela definitiva após o acidente, concentrando 
mais de 1,7 milhão de pagamentos. Se comparado 
o ano de 2009 com o de 2018, houve um aumen-
to de 125% nos casos de invalidez permanente.

Os pedestres são o segundo tipo de víti-
ma. Em 10 anos, foram pagas mais de 493 
mil indenizações para quem se deslocava a 
pé no momento da ocorrência. Após ser atin-
gida por uma moto, a maioria também ficou 
com algum tipo de sequela definitiva: foram 
mais de 417 mil sinistros pagos a pedestres 
vítimas de invalidez permanente no período 
(aumento de 254%). 

“Além disso, a faixa etária mais atingida é 
a de 18 a 34 anos, considerada a porção eco-
nomicamente ativa. Os jovens representaram 

mais de 191 mil indenizações do Seguro DPVAT 
por acidentes envolvendo motocicletas e ciclo-
motores nos últimos 10 anos no estado”, com-
pleta o superintendente da Seguradora Líder. 

Um dos jovens que fazem parte dessa lista é 
o analista de rede de computadores Matheus Vi-
leforte. Ele conta que, em 4 anos usando moto, 
sofreu 5 acidentes. “O que mais traumatizou foi 
um que aconteceu no Anel Rodoviário. Estava 
com pressa por causa da faculdade e o trânsito 
lento, quando, de repente, um carro foi fazer a 
mudança de faixa e não sinalizou. Eu estava 

com velocidade próxima a 100 km/h, acabei 
colidindo na traseira do veículo e praticamente 
voei por cima dele. Bati no chão já desacordado 
por alguns segundos, mas não cheguei a fratu-
rar nenhum osso”, relembra.

Após o ocorrido, Vileforte resolveu vender 
o veículo. “Fiquei com medo. Hoje, uso carro 
para os finais de semana e, durante a semana, 
ônibus mesmo”.

sh
ut

te
rs

to
ck

diretor da record tv minas se
torna cidadão honorário do estado
O diretor-executivo da Record 

TV Minas, Gustavo Paulus, foi 
homenageado no dia 5, pela 

Assembleia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais com a entrega do título 
de Cidadão Honorário do Estado de 

Minas Gerais. A homenagem foi feita 
pelo presidente da Casa, deputado 
Agostinho Patrus (PV). 

A sessão começou com o discurso 
de Patrus e contou com um vídeo com 
depoimentos de profissionais como 

o apresentador e deputado estadual 
Mauro Tramonte e o diretor comercial 
da Record TV Minas, Wagner Espanha.

gustavo Paulus e roberto Bastianetto – subsecretário 
de comunicação do estado de minas gerais

desembargador Alberto diniz Junior, Adalclever lopes, gilberto Abramo, Agostinho Patrus,
desembargador nelson missias, Jorge santos, vittorio medioli, mauro tramonte e charles santos

gustavo Paulus e deputado federal gilberto Abramo

gustavo Paulus e Andreia Paulus gustavo Paulus e eduardo costa
gustavo Paulus em

seu discurso

gustavo Paulus e Wagner espanha – diretor
comercial e marketing da record tv minas

Agostinho Patrus, gustavo Paulus,
mauro tramonte e charles santos
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Prevenção
Froes diz que as estatísticas do 

Seguro DPVAT mostram a necessidade 
de se investir em políticas públicas que 
ajudem na prevenção das ocorrências, 
como a rigidez da fiscalização nas vias 
e a conscientização sobre o uso dos 
equipamentos de segurança e o respei-
to às leis de trânsito. “Usar capacete é 
fundamental tanto para quem pilota 
o veículo como para os passageiros. A 
atenção do motoqueiro, ao conduzir o 
veículo, e dos pedestres, ao atravessar as 
ruas, também é muito importante para a 
prevenção das ocorrências. Além disso, é 
necessário respeitar as leis de trânsito”. 

Ademais, a ONU lançou, neste ano, 
um manual de segurança para moto-
ciclistas. Com o objetivo de atingir os 
locais onde os números de acidentes 
com motos são altos, o material oferece 
desde sugestões básicas de combate ao 
excesso de velocidade, utilização de itens 
de segurança e perigos da combinação 
de álcool e direção, até questionamen-
tos mais específicos como os riscos das 
lesões ocasionadas pelos acidentes 
envolvendo motos. “No Brasil, o governo 
paulista foi um dos primeiros a receber 
o documento, que foi produzido pela 
Agência de Saúde da organização”, 
finaliza.

https://noticias.r7.com/minas-gerais/balanco-geral-mg/videos/diretor-executivo-da-recordtv-minas-recebe-diploma-de-honra-em-bh-18052018
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TRAGA SEU EVENTO PARA O 
EXPOMINAS BH
O Brasil e o mundo

se encon�am aqui.

Infraestrutura inteligente e 
flexível para realizar com 
sucesso feiras, exposições, 
congressos, eventos 
corporativos, culturais e 
sociais. 

Planejado dentro dos padrões 
internacionais.

Espaços moduláveis e 
multifuncionais. 

Tudo o que você precisa para 
que seu evento seja 
memorável, está aqui!

expominasbh.com.br

expominasbh expominasbh

(31) 3332-9906

O EXPOMINAS BH TEM A CARA DO SEU EVENTO!

92,5% dos brasileiros são incomodados
por ligações excessivas de telemarketing

Elas acontecem pela manhã, 
durante a tarde, à noite e até 
de madrugada. Faça chuva, sol, 

seja dia útil ou feriado, as incansáveis 
ligações de telemarketing, segundo a 
Secretaria Nacional do Consumidor 
(Senacon), incomodam cerca de 
92,5% dos brasileiros. 

O estudo mostra que 65% dos 
entrevistados afirmaram receber 
mais de 10 ligações por semana. 
E estima-se que 48,7% dessas 
chamadas sejam feitas por algum 
tipo de sistema automatizado, ou 
seja, por um “robô”. Além disso, 
em 46,9% desses contatos, os 

profissionais de telemarketing 
oferecem a compra de algum tipo 
de produto ou serviço.

O advogado Guilherme Re-
zende informa que as ligações 
são feitas de forma errada. “Essa 
abordagem é feita da maneira 
incorreta, justamente, pela in-
sistência, repetição de oferta de 
produtos já negados e horários 
indevidos. As empresas, desejando 
vender seus serviços, usam o tele-
marketing como forma de chegar 
ao consumidor”.

A auxiliar em serviços adminis-
trativos Dieniffer Sousa conta que, 
no começo, atendia as ligações. 
“Do outro lado da linha estava 
uma pessoa que, assim como eu, 

precisava trabalhar. Mas as chama-
das passaram a ser diárias e depois 
recebia uma atrás da outra. Ficou 
insustentável”.

Ela diz que, assim que ignorava 
uma ligação, o celular tocava no-
vamente. “Parecia que a mesma 
pessoa ligava várias vezes. Comecei 
a ficar irritada, principalmente, 
quando estava no trabalho ou em 
outro lugar que não dava para 
atender toda hora. A partir disso, 
bloqueava os números quando 
recebia a chamada”.

Mesmo ass im,  D ien i f fe r 
ressalta que os bloqueios não 
funcionaram. “Cheguei a abrir 
várias reclamações em sites e 
no próprio telefone, mas nada 

adiantava”. Recentemente, ela 
descobriu o site naomepertur-
be.com.br criado pela Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) para esse fim. “Entrei no 
portal, cadastrei meu número e, 
após alguns dias, não recebi mais 
ligações. Antes de saber dessa 
ferramenta, estava disposta, 
inclusive, a ir ao Procon”.

do cidadão. “Esse assédio por parte 
das empresas não é permitido. O 
cidadão tem direito garantido de 
estar em paz, num momento de 
descanso, em seu lar”.

O especialista acrescenta que 
faltam legislações específicas em 
relação ao telemarketing. “Leis que 
disciplinem e penalizem as em-
presas pelas infrações. O ‘Código 
de Ética do Telemarketing’, de 10 
de outubro de 2005, é uma das 
opções do consumidor na tentativa 
de evitar o abuso quanto às insis-
tentes ligações. A jurisprudência, 

O ideal é cadastrar o número de telefone nos mecanismos de blo-
queio (sites do Procon e Anatel).

Se as operadoras não cumprirem o bloqueio, o certo é recorrer ao Ju-
diciário. Mas, mesmo quem não se cadastrou, tem o direito de acionar 
a justiça.

Para denunciar, basta levar ao Procon o máximo de dados como data, 
nome do fornecedor, horário da ligação, número que originou a cha-
mada, produto ou serviço ofertado, etc.

Se o consumidor não possuir identificador de chamada, pode autori-
zar que o Procon-MG solicite à operadora de telefonia uma lista das 
chamadas efetuadas para o seu aparelho na data da ocorrência.

O fornecedor que permanecer com a prática reiterada, ficará sujeito à 
multa, de acordo com o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Cada ocorrência deve ser analisada com cautela, pontuando-se a fre-
quência das ligações, os horários, datas e circunstâncias e, em caso de 
dúvidas sobre como proceder, o melhor é procurar um advogado de 
sua confiança. 

ou seja, o conjunto das decisões, 
aplicações e interpretações das leis, 
em muitos casos, tem decidido a 
favor dos consumidores quanto à 
questão das ligações excessivas 
de telemarketing, condenando 
empresas por danos morais”.

Ele sugere ainda que falta mais 
atitude do próprio consumidor. 
“Há muitas pessoas acomodadas, 
que reclamam da situação, mas 
não age em prol de seus direitos. 
E isso encoraja a prática reiterada 
das ligações. É uma soma de 
fatores”.

A chamada lista do “não 
perturbe” entrou em vigor 
em 16 de julho. Criada pela 
Anatel, o consumidor pode 
cadastrar, gratuitamente, 
seu número de telefone. 
Ela é nacional, única e vale 
para clientes das empresas 
Algar, Claro/Net, Nextel, Oi, 
Sercomtel, Sky, Tim e Vivo. 
O prazo para bloqueio é de 
30 dias após a solicitação, as 
prestadoras que não cumpri-
rem a regra, podem ser ad-
vertidas e penalizadas com 
multa de até R$ 50 milhões.

Para o advogado, a nova ferra-
menta auxilia o consumidor. “Ela 
foi criada a fim de que a privaci-
dade das pessoas seja respeitada. 
Mas, por ser nova, sua eficácia 
ainda não foi avaliada. O próprio 
Procon possui um sistema de blo-
queio para telemarketing, basta 
acessar aplicacao.mpmg.mp.br/
proconbloqueio/. O cadastro serve 
para bloquear ofertas de produtos 
e serviço e é válido por um ano”.

Rezende explica que as ligações 
excessivas ferem o direito constitu-
cional à intimidade e a vida privada 

O que FAZer se As ligAçÕes nãO PArArem?
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Quando o estudante chega 
ao Colégio Batista Minei-
ro, um mundo de possibi-
lidades é colocado à sua 

disposição. Com o compromisso 
de ofertar educação integral de ver-
dade, a instituição vai muito além 
do conteúdo disciplinar da grade 
curricular comum, uma vez que 
na Rede Batista de Educação – da 
qual o colégio faz parte – múltiplos 
serviços são oferecidos a fim de 
preparar cidadãos para trilharem 
um caminho de sucesso. Entre 
eles, estão às escolas batistas de 
esportes, de idiomas e de música, 
que são três “fortes braços” que 
têm revelado talentos e levado os 
estudantes a desenvolver habilida-
des essenciais para o profissional 
do futuro.

Campeã em diversos torneios e 
com uma equipe de profissionais 
qualificada, a Escola Batista de Es-
portes (EBE) coleciona títulos e é re-
conhecida pelo alto nível dos seus 
atletas. Presente nas principais 
competições estaduais e nacionais, 
na EBE os atletas são estimulados 
a encarar o esporte como uma 
atividade que promove alegria e 
convívio social, entendendo que, 
sem espírito esportivo, o esporte 
não acontece de verdade. “A EBE 
realmente promove a formação 
integral, já que tem desenvolvido 

no estudante várias competências 
não só para serem usadas ago-
ra, mas também no futuro, ao 
motivá-lo a ter responsabilidades, 
trabalhar em equipe e se dedicar 
continuamente ao aperfeiçoamen-
to daquela atividade”, completa 
o coordenador da EBE, Daniel 
Simões.

Preparar o estudante para 
compreender e ser compreendido 
em qualquer ambiente é, por sua 
vez, um dos objetivos da Escola Ba-
tista de Idiomas (EBI). Com turmas 
de inglês para crianças a partir dos 
4 anos, mais do que ensinar uma 
língua, a EBI possui um diferencial 
em relação a outras escolas de 
idiomas: a Living House, uma casa 
tipicamente americana montada 
dentro da instituição, por meio da 
qual o estudante vivencia a cultura 
dos Estados Unidos. 

A EBI oferece ainda o Batista 
Exchange – um programa de in-
tercâmbio que dá a oportunidade 
de imersão na língua inglesa por 
meio de escolas parceiras. “A EBI 
também aplica há 12 anos os 
exames da Universidade de Cam-
bridge (Inglaterra) e temos quase 
sempre 100% de aprovação todos 
os anos. Isso nos confere também 
credibilidade, uma vez que quem 
testa os nossos estudantes é uma 
universidade de renome interna-

cional. Sendo assim, a qualificação 
de Cambridge é um diferencial no 
currículo nesse cenário, cujo mer-
cado de trabalho é extremamente 
competitivo”, ressalta a coordena-
dora da EBI, Rita Miranda. 

Utilizando a música como meio 
de transformação social e cultural 
tanto dos músicos quanto do pú-
blico que assiste às apresentações, 
a Escola Batista de Música (EBM) 
cumpre uma função educacional 
ao contribuir para que o estudante 
tenha melhores desempenhos 
na vida acadêmica. “Além disso, 
a neurociência já provou que a 
música exercita o cérebro ativando 
conexões, auxiliando o aprendi-
zado de outras disciplinas. Sendo 
assim, as aulas de música da EBM 
contribuem para trazer disciplina, 
criar vínculos, melhorar a comu-
nicação, fortalecer a memória e 
ajudar o estudante em relação à 
parte emocional”, afirma o diretor 
da EBM, Handel Cecilio. 

Atualmente, a EBM oferece 
aulas nas modalidades popular e 
erudita de piano, violino, sax, te-
clado, violão, guitarra, contrabaixo 
elétrico, ukulele, canto, musica-
lização infantil, instrumentos de 
percussão, bateria, regência coral 
e orquestral. A escola possui ainda 
um coral que tem feito apresenta-
ções em diversos locais.

colégio Batista possui escolas 
de esportes, idiomas e música

Instituição oferta múltiplos serviços para preparar cidadãos para trilharem caminho de sucesso
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https://aplicacao.mpmg.mp.br/proconbloqueio/
https://aplicacao.mpmg.mp.br/proconbloqueio/
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Festival de rock de estudantes vai reverter
venda de ingressos para refugiados em BH

A questão imigratória no 
séc. XXI é uma situação que 
envolve todos os grandes 
países do mundo. Próximo 
do Brasil, a Venezuela atra-
vessa, há cerca de 6 anos, 
uma das maiores crises po-
líticas, econômicas e sociais 
de sua história. Motivados 
pela escassez, insegurança, 
falta de serviços de saúde e 
até carência de medicamen-
tos, mais de 3,4 milhões de 
venezuelanos já deixaram o 
país, segundo a Organiza-
ção das Nações Unidas. Foi 
pensando nesse cenário que 

o estudante Frederico Haas, 
17, juntou-se a outros cole-
gas para idealizar o Loyola 
Rock Festival Solidário, que 
acontece no dia 19 de setem-
bro, de 18h às 21h, no Teatro 
Pe. Francisco Rigolin, que fica 
dentro do Colégio Loyola, na 
capital.  

Amante da música, o 
estudante criou a banda 
Bomb, cover da banda norte-
-americana Rage Against The 
Machine, e resolveu unir sua 
habilidade musical com a 
solidariedade. “A iniciativa 
partiu de uma ideia de rea-
lizar um show. Mas, sensibi-
lizado por questões sociais, 
pensei: por que não fazer um 

evento em prol de alguém? 
Foi quando mesclei as duas 
ideias, e surgiu o Loyola Rock 
Festival Solidário. Além de 
poder mostrar meu trabalho 
e música, estarei ajudando 
outras pessoas. Reuni músi-

cos conhecidos e concretiza-
mos a ideia”, afirma o jovem.

A banda, consciente que a 
grande maioria dos refugia-
dos chegam ao país sem re-
cursos para se reestabelece-
rem de forma independente, 

irá reverter 75% da venda dos 
ingressos do festival para o 
Serviço Jesuíta a Migrantes e 
Refugiados de Belo Horizonte 
(SJMR-BH) que, somente no 
ano passado,  acolheu cerca 
de 1.900 imigrantes. 

Para Wanderlay Balsa-
mão, diretor de Formação 
Cristã do colégio Loyola, 
é essencial formar jovens 
responsáveis e solidários 
com as crises humanitárias 
com que convivemos. “O 
intuito é que eles tenham 
capacidade de identificar e 
propor soluções empáticas 
para problemas micro e 

macrossociais. Possuímos di-
versas ações que promovem 
o desenvolvimento de jovens 
socialmente conscientes. 
Somente em 2018, reali-
zamos cinco ações em prol 
dos refugiados. Foram cam-
panhas de arrecadação de 
donativos, doações de uten-
sílios e apoio para empregar 
refugiados venezuelanos. A 
iniciativa do Frederico re-
força que a nossa formação 
integral, que foca, também, 
no desenvolvimento de um 
cidadão do mundo, está 
sendo muito satisfatória”, 
comemora o diretor.

loyola rock
Festival solidário 

data: 19 de setembro

Horário: 18h às 21h

valor: r$ 18

local: teatro Padre Francisco rigolin
Avenida do contorno, 7919

bairro cidade Jardim, no colégio loyola

ingressos:

www.sympla.com.br

Os integrantes da banda Bomb, emmanuel malaquias,
raul queirós, lucas grossi e Frederico Haas

serviço
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A iniciativa do reforça
que a nossa formação

integral, que foca, também,
no desenvolvimento de um

cidadão do mundo, está
sendo muito satisfatória

Juiz de Fora entrega obra
para desafogar trânsito

A alça do Viaduto Augusto Franco 
foi aberta ao tráfego de veículos 
nesta quarta-feira, 11, pelo prefei-
to Antônio Almas (PSDB). O novo 

acesso, denominado “Radialista José Vicente 
de Barros”, quarta obra viária concluída nos 
últimos anos, tem como principal função li-
gar as avenidas Brasil e Francisco Bernardino, 
visando a absorver cerca de 40% do fluxo de 
veículos que circulam no viaduto. A estrutura 
também será a primeira via pública de Juiz 
de Fora iluminada com tecnologia LED, com 
lâmpadas de 150 watts.

“É com muita satisfação que entregamos 
mais esta obra para a população, que vai 
aliviar, e muito, o trânsito na região da Praça 
Antônio Carlos. A alça é mais uma parte do 
grande plano viário que estamos entregando 
para a população, que inclui três pontes já 
em operação. As próximas realizações serão 
o viaduto de ligação dos bairros Santa Teresa 
e Poço Rico, e o viaduto dos “Três Poderes”, 
que interligará a Avenida Francisco Bernardi-
no à ponte Wilson Coury Jabour Júnior, que 
será mais uma estrutura de transposição da 
linha férrea”, ressalta o prefeito.

Para o secretário de Obras, Amaury Cou-
ri, a alça do viaduto é mais uma conquista 
para a cidade. “Mesmo com toda a crise pela 
qual estados e municípios estão passando, 
Juiz de Fora continua entregando obras para 
a população. Estamos empregando com res-
ponsabilidade todos os recursos recebidos”.

Os motoristas que forem acessar o Viaduto 
Augusto Franco devem ficar atentos à nova 
sinalização do local. “O mais importante para 
o trânsito será o ganho no tempo de trajeto 
dos coletivos que vêm da zona leste. Antes, os 
motoristas que seguiam na Ponte Carlos Otto 
em direção à Avenida Francisco Bernardino 
tinham, obrigatoriamente, que passar pela 
Praça Antônio Carlos. Com a alça, eles vão 
acessar mais rapidamente a avenida, o que 
também vai propiciar um grande esvaziamento 
do entrocamento das avenidas Itamar Franco e 
Getúlio Vargas”, completou o secretário.

A alça foi denominada “Radialista José 
Vicente de Barros” por meio da lei muni-
cipal 13.771. “É uma grande homenagem 
da Prefeitura ao meu pai, que trabalhou 
por 55 anos em uma rádio, a então ‘Rádio 
Solar’, que ficava aqui ao lado do viaduto. É 
um reconhecimento do serviço de utilidade 
pública que ele prestava para a população, 

dentro do seu programa de música sertane-
ja. Seu trabalho e seu nome vão ficar ainda 
mais eternizados com esta obra, que vai 
beneficiar tanto os moradores da cidade”, 
conta o médico Rogério Cruzeiro de Barros.

itinerários alterados

Com a abertura da alça do viaduto, a 
Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) 
realiza mudanças nos itinerários de 21 linhas 
do Transporte Coletivo Urbano.

As linhas 422 (Santa Cândida), 424 
(Aracy), 430 (São Sebastião/ Via Bonsuces-

so), 431 (São Benedito), 432 (São Benedito), 
433 (Vila Alpina), 434 (Vila Alpina), 437 (São 
Bernardo), 230 (Santa Paula), 411 (Vitorino 
Braga) e 415 (Linhares/ Via Vale dos Peões) 
passam a acessar a alça e continuarão pa-
rando no ponto da Praça da Estação.

Já as linhas 412 (Parque Burnier), 438 
(Parque Serra Verde), 439 (Santo Antônio), 
440 (Santo Antônio), 441 (Santo Antônio), 
443 (Nossa Senhora de Lourdes), 444 (Nossa 
senhora de Lourdes), 445 (Nossa senhora de 
Lourdes), 447 (Nossa Senhora de Lourdes) e 
499 (Linhares) vão parar no novo ponto na 
Rua Ângelo Falci.

Antônio Almas: “é com muita satisfação que
entregamos mais esta obra para a população”
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Prefeito de contagem reúne 
com diretoria do sistema Fiemg

O 
prefeito de Contagem, Alex de Freitas, acompanhado 
da secretária municipal de Educação, Sueli Baliza, 
se reuniu com representantes da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) no 
último dia 9, em seu gabinete, para tratar de futuras 
parcerias na área da Educação. O Sistema Fiemg, do 

qual faz parte a escola do Sistema Social da Indústria (Sesi), possui 
projetos inovadores de sucesso como oficinas de robótica, Rede 
Sesi de Virtudes, entre outros que podem ser estendidos para as 
escolas públicas.

A secretária municipal de Educação avaliou bem os projetos 
apresentados pelo Sesi. “O encontro foi muito proveitoso, para 
nós é um ganho poder trocar experiências e informações sobre 
os projetos educacionais. Podemos caminhar juntos para futuras 
parcerias na área da Educação”, disse.

O vice-presidente da Fiemg, René Wakil Júnior ressaltou que por 
Contagem ser um grande centro industrial, foi o primeiro município 
procurado pela instituição para fazer esse trabalho de parceria 
educacional. “Estamos procurando o ganho da comunidade por 
meio da melhoria da qualidade do ensino, dentro de técnicas 
mais modernas, e nossos projetos podem ser ampliados para 
a escola pública. Desse modo também contribuímos para criar 
condições dos estudantes se tornarem, quem sabe, um industrial 
ou industriário mais capacitado para exercer suas funções”, disse.

Também participaram da reunião o subsecretário de Gestão 
e Operações, Sérgio Mendes e a subsecretária de Ensino, Dagmá 
Brandão, do vice-presidente da Fiemg, Teodomiro Camargos, da 
gerente da Educação Básica do Sesi, Maria Conceição Oliveira.

Alex de Freitas durante encontro
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https://www.sympla.com.br/loyola-rock-festival-solidario__608437?utm_source=phplist28&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Festival+de+rock+arrecadar%C3%A1+donativos+para+refugiados+em+BH
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
quem sABe, sABe Advogado & Jornalista

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

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

nOvA reFOrmA trABAlHistA sindicAl

O governo federal criou um 
grupo de trabalho com ministros, 
desembargadores e juízes para pro-
por alterações nas leis trabalhistas. 
O objetivo é promover novas mu-
danças na Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), flexibilizando e ex-
tinguindo direitos, além de dividir a 
classe trabalhadora e o movimento 
sindical. Vale ressaltar que, durante 
o governo de Michel Temer (MDB), 
ocorreram algumas revisões na CLT. 
Agora querem acabar com a unici-

dade sindical permitindo mais de 
uma entidade representando uma 
mesma base e até a constituição 
de sindicatos por empresas. Diante 
disso, poderá haver um racha nas 
organizações e dificultar o diálogo 
entre patrões e empregados pelas 
suas reivindicações. Por outro lado, 
um dos fatores que inviabiliza a con-
tratação de mão de obra por parte 
das micro e pequenas empresas 
é a multa de 50% na Rescisão do 
Contrato de Trabalho, haja vista 

que elas são grandes geradoras 
de empregos. Se a economia 
vai bem, todos os setores saem 
ganhando. É temeroso discutir 
algumas reformas no momento em 
que a economia está estagnada e 
o combate à corrupção é um dos 
entraves para o crescimento. Essa 
nova reforma Trabalhista para ser 
séria e democrática, deveria ter 
como interlocutores a sociedade 
e, principalmente, os sindicatos e 
suas centrais.

internet gratuita em BH. A Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH), por meio da Empresa de Infor-
mática e Informação (Prodabel), vai instalar mil 
novos pontos de internet gratuita. A cidade tinha 
91 locais de acesso livre à internet e esse número 
vai aumentar em mais de 10 vezes, chegando 
a 1.091 pontos até julho de 2020. A instalação 
dos pontos é realizada a partir de convênio com 
o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações. Escolas municipais, unidades de 
saúde (Upas, centros de saúde, hospitais e centros 
de esterilização), Centros de Referência de Assis-
tência Social, estações do Move e outros órgãos 
da prefeitura receberam esses novos pontos. 
Com a conectividade gratuita, além da internet, 
o cidadão tem acesso facilitado a sistemas online 
de serviços da PBH. O projeto tem como objetivo 
ampliar a inclusão digital, democratizando o 
acesso à tecnologia e à informação e contribuindo 
na redução das desigualdades.

(Fonte: PBH)

Pl quer proibir festas “open bar” em 
minas. Está em tramitação, na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, o Projeto de Lei 
704/2015, de autoria do deputado Roberto 
Andrade (PSB), que tem como objetivo proibir 
festas com bebida liberada (o open bar) no es-
tado. A ideia é diminuir o consumo de álcool 
entre os jovens. A proibição valeria para eventos 
e estabelecimentos que oferecem consumo 
liberado e ilimitado de bebidas alcoólicas/não 
alcoólicas. O parlamentar diz ainda que festas 
desse tipo ferem o Código de Defesa do Consu-
midor, porque se trata de uma venda casada, o 
que é proibido. A proposta, que vem tramitando 
lentamente, desde o ano de 2015, foi aprovada 
na Comissão de Constituição e Justiça da As-
sembleia e rejeitada pela Comissão de Defesa 
do Consumidor e do Contribuinte. O texto deve 
passar, ainda, pelas comissões de Segurança 
Pública e Desenvolvimento Econômico.

(Fonte: maisminas)

c A n A l   A B e r t O
Acervo descartado permitiu doação de 173 toneladas de papel à Asmare

tJmg já eliminou mais de
800 mil processos neste ano

Este ano, o Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG) já doou 
à Associação dos Catadores de 
Papelão e Material Reaproveitável 
(Asmare) 173 toneladas de papel, 
resultado da eliminação de pro-
cessos. O montante doado repre-
sentou o descarte, pelo Judiciário 
mineiro, de 805.523 processos 
findos, de uma meta de 1,2 milhão 
para 2019. Desse total, cerca de 
74% foram de processos coletados 
no interior.

Do início desta gestão, em 1º 
de julho de 2018, até o último dia 
31 de agosto, já são mais de 1,7 
milhão de processos descartados 
pelo TJMG. A meta, até 30 de 
junho de 2020, é eliminar cerca 
de 2,7 milhões de processos. “O 
plano de eliminação de processos 
é indispensável para uma gestão 
documental eficaz na instituição, 
sendo uma das iniciativas estraté-
gicas do Tribunal mineiro”, destaca 
a desembargadora Áurea Brasil, 2ª 
vice-presidente do TJMG.

Superintendente da Escola 
Judicial Desembargador Edésio 
Fernandes (Ejef), a magistrada ex-
plica que a iniciativa se tornou es-
pecialmente necessária diante do 
crescimento da massa documental 
acumulada. “Além de otimizar os 
espaços destinados aos arquivos 
judiciais em Minas Gerais, a medi-
da representa uma economia de 
recursos com aluguel de espaço 
para armazenamento do acervo 
e com terceirização de guarda”, 
assegura a desembargadora.

Acervos do interior

Nas comarcas, os benefícios 
ultrapassam a questão da orga-
nização do espaço, impactando 
também a qualidade de vida dos 
servidores, acrescenta a servidora 
Daniela Castro, da Gerência de Ar-
quivo e Tratamento da Informação 

Documental (Gearq). De acordo 
com ela, cada retirada de processos 
para a comarca gera a média de 3 
anos e 4 meses de espaço para fu-
turos arquivamentos, melhorando 
o ambiente de trabalho.

“Os acervos no interior já vêm 
sendo reduzidos em função da 
expansão do Processo Judicial 
eletrônico (PJe). Mas o empenho 
de eliminação dos autos também 
é importante para as comarcas, 
e estamos priorizando a Primeira 
Instância”, afirma.

A servidora explica que 100% 
das comarcas receberam orien-
tação sobre eliminação de docu-
mentos administrativos e judiciais, 
sendo que 107 delas tiveram inter-
venção in loco para orientações 
diversas e treinamento sobre o 
tema. “Além disso, 15 comarcas 
tiveram orientações especiais que 
dizem respeito à destinação de 
material eliminado, documentos 
arquivísticos danificados por água, 
reorganização do leiaute do arqui-
vo, acesso ao acervo documental 
e adequações estruturais”, conta.

eliminação sustentável

Com a medida, o TJMG contri-
bui para a preservação ambiental 
e para a redução de lixo, já que a 

reciclagem permite a reinserção, 
na cadeia de consumo, dos papéis 
usados, sem a necessidade de 
extração de mais recursos naturais 
para a produção de novos. 

A desembargadora Áurea res-
salta ainda que, além do aspecto 
da sustentabilidade, a parceria 
com a Asmare deve ser celebrada 
também pelo seu alcance social, 
uma vez que a entidade é reconhe-
cida como importante espaço de 
inserção de pessoas em situação 
de vulnerabilidade. 

Vice-presidente da Asmare, 
Geralda Marçal, declara que essas 
doações, de fato, representam mui-
to para os catadores. “Esse papel é 
dinheiro, e aqui ele vira trabalho e 
renda para as pessoas”.

Por isso, a vice-presidente da 
Asmare, diz que seria importante 
que outras instituições seguissem o 
exemplo do TJMG. “É preciso gerar 
emprego para quem está na rua. 
Como uma pessoa desempregada 
vai levar o pão para a casa? Com 
os papéis, é possível sobreviver”, 
assegura.

Os processos doados à Asmare 
são triturados de maneira que não 
seja possível identificar informa-
ções do documento. A trituração 
dos autos é acompanhada, até o 
fim, por um profissional do TJMG.
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Nova Lima é destaque
na geração de empregos
Em julho deste ano, Nova Lima 

apresentou um saldo positivo de 
2.580 vagas, sendo que somente 
no referido mês foram geradas 541 
novas oportunidades de trabalho; 
esse número é o sétimo melhor 
resultado em Minas Gerais. 

Os dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(Caged) também mostram que, no 
acumulado de janeiro até julho, o re-
sultado de Nova Lima é o 28º do país.

 
mais 

A cidade também aparece em 
primeiro lugar entre as cidades 

mineradoras que mais geraram 
emprego em 2019. Já em nível 
estadual, Nova Lima é quarta de 
Minas Gerais, ficando atrás apenas 
da capital, Belo Horizonte, e das 
grandes metrópoles Contagem e 
Uberlândia.

O saldo positivo se deve às 
ações de política de empregabilida-
de para captar vagas de emprego, 
intermediar mão de obra e incenti-
var os comerciantes e empresários 
nova-limenses a venderem mais 
para a prefeitura, bem como à 
desburocratização dos serviços e à 
reforma tributária.
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Amce e rOmeu ZemA
O presidente da Associação Mineira de Cronistas Esporti-

vos (AMCE), Luiz Carlos Gomes e os conselheiros Eduardo de 
Ávila e Sérgio Moreira realizaram uma visita ao governador 
Romeu Zema (Novo). Na oportunidade, o governador rece-
beu a carteira de sócio benemérito da AMCE, entidade que 
está comemorando 80 anos de existência. O subsecretário 
de Estado de Comunicação, Roberto Bastianetto, também 
esteve presente.

sérgio moreira, luiz carlos gomes, romeu Zema e eduardo ávila
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LANÇAMENTO
DO LIVRO

No dia 26 de setembro acontece no Au-
tomóvel Clube de Minas Gerais, na Avenida 
Afonso Pena – 1.394, a partir de 18h, o lan-
çamento do livro “Exercícios de Partida”, de 
autoria do jor-
nalista e crítico 
Rogério Zola 
Santiago. Na 
ocasião, além 
de apresenta-
ções de canto 
e dança, será 
e n t re g u e  o 
“Troféu Cultu-
ral Empresário 
Francisco Luiz 
Capelão”.  As presenças devem ser confirma-
das pelo e-mail: paginaseditora@gmail.com 
ou rogeriozolasantiago@gmail.com
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Foto: Daniel Mansur

Santa Cruz 

acabamentos na CasaCor. 

VOcÊ É A SUA CASA. 

A Santa Cruz Acabamentos e o arquiteto Rodrigo Aguiar apresentam aos 
visitantes a Praça do Café, um grande local de encontro e convívio aos pés 
da Serra do Curral. Aprecie o espaço na CASACOR, inspire-se.
  
Aproveite a grande variedade de produtos que a Santa Cruz Acabamentos 
oferece e venha conversar com a gente sobre o projeto dos seus sonhos.

museu do videogame itinerante
chega a BH com diversas atrações

Exposição interativa conta com mais de 300 modelos e disputas de jogos

estreia em minas
O museu vai ficar no

Minas Shopping
(Avenida Cristiano Machado, 

4000 – União)
dos dias 14 a 29 de setembro

O videogame deixou de ser 
apenas uma brincadeira 
para se tornar um espor-
te que atrai o interesse 

de muitas pessoas. Uma prova é 
que, pela primeira vez, o Museu 
do Videogame Itinerante, uma 
ideia criada, em 2011, pelo jorna-
lista Cleidson Lima, pisa em solo 
mineiro. “Nós estamos ansiosos 
para levar todo nosso acervo e as 
atrações para o público de Minas, 
que já pedia isso há muito tempo. 
Parece que o gosto pela tecnologia 
está no DNA do estado, onde há 
grandes polos do setor”.

Lima revela que, para BH, es-
tão sendo preparadas novidades. 
“Uma das principais atrações será 
a etapa do Just Dance Challenge, 
que é uma competição que acon-
tece na América Latina. Trata-se de 
um jogo em que os participantes 
imitam os dançarinos do game 
por meio de sensores que captam 
o movimento do corpo. O campeão 
mundial da competição é brasilei-
ro. Quem sabe agora não é a vez 
de um mineiro assumir esse posto 
e levar o campeonato latino ame-
ricano pra casa?”, brinca. 

Ele acrescenta que a exposição 
é para todas as pessoas. “Gratuita 
e aberta para os mais diferen-

tes públicos, basta chegar. É um 
momento divertido, repleto de 
conhecimento e interatividade”.

início dos jogos

Você já imaginou ter mais de 
250 videogames em casa? Era exata-
mente esse o tamanho da coleção de 

Lima. “Sempre amei os games, mas, 
na minha casa não tinha espaço 
para mais nada. Foi aí que minha 
esposa me deu um ultimato: ‘ou 
você leva o seu acervo para algum 
lugar ou sai com ele (risos)’. Mostrei 
quem manda na casa e decidi que 
era hora de levar minha coleção para 
outros lugares. Foi assim que nasceu 

o Museu do Videogame Itinerante”, 
informa. 

Essa história começou a ser escri-
ta em Campo Grande, Mato Grosso 
do Sul, cidade natal do colecionador. 
“A princípio foi uma exposição, mas 
a ideia deu tão certo que registrei 
e descobri que estou à frente do 
primeiro museu de videogames do 

Brasil. Em 2015, começamos a rodar 
o país com o acervo e o projeto virou 
um sucesso. Hoje, batemos a marca 
de 5 milhões de visitas anualmente”.

Para ele, a ideia reforça que o 
videogame não é só uma brinca-
deira. “Tenho 47 anos e a vida toda 
amei jogar. Eu e milhares de pessoas 
têm inúmeras histórias para contar 

acerca dos games. O mercado tende 
a se fortalecer porque a minha gera-
ção - que praticamente nasceu junto 
com o brinquedo -, já jogou muito 
e, agora, passa esse gosto para os 
filhos e netos”.

O projeto promove uma imersão 
na história dos games. “O museu 
não é só para olhar, mas para intera-
gir. Alguns videogames expostos são 
jogáveis, outros não. Os participantes 
vão se deparar com o primeiro 
videogame fabricado no mundo, 
que é o Magnavox Odyssey. Além dos 
modelos antigos, há também os que 
marcaram gerações, como o Super 
Nintendo, e os que ainda marcam, 
como o Playstation”.

Além disso, o museu mostra a 
evolução da tecnologia. “Antes, a 
interação do videogame era só com 
a TV. Hoje, através dos óculos de 
realidade virtual, a pessoa consegue 
imergir naquele universo como se ela 
fizesse parte do jogo. Muita gente 
pensa que museu é apenas para 
coisas antigas, mas não é. Nosso ob-
jetivo é contar uma história e ajudar 
a preservá-la também”.

evento gratuito acontece no minas shopping

D
iv

ul
ga

çã
o


