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87% dos belo-horizontinos vão às
lojas do bairro ou da vizinhança
para comprar itens ou serviços
Divulgação

D

e acordo com uma pesquisa da Fecomércio,
87,2% dos consumidores de Belo Horizonte
utilizam as lojas do bairro ou da
vizinhança para adquirir bens e
serviços, sendo que 53,2% sempre compram no local. Já para
56,4%, o hipercentro é uma opção e os shoppings centers atendem 51,3% dos entrevistados. O
economista-chefe da Fecomércio
MG, Guilherme Almeida, afirma
que as pessoas procuram, cada
vez mais, por preço e comodidade. “Essa é uma característica
mundial e explica, inclusive, a
ascensão do e-commerce. Os
consumidores sempre buscam
otimizar o valor pago em bens e
serviços, adquirindo-os em locais
de fácil acesso e que não há maiores custos de deslocamento”.
Economia – Página 5

Planalto pode buscar apoio
de Minas para minimizar
a oposição de São Paulo

Divulgação

Após ruptura entre o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com o
presidente Jair Bolsonaro (PSL), o Palácio do Planalto pretende fortalecer os laços
com o líder do Executivo mineiro, Romeu Zema (Novo). “É uma oportunidade única
do Palácio do Planalto para isolar Doria e uma chance para Zema demonstrar um
protagonismo político”, disse, em exclusiva ao Edição do Brasil, um deputado mineiro
que não quis se identificar.

Cigarros eletrônicos
também causam câncer

Brasileiros estão
mais tristes em 2019

Depois do incidente nos Estados Unidos, no qual
investiga-se a relação dos cigarros eletrônicos com
uma doença pulmonar grave, esses dispositivos
ganharam destaque. Apesar de terem sido criados
como alternativa para reduzir o tabagismo, os
e-cigarros também são prejudiciais à saúde. “Eles são
produzidos por um metal que pode gerar resíduos, se
acumulando no pulmão e causando câncer ou outras
doenças pulmonares”, diz Leonardo Brand, cirurgião
torácico e membro da Comissão Internacional para
Estudos de Câncer de Pulmão.

Segundo uma pesquisa do Instituto
Ipsos, que avaliou a felicidade da
população de 28 países, o Brasil está
mais triste se comparado com o ano
passado. Os resultados mostraram
que 61% dos brasileiros consideram-se
felizes, taxa que, em 2018, era de 73%.
O estudo também avaliou as fontes de
felicidade individuais, que vão desde
saúde e bem-estar físico a ter um
emprego que faça sentido.

Saúde & Vida – Página 7

Geral – Página 9

Para Pacheco, criação de novo TRF em
Minas terá caminho longo no Congresso
O senador Rodrigo Pacheco (DEM) mal comemorou a aprovação, por unanimidade, do STJ
sobre a criação do 6º TRF do país, em Belo Horizonte, e já admite que a batalha para convencer o
Congresso será longa. “Hoje, o tribunal de Minas Gerais responde por cerca de 35% da demanda
do TRF da 1ª Região. Portanto, é o estado que mais se justifica ter um novo um tribunal”, defende.
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Ouvidoria será elo
entre população e
Prefeitura de JF
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Descubra se você
é fanático pelo
seu time de futebol
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“Vamos ter uma longa batalha no Congresso”, diz
Pacheco sobre criação de novo TRF em Minas
Uma semana após o Superior Tribunal de Justiça (STJ)

aprovar, por unanimidade,
a criação do sexto Tribunal
Regional Federal (TRF) do
país, em Belo Horizonte, o senador Rodrigo Pacheco (DEM)

Qual a justificativa para a criação do TRF
em Minas Gerais?
O TRF de Minas é uma demanda muita antiga, não só
da Justiça mineira, mas do Brasil. Ao criá-lo, resolvemos o
problema da demanda de Minas e de outros estados que
compõem o tribunal atual, que é o da primeira região, em
Brasília. Hoje, o país conta com cinco tribunais federais
regionais, que representam a segunda instância. Nosso
estado divide o TRF1 com Acre, Amapá, Amazonas, Bahia,
Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí,
Roraima e Tocantins.

Como a paralisação de processos na
Justiça afeta os mineiros?
Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contabilizam cerca de 6 milhões de processos em Minas Gerais.
O número cresceu cerca de 30% na última década. E isso
traz uma série de problemas ao cidadão que não consegue
ver suas demandas resolvidas. A criação da Sexta Região
facilitará, e muito, a vida de quem precisa recorrer de
decisões que tramitam em âmbito federal. A estrutura do
tribunal da primeira região não comporta as milhares de
ações que chegam ao local. Podemos falar em democratização do acesso ao tribunal. Além disso, quem precisar
recorrer não terá que pagar viagens para os advogados
fazerem sustentação oral em outra cidade, já que haverá
uma unidade na capital mineira.

Quais são os reais benefícios para o estado com a criação do tribunal?
Minas Gerais responde por cerca de 35% da demanda
do TRF da Primeira Região hoje. Portanto, o estado que
mais se justifica ter um novo um tribunal é Minas Gerais.
Além da celeridade e da redução dos custos nos julgamentos dos recursos, ele será muito importante na discussão
sobre a aposentadoria, por exemplo, que leva anos a fio
para se julgar um recurso em Brasília, e com o tribunal no
estado tende a ser bem mais rápido.

admite que o caminho a
percorrer ainda é longo. Para
que a criação seja efetivada,
deputados e senadores ainda
precisam discutir e aprovar a

proposta. Depois, é necessária a sanção do presidente
da República, Jair Bolsonaro
(PSL). O Edição do Brasil
conversou com o senador

que defenderá em plenário a
saída de Minas Gerais do TRF
da Primeira Região e a criação de um tribunal próprio
do estado.
Luciano Bernardo Jr.

Leíse Costa

Qual o orçamento da criação do TRF?
Como será pago?
A grande vantagem desse projeto é que ele se vale
do mesmo orçamento da Justiça Federal em Minas de
primeira instância. Então, não há gasto a mais, não há incremento de despesa na criação desse tribunal. A estrutura
funcionará na sede da atual Justiça Federal de primeira
instância em Minas Gerais. Não haverá a necessidade
de prédio novo e os servidores da Justiça federal mineira
serão remanejados.

“Além da celeridade e
da redução dos custos
nos julgamentos dos
recursos, ele será muito
importante na discussão
sobre a aposentadoria”
Você acredita em alguma resistência do
TRF1 ao perder os casos de Minas Gerais?
Vamos ter uma batalha longa no Congresso de conscientização dessa necessidade e da situação peculiar de
Minas em termos de demanda da Justiça Federal. É importante que o tribunal entregue à jurisdição às pessoas
que dependem da Justiça. E esse será nosso argumento
para convencer os colegas no Congresso da necessidade
da criação do tribunal.

EDITORIAL

Sergio Prates

Cidadãos sem privacidade
Criada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a
chamada lista do “não perturbe” é uma medida que visa disciplinar as
ligações feitas pelo telemarketing das empresas.
No entanto, o consumidor sabe que todo esse emaranhado de obrigações legais nem sempre ou quase nunca são devidamente respeitadas
por todas as partes. Aliás, chega a ser desrespeitosa as ações patrocinadas
por essas grandes empresas do setor. Tanto que 92,5% dos brasileiros
dizem ser incomodados pela insistência das ligações.
As maiores companhias, como Claro, Net, Nextel, Oi, Sky, TIM, Vivo
e Algar, são as mais citadas no número de reclamações. Uma recente
pesquisa feita pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) mostrou
que 65% dos entrevistados afirmaram receber mais de 10 ligações por
semana. E, para piorar a situação, os consumidores constatam que a
maioria dos contatos efetivos (48,7%) acontecem pelo sistema automatizado: ou seja, robôs.
A denominada lista tem a finalidade de atender o consumidor a
partir de um cadastro que registra o número de cada aparelho para
evitar contato indesejado. Segundo o advogado Guilherme Rezende, a
nova ferramenta auxilia o consumidor, pois ela foi criada a fim de que
a privacidade das pessoas seja respeitada. No entanto, ele acrescenta
que, por ser nova, sua eficácia ainda não pode ser avaliada. E informa
que o próprio Procon também possui um sistema de bloqueio para
telemarketing.
Contudo, o especialista acrescenta que faltam legislações específicas
em relação ao tema. “Leis que disciplinem e penalizem as empresas 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 insistentes ligações. A jurisprudência, 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, condenando
empresas por danos morais”.
Para diminuir esse incômodo, o Legislativo precisa acompanhar mais
de perto, impondo normas e estabelecendo limites para as empresas que
se excederem, tirando a paz dos brasileiros, o que é um direito garantindo por lei. Ademais, essas companhias devem se conscientizar que este
tipo de contato além de não ser eficaz, prejudica a imagem perante seu
público, causando um efeito contrário.

JORNALISTA
pratesergio@terra.com.br

Palhaço das Perdidas Ilusões e “Mr. Miserê”

E

m 1937, Orestes Barbosa e Silvio Caldas
compuseram “Chão de Estrelas”, música que contém a expressão “palhaço
das perdidas ilusões” que, 82 anos
depois, simboliza como se sente a maior parte
da população consciente e honesta do nosso
país. Não desmerecendo, é claro, a categoria
do palhaço, profissional para o qual sinto grande admiração e profundo respeito. No início da
minha carreira em televisão, tive o privilégio
de “fazer escada” para a notável dupla Fred e
Carequinha e de trabalhar ao lado do palhaço
Moleza, personagem de Carlito Cerezo, meu
particular amigo e excepcional adversário de
memoráveis campeonatos de xadrez em Belo
Horizonte.
O que chama atenção na estrofe da
música são as “perdidas ilusões”. É comum
criarmos fantasias em nossos pensamentos,
nos recusando a aceitar verdades das quais
não gostamos, ou por alimentarmos a tão
comumente esperança de que nossos melhores sonhos se transformem em realidade.
Normalmente não aceitamos enxergar que
erramos em avaliações e atitudes, e que temos
nossa parcela de culpa nas situações existentes
que nos assustam.
O problema é que, quando se perdem as
ilusões, fica ainda mais difícil aceitar o que está
acontecendo mundo afora e cada vez mais perto da gente. O que deveria ser exceção à regra
está ficando comum: malfeitores, golpistas e
corruptos de toda ordem e qualquer categoria
profissional; políticos despreparados; ministros
e integrantes de alto escalão incompetentes

(ou amedrontados), jornalistas sensacionalistas que se alimentam de fake news; médicos
charlatões e, pasmem os que ainda não
sabem/entenderam: integrantes da área da
Justiça que primam por defender, aclamar,
soltar e sei lá mais o quê para beneficiar os
piores (maus) elementos da nossa combalida
sociedade – tudo em nome da Lei, que teve
seus artigos criados e aprovados ou de forma
ditatorial ou por aqueles que foram escolhidos
por iludidos eleitores.
No meio de tanta gente bizarra, há quem,
talvez cego pelo poder, desconheça milhões
de famintos e diga que ninguém passa fome
no Brasil. Com jeitão feliz, de “quem pode,
pode”, só quer dar filé mignon “made in USA”
para seu filho. Segue o exemplo do Supremo
Tribunal Federal que contrata cardápios à base
de lagostas, camarões, vinhos exclusivamente
com vários prêmios internacionais, whiskies
com mais de uma década de envelhecimento,
etc. e tal – claro que tudo com dinheiro do
contribuinte.
Agora, para embrulhar de vez o estômago
(vazio, de grande parcela da população), aparece um tal de Mister Miserê, que choraminga
por não conseguir viver com apenas 24 mil
reais por mês (valor líquido) omitindo que,
graças aos “penduricalhos” de toda espécie e
DESordem, na verdade recebe a média mensal
de R$68.275,34. O valor recorde neste ano
foi de R$87.815,30 e, talvez, venha daí o seu
desespero, porque em anos anteriores, já teve
mês em que embolsou R$145.670,65! Mesmo
que fossem “só” R$24 mil mês, já seriam

imensamente acima do que ganha 99,4% da
população brasileira (dados oficiais da RAIS
– Relação Anual de Informações Sociais). A
fortuna que o nosso empregado (sim, o meu,
o seu, o nosso empregado, porque o dinheiro
vem dos impostos que todos pagamos) realmente ganha, é de, no mínimo, R$2.275,84
por dia, tanto faz trabalhando ou não, porque
inclui os dias de folga, férias normais, férias extraordinárias, férias prêmio, e o diabo a quatro!
Revolve ainda mais o estômago, quando o
Mister Miserê diz estar sendo vítima de “linchamento moral” pelos que não compreendem
a sua aflição por ter que reduzir os R$20 mil
que gasta mensalmente em cartão de crédito.
Do que faz com o restante, só explicou que
usa R$4,5 mil para pagar condomínio da sua
residência.
Afirmando que “infelizmente não tem
origem humilde e não é acostumado a tanta
limitação”, o procurador Leonardo Azeredo
dos Santos diz estar vivendo à base de comprimidos antidepressivos - dois de sertralina por
dia, e que “se não tomasse, ia ser pior do que
Ronaldinho” (sic). Coitado do Mister Miserê.
E já que estamos falando do milionário
(deve ser, para pagar tão elevados salários)
Ministério Público de Minas Gerais, no último
dia 12 ele abriu inscrições para preencher 50
vagas de promotor de Justiça substituto, com
salário inicial de R$ 30.404,42. Caso o caro
leitor se inscreva, seja aprovado e admitido,
por favor, tenha dó do sofrido povo brasileiro
que é quem sustenta todos os órgãos oficiais,
e não se queixe depois do miserê do salário!
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VIGÍLIAS

Distanciado de Doria, Planalto
pode buscar mais apoio de Zema

Sucessão em BH

Divulgação

Eujácio Silva
Em Brasília, os jornalistas especulam sobre diversos assuntos relacionados à política. Afinal, é essa
a rotina mais comum dos profissionais que fazem
plantão na sala de imprensa da Câmara Federal.
Entre as informações que circulam por lá, uma
delas chamou atenção ao sugerir que o governador
Romeu Zema (Novo) tenha um canal direto de comunicação com o presidente Jair Bolsonaro (PSL),
pois isso poderia ajudar bastante nas demandas
mineiras junto ao governo federal.
Na avaliação dos comunicadores, ao Palácio do
Planalto interessaria uma parceria estratégica com
Minas diante da ferrenha oposição que Bolsonaro
vem recebendo do governador de São Paulo, João
Doria (PSDB). “É uma oportunidade única de isolar
Doria e a chance para Zema demonstrar um protagonismo político”, disse um deputado mineiro,
que preferiu não se identificar, por ser da oposição.
Interlocutor qualificado
Em Belo Horizonte, alguns políticos ouvidos pelo
Edição do Brasil consideram que esse maior espaço
dado a Zema seria um reconhecimento que, mesmo
no ápice da crise financeira estadual, o governador
mineiro continua com bons índices de popularidade.
E o deputado federal Bilac Pinto (DEM), agora
atuando como secretário de Governo, pode ser
um nome credenciado a se inserir neste contexto
de uma nova era do relacionamento entre Brasília e Belo Horizonte. Experiente parlamentar,
Bilac tem apoio de pessoas influentes na Corte,
inclusive do presidente da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM). Acima de tudo isso, tem ainda o vice-governador, Paulo Brant (Novo), também de
família tradicional na política mineira e que, por
sua experiência de executivo internacional, pode
ser outro auxiliar de Zema nessa empreitada.

Em Pará de Minas, o ex-prefeito da cidade e ex-presidente
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Antônio Júlio
(MDB), é a preferência quando o assunto é a sucessão da prefeitura para o próximo ano. A outra liderança do município, o
ex-prefeito Inácio Franco (PV), de acordo com informações de
bastidores, ficará neutro nessas eleições.

Senador e advogado
Em Brasília, o comentário é de que o senador Rodrigo
Pacheco (MDB) tornou-se mais conhecido como advogado do
que como parlamentar. Isso porque muitas pessoas, inclusive
colegas de trabalho, quando tem dificuldades sobre interpretação das leis recorrem aos conhecimentos do mineiro.

Viana X Kalil
No meio deste ano, o presidente nacional do PSD, Gilberto
Kassab, em uma megareunião, anunciou a saída do deputado
federal Diego Andrade da presidência do partido em Minas
Gerais. Na oportunidade, o prefeito Alexandre Kalil foi indicado e assumiu o lugar de Diego, com pompa e circunstância.
Mas, agora, o prefeito da capital deixou o posto, transferindo
a responsabilidade ao senador Carlos Viana.

Apoio de Zema pode ser importante para Bolsonaro
Em verdade, Zema terá de se desdobrar politicamente nos próximos meses, pois precisa manter
viva a chama de novos acordos com Brasília, sem
se esquecer que o projeto de reestruturação do
estado, a caminho da Assembleia, vai ser uma
espécie de tsunami capaz de complicar ainda
mais o relacionamento dele com os parlamentares
estaduais. Existem aliados moderados, a exemplo
do Gustavo Valadares (PSDB) que, em sua opinião,
confirmar haver a necessidade de reforma do estado. Do contrário, a crise não será debelada. Por
seu turno, o petista André Quintão, do alto de sua
experiência, diz que o governador está querendo
uma reforma que vai prejudicar, essencialmente,

os funcionários públicos. Sendo assim, o assunto
deverá ser analisado com muito cuidado, mas a
tendência é bater de frente contra a aprovação
dessa matéria. O mais prudente é esperar para
saber exatamente qual é a pretensão do Executivo
mineiro sobre essa pauta.
Considerado um dos mais bem preparados
parlamentares mineiros, o emedebista Sávio Souza
Cruz é avaliado nos bastidores da Assembleia como
o mais cauteloso na hora de analisar as sugestões
dessa propalada reforma. No entanto, por lá, todos
sabem de uma realidade: se ele mantiver a oposição contrária, vai dar um enorme trabalho para os
governistas de plantão.

Almg

Gerente-geral da Escola do Legislativo Ruth Schmitz

Política em Sabará
Ex-líder político estadual e atual prefeito de Sabará, Wander
Borges (PSB), não tem sido visto nas rodadas governistas do
estado como deveria acontecer por conta das demandas dos municípios. O comportamento do prefeito é de completo isolamento.
Ave Maria, gente!

Excesso de partidos
Falando a um programa nacional de TV, ao vivo, o ex-presidente Michel Temer, disse aos entrevistadores da dificuldade
de governar o Brasil, quando o presidente da República se vê
obrigado a dialogar com líderes de partidos políticos. “É uma
verdadeira Torre de Babel”, sentenciou o ex-presidente.
Comentário final. Temer disse mais: “Está na hora de diminuir a quantidade de siglas, pois isso fará bem à democracia”.

Preservando a Cemig

ticipantes defenderam os temas
antes da votação, que, além de
meio ambiente e desenvolvimento
sustentável, contou com saúde
mental do jovem e jovem no mercado de trabalho.
Ao invés de terem palestras
com especialistas sobre esses
assuntos, como acontecia nos
anos anteriores, sete estudantes
advogaram em favor de cada um
dos três temas. Segundo a gerente-geral da Escola do Legislativo, Ruth
Schmitz, a cada ano, é dado mais
protagonismo para os participantes. A forma como o tema 2020
foi escolhido é, para ela, mais um
passo nessa direção.

Na opinião do senador tucano Antonio Anastasia, o governo
mineiro deveria assumir, junto com o federal, a responsabilidade de
vender as empresas ligadas à Cemig, porém, deixando a matriz livre
de ser transferida à iniciativa privada. “Mas o governador Romeu
Zema (Novo) foi eleito em cima do discurso privacionista. Além disso,
ele é o governador a quem caberá conduzir esse processo”, disse.

Lei eleitoral
Em Brasília, comenta-se que a sugestão contida na Nova Lei
eleitoral, em debate no Senado, tem a finalidade de facilitar a
vida dos políticos, inclusive, não criando dificuldades na hora
de suas prestações de contas. Mamão com açúcar...

Críticas pesadas
Com relação ao parágrafo contido no Projeto de Lei do Novo
Fundo Partidário, que permite que o dinheiro público seja usado para a contratação de advogado para defender os próprios
candidatos, houve uma crítica pesada do famoso criminalista
paulistano Antônio Cláudio Mariz. “Este é um deboche com
o povo brasileiro”, sentenciou.

Contagem terá Patrulha de
Prevenção à Violência Doméstica
Ambos os policiais têm formação em psicologia e especialização e experiência pretérita
com o tema. A Cb Rotchely disse que essa criação
é uma oportunidade, tanto na área profissional
quanto pessoal. “Com essa patrulha podemos
orientar aquela mulher que é vitima de violência. Com isso, mostraremos a ela que há um
caminho, uma possibilidade e a quem e onde
recorrer. Com isso, certamente, conseguiremos
evitar alguns crimes e consequentemente reduzir as agressões”, acredita.

O vereador e a democracia
Segundo análise do jornalista Merval Pereira, as pessoas
influentes de Brasília ainda respiram ares de preocupações
depois da fala do vereador Carlos Bolsonaro (PSL) sugerindo
o retorno do regime militar ao poder. Cruz credo, gente!

O soldado Corrêa Junior contou sobre seu histórico trabalhando nessa área e se colocou à disposição.
“Por ter trabalhado com esse tipo de público, já
tenho certa experiência. É gratificante poder fazer
parte desse projeto. Tenham a certeza que vamos
nos empenhar no atendimento a esse público”, disse. Durante o mês de setembro os militares passarão
por treinamento junto a 1° Cia Ind de Prevenção
à Violência Doméstica, sediada em Belo Horizonte, e
capacitação no 18° BPM. A patrulha será efetivamente lançada em outubro, na sede do 18° BPM – MG.

STF preocupado
Depois de circular por Brasília, a jornalista da Folha de
São Paulo, Patrícia Campos, deu um depoimento a uma TV
afiançando que muitos ministros do Supremo Tribunal Federal
estão preocupados com a onda de discursos colocando em
dúvida a continuidade da democracia brasileira. Será, pessoal?

Raquel Lopes

A partir do próximo mês, a cidade de Contagem ganha mais uma batalha contra a violência
doméstica. Na reunião do Comitê Interinstitucional de Combate à Violência Doméstica de
Contagem na Casa Amarela, o comandante do
18° Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais
(BPM- MG), Tenente Coronel, Maurício José de
Oliveira, anunciou a criação da Patrulha de
Prevenção à Violência Doméstica (PPVD) do 18°
BPM e apresentou os dois militares que farão
esse trabalho.
“São dois militares que foram muito bem
escolhidos. Desde o mês de agosto estamos
discutindo esse processo para que possamos
colocar isso em prática. Esse é um portfólio que
tende a crescer na região e que, no futuro, teremos notícias ainda melhores. Tenho certeza que
esse trabalho vai ser eficiente e importante para
a comunidade”, afirmou o Tenente Coronel.
A presidente do comitê e superintendente de
Políticas Públicas para Mulheres, Gê Nogueira,
demonstrou alegria ao receber a notícia. “Agradeço à PMMG por ter acolhido e atendido a um
pedido do comitê. Também quero agradecer
à equipe que está chegando e dizer que são
muito bem-vindos. Contem conosco porque
também vamos contar com vocês. A partir de
agora somos uma equipe só, então, temos
que trabalhar, desempenhar e avançar. Podem
ter certeza que receber essa notícia mostra que
foi mais um avanço. Significa o fortalecimento
para toda rede de enfrentamento à violência
contra a mulher de Contagem”, afirmou.

Nas últimas eleições surgiram em Minas e em todo o Brasil
vários novos parlamentares. Entres eles, o deputado federal
Igor Timo, que agora é o presidente do Podemos. Sua eleição
foi mais centralizada na região dos Vales, especialmente, no
Jequitinhonha. Mas, agora buscando mais visibilidade, Timo
almeja a Prefeitura de Belo Horizonte. Êta povo esperto, gente!

Sucessão em Pará de Minas

Meio ambiente é tema escolhido para
Parlamento Jovem de Minas 2020
A etapa estadual do Parlamento Jovem de Minas (PJ Minas) 2019 começou já de olho
na edição do próximo ano do
programa. Os mais de 120 alunos,
representando os 94 municípios
mineiros que participaram desta
edição do trabalho, escolheram o
tema que será tratado pelos estudantes em 2020: meio ambiente e
desenvolvimento sustentável.
Eles começaram a tratar desse
assunto em suas cidades, onde
fizeram a primeira escolha, que
depois foi votada nas plenárias
dos 16 polos regionais do projeto.
A novidade de 2019 foi que,
pela primeira vez, os próprios par-
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Quintão X Vale
Relator da CPI para investigação do rompimento da Barragem em Brumadinho, o deputado André Quintão (PT),
disse aos jornalistas que enquanto os culpados pela tragédia,
especialmente alguns diretores da Vale, não forem condenados,
ele, como político e cidadão, não se calará.

Militares no poder
Para o professor de relações internacionais do Instituto
Brasileiro de Marketing Católico (IBMC), Oswaldo Dheon, os
militares não têm que voltar ao poder no Brasil. Isso porque
no atual governo existe mais militares do que no período de
1964. A conferir, senhor professor.

Padrinho da imprensa
Reunião do Comitê aconteceu na Casa Amarela

Nos corredores da Assembleia o deputado do PDT, Alencar da
Silveira, é considerado uma espécie de padrinho dos jornalistas.
Só para constar: Alencar também é bacharel em comunicação.

E C O N O M I A
V I G Í LI A S DOBRADAS
Privilégios indevidos
A jornalista especializada em economia Mara Luquet fez
uma análise sobre a história dos militares terem sido deixados
de fora da reforma da Previdência, pois terão um projeto próprio para tratar do assunto. Para ela, foi um erro, porque agora,
outras categorias irão reivindicar esse mesmo tipo de privilégio.

Governo X Imprensa
“Quando o governo começa a questionar sobre a importância da imprensa, pode-se dizer que a nossa democracia corre
perigo”. Avaliação da cientista política da UFMG, Eleonora
Schettini.

Imposto do cheque
Em Brasília, há comentários de que o Imposto do Cheque,
ou CPMF, vai ressurgir das cinzas. Segundo a jornalista Juliana
Rosa, de São Paulo, é tudo uma questão de tempo, pois o governo está encontrando dificuldade em conseguir mais dinheiro
para o caixa. Na avaliação da comunicadora, esse tema pode
ser, inclusive, embutido na reforma tributária.
Cena final. Só para rememorar: recentemente, o então
poderoso diretor-geral da Receita Federal, Marcos Cintra, defendeu a tese do retorno da CPMF e foi demitido pelo presidente
da República enquanto estava no hospital se recuperando de
uma cirurgia. Ou seja, trata-se de um tema explosivo.
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Mercado de streaming segue em
expansão no país e no mundo
Brasil é o 6° no ranking que mais consome esse tipo de plataforma

Cidadão de sorte
Sem poder dizer que se trata de um procurado da Justiça,
o amigo da família Bolsonaro, Fabrício Queiroz, é um homem
de sorte. Antes, morava de favor na periferia do Rio de Janeiro.
Agora, depois que estourou o escândalo envolvendo-o com o
senador Flávio Bolsonaro (PSL), ele passou a residir na zona
nobre de São Paulo, com todo luxo. Ironias do historiador
Marco Antonio Villa.

EDIÇÃO DO BRASIL

Aumento da concorrência
aponta que segmento vai
continuar crescendo

Nat Macedo
Conveniência. Essa parece ser a palavra de
ordem para o consumo atualmente. Cada vez
mais as pessoas têm buscado formas de investir
seu dinheiro em serviços que se adequem à acelerada rotina. Por isso, o mercado de streaming de
filmes e séries tem crescido no Brasil e no mundo.
Atualmente, somos o 6° país que mais consome
esse tipo de plataforma.
A expansão dos streamings tem sido tão rápida
que, para este ano, segundo um estudo da Amperer
Analysis, eles irão faturar mais que as bilheterias de
cinema em todo o mundo. Empresas como Netflix,
Amazon Prime Video e HBO Go projetam arrecadar
US$ 46 bilhões (R$ 180 bilhões), contra US$ 40
bilhões (R$ 156 bilhões) dos cinemas.
O segmento tem sido um potencial concorrente
da TV por assinatura. Dados colhidos pelo Ibope
Conecta e Omelete Group mostraram que 76%
das pessoas escolhem o streaming pelo preço e
que o consumo da TV fechada diminuiu cerca de
5% em 2017 - quando as plataformas se tornaram
mundialmente conhecidas.
O crescimento também tem alertado gigantes
da TV e do mercado da tecnologia que estão se
adequando a essa nova demanda e lançando seus
próprios streamings. Atualmente, os principais
são a Netflix, Amazon, HBO e Globo. Agora, a
Apple e a Disney entraram no páreo e lançaram
suas plataformas.

Custo das empresas
Ex-deputado, empresário de sucesso e atuando em São
Paulo, Emerson Kapaz, disse à TV Cultura: “O número de
emprego poderia ser bem maior no Brasil, mas, atualmente,
a contratação de um funcionário por R$ 100 tem custo de
R$ 240 por mês”. Isso tudo, mestre?

Apoiado
O criminalista paulistano Roberto Delmanto Junior fez o
seguinte comentário sobre a indicação do procurador-geral
da República, Augusto Aras: “Ele foi o nome de confiança do
presidente Bolsonaro (PSL), que o indicou, mas também era o
preferido da grande maioria dos senadores. Então, tudo certo”,
disse o advogado sobre o tema.

Entenda
Streaming é uma tecnologia que, por
meio da internet, possibilita o envio de informações multimídia para computadores
e outros dispositivos sem comprometer sua
conexão ou exigir tempo de espera para
download e acesso ao conteúdo. Uma vez
conectado à internet, o dispositivo é capaz
de reproduzir arquivos como vídeos e áudios
ao mesmo tempo que faz o download deles.
(Fonte: Sambatech)

Pioneira
Fundada em 1997 em Los Gatos, Califórnia, a Netflix operou, inicialmente, como uma locadora de
vídeos online, oferecendo discos de DVD e Blu-ray. Em 2003, entrou no mercado de ações e viu seu valor
subir de US$ 300 milhões para mais de 86 bilhões. Por trás dessa explosão, está o serviço de streaming,
no qual foi pioneira. O número de clientes cresceu cerca de 23 para 104 milhões desde 2011. Hoje, a
Netflix está disponível em mais de 190 países. Estima-se que, no Brasil, mais de 8 milhões de pessoas
sejam assinantes da plataforma que fatura R$ 1,4 bilhões anualmente por aqui.
Para o professor de marketing digital e mobile
marketing da Faculdade Impacta de Tecnologia,
Aleksey Stivanin, desde o surgimento da internet, as
pessoas têm buscado conteúdos que as interessem.
“Um exemplo foram os downloads de músicas, álbuns,
vídeos, baixar CDs, DVDs e torrents. A chegada de uma
tecnologia que permita a reprodução sem ter a necessidade de fazer o download é que foi uma novidade”.
Essa expansão tecnológica permitiu com que
os conteúdos fossem organizados em diversas
interfaces divididas por segmento: games, audiovisual, músicas e cursos, permitindo o acesso a qual-

quer hora e local. “Essa procura vem aumentando
por conta da união da tecnologia, conveniência e
variedade”.
Para ele, muitos players ainda vão surgir. “O
serviço de streaming por assinatura como a Netflix
conta com mais de 8 milhões de assinantes, no Brasil,
sendo o terceiro maior mercado da empresa”.
O aumento de concorrentes, inclusive, é um sinal
de que o mercado continuará positivo. “Nesse meio,
a concorrência se dá menos pela tecnologia aplicada
e mais pelo conteúdo e experiência do usuário. A
criatividade é a chave para o sucesso”, conclui.

Streaming em números
Netflix

R$ 21,90 (básico) a R$ 45,90 (premium, com direito a 4 telas simultâneas e ultra HD)

Amazon Prime Video

R$ 9,90

HBO Go

R$ 34,90

Globoplay

R$ 19,90

Youtube Premium

R$ 20,90 a R$ 31,90

Apple TV Mais

R$ 9,90

*As plataformas permitem que você assista alguns conteúdos gratuitos para teste*

Sem papas na língua
Quando questionado sobre o projeto Escola sem Partido,
o prefeito Alexandre Kalil (PSD) comentou: “Eu disse e vou
repetir: para mim, escola é para saber ler e escrever. Então
esse é um assunto estúpido e idiota que sempre vem à tona e
é uma bobagem. Vamos parar com essa pautazinha política
e cuidar dessa meninada que está precisando”.

Divulgação/Netflix
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Marcelo de Souza e Silva
Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas
de Belo Horizonte (CDL/BH)

Inovar para reinventar o varejo
O comércio é uma das atividades mais
antigas da história da humanidade, surgindo
antes mesmo da invenção do dinheiro. Por isso,
também é um dos segmentos da economia
mais atingidos pelas diversas transformações
impostas pelo tempo. E conseguir acompanhar
os desafios e mudanças que o mercado impõe
diariamente aos empresários do varejo não
tem sido uma tarefa simples, pois nunca houve
tantas alterações quanto as provocadas pela
revolução tecnológica.
Durante muito tempo as pessoas precisavam sair de suas casas rumo aos grandes
centros para comprar os produtos que necessitavam, enquanto os empresários investiam
em lojas localizadas em pontos estratégicos,
com o objetivo de atender o maior número de
consumidores possível. Mas esse formato, que
funcionou muito bem durante séculos, não tem
sido mais suficiente para se ter tanto sucesso.
O grande desafio do varejo, atualmente,
é conseguir se adaptar às novas tecnologias e
acompanhar as tendências para assim atrair e
fidelizar seus clientes, pois a cada dia a internet
está mais presente nas relações comerciais. Termos como consumidor 2.0, inteligência artificial,
business intelligence, consumidor multicanal ou
omnichannel, estão cada vez mais presentes no
cotidiano do varejo, mas ainda não são todos os
empresários que realmente conseguem operar

a transição de um modelo tradicional para o
digital. Ou mesmo entender o próprio cliente,
que agora exige, além do bem de consumo,
uma experiência de compra diferenciada – o que
inclui preço e sugestão de produtos, ofertas customizadas, facilidade nas opções de pagamento,
comodidade e agilidade na entrega.
Vivemos uma verdadeira revolução do
consumo e as pessoas não precisam mais
sair de casa para comprar. Em muitos casos,
a conveniência é muito mais importante do
que o preço das mercadorias. E foi pensando
nesse contexto, no qual as empresas se veem
na necessidade de buscar por avanços e novas
ferramentas para melhorar seu negócio, que a
Câmara de Dirigentes de Belo Horizonte (CDL/
BH) incorporou a inovação como uma das bandeiras prioritárias de sua gestão. Temos buscado
trabalhar focados em promovê-la em todas as
frentes de atuação da CDL/BH.
Neste cenário, o contato com startups e
novas ideias tem um papel muito importante.
Por isso, a CDL/BH recebeu no segundo final de
semana de setembro, o Startup Weekend Retail,
evento mundial de inovação promovido pela
Techstars e parceiros em diversos países. Essa
foi a quinta edição Startup Weekend focado em
varejo do país, e a primeira em Minas Gerais.
O evento, que foi realizado no Espaço Varejo
Inteligente da CDL/BH, contou com a presença

de mais de cem pessoas, entre mentores, participantes e voluntários. Durante as 54 horas
do Startup Weekend foram geradas 38 ideias,
entre elas 12 foram selecionadas e 11 startups
se apresentaram na final para uma banca avaliadora que escolheu as três melhores soluções,
todas focadas em algum problema dos setores
de comércio e serviços.
E a escolha da CDL/BH para receber a
primeira edição do Startup Weekend Retail de
Minas Gerais foi justamente por sua história de
inovação, tecnologia e apoio ao seu uso pelo
varejo. Desde 2016 a entidade realiza o programa Varejo Inteligente, e em junho deste ano
inauguramos o primeiro ambiente de inovação
dedicado ao pequeno e médio empresário, o
Espaço Varejo Inteligente.
Traçar novos caminhos e fomentar a inovação nos setores do comércio e serviços de
Belo Horizonte tem sido uma busca constante
da CDL/BH. Esperamos que com o apoio a projetos como o Startup Weekend os empresários
do varejo encontrem soluções inovadoras que
otimizem o trabalho das empresas, reduzindo
custos, aumentando a lucratividade e tornando-as cada vez mais competitivas no mercado. Pois
esse é o objetivo da CDL/BH: trabalhar para
oferecer soluções para os setores de comércio e
serviços, fomentando junto o desenvolvimento
econômico e social da cidade.

“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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Em Belo Horizonte, 87% dos consumidores
compram em lojas de bairro ou vizinhaça
eja pela comodidade ou
por ter um preço melhor, o
fato é que os belo-horizontinos estão optando por
comprar produtos perto de onde
moram. É o que mostra a pesquisa
Escolha do Local de Compras, elaborada pela Fecomércio MG. De
acordo com o estudo, 87,2%* dos
consumidores da capital mineira
utilizam as lojas do bairro ou da
vizinhança para adquirir bens e
serviços, sendo que 53,2% sempre
compram no local. Já para 56,4%,
o hipercentro é a opção e os shoppings centers atendem 51,3% dos
entrevistados.
Entre as mulheres, 56,1% têm
o costume de comprar com frequência no bairro/vizinhança e,
para os homens, esse percentual
é de 49,6%. Já em relação à faixa
etária, pessoas de 60 anos ou mais
são as que compram perto de casa
(72,9%) e os consumidores de 25 a
34 anos, assim como os acima de
45 vão a esses locais com mais de
50% de frequência.
A alimentação é o segmento
mais adquirido (23,5%); seguido
por roupas, calçados e acessórios
(10,9%); eletrônicos (1,9%) e outros (1,6%). E os principais motivos
que levam a optar por comércios
vizinhos são localização e fácil acesso (88,2%); comodidade (7%);
preço mais baixo (6,6%); maior
variedade de produtos (1,8%);
entre outros.

O economista-chefe da Fecomércio MG, Guilherme Almeida, afirma
que as pessoas buscam, cada vez
mais, preço e comodidade. “Essa é
uma característica mundial e explica,
inclusive, a ascensão do e-commerce.
Os consumidores, em seu hábito de
consumo, sempre buscam otimizar
o valor pago em bens e serviços,
adquirindo-os em locais de fácil
acesso e que não há maiores custos
de deslocamento e é justamente
por isso que eles estão optando por
locais perto de onde moram”.

Pixabay

S

Loraynne Araujo

Fator trânsito
Uma outra pesquisa da Fecomércio, realizada neste ano, chamada Mobilidade Urbana, aponta
que o estacionamento é um fator
determinante para escolher ou não
o local da compra. Para 50,2% da
população de Belo Horizonte, um
local seguro para parar o carro
influencia muito a decisão pela
escolha da loja. “Esse ponto confirma a tendência verificada pela
análise sobre locais de compra:
o consumidor tem buscado cada
dia mais, por bons preços, mas
também por comodidade”.
Outro fator apontado pela
preferência por locais próximos é
a economia de tempo e dinheiro.
“Quando o consumidor opta por ir
ao Centro comprar algo sabe que,
necessariamente, irá gastar mais
tempo para chegar e dinheiro também, seja a gasolina do carro ou
preço da passagem. E esses fatores
podem ser negativos para o varejo”.

E é justamente por isso que
a dona de casa Luzia Gomes
opta por comprar nos comércios
próximos à sua casa. “Na rua
principal do meu bairro tem vários
supermercados, açougues, lojas
de R$ 1,99, sacolão, entre outros e
a maioria entrega as compras em
casa. Outro motivo é o preço, pois
não vejo diferença nos valores se
comparado com as lojas centrais
ou do shopping. Pelo contrário,
acho que algumas coisas são mais
baratas”.

A pesquisa também investigou a frequência de compras em outros polos comerciais
da cidade de Belo Horizonte. Shoppings populares e Mercado Central são frequentados
por mais de 48% dos consumidores. Além
desses locais, a região do Barro Preto é utilizada para compras por 25,7% da população
e a região da Pedro II por 16,2%; 13,6% vão
a outras cidades para fazer compras e 5,3%
frequentam o Ceasa.

*O estudo Escolha do Local de Compras,
apurada entre o fim do primeiro semestre e
início do segundo, foi realizada com 288 consumidores, espalhados por todas as regionais
da capital mineira (Barreiro, Centro-Sul, Leste,
Oeste, Nordeste, Noroeste, Norte, Pampulha
e Venda Nova). A margem de erro da análise
é de 5 pontos percentuais, com intervalo de
confiança de 90%. Além disso, os entrevistados
poderiam marcar mais de uma resposta.

Minas Gerais e Suíça:
BAIXE AGORA
O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia
negócios eO parcerias
aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

BAIXE AGORA

O

Sistema Fiemg, por
intermédio do Centro Internacional de
Negócios (CIN/MG),
em parceria com a Embaixada
da Suíça, com apoio da Swiss
Business Hub Brazil, promoveu
no dia 17/09, o seminário
“Oportunidades de negócios
e parcerias entre Minas Gerais
e Suíça”, na sede da federação,
em Belo Horizonte.
O evento teve como objetivo apresentar as oportunidades
de negócios, parcerias e investimentos entre o estado e o país
europeu. O presidente do Conselho de Política e Mercado Internacional da Fiemg, Fabiano
Soares Nogueira, afirmou que
o Brasil é o principal parceiro
econômico da Suíça na América
Latina e o momento atual é
positivo para a ampliação dos
negócios entre os dois países.
Nogueira ressaltou a importância do CIT – Centro de
Inovação e Tecnologia / Senai
Fiemg para o desenvolvimento do ambiente tecnológico
e a contribuição do Centro
Internacional de Negócios
da Fiemg, na viabilização de
oportunidades comerciais e
de incremento da competitividade da indústria mineira no
mercado externo.
O “Panorama das Relações
Bilaterais Suíça-Brasil” foi apresentado pelo embaixador da
Suíça no Brasil, Andrea Semadeni. Ele diz que os números
cresceram muito nos últimos
anos e o comércio bilateral
teve alta, no último ano, de
27%. “É considerado um índice
alto, porém nossos apontadores são muito baixos. Ainda há
espaço para crescer”.

Semadeni citou condições
que molduram o relacionamento e seu país está trabalhando
para incentivar ainda mais a
troca entre as duas economias.
Segundo o embaixador, são três
elementos que a Suíça considera importantes para ter uma
relação moderna de comércio
com outros países: acordo de
bitributação; acordo de livre-comércio e acordo de proteção
dos investimentos. “Sou positivo
em relação ao futuro. Espero que
esse relacionamento cresça sempre e aumente a prosperidade
dos dois povos”, pontua.
A palestra com o tema
“Ecossistema de Negócios na
Suíça e suas oportunidades”
foi apresentada pelo diretor
da Swiss Business Hub Brazil,
Philippe Praz. Dados do país,
como a localização privilegiada
na Europa, a balança comercial
positiva e o Produto Interno
Bruto (PIB) elevado foram
mostrados como aspectos
relevantes da economia.
De acordo com Praz, o país
tem excelência em P&D, é
pequeno, mas tem alto desempenho e detém muito capital
humano de qualidade. Mas
por que apostar na Suíça? Praz
destaca pontos como tributos
competitivos, infraestrutura,
pouca burocracia, acesso a
mercado, entre outros.
Maria Conti, CEO da Swissnex Brazil, ministrou a palestra com o tema “Educação,
Pesquisa e Inovação na Suíça,
Oportunidades”.
Empresas suíças instaladas
em Minas Gerais se apresentaram durante o evento, com
representantes da BH Airport,
Nestlé, Atlas Schindler e Cla-

riant. Elas continuam a investir
no Brasil: são 370 empresas,
nos mais diversos segmentos.
O valor dos investimentos
corresponde a US$ 21 bilhões
e geram 90 mil postos de
trabalho.
As relações entre Brasil e
Suíça alcançou alto patamar
com a assinatura do Memorando de Entendimento para o
Estabelecimento de um Plano
de Parceria Estratégica, na
visita ao Brasil, em 2008, da
ministra dos Negócios Estrangeiros, Micheline Calmy-Rey.
As parcerias em ciência,
tecnologia e inovação são uma
importante vertente das relações. Na cooperação bilateral,
destacam-se projetos em áreas
como neurociências, saúde,
energia e meio ambiente – havendo perspectiva de cooperação futura em nanotecnologia,
tecnologias da informação e
das comunicações, energias
renováveis, ciências humanas
e sociais.
Em 2018, as exportações
brasileiras foram de US$ 811
milhões, já as importações
provenientes da Suíça somaram US$ 2,2 bilhões. As pedras
preciosas representaram 66%
dos itens mais exportados,
seguido de alimentos 12% e
produtos químicos 6%. O Brasil
comprou produtos químicos
67%, e máquinas e equipamentos 7% e petróleo 6%. A
balança comercial do estado
de Minas Gerais, ao contrário
da brasileira é positiva em US$
265 milhões e ouro e os instrumentos de precisão apresentam destaque nas exportações
mineiras, representando 90%
e 6% respectivamente.

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

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

Novos desembargadores

O Diário Comércio, Indústria e Serviços (DCI), jornal diário
focado em notícias econômicas, fundado em 1934, publicou
sua última edição nesta segunda-feira (23). O diretor do veículo, Raphael Müller, anunciou a dispensa de 29 funcionários,
dos quais 12 jornalistas, alegou dificuldades pelas quais passa
a imprensa escrita e as medidas provisórias do governo que
suspenderam a obrigatoriedade de veiculação de balanços e
editais pela imprensa.

Domingo, dia 22 de setembro
Ex-deputado Marcos Tito
Radialista Carlos Antônio
Médico Dr. Salomon
Ex-deputado Irani Barbosa

Segunda-feira, 23
Julio Varela
Guido Fonseca - ex-prefeito de Contagem
Sra. Ivani Chagas Coutinho - esposa do Coronel Jair Coutinho

Taxa Selic pode chegar a 5% ao ano, segundo pesquisa
Focus do Banco Central. Anteriormente, a mesma pesquisa
indicava uma taxa de 5,25% para o início do próximo ano.
Sinal de que a taxa de juros vai ficar estagnada.

O presidente do TJMG, Nelson Missias de Morais; e o 1º vice-presidente, Afrânio Vilela, ao lado dos novos desembargadores: Bruno
Terra Dias, Glauco Eduardo Soares Fernandes, Octávio de Almeida
Neves, Jaqueline Calábria Albuquerque e Lailson Braga Baeta Neves

A situação do PSL está ficando incontrolável, com partidários se digladiando pela imprensa e o guru bolsonarista
Olavo Carvalho defendendo uma militância pró-presidente,
sem defesa de pautas o que vem afastando alguns políticos
históricos que estiveram com o Bolsonaro na sua eleição.

BRASIL E MÉXICO DISCUTEM SOBRE O LIVRE COMÉRCIO Negociadores dos dois países estão retomando conversas visando
acordo de livre comércio com uma pauta de 205 produtos brasileiros e que podem ter tarifa zero de exportações. Se o negócio
for fechado, teremos uma ampliação desse mercado, uma vez
que 136 itens brasileiros já são exportados para o México. Os
produtos constantes nesse acordo são máquinas e equipamentos, químicos, borracha, metalurgia e produtos alimentícios.

O deputado estadual Dalmo Ribeiro (PSDB) cria rota turística da revolução de 1932 e indica o município de Jacutinga
como Patrimônio Cultural do Estado. Gostaria de saber do
deputado se a cidade de Passa Quatro, onde se passaram os
maiores confrontos entre as tropas de Minas e São Paulo, vai
ter o mesmo tratamento.

Des. Maria
das Graça
Albergaria
Costa e des.
Cláudio
Costa

Terça-feira, 24
Maurício Siqueira
Dr. Fernando Porfirio - Brumadinho
Gleison Alves - Edição do Brasil

Quarta-feira, 25
José de Carvalho Jorge
Ex-deputado Jairo Lessa
Marcelo Rodrigo Barbosa - Assembleia Legislativa
Sandra Armanelli

Quinta-feira, 26
Jornalista Leonardo Ângelo - Rádio Itatiaia
Dr. Roberto Magalhães de Souza Lima

Sexta-feira, 27
Arquivo Pessoal

ESPERANÇA DE BOLSONARO - O presidente Jair Bolsonaro
(PSL) ainda tem esperanças que os investigadores da Polícia
Federal descubram quais foram os financiadores dos advogados
de Adélio Bispo, que o agrediu com uma facada em Juiz de Fora.

KALIL DECEPCIONA VENDA NOVA - Ao assinar contrato com
o Banco do Brasil para emprestar o dinheiro que vai ser usado
nas obras de ampliação do Córrego do Onça, o prefeito de Belo
Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), disse que não existe projeto
para reparar o problema das enchentes na Avenida Vilarinho,
em Venda Nova. Ele informou que, na verdade, não está interessado em fazer obra nova na cidade e que prometeu melhorar
os serviços já prestados pela prefeitura. Vocês se lembram que
o nosso prefeito chamou para si a responsabilidade das mortes
acontecidos numa das últimas enchentes da Avenida Vilarinho?

A NI V E RS A RI A NT E S

Vilma Pereira Martins
Luizinho Buldrini
Vereador e radialista Álvaro Damião

Sábado, 28
Engenheiro Iazíde Bedran Filho
Álvaro Brandão de Azeredo

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

Rei Leão e Turma da Mônica
no Sesc Palladium
Sesc apresenta dois grandes musicais
para toda a família em setembro

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

Nos dias 22 e 28 de setembro,
o palco do Grande Teatro Sesc Palladium recebe dois grandes musicais:
Rei Leão e Turma da Mônica. As duas
produções reúnem artes cênicas,
dança e música e prometem envolver
o público de todas as idades.
No domingo, 22 de setembro,
às 18h, entra em cena “Rei Leão: o
musical”. O espetáculo, cantado ao
vivo e com letras em português, é um
clássico que transcendeu gerações.
Com uma superestrutura, 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
momentos de interação com a plateia. A animação Rei Leão ganhou,
recentemente, a versão live action,
que levou milhares de pessoas aos
cinemas de todo o mundo.
No dia 28 de setembro, sábado,
“Brasilis – um espetáculo do Circo

Turma da Mônica”, será encenado às
16 e 19h; e no domingo, às 11 e 16h. A
aventura é vivida por Mônica, Magali,
Cascão e Cebolinha, que conversam
sobre as diferenças entre a cidade e a

roça. De repente, eles se questionam:
o que é diversidade 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!
Este é o maior espetáculo já
produzido pela Mauricio de Sousa
Produções, como parte das comemorações dos seus 60 anos.
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.
Os ingressos estão disponíveis
na bilheteria do teatro e no site www.
ingressorapido.com.br
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Nova moda: conheça os riscos
do uso dos cigarros eletrônicos
Loraynne Araujo

riado para ser um substituto
menos nocivo do cigarro convencional, os cigarros eletrônicos se tornaram moda nos
Estados Unidos e já tem causado preocupação nas autoridades locais, pois
investiga-se a relação desse dispositivo
com uma doença pulmonar grave e
misteriosa, que provocou seis mortes
e acometeu pelo menos 380 pessoas.
Apesar de ser proibido no Brasil,
os e-cigarros são facilmente disponibilizados à venda na internet. Em uma
pesquisa rápida, encontramos vaporizadores da Juul em mais de 20 perfis no
Instagram, no qual anunciam a venda
do produto “100% original”. As páginas
afirmam que o item pode chegar em
uma semana se vier direto dos EUA,
mas apontam que há lojas virtuais com
estoque e promessa de entrega rápida
via delivery. Um kit para iniciantes custa
de R$ 250 a R$ 450.

É crime!
Propaganda e venda de
produtos ilegais têm penalidades que vão desde advertência e apreensão do produto até
multa, que varia de R$
2.000 a R$ 1,5 milhão.

Leonardo Brand, cirurgião torácico
e membro da Comissão Internacional
para Estudos de Câncer de Pulmão, diz
que usar os cigarros eletrônicos no Brasil
pode ser ainda mais arriscado. “Pelo fato
de ser proibido, não há nenhum órgão
que regulariza a entrada desse produto.
Por isso, não existe controle do que está
sendo consumido”.
O médico elucida ainda que os
e-cigarros são produzidos a partir dos
vapores da queima do tabaco, que gera
a nicotina (substância que causa o vício)
e produz menos componentes cancerígenos. “Ele é uma das formas criadas para
reduzir o tabagismo, pois oferece a nicotina em menor quantidade. Porém, como
qualquer produto oriundo do tabaco, os
e-cigarros também geram grande riscos
à saúde das pessoas. Para começar, po-

demos falar que eles são produzidos por
um metal, que pode gerar resíduos que
vão se acumular no pulmão, causando
câncer ou outras doenças pulmonares”.
Apesar do tabagismo estar diminuindo a cada dia no país - atualmente,
menos de 9% da população brasileira
é fumante -, esse novo mecanismo
preocupa o especialista, pois ele tem o
apelo tecnológico bem evidente, o que
pode ser uma armadilha para os mais
jovens. “Durante muitos anos, o Brasil
lutou contra esse mal, com campanhas de
conscientização, aumento nos impostos
que incidem sobre o preço do cigarro,
entre outras ações que ajudaram a diminuir o uso deste produto. Entretanto, os
e-cigarros trazem consigo a questão da
tecnologia, afinal eles são em formato
de pendrive, que podem ser conectados

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

Divulgação

Sinais comuns de bebês com autismo

Q

uando um bebê nasce é
um momento de muita
alegria para a família.
Mas com o passar dos
meses, os pais percebem que
a criança não apresenta comportamentos que normalmente
são esperados por essa fase da
vida. Mesmo bem pequeno, é
possível, por exemplo, notar
alguns sintomas de que se trata
do Transtorno do Espectro Autista
(TEA).
O autismo pode ser detectado nos primeiros meses até os 2
anos após o nascimento. Nesse
período, consegue-se avaliar
com segurança vários aspectos
de sua percepção social. Por
exemplo, um dos indícios do
autismo em crianças são ausência ou pequeno contato visual
e pouca resposta ao chamado
do cuidador.
Além disso, nota-se a preferência da criança por querer
permanecer no berço com pouco
interesse social ou até mesmo

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

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

e-cigarros, como o uso de medicamentos,
e que deve ser orientado por um médico”.          

ao computador ou até smartphones e,
em alguns casos, é possível até fazer
parte de uma rede social só de pessoas
que os usam”.
Outro fator destacado pelo médico que
também é um atrativo maior para essa faixa etária são as substâncias aromatizadas.
“Esses componentes também possuem
elementos que podem gerar várias doenças no pulmão, principalmente o câncer”.
Para finalizar, Brand afirma que a política da Anvisa de não liberar os e-cigarros
é acertada. “O câncer de pulmão é o que
mais mata no mundo e sabe-se que o
cigarro é o principal agente dessa doença,
por isso, toda forma de alusão ao tabagismo deve ser combatida, desde os cigarros
convencionais até os eletrônicos. Além
do mais, existem várias outras formas
de parar de fumar que não passe pelos

Saúde bucal
O dentista Rusemberg de Oliveira
diz que se comparar os cigarros eletrônicos com os convencionais, o segundo
possui mais substâncias tóxicas, mas o
primeiro também tem componentes
que podem afetar a saúde bucal. “Há
estudos americanos que identificaram
nos cigarros eletrônicos a presença de
compostos que também fazem mal,
como chumbo. Se por um lado não
deixam os dentes amarelos, não tem
um mal cheiro tão acentuado e são
mais baratos do que os convencionais,
por outro, eles também podem causar
câncer de boca e língua”, finaliza.

Entenda como é um e-cigarro
Bateria

Carregador USB

Luz indicadora

Bocal

Cartucho com e-líquido,
que contém nicotina

Quando o usuário traga,
um sensor eletrônico
aciona o atomizador
que vaporiza o líquido

Hotel Fazenda

Horizonte Belo
Brumadinho - MG

Sua melhor opção para:
• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

• Férias
• Feriados

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515
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Desemparedamento da infância: contato
das crianças com a natureza é fundamental
funções musculares. Uma dica é
encontrar objetos que sirvam de
complemento para as brincadeiras: bolas, cordas e etc”.

De quem é a culpa?

N

Nat Macedo

este mundo digital
é bastante comum
ver crianças gastarem
horas do seu dia
conectadas. Uma pesquisa feita
pela TIC Kids Online aponta que
80% da população entre 9 e 17
anos têm acesso a internet. Os
dados mostram que destes, 44%
acessam a rede somente pelo
telefone móvel e ainda que 21%
utilizam o aparelho para se conectar mais de uma vez por dia.
Foi pensando em desconectar
os pequenos que surgiu o movimento “desemparedamento da
infância”. A ideia visa propor que

as crianças passem mais tempo
ao ar livre o que, para a psicopedagoga Luciana Brites, é de suma
importância. “O entretenimento
está, cada vez mais, dentro de casa.
O acesso à tecnologia e a alguns
jogos fazem com que elas fiquem
isoladas e, com isso, presas em
suas realidades”.
A profissional diz que isso pode
interferir na sensibilidade da criança no futuro. “Ela cria uma falta
de empatia com o outro. Vivemos
uma fase na qual nunca tivemos
tão ligados, mas também tão
separados. Com isso, as crianças
deixam de brincar, de se divertir e
exercitar aspectos fundamentais
para seu desenvolvimento neuropsicomotor”.

Ela explica a relevância que o
contato com a natureza tem para
o desenvolvimento infantil. “Essa
ligação com o meio ambiente
estimula o pequeno a correr,
pular e mexer. Por meio disso, ele
desenvolve habilidades motoras,
aprende a lidar com desafios, a ser
resiliente e a ter empatia, pontos
essenciais para seu desenvolvimento social”.
Os efeitos positivos podem
ser alcançados por meio de brincadeiras simples ao ar livre. “O
pega-pega mesmo traz muitos benefícios ao corpo da criança pelos
movimentos. Pular corda fortalece
os membros inferiores e auxilia na
sua locomoção. Essas atividades
também ajudam a enriquecer as

Para a psicopedagoga, a ausência de área verde em grandes
centros urbanos pode ser um dos
motivos para a falta de contato
das crianças com a natureza. Mas,
na maioria das vezes, falta atitude
dos pais. “Eles não querem levar
os filhos para atividades fora de
casa. No entanto, é preciso que os
responsáveis permitam esses momentos às crianças, seja no quintal,
no playground ou, até mesmo, em
alguma praça próxima”.
A cerimonialista Juliana Ventura percebeu sua parcela de culpa
ao longo do tempo quando seu
filho Pietro, 5, estava tendo dificuldades para se concentrar devido ao
vício no celular. “Meu escritório é
em casa, então fico boa parte do
tempo no computador. Tento organizar minha rotina, porém deixá-lo
assistindo um filme ou jogando
um jogo no celular, confesso, era
mais prático”.
Por um tempo, Juliana via a
internet como uma aliada, mas
depois começou a notar uma
mudança no comportamento do
filho. “Achava que era educacional,
umas músicas bonitinhas que ensinam, entretanto, depois fui percebendo que não adiantava ele ficar
só em casa parado. Percebi que o
Pietro estava tendo dificuldades
de abrir mão do aparelho. Sempre que o chamava para alguma

coisa ele dizia ‘só mais um vídeo
mamãe’, e enrolava”.
Hora do banho, de comer e de
dormir. Tudo começou a virar uma
grande dificuldade. “E percebi que
não estava nele. Às vezes, estava
cochilando, mas não largava o
celular de jeito nenhum, como se
aquilo fosse uma obrigação. O Levei até a pediatra e ela disse que eu
e meu marido teríamos que fazer
a nossa parte. Para mim, que fico
em casa, era mais fácil. Comecei
a tirar algumas horas do dia para
brincar com ele”.
No começo, foi difícil. “Nada
parecia interessar. Mas usei da
criatividade e, aos poucos, ele foi
se desconectando da internet e se
conectando comigo. Hoje temos
uma rotina de irmos a um parquinho todo sábado de manhã e, em
casa, tentamos deixá-lo fora do
celular. Ele está mais alegre, mais
ativo e animado. Dorme e come
melhor e está mais falante”.

Organizando a rotina
Luciana acrescenta que é essencial que os pais se planejem para dar
a atenção que os filhos precisam a
fim de que eles se interessem pelo
contato com a natureza. “É importante deixar um tempo livre na
agenda, não precisa ser muito, mas
que seja um momento reservado às
crianças. A partir daí, é necessário o
estímulo do filho para que ele curta
o meio ambiente”.
A presença é essencial. “Se a vida
estiver corrida, é melhor pensar que
a qualidade do tempo livre do que a
quantidade”.
Dica de parques e lugares
para levar as crianças
Parque Cassia Eller
Av. Pres. Tancredo Neves,
nº 2900 - Paquetá, BH
Parque Municipal
Av. Afonso Pena, 1377
Centro, BH
Parque Ecológico da Pampulha
Av. Otacílio Negrão de Lima,
nº 6061 - Pampulha, BH

A OMS divulgou um
alerta sobre os perigos do
sedentarismo na infância.
Nele, a organização cita que
40 milhões de crianças estão
acima do peso no mundo. A
instituição indica que, entre 1
e 4 anos, é preciso movimentar pelo menos 180 minutos
ao dia, sendo que de 3 a
4, uma hora desse total de
tempo deve ser dedicado a
atividades intensas.

Parque Ecológico Thiago
Rodrigues Ricardo
Rua Paineiras, 1722 - Eldorado,
Contagem - MG
Parque Natural Municipal
Felisberto Neves
Av. Edméia Mattos Lazzarotti, 29702998 - Horto, Betim
Parque Municipal Milton Prates
Av. Mestra Fininha - Morada
do Parque, Montes Claros
Fazenda Confraria Parque Ecológico
Rodovia MG-353 n 17.000 km 114
Monte Verde - Torreões, Juiz de Fora

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

facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva
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Brasileiros estão menos felizes que
no ano passado, aponta pesquisa
Wikipedia

Não estamos sozinhos: no mundo, taxa de felicidade caiu 6%
Leíse Costa
Como você responderia à seguinte
pergunta: “Considerando todos os fatores
da sua vida, você diria que está feliz?”. Essa
foi a questão que norteou uma pesquisa
do Instituto Ipsos que avaliou a felicidade
da população de 28 países. Os resultados
mostraram que, no Brasil, seis em cada
dez entrevistados (61%) consideram-se
felizes. O índice está 12 pontos abaixo do
registrado na última edição da pesquisa,
feita em 2018, quando o resultado foi de
73%. Globalmente, o índice também caiu
de 70% para 64%.
Vários são os fatores que afetam a nossa
felicidade, alguns são individuais, outros
coletivos. O rompimento da barragem em
Brumadinho que causou a morte, até o
momento, de 249 pessoas, poluição e destruição de comunidades é citado por Marcos
Calliari, CEO da Ipsos no Brasil, como um dos
motivos que abalaram os brasileiros já no 25º
dia do ano. “2019 era um ano com grandes
expectativas, de recuperação econômica e
de uma nova fase no país. Entretanto, desde
seu início foi marcado por uma série de fatos
que afetaram muito o ânimo dos cidadãos.
As mais visíveis foram tragédias como o
incêndio do Museu Nacional, o desastre em
Brumadinho, além de uma atmosfera de
conflitos ideológicos sensível. Como se não
bastasse, a recuperação econômica tem se
materializado mais lentamente do que o
esperado, desapontando as expectativas”,
afirma Calliari.

Mas como você definiria o que é felicidade? A psicóloga Sônia Eustáquia explica
que diferente da alegria, sentimento de
manifestação visível de êxtase que nos
liga a determinado momento, definir
felicidade é uma tarefa individual. “É um
conceito subjetivo porque é originário de
um sentimento percebido diferentemente
por cada um. Todas as pessoas buscam
ser felizes. Paradoxalmente, nossa própria
constituição psíquica restringe nossas
possibilidades de felicidade e o sofrimento
‘nos ameaça’ a partir de três dimensões:
do próprio corpo, com suas dores e medos;

do mundo externo; e das relações com
os outros seres humanos. Desse modo,
a busca pela felicidade se traduziria mais
pela evitação do sofrimento do que pela vivência de fortes prazeres”, esclarece Sônia.

O que te faz feliz?
No Brasil, entre as 29 fontes de felicidade listadas na pesquisa, saúde e bem-estar
físico ocupam o primeiro lugar, com 65%.
Ter um emprego que faça sentido ocupa
a segunda posição, com 62%, seguido
por sentir que a minha vida tem sentido

(59%). Em seguida, empatados em 57%,
estão: segurança pessoal, sentir que estou
no controle da minha vida, minha condição
de vida, ter mais dinheiro, minha situação
financeira pessoal e meu bem-estar religioso ou espiritual.
Você já teve a sensação de que aquilo
que te fazia feliz um tempo atrás, já não
te empolga tanto? Sônia explica que isso
é normal, já que a felicidade também
varia conforme a idade. “Quando somos
crianças, a felicidade pode ser brincar
com os amigos ou comer uma torta de
chocolate. Na adolescência, ela pode ser
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Expominas contribui
para a sustentabilidade

A

sustentabilidade é um valor
essencial para o Expominas. É por isso que um dos
maiores e mais importantes Centro
de Eventos do país, comprometido
com a preservação do meio ambiente, incentiva ações socioambientais que contribuem para a
redução dos impactos ambientais
e geração de renda.
Em parceria com a Trevo Ambiental Engenharia e Consultoria
Ambiental LTDA/ Projeta, empresa
responsável pela coleta seletiva
e gestão dos resíduos gerados
durante os eventos, o Expominas desenvolve ações educativas
buscando orientar e incentivar
visitantes e expositores a adotarem práticas sustentáveis sobre o
descarte correto do lixo e a reutilização de materiais, dentro e fora
dos eventos.
O papel, papelão, plástico,
metal, vidro, madeira, lâmpadas fluorescentes e resíduos não
recicláveis, materiais coletados
antes, durante e após as atividades
realizadas no Expominas, são separados e destinados à reciclagem,
reaproveitamento energético,
descontaminação e aterramento.

A destinação correta colabora para
a sustentabilidade ambiental e
criação de novos negócios.
Preocupado com a questão
do ruído ambiental, o Expominas
foi planejado dentro dos padrões
internacionais e da mais moderna
técnica de espaços moduláveis e
multifuncionais do mercado. Sua
infraestrutura inteligente possui
tratamento acústico em todos os
espaços. O sistema de isolamento
acústico filtra até 40 dB, evitando
eventuais ruídos gerados nos pavilhões e na arena.
O Centro de Eventos está entre as empresas que colaboram
com a preservação ambiental e
incentivam formas de reciclagem
e reaproveitamento com benefícios econômicos e sociais para a
sociedade, servindo de exemplo e
inspiração a todos ligados direta
ou indiretamente ao seu universo.
Faça parte dessa mudança!

Acesso rápido, seguro e limpo
O Expominas é o único Centro
de Eventos da América Latina interligado à plataforma de metrô.
A conexão rápida, segura e con-

fortável ao local, contribui com a
diminuição da poluição sonora,
a emissão de gases poluentes e o
consumo de combustíveis fosseis
não renováveis. Utilize o transporte
público!
Planejado dentro dos padrões
internacionais e da mais moderna
técnica de espaços moduláveis
e multifuncionais do mercado, o
Centro de Eventos Expominas possui uma infraestrutura inteligente
para realizar com sucesso shows,
eventos corporativos, culturais e
sociais, nacionais e internacionais.
São 72 mil metros quadrados de
área construída dos quais 30 mil
m2 destinados à área de eventos,
com capacidade para até 45 mil
pessoas.
O Expominas BH está localizado na região do Hipercentro de
Belo Horizonte, entre dois grandes
corredores de acesso à capital, a 25
minutos do Aeroporto da Pampulha e a 50 minutos do Aeroporto
de Confins.
Siga nossas redes sociais,
Instagram, Facebook, LinkedIn:
@expominasbh e confira mais
informações pelo site: www.expominasbh.com.br.

O Dante,
AUTONOMIA
e SABEDORIA
BH Floresta • BH Buritis • BH Castelo
Betim • Ouro Branco • Uberlândia

Em breve, Sete Lagoas

representada por uma garota ou garoto
que desejamos. Quando adulto, pode ser
representada em ter um emprego bem
remunerado, uma casa ou filhos. Para os
idosos, a felicidade pode ser acordar um
dia após ter dormido bem, ou não sentir
nenhuma dor”.
Portanto, para descobrir o que te faz
feliz é necessária uma boa reflexão. “Pode-se fazer algumas perguntas e chegar à
alguma conclusão, que será diferente
em cada um. Por exemplo, você gosta
da sua profissão? Como você lida com os
momentos de lazer? Como você cuida da
saúde? O que você acha da sua aparência?
Você consegue reconhecer seus defeitos?
Na hora de falar sobre o passado da sua
família, como se sente? Qual a importância do amor na sua vida? O que as outras
pessoas acham de você? O que você pensa
sobre si mesmo?”, finaliza Sônia.

Felicidade no mundo
De acordo com o estudo, em 2018, no
índice mundial, 70% dos entrevistados se
consideravam muito felizes ou felizes. Já
em 2019, esse número foi para 64%, uma
queda de 6 pontos percentuais. Entre os
países que a população se diz mais infeliz,
a pesquisa destaca três: Argentina (19%),
Turquia (14%) e Japão (11%).
Os países em que as pessoas se consideram muito felizes são: Canadá (29%),
Austrália, Arábia Saudita e Índia empatados com 28% e, por último, o Reino Unido
e os Estados Unidos com 27%.
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Prefeitura de Juiz de Fora disponibiliza
portal da Ouvidoria Geral do Município
fundamental para a construção
de melhorias na cidade”.
Para a controladora-geral do
município, Marlene Bassoli, “se o
cidadão é quem legitima o poder
por meio do voto, ele também é o
protagonista de todo o processo
de cidadania, de fiscalização da
gestão e da eficiência do serviço
público. Para isso, temos o dever
de disponibilizar ferramentas
para a população fazer o seu
papel fiscalizador. Um dos instrumentos que disponibilizamos é o
“Portal da Transparência – PJF de
Portas Abertas”, onde se encontra uma gama de informações,
desde prestação de contas a
dados de receita e despesa de
toda ordem, como gastos constitucionais com educação e saúde,
além dos estabelecidos pela
Lei de Responsabilidade Fiscal

(LRF), com pessoal e dívidas, por
exemplo, entre outros”.
De acordo com o ouvidor-geral do município, Diego
Pessoa, “o portal foi desenvolvido para consolidar e
ampliar os canais de atendimento disponíveis ao cidadão, podendo ser acessado a partir de todo tipo de
computador ou dispositivo
móvel com acesso à internet, e, o mais importante,
em qualquer local e horário.
O objetivo é proporcionar
maior participação social ao
usuário”. Ele ressaltou que
“a Ouvidoria não se resume
apenas em registrar e tratar
manifestações, mas é, também, importante ferramenta
de controle social, transparência e acesso aos serviços”.

João Godinho

A

Prefeitura de Juiz de
Fora (PJF) disponibilizou no dia 16, em
seu portal, a página
da Ouvidoria Geral do Município (OGM) (pjf.mg.gov.br/ouvidoria), onde a população pode
consultar relatórios, registrar
reclamações, denúncias, sugestões, elogios e informações
de caráter geral e participar
de consultas públicas, entre
outras atividades relacionadas aos serviços prestados no
município.
Consolidando esse objetivo, o prefeito Antônio Almas
(PSDB) afirmou que “este é
mais um passo dado pela prefeitura, no compromisso de
aproximar o cidadão das ações
realizadas pela gestão municipal. A participação popular é

Os canais
Lei de Acesso à Informação

Plataforma online que permite ao cidadão
registrar manifestações por meio de sugestões,
elogios, solicitações, reclamações ou denúncias.
A Ouvidoria vai analisar e solicitar resposta ou
solução para o problema junto às áreas responsáveis dos órgãos e entidades prestadoras
de serviços.

Sistema online onde o usuário solicita, por meio
do e-Sic, informações públicas não localizadas no
“Portal da Transparência”. De acordo com os procedimentos e prazos previstos, a manifestação será
atendida, desde que não tenha impedimento legal
ou caráter sigiloso (pessoais, reservadas, secreta ou
ultrassecretas, sigilo bancário, fiscal, empresarial, segredo de Justiça etc.). Não são considerados pedidos
de informação: desabafos, sugestões, reclamações,
elogios, solicitações e denúncias. Para esses casos,
o cidadão deve utilizar o Fala.BR.

Portal da Transparência
Permite que a sociedade acompanhe o uso
dos recursos públicos e tenha participação ativa
na discussão das políticas públicas e no uso do
dinheiro. É possível acompanhar uma série de situações pelo site, como receitas, despesas, contratos,
registros contábeis, prestações de contas, gastos
constitucionais com saúde e educação, além dos
estabelecidos pela LRF, com pessoal e dívidas, por
exemplo, entre outros.

Portal de Serviços
Ferramenta de controle social que viabiliza a
participação popular nas ações e programas da PJF,
contribuindo para facilitar o dia a dia do cidadão. O
usuário poderá obter informações sobre os serviços
prestados, de acordo com cada unidade gestora,
incluindo as administrações direta e indireta, bem

Ipatinga vai ser sede da 5ª Feira de
Turismo do Vale do Aço em setembro
A Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e
Turismo (Semdetur) de Ipatinga
participa, entre os dias 26 e 28 de
setembro, da 5ª Feira de Turismo
do Vale do Aço, que este ano traz
como abre-alas um slogan bastante sugestivo: “Vale do Aço: amor à
primeira visita”. O evento ocorrerá
no Instituto Cultural Usiminas.
A Prefeitura de Ipatinga é uma
das realizadoras do evento, em
parceria com o Projeto Turismo no
Vale, Sebrae – Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas e Circuito Mata Atlântica.
Aberto à visitação do público,
o tradicional evento é alusivo
ao Dia Mundial do Turismo, celebrado anualmente no dia 27
de setembro, e conta com uma
programação rica e diversificada.
Além de vários estandes com produtos e serviços regionais, estão
previstos cursos de culinária, shows
musicais, palestras, oficinas de
formação, manifestações culturais
e visitas guiadas para escolas. Há
a oportunidade de participar de
oficinas e cursos gratuitos.  
O objetivo central da realização
é fomentar, valorizar e divulgar
os produtos, serviços e po-

tenciais turísticos da região. Para
a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Turismo, a feira contribui para mostrar os principais
atrativos de Ipatinga, já que, também por ser um polo siderúrgico
internacionalmente reconhecido,
a cidade é um dos destinos de
pessoas de negócios vindas de todo
o país e do exterior.
A Semdetur ressalta que, além
das opções de negócios, Ipatinga
ainda dispõe de riquezas naturais,
uma ótima gastronomia e uma
excelente infraestrutura de hotéis
e restaurantes.  
Programação
Uma das atrações especiais da
feira será a aula-show “Na cozinha
com chef Claude Troisgros: valorização dos

produtos da terra”. Ela acontece na
sexta-feira (27/09), às 19h30, no
Teatro do Centro Cultural Usiminas.
Também na sexta-feira, às 21h,
a banda “O Amargo” sobe ao palco
montado no jardim externo do
Centro Cultural Usiminas e apresenta clássicos de rock nacional e
internacional. Dia 28/09 (sábado),
às 16h, será a vez de “Eles e Elas Experimento Musical”; e, às 18h, o
“Grupo Que Samba Bom” propõe
o resgate de sambas antigos. Os
shows têm entrada gratuita.
A programação será encerrada
na noite de sábado, às 20h, no
teatro do Centro Cultural Usiminas,
com o espetáculo “Se você não
for só você não vai”, stand-up do
humorista Tirullipa. Os ingressos
estão à venda na bilheteria do
Centro Cultural Usiminas.
A praça de alimentação contará com quatro food trucks, com
venda de sanduíches, crepes,
petiscos, espetos e churros. Outros
16 expositores dos segmentos de
artesanato, produtos turísticos da
região, comidas e bebidas artesanais e iniciativas culturais também
estarão nos estandes da feira.

Tirullipa
faz seu
show
no dia 28
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como orientações de como acessar e obter tais
serviços, relação de documentos a serem apresentados, formulários e prazos.

de melhorias, bem como participar de consultas
públicas.

Ouvidoria Geral do Município

Ouvidoria do SUS de JF
Responsável por receber reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais manifestações
dos cidadãos quanto aos serviços e atendimentos
prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Primeiramente, é preciso buscar atendimento
no setor de saúde diretamente responsável. Caso
não obtenha resposta, deve registrar a manifestação, preferencialmente, via internet. A Ouvidoria
vai analisá-la e solicitar resposta ou solução.

Colab.re
Aplicativo de zeladoria, onde o cidadão pode
interagir com a prefeitura em tempo real e de
qualquer lugar, reportando informações em busca

A criação da OGM faz parte das ações de “Reestruturação Administrativa da PJF” e integra a estrutura da
Controladoria-Geral do Município, juntamente com
a Controladoria e Corregedoria-Geral do Município.
A OGM é a principal forma de comunicação
entre os usuários, colaboradores dos serviços
públicos e o governo, propondo mudanças, melhorando a qualidade na prestação de serviços e
transformando os processos de trabalho e gestão
pública, assim como apontando situações irregulares na unidade gestora da administração direta,
autarquia e fundação. É instrumento de gestão pública, participação, proteção e defesa dos direitos
do usuário aos serviços públicos, previstos nas leis
Federal nº 13.460/2017 e Municipal nº 13.830/19
e no Decreto Municipal nº 13.600/19.

Manutenção do playground
é obrigação do condomínio
Recentemente, o Tribunal
de Justiça do Distrito Federal
condenou um condomínio e os
pais de uma criança a pagarem
indenização ao menor por ter
se machucado em um dos brinquedos do parquinho do prédio.
Segundo o processo, o brinquedo
estava danificado, com assoalho
quebrado, além de partes cortantes expostas e redes rasgadas.
Ao utilizar o brinquedo, a criança
caiu e quebrou o cotovelo. Por
causa disso, o menino foi submetido à cirurgia, colocação de
gesso e sessões de terapia.
Na decisão, o TJDFT, determinou pagamento de indenização
e R$ 4 mil ao condomínio e o
mesmo valor para os pais da
criança. Os desembargadores
consideraram que o condomínio
tinha a obrigação de manter os
brinquedos do playground em
condições ideais de uso e que
os pais, ao perceberem que o
equipamento estava estragado,
não deveriam ter deixado a
criança brincar.
A manutenção dos brinquedos do condomínio é uma
das obrigações do síndico. Cada
fabricante tem a sua recomendação sobre procedimentos para
conservar e corrigir eventuais
defeitos. Mas, via de regra, o
primeiro passo é fazer uma vistoria para checar as condições
de escorregadores, gangorras,
casinhas e outros. Nessa checagem, o síndico deve verificar se
não está faltando alguma peça
ou se há algum brinquedo solto.
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Piscina isolada é o mais certo a fazer
Também é preciso conferir se
o piso do playground está em
bom estado.
É neste momento que o síndico vai saber se algum brinquedo
precisa passar por manutenção
ou ser trocado. Assim, ele deve
entrar em contato com a fabricante, fornecedor ou uma empresa especializada em manutenção
de playgrounds para fazer os
reparos necessários.
Segundo o presidente do
Sindicon MG, advogado especializado em direito condominial,
Carlos Eduardo Alves de Queiróz,
é muito importante que o síndico
não negligencie os cuidados com
o playground, especialmente
no período de férias escolares.
“Em julho e janeiro, aumenta o
número de crianças utilizando os
brinquedos do prédio. Por isso,
eles devem estar funcionando
corretamente, sem apresentar
nenhum risco à integridade física
delas. Os pais também devem
ficar atentos ao estado de conservação do playground e não

deixar os filhos brincar em peças
com defeito”, alerta o presidente.
Outros cuidados
Além do estado do parquinho, o Sindicon MG recomenda
que pais e síndicos fiquem atentos a outros detalhes importantes
para manter a segurança das
crianças:
Mantenha a área da piscina
isolada com um portão e não
permita que menores de 12 anos
nadem sem supervisão de um
adulto responsável;
Não deixe os pequenos brincarem na garagem. Há o risco
de danificarem um veículo até
de serem atropelados;
Não descuidem do que as
crianças estão “aprontando”.
É num piscar de olhos que os
acidentes acontecem. Não deixe
à mão remédios, produtos de
limpeza, facas, armas, ou outros
objetos que possam machucá-las. Tenha sempre grades ou redes protetoras nas janelas e não
deixe crianças sozinhas em casa.
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Exposição “Amarelo” reúne artista
plástico e fotógrafo em Juiz de Fora
O Forum da Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
recebe a exposição “Amarelo”, reunindo trabalhos do artista plástico
Wagner Fortes e do fotógrafo Abiacyr
Scio Bezerra. A mostra traz elementos sensoriais, emocionais, reflexivos
e artísticos. São 18 fotografias e
9 quadros na técnica encáustica,
possuindo algum elemento voltado
para o tema amarelo.
De acordo com Wagner Fortes, o
nome vai além do que uma simples
cor e busca chamar atenção para
questões relevantes, como o Aquecimento Global. “A ideia surgiu a partir
de um trabalho que fiz há algum
tempo e remete ao Rio de Janeiro,
terra pela qual tenho muito apreço
e onde o assunto do derretimento
das calotas polares e da questão
ambiental me foi apresentado para
discussão”.
A técnica utilizada na produção
das obras é denominada encáustica.
Seu método se vale de folhas de papel higiênico submetidas à aplicação
de uma camada de produto desenvolvido pelo artista plástico, que as
prepara para os próximos processos.
Ele deu asas à sua imaginação para
criação dos quadros. E para dar o

QUEM SABE, SABE

Abiacyr Scio Bezerra

Daniel Amaro

Advogado & Jornalista

PAU LO C E SA R P E D R O SA
Miguel Marcellini
Gherardi comemorou
no último dia 14, 4
aninhos ao lado de
seus coleguinhas no
sítio de sua avó Nícia

Todas as fotografias e obras possuem algum elemento no tema amarelo

acabamento e manter as obras
resistentes ao tempo, realizou um
processo de veladura com parafina.
Esta é a segunda exposição de Fortes
no Forum da Cultura.
A exposição também conta com
o trabalho do fotojornalista Bezerra,
abordando o tema amarelo com
um viés representativo e mostrando
mais os elementos alusivos à cor.
Suas imagens apresentam lugares
como João Pessoa, Juiz de Fora,
Natal e Belo Horizonte, entre os
anos de 2009 e 2019. Foram usados
os mais diversos equipamentos e
técnicas. Suas fotos seguem a fidedignidade do meio jornalístico. “O
trabalho fotográfico é basicamente

documental e instantâneo no qual
se usa a técnica jornalística. As cenas
retratadas são feitas buscando-se ter
a mínima ou nenhuma interferência
no fato”, conclui.

Serviço:
Exposição “Amarelo”
Visitação: até 27 de setembro
Local: Forum da Cultura da UFJF
(Rua Santo Antônio, 1112
Juiz de Fora)
Horário de funcionamento:
de segunda a sexta-feira,
das 10h às 19h
Entrada gratuita

Clarissa Barçante

Universidade Federal de Uberlândia
tem funcionamento ameaçado

Darizon Alves de Andrade e Bianca Freire Martins
Se não houver desbloqueio de
recursos pelo governo federal até lá,
a Universidade Federal de Uberlândia
(UFU), no Triângulo Mineiro, chegará
ao fim do ano com um déficit financeiro da ordem de R$ 30 milhões para
sua manutenção e funcionamento. O
alerta foi feito pelo professor Darizon
Alves de Andrade, pró-reitor de Planejamento e Administração da instituição.
Junto com estudantes e servidores da universidade, ele participou
de audiência pública da Comissão
de Educação, Ciência e Tecnologia
da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG), realizada a pedido da
presidenta, deputada Beatriz Cerqueira
(PT), para discutir a situação da UFU.
A universidade é umas das atingidas pelo contingenciamento de recursos
anunciado pelo Ministério da Educação
(MEC) e, segundo o pró-reitor, foi informada, em abril passado, de que o bloqueio seria da ordem de R$ 40 milhões.
Este montante representa a metade do
que a UFU ainda teria para usar até o
fim do ano, conforme o pró-reitor.
Tratam-se basicamente de recursos
voltados à manutenção e funcionamento
da universidade, que na lei orçamentária
totalizavam R$ 120 milhões para este
ano, ou 10 milhões por mês. Até abril
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foram utilizados R$ 40 milhões, para
um saldo que seria de R$ 80 milhões até
dezembro, não fosse o bloqueio.
“Não temos absolutamente nenhuma condição de arcar com uma
redução desse tamanho”, advertiu
Andrade, frisando que há gastos de
manutenção que não se consegue
reduzir, como de água e de luz.
Se o contingenciamento não
for revisado, conforme chegou a ser
acenado recentemente pelo MEC, o
pró-reitor disse que o déficit financeiro
no final do ano é uma certeza. “O mais
difícil para um gestor é a falta de um
horizonte”, cobrou ele, ao corroborar
os prejuízos mencionados por servidores e estudantes na audiência.

Cortes ultrapassam 50%
Segundo o coordenador-geral do
Sindicato dos Trabalhadores Técnico
Administrativos em Instituições Federais de Ensino Superior, Mário Costa
de Paiva Guimarães Júnior, por conta
do contingenciamento, o incentivo
à capacitação de pessoal da UFU já
perdeu R$ 180 mil, tendo sido iniciado
o corte de 50% dos postos de trabalho
de terceirizados e de 60% no quadro
de estagiários.

O campus de Monte Carmelo,
conforme Júnior, seria um dos mais
afetados por cortes drásticos em serviços de limpeza, segurança e portaria,
o que estaria inclusive comprometendo
a continuidade de seu funcionamento.
Ele destacou ainda que está prevista
uma paralisação das universidades
no começo de outubro, em defesa do
ensino superior público, e conclamou
todas as entidades a apoiarem a causa.
Coordenadora-geral do DCE da
universidade, Bianca Martins justificou
a necessidade desse engajamento
mais amplo ao frisar que a situação
em Uberlândia não seria um caso
isolado. “Temos no país um projeto de
privatização e sucateamento do ensino
superior. Algumas universidades já
sofreram até cortes de energia, com
pesquisadores levando amostras para
casa por falta de refrigeração no laboratório”, denunciou Bianca, revelando
que ela própria teve cortada sua bolsa
da Fundação de Amparo à Pesquisa
de Minas Gerais (Fapemig), que exige
contrapartida da universidade.
A estudante ainda lamentou cortes
no programa Intercampi, em que ônibus gratuitos transportam estudantes
entre os diversos campi da UFU e que
sofreu redução de horários de viagens.
“Ou seja, vivemos um clima de insegurança no lugar onde fomos buscar
nosso sonho e nossa vida profissional”,
desabafou ela.
Já Paula Silva, secretária-geral da
União Estadual dos Estudantes, disse
que por trás do contingenciamento estaria o interesse de privatizar o ensino,
o que no seu entendimento provocaria
também “um ataque à pluralidade de
pensamento” porque, segundo ela, a
tendência seria limitar o acesso a várias
linhas de pesquisa.

CANAL ABERTO
Azul Linhas Aéreas. Com previsão de contratar
cerca de 2 mil pessoas e de receber, ainda neste
ano, mais cinco aeronaves, a Azul Linhas Aéreas
dá sinais de que espera, em um curto prazo, uma
retomada de crescimento do setor de aviação no
Brasil, mas sem deixar de cobrar do poder público
uma melhor estrutura para esta retomada. Segundo David Neeleman, fundador da Azul, o setor de
aviação brasileiro vai voltar a crescer e a empresa
está fazendo a sua parte, inclusive comprando
aeronaves mais econômicas, para tentar oferecer
tarifas mais baixas e dar mais oportunidades para
as pessoas voarem e aquecer este mercado”.
Planos de saúde X Preços altos. De acordo
com os dados do Instituto de Estudos de Saúde
Suplementar (IESS), pela primeira vez desde março
de 2012, os convênios médicos figuram com menos de 47 milhões de beneficiários. Os principais
motivos são o elevado índice de desemprego e o
alto preço dos convênios médicos que acabam

afastando os clientes. O levantamento aponta que
foram cancelados mais de 93 mil planos de saúde
somente entre os meses de abril e julho deste ano.
Na avaliação dos últimos 12 meses finalizados em
julho, a perda alcança os 133 mil usuários.
Abertura de empresa em 45 minutos. Você
sabe quanto tempo demora para abrir uma
empresa no Brasil? Se você pensou 45 minutos,
errou. Enquanto as cidades brasileiras procuram
encontrar formas de reduzir o prazo de abertura
de uma empresa, em Portugal já é possível obter
o registro em 45 minutos. Qual é o segredo?
Investimento em tecnologia e combate aos trâmites burocráticos. Além disso, as autoridades
portuguesas reduziram de cinco para um único
departamento a responsabilidade pela aprovação
dos pedidos. O Brasil está distante de conseguir o
mesmo. Considerando todas as etapas, o processo
completo de abertura da empresa levará em torno
de 30 a 40 dias.

OTIMISMO NO SETOR HOTELEIRO
Uma pesquisa realizada pelo
Ministério do Turismo com empresários de hotéis do país revela
confiança quando o assunto é
investir e criar empregos no setor.
Isso porque dois em cada três deles
planejam melhorias em seus esta-

belecimentos no segundo semestre
de 2019. A intenção é 21,1% maior
do que a verificada quanto ao
mesmo período do ano passado. Os empreendedores afirmam
que pretendem empregar novos
funcionários até o final do ano, já

que 39,8% deles acreditam que
haverá aumento na demanda por
serviços ofertados. Além disso, o
estudo aponta que os empresários
esperam alta de faturamento dos
negócios no período.
(Fonte: Ministério do Turismo)

RACISMO NO FUTEBOL
A intolerância racial no futebol continua ocorrendo em
todas as partes do mundo. E para
divulgar os casos, uma organização denominada Observatório da
Discriminação Racial no Futebol,
apresentou o Relatório Anual da
Discriminação Racial no Futebol
em jogos envolvendo brasileiros
em 2018. O principal alvo são
os atletas: foram 25 vítimas. O
quadro de arbitragem e nem

mesmo os policiais escapam. Os
argentinos lideram as ofensas
racistas contra brasileiros, em
competições Sul-Americanas.
Ao todo foram oito casos, sendo
seis em partidas disputadas no
país vizinho e dois no Brasil.
Considerando apenas os casos
provocados por brasileiros, em
todos os estádios do país, são
16 episódios. São Paulo lidera o
ranking dos estados, com quatro

ocorrências. Já no acumulado dos
cinco relatórios apresentados, a
partir de 2014, o Rio Grande do
Sul aparece com 27 ocorrências.
São Paulo, com 17, e Minas Gerais,
com nove, completam o ranking
dos três primeiros. O racismo no
futebol precisa ser tratado com
mais seriedade, intensificando
as campanhas educativas para
acabar com essa discriminação
nas relações sociais.

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.
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O que leva um torcedor a
ser fanático por um time?
Daniel Amaro

les vibram e sofrem durante os 90
minutos da partida, enfeitam a
casa com as cores e o escudo do
time ou possuem rituais a seguir
em dias de jogo. Os torcedores fanáticos
fazem de tudo para demonstrar seu amor
pelo clube do coração, inclusive, certas coisas que somente eles entendem. Alguns são
mais contidos, mas também existem aqueles que extrapolam as emoções. A grande
questão é até que ponto essa paixão é
saudável e não ultrapassa os limites. Afinal,
o que se passa na cabeça de um torcedor
e o que leva a ser fanático por um time?
A psicóloga e especialista em comportamento humano Mariana Machado
explica que ocorre um misto de sensações.
“Os nervos ficam a flor da pele, alguns gritam, choram e até xingam, ainda mais se
o adversário é quem faz um gol. Ninguém
gosta de assistir o time do coração perder,
afinal, vai precisar aguentar piadinhas dos
amigos no dia seguinte ou pelos grupos de
WhatsApp. Tem ainda aqueles que fazem
algumas loucuras como colocar nome do
jogador no filho, faltar trabalho ou escola
para assistir uma partida, fazer uma tatuagem, etc”, revela.

Não existe nenhum
tipo de ganho material
para o torcedor. É uma
relação que precisa
sempre ser pautada
pelo respeito para não
se transformar em
uma coisa agressiva

Psicóloga afirma que ocorre um misto de sensações durante os 90 minutos da partida
Mariana alerta para dois tipos de torcedores: os que são mais pacíficos e os que
são bem nervosos e acabam extrapolando.
“Alguns aceitam bem a perda e levam
numa boa. Mas todos têm que ter em mente que em um jogo haverá um campeão
e um perdedor. Não existe nenhum tipo
de ganho material para o torcedor. É uma
relação que precisa sempre ser pautada
pelo respeito para não se transformar em
uma coisa agressiva e até mesmo partir
para violência”.
Ela passa alguns conselhos para
aqueles torcedores que se estressam fácil.
“Alguns costumam passar mal e vivenciam aquela adrenalina como se fossem

um próprio jogador. Muitas vezes esse
estresse também pode exteriorizar outros
problemas da pessoa. A ideia é ter um
ambiente tranquilo e saudável para que
todos possam curtir o jogo. Saber aceitar
o resultado e não levar como se sua vida
dependesse disso. Respire fundo, tenta se
acalmar e aproveita o momento”.
Para o professor de sociologia e torcedor nato do Flamengo Diogo Pereira,
culturalmente, o Brasil tem essa relação
de paixão pelo futebol e uma forma
intensa de torcer. “O país é o melhor do
mundo nesse aspecto e temos cinco títulos
mundiais, além de ser um esporte bem
popular e fácil de praticar. Esse amor por

Emanuel Carneiro
Presidente da Rede Itatiaia de Rádio
diretoria@itatiaia.com.br

Seleção brasileira, a pátria em chuteiras

O

Brasil acaba de fazer dois amistosos
inúteis contra a Colômbia e o Peru, nos
Estados Unidos, trazendo um
empate, uma derrota e um
futebol de baixa qualidade.
Tite, como sempre, gostou e
como não tinha uma desculpa
razoável criticou a qualidade
do gramado e a logística da
viagem.
A primeira coisa que, nós
brasileiros, temos que admitir é que há uma carência
de bons jogadores e muito
mais daqueles excepcionais
que sempre frequentaram as
nossas convocações. Fica a cobrança e a esperança em cima
do Neymar, este sim craque,
mas fora de forma, pagando
o preço de tantos fatos negativos na sua carreira, dentro e
fora de campo.

O pior de tudo é que já
nos dias 11 e 15 de outubro
teremos mais convocações
e viagens para amistosos
contra Argélia e Senegal,
que nada acrescentam, e
depois mais duas Datas-Fifa na primeira quinzena
de novembro. Aí fechamos
2019 e, em março de 2020,
entramos nas eliminatórias
para a Copa do Catar.
A nossa dependência de
jogadores europeus já não
é tão importante mais. Há
um crescimento técnico nas
competições em nosso país
e uma juventude pedindo
oportunidades. A convocação para as Datas-Fifa não
causa mais qualquer motivação nos que vêm do exterior
e chegam à prestação. Os
treinos são burocráticos e
sonolentos.

É urgente acabar com as
experiências do Tite, pois é
obrigatório a seleção entrar
em campo com o que tem de
melhor e jogar para ganhar.
O que mais preocupa, neste
momento, é a indiferença do
público brasileiro para com
o nosso time, de gloriosas
tradições e sempre vitorioso.
Não podemos nos comparar
à Venezuela, Peru, Bolívia,
Equador, etc, que saem por aí
nas Datas-Fifa.
O futebol brasileiro, pentacampeão, de tanta história, merece escolher locais
e adversários à altura, e se
possível, de vez em quando,
jogar em território nacional.
A seleção é a pátria em
chuteiras, já dizia Nelson Rodrigues.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o seu consórcio multibrasileiro

determinado time não tem explicação,
simplesmente acontece. Costumo dizer
que a pessoa desfaz casamento, troca de
carro, trabalho, mas o time do coração
permanece intocado”.

Times com as maiores torcidas
Flamengo - 20%

Cruzeiro - 4%

Corinthians - 14%

Grêmio - 4%

São Paulo - 8%

Internacional - 3%

Palmeiras - 6%

Santos - 3%

Vasco - 4%

Atlético-MG - 2%
Fonte: Datafolha

O fanático sabe
de tudo e defende
o time com
unhas e dentes
Pereira afirma que existem indícios
para identificar um verdadeiro torcedor.
“O fanático sabe de tudo e defende o time
com unhas e dentes, por mais que tenha
perdido de goleada ou feito uma péssima
partida. Ele tem uma grande relação com
o clube e sabe a tabela de classificação,
a data dos jogos, quem é o treinador, o
nome de todos os jogadores, tanto os
atuais como os antigos. Além de ver o jogo
pela televisão, também vai ao estádio para
torcer de perto, possui camisas e objetos”,
afirma.
O professor conta que a maior parte
da família é torcedora do Mengão. “Fui
influenciado por eles. Desde pequeno
quando me perguntavam qual era meu
time, sempre dizia que era o Flamengo.
Mas essa paixão foi crescendo aos poucos
e já faz parte da minha vida. Quando tem
jogo, todo mundo se reúne para assistir e
fazemos aquela festa. A gente grita, torce,
fica muito nervoso, ainda mais quando sai
aquele gol aos 45 do segundo tempo”.
E quando o time ganha os amigos já
sabem que esse vai ser o assunto da semana. “Não importa mais nada e ninguém é
mais feliz do que eu com uma vitória”. Ele
diz que tem algumas superstições para que
o rubro-negro ganhe. “Em dias de jogo
tenho todo um ritual. Uso a minha camisa
da sorte e a caneca que ganhei do meu
filho. Se realmente funciona não sei, mas o
Flamengo quase sempre foi o campeão. A
maior loucura que fiz foi mentir que estava
doente só para viajar e assistir ao jogo no
Maracanã”, finaliza.

Cervejas de vários
rótulos, churrasquinhos
deliciosos e aquela
costela no bafo

Fone: (31) 99646-2711
Rua Tocantins, 513 - Bairro Serrano - BH/MG

