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r$ 2 BilHÕes em Alto mAr

Na última temporada brasileira 
de cruzeiros marítimos, esse 
segmento injetou r$ 2,083 

bilhões na economia, r$ 191 milhões 
a mais em relação ao período ante-
rior. dados da cliA Brasil mostram 
que foram 841 dias de navegação, 
número 5,4% superior ao da estação 
passada. Para o presidente da asso-
ciação, marco Ferraz, a tendência é 
expandir cada vez mais. “A ideia é 
aprimorar o ambiente de negócios 
e atrair novos navios de cruzeiros, 
além de abrir portas para os desti-
nos, fortalecer o turismo e ter uma 
parceria de sucesso com o país e com 
as comunidades, já que nosso setor é 
forte gerador de empregos e renda”.
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Ao longo destes 9 meses de administração, o gover-
nador Romeu Zema (Novo) intensificou o contato com o 
setor privado. Ele busca mais investimentos para o estado 
com a finalidade de movimentar a economia mineira.

Possíveis punições não inibem 
atos homofóbicos nos estádios

“O futebol é um esporte inventado por 
homens e para homens. E, assim, ele acaba 
representando aquilo que temos na própria 
sociedade: homofobia e machismo”. Essa é a 
opinião de Silvio Ricardo da Silva, coordenador 
do Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas 
da UFMG. O assunto ganhou destaque nacional 
após o STJD emitir uma recomendação para 
que clubes e federações atuem de forma pre-
ventiva e que os árbitros relatem qualquer tipo 
de manifestação homofóbica durante os jogos.

Os lojistas de Belo Horizonte estão otimistas em relação às 
vendas do Dia das Crianças. De acordo com pesquisa da CDL/BH, 
estima-se que os belo-horizontinos irão gastar R$ 2,27 bilhões na 
data, número 2,1% superior se comparado com as vendas em 2018. 

vítimas de assédio sexual ainda 
temem denunciar seus agressores

Pesquisa desenvolvida pela plataforma VAGAS.com 
aponta que 9,7% dos trabalhadores já sofreram assé-
dio sexual, sendo que 87,5% não denunciam os agres-
sores. “Em um país com milhões de desempregados, 
o que acontece é que as pessoas têm dificuldade em 
denunciar temendo a perda do trabalho”, afirma Carla 
Silene, diretora do IBCCRIM. 

Câncer de mama também 
pode atingir adolescentes

Apesar das autoridades de saúde não 
focarem nas adolescentes nas campanhas 
de conscientização, o câncer de mama 
também pode atingir essa faixa etária. 
Uma prova disso é a jovem Poliana Barros, 
de 17 anos, que foi diagnosticada com a 
doença neste ano. Conheça mais sobre 
essa história na série “É Só Uma Fase”.

“O Orçamento 
Participativo (OP) 
é a voz do cida-
dão no investi-
mento dos recur-
sos públicos”, diz 
o prefeito de Juiz 
de Fora, Antônio 
Almas (PSDB), 
ao anunciar, re-
centemente, que 
irá investir R$ 1,5 
milhão na cons-
trução de uma 
escola infanti l 
para crianças de 
3 a 5 anos.

Governador busca mais 
investimentos para Minas
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Dia das Crianças vai aumentar
as vendas no comércio de BH

Após votação do oP, JF
ganhará mais uma escola

Antônio Almas ressalta a importância
da participação popular
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E D I T O R I A L

Assédio sexual: por que a maioria das
vítimas temem denunciar agressores?

Crime está previsto no Código Penal e pode render até 2 anos de prisão

O assédio sexual é uma das práticas 
mais perversas que atinge homens e mu-
lheres de todas as idades e classes sociais. 
E uma das formas de apresentação dessa 
violência tem como cenário o próprio am-
biente de trabalho. Conforme um levanta-
mento da plataforma VAGAS.com, realizado 
com quase 5 mil profissionais de todas as 
regiões do país, 9,7% dos trabalhadores 
já relataram ter sofrido assédio. Alguns 

casos ganham manchete na mídia, mas 
muitos são subnotificados, pois as vítimas 
preferem não levar a denúncia adiante.

A pesquisa também mostra que 87,5% 
não denunciam o agressor, sendo a princi-
pal razão para 39,4% por medo de perder o 
emprego. Nesse sentido, o assunto fica pou-
co debatido e esconde o tamanho real do 
problema. Sobre essa questão, o edição do 
Brasil conversou com Carla Silene, diretora 
do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais 
(IBCCRIM), para saber como identificar e 
reagir a situações de assédio. carla silene é diretora do instituto

Brasileiro de ciências criminais

“Fora do local de
trabalho também pode
ser considerado assédio

sexual, desde que a situação
ocorra por conta do emprego
e tenha relação de hierarquia

entre vítima e agressor”
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O assédio sexual costuma ocorrer quando 
o assediador e a vítima estão sozinhos, o que 
dificulta a obtenção de provas. É preciso romper 
o silêncio, causado pelo medo, constrangimento 
ou vergonha para que a situação não se repita 
outras vezes. Por isso mesmo, a importância de 
trazer a público os fatos ocorridos

o que é considerado assédio sexual?
Para ser configurado como assédio é preciso 

ter uma relação de hierarquia ou ascendência 
entre vítima e agressor. A partir disso, a pessoa 
tenta constranger a outra para obter alguma 
vantagem ou favorecimento de cunho sexual. 
Isso pode ocorrer em qualquer local, sendo os 
relatos mais comuns em empresas privadas, 
órgãos públicos ou até mesmo em escolas e 
instituições militares.

O assédio sexual é um crime que está previsto 
no artigo 216-A do Código Penal e a punição 
pode ser de um a 2 anos de prisão. Se a vítima 
for menor de 18 anos ainda tem o aumento de 
um terço.

Por que as vítimas demoram para 
denunciar?

Em um país com milhões de desempregados, o 
que acontece é que as pessoas têm dificuldade em 
denunciar temendo a perda do trabalho. Isso porque 
elas sabem que ao expor a situação de assédio, 
também estarão expondo a empresa e preferem 
ficar em silêncio. Elas costumam optar por sair da 
função que exercem para evitar passar pelo proces-
so. Também têm aquelas que ficam com vergonha 
de falar a respeito. No entanto, hoje em dia, cada 
vez mais pessoas estão se conscientizando e sendo 
encorajadas a denunciar.

um único ato pode configurar como 
crime? 

É preciso analisar cada caso. Normalmente, o 
assediador tem uma conduta de insistência. Mas 
não é necessário a repetição do ato para que seja 
caracterizado como tal. Quem comente esse crime já 
tem uma clara intenção de constranger sua vítima. 
Muitas vezes, as pessoas pensam que o primeiro 
contato foi algo sem intenção ou que não vai se 
repetir. Talvez por essa razão, não ouvimos falar em 
denúncias já no primeiro ato.

é necessário contato físico? só é 
assédio se acontecer no local de 
trabalho?

O que caracteriza o crime é o constrangimento 
em que expõe a vítima. A prática pode acontecer de 
forma explícita, mas também pode ser de maneira 
sutil, com contato físico ou verbal. A rede social 
também é um meio. Por exemplo, se o assediador 
tenta expor a vítima de modo que ela ceda a algum 
ato sexual na tentativa de fazer a situação parar, 
isso é crime de assédio.

Fora do local de trabalho também pode ser 
considerado assédio sexual, desde que a situação 
ocorra por conta do emprego e tenha relação de 
hierarquia entre vítima e agressor.

de que maneira o funcionário pode 
se proteger dessa situação?

É possível provar o assédio por meio de teste-
munhas que estejam cientes do fato ou tenham 
presenciado algo suspeito, fotografias, vídeos, áudios 
e mensagens eletrônicas. Também é possível provar 
através de ligações telefônicas e registros de redes 
sociais. Pode-se lançar mão de todos os recursos dispo-
níveis, especialmente, com o auxílio das tecnologias.

Homens também podem ser asse-
diados?

Na grande maioria dos casos noticiados, predo-
minantemente, as vítimas são as mulheres, embora 
possa ser o contrário, mas em proporção menor. Isso 
é devido a cultura machista que ainda impera em 
nosso país. Também é possível a prática do assédio 
sexual entre pessoas do mesmo sexo ou gênero.

qual a diferença entre assédio moral 
e sexual?

A diferença é que no assédio moral o agressor expõe 
sua vítima a constrangimentos, mas que não tem a 
finalidade sexual. Isso abala a integridade do funcioná-
rio, desestabiliza o ambiente de trabalho e o prejudica 
emocionalmente. É praticado para que ceda a objetivos 
como cumprimento de metas, pedir demissão, perda 
de alguma promoção, entre os mais diversos contextos.

como é possível buscar ajuda?
Ao identificar que está sofrendo assédio, a pessoa 

precisa ir até uma delegacia de polícia para fazer o 
registro da ocorrência e dar início a investigação. Sob 
o ponto de vista civil, precisa consultar um advogado 
para instruir e verificar os documentos necessários 
para ingressar com uma ação de indenização. Caso 
a pessoa já tenha provas concretas sobre o fato é 
possível acelerar o processo.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) e a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
em parceria, elaboraram uma cartilha em 
vídeo com informações sobre assédio sexual 
no ambiente de trabalho e orientações para 
saber identificar e denunciar a conduta. Acesse: 
www.edicaodobrasil.com.br e assista ao material.

romPA o silÊncio!

daniel Amaro

BH x mercado publicitário

As informações estão disponíveis no estudo Sebrae de Desenvolvi-
mento Econômico Local (ISDEL) e indicam que Belo Horizonte per-
deu posição no ranking econômico nacional, ficando em 5º lugar. 

Segundo o levantamento, quem aparece no topo é São Paulo, seguida de 
Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre.

Por outros motivos e também devido a esse cenário, segmentos orga-
nizados têm defendido trazer de volta investimentos do setor publicitário 
para a capital mineira. Atualmente, grandes empresas como a Fiat, Itam-
bé, Ricardo Eletro, Vale, BDMG, Localiza, entre outras, são atendidas por 
agências de publicidade de fora do estado, o que tem gerado riqueza e 
emprego para nossos vizinhos, ao invés de injetar dinheiro para os cofres 
estaduais e municipais. 

Sobre o tema, entidades de classe estão realizando um trabalho de 
convencimento para que ocorra, paulatinamente, o retorno deste impor-
tante mercado para o nosso estado. Esse é um trabalho incansável e tem 
o aval de entidades como a Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg), o setor de comunicação do Governo do Estado, a Associação 
Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas), o Sindicato das Agências de 
Propaganda do Estado de Minas Gerais (Sinapro-MG) e muitas outras, cujas 
atividades são entrelaçadas. 

Segundo o presidente do Conselho Empresarial de Comunicação da 
ACMinas, Hélio Faria Filho, o volume de recursos do segmento perpassam 
a ordem de R$ 9 bilhões, com uma média de 120 mil pessoas empregadas 
direta e indiretamente. 

Além disso, não há dúvida quanto a importância do aquecimento desse 
mercado, inclusive por conta da chance de aumentar a receita de impostos, 
gerar emprego e contribuir para a retomada do desenvolvimento econômico 
da capital mineira. Para isso, basta que haja uma posição firme dos empre-
sários e das lideranças públicas com o objetivo de reestruturar esse elo entre 
as agências de publicidade mineiras, especialmente, de Belo Horizonte e o 
setor de comunicação social.

  Para convencer as grandes empresas a voltarem a contratar nossos 
serviços será necessário a união de todos, sem estrelismo de ambicionar 
saber quem possui mais ou menos liderança. A ideia é criar um ambiente 
para o retorno dos investimentos, atualmente, tão caros ao nosso mercado 
publicitário.

As deepfakes e os riscos à democracia

Recentemente, o deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL), filho do 
presidente cotado para embaixador 

do Brasil nos Estados Unidos, publicou 
uma foto falsa em seu perfil no Twitter. Na 
imagem, a ativista ambiental sueca Greta 
Thunberg, come um sanduíche, enquanto, 
do lado de fora, três crianças africanas, apa-
rentemente famintas, olham, resignadas, a 
cena. Greta acabara de repreender líderes 
mundiais em discurso na abertura da Cúpula 
do Clima, na sede das Nações Unidas. 

Desde que o The Intercep divulgou as 
mensagens trocadas entre os procuradores 
da Lava Jato, via Telegram, circula na internet 
uma imagem com um falso diálogo entre o 
ministro Sergio Moro e o procurador Deltan 
Dallagnol. Na imagem da conversa, o então 
juiz diz ter quatro amigos no TRF-4 que vão 
adiantar os trabalhos e que a sentença de 
Lula (PT) já está combinada. 

Apesar de terem sido criadas, publicadas 
e compartilhadas por grupos hoje opostos 
no espectro político brasileiro, os dois casos 
de fake news têm muito em comum: a 
mentira e a manipulação de imagens para 
a construção e, principalmente, para a 
sustentação de narrativas ideológicas.

O expediente vem sendo usado de forma 
escandalosa no Brasil. Levantamento feito 
pela Agência Lupa, no ano passado, mostrou 
que as 10 notícias falsas mais populares fla-
gradas por seus checadores desde o mês de 

agosto, véspera das eleições presidenciais, 
tiveram juntas mais de 865 mil comparti-
lhamentos no Facebook.

Por mais desanimador que seja esse 
quadro de divulgação massiva de fake news, 
não é tão ruim que não possa piorar. Por 
enquanto, não está tão difícil identificar 
as montagens e notícias falsas. Diversas 
empresas de comunicação, inclusive, cria-
ram os fact-checking, agências especializadas 
em checagem de fatos, como a Lupa. Acon-
tece, que as fakes news que conhecemos 
hoje são brincadeira de criança perto do 
que está por vir: as deepfakes. Tratam-se de 
vídeos e áudios manipulados à perfeição por 
programas de inteligência artificial. 

As deepfakes vão eliminar ou, pelo 
menos, limitar as possibilidades de diálogo 
entre as pessoas que pensam diferente. 
Criarão verdades por meio de mentiras e, pior, 
vai tirar a credibilidade da verdade. As pessoas 
acreditam em que os seus olhos veem e no 
que seus ouvidos escutam. Tenderão a se 
fechar para o controverso e simplesmente 
reafirmarão suas crenças, ainda que baseadas 
em notícias falsas. Assim, as deepfakes vão 
corroer a confiança nas pessoas, políticos e 
instituições democráticas, afinal, democracia 
pressupõe diálogo e consenso. 

Nosso modelo de governo corre sério 
risco com a proliferação das deepfakes. Ima-
gine que na véspera de uma eleição, um dos 
principais candidatos, ligado a uma igreja, 

aparecer em um vídeo defendendo, por 
exemplo, o aborto. Ou ainda um candidato 
de esquerda defendendo o livre mercado e 
a diminuição do Estado. Enfim, todo tipo 
de manipulação será possível e ficará muito 
difícil para que o eleitor conheça a verdade 
e vote com consciência.

Exemplos do impacto das mentiras mas-
sificadas em eleições são abundantes. Para 
ficarmos em apenas dois, cito a eleição de 
2016 nos Estados Unidos, que elegeu Donald 
Trump, e o referendo que decidiu excluir o 
Reino Unido da União Europeia. Em ambos, 
as mentiras contadas e compartilhadas 
em massa tiveram influência significativa 
nos resultados. No caso do Brexit, seria até 
cômico se não fosse trágico. Apesar de terem 
decido por abandonar a União Europeia, os 
britânicos batem a cabeça há 3 anos para 
descobrirem como farão isso sem prejudicar 
sua economia.

Ao que tudo indica, caminhamos a 
passos largos para um modelo distópico, 
opressor e fundado no discurso de ódio. 
É preciso que a sociedade se mobilize. O 
combate às fake news deve vir por meio de 
nova legislação, colaboração das empresas 
de tecnologia, da mídia tradicional e, prin-
cipalmente, do investimento em educação. 
Afinal, no fim das contas, são as pessoas co-
muns as mais afetadas pelas notícias falsas e 
as principais responsáveis pela disseminação 
dessas mentiras.
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Prefeitura de contagem apresenta
metas fiscais do segundo quadrimestre

Em cumprimento à Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF) e à Lei 
de Acesso à Informação (LAI), a 
Controladoria Geral da Prefeitura 
de Contagem apresentou em 

audiência pública promovida no dia 30, no 
Legislativo Municipal, as informações relativas 
às metas fiscais do segundo quadrimestre 
deste ano, que dizem respeito à prestação de 
contas da prefeitura.

A audiência foi aberta pelo vereador 
José Carlos Gomes (PTdoB), da Comissão 
Permanente de Finanças, Orçamento e To-
mada de Contas do Legislativo. Ele destacou 
a importância da apresentação das contas 
quadrimestrais por parte da prefeitura, em 
obediência à LRF, divulgada aos munícipes 
e à sociedade em geral, bem como a impor-
tância da função fiscalizadora da Câmara 
Municipal. Os dados da prestação de contas 
deste último quadrimestre estão disponíveis 
no Portal da Transparência. 

Representando a Controladoria Geral da 
Prefeitura, o auditor geral, André Virgílio da 
Costa Hilário, explicou sobre as receitas cor-
rentes que aumentaram em relação ao ano 
anterior. Também informou que o aumento 
na arrecadação de todas as receitas próprias 
se deu graças ao trabalho realizado pela 
Secretaria Municipal da Fazenda, por meio 
da fiscalização e de incentivos para a entrada 
de receitas. Exemplos destas medidas são 
parcelamento de impostos, sobretudo, do 
Imposto Sobre Serviços (ISS) e desconto para 
pagamento antecipado do IPTU, refletindo 
na receita municipal acumulada de janeiro 
a agosto.

Quanto às principais receitas correntes, 
ele informou que o ICMS continua o principal 
motor da arrecadação, com valor repassado 
de R$ 305,2 milhões. Também houve um 
grande aumento do Fundo da Educação 
Básica (Fundeb) devido à regularização do 
repasse por parte do Governo Estadual. “No 
tocante à dívida que o Estado tem com o 
município, totalizando R$ 190 milhões refe-
rente aos repasses de Fundeb represados em 
2017 e em 2018, houve a devolução de cerca 
de R$ 31 milhões em 2019, de acordo com o 
um plano de parcelamento estabelecido por 
Minas Gerais”, explicou.

Já em relação às transferências realizadas 
pelo estado e a União, a arrecadação geral não 
cresceu o esperado e, em alguns casos reduziu, 
comparando-se os dois exercícios. Em relação 
ao gráfico apresentado sobre os repasses refe-
rentes ao Fundeb, há que se ressaltar que nos 
recursos recebidos do estado e da União de R$ 
201,6 milhões, Contagem entra com R$ 87,7 
milhões que retorna neste montante.

investindo na educação e saúde

Com relação aos valores recebidos do IPTU, 
observou-se um crescimento de cerca de 18 mi-
lhões até o 2º quadrimestre de 2019 em compa-
ração com o mesmo período de 2018. O município 
continua cumprindo com o Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC), firmado no início de 2017 com o 
Ministério Público de Contas-MG ligado ao Tribunal 
de Contas de Minas Gerais, aplicando 15% dos 
valores arrecadados com o IPTU na saúde e com 
25% na educação, conforme legislação.

Nos dados das despesas com pessoal, a admi-
nistração municipal investe o valor de 45% de recur-
sos arrecadados, ou seja, abaixo do limite de 54% 
estabelecido pela LRF. “Uma situação confortável, já 
que no ano anterior ficou com um gasto com a folha 
de pagamento de pessoal em 47,98% da receita.

O limite de alerta com despesas com pessoal 
é 48,60% e o limite prudencial é de 51.30% 
da receita. 

Quanto à dívida consolidada líquida, no 
segundo quadrimestre, observa-se que no item 
outros credores há um acréscimo em relação à 
2018, cumprindo-se um valor maior de R$ 141.2 
milhões que se refere ao aumento e à celeridade 
de obras em andamento.

Avanços 

Do ponto de vista da execução orçamentária, 
foi ressaltado o equilíbrio na arrecadação de 
receitas, o controle e estabilidade no manejo das 
despesas e a superação em R$ 103,5 milhões do 
montante mínimo constitucional exigido para 
aplicação em ações e serviços de saúde.

A apresentação do relatório da área da saúde 
foi feita pelo assessor de Planejamento da Secreta-
ria Municipal da Saúde, Newton Sérgio Lemos, que 
abordou tópicos conforme orienta a Lei Comple-
mentar 141 de 2012. Ao final da apresentação, ele 
defendeu o SUS, a sua manutenção e a expansão, 
definindo-o como patrimônio do brasileiro.

“A folha de pessoal da saúde encontra-se em situ-
ação de estabilidade, caracterizada pelo predomínio 
de servidores com vínculos não precários, isto é, efe-
tivos. O custo da folha (pessoal e encargos) responde 
por 49,11% das despesas correntes da saúde, dentro 
do limite prudencial de gastos”, informou Lemos.

A rede de serviços de saúde de Contagem 
conta com mais de 800 estabelecimentos ca-
dastrados, sendo que o custo de manutenção 
corresponde a 50,89% das despesas correntes 
do setor. Em relação aos dados de produção de 
serviços, há estabilidade na oferta de serviços 
hospitalares de média e alta complexidade. A 
taxa de cesariana no Centro Materno Infantil de 
Contagem ficou em 31,8% – um número inferior 
à média de 55,5% deste procedimento no Brasil.

“A rede de Saúde Básica segue a Estratégia de 
Saúde da Família como modelo prioritário de ofer-
ta de serviços, com destaque para o incremento 
nas ações dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
(Nasf) e a progressiva informatização das unidades 
básicas de saúde do município”, finalizou.

dados da prestação de contas estão disponíveis no Portal da transparência
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zema tem apoio da iniciativa privada
para conquistar novos investimentos

zema conta com adesão de empresários
marcelo de souza e silva: “estamos
colaborando na medida do possível”

Presidente da Fiemg, Flávio roscoe,
é próximo do governador

Nos primeiros 9 meses de adminis-
tração, o governador Romeu Zema 
(Novo) demonstrou que a transpa-
rência vem em primeiro lugar e não 

se concentrou apenas nas dificuldades financei-
ras, uma vez que essa situação já era conhecida 
por ele na época da campanha eleitoral. 

No momento, Zema tem sido bastante pres-
sionado devido sua intenção em encaminhar 
projetos para Assembleia Legislativa com o 
objetivo de estabelecer a Recuperação Fiscal do 
governo e, com isso, minimizar a crise financeira. 

Os debates sobre o tema são esperados 
pelos deputados estaduais que se preparam 
como se fossem para uma guerra. Quando foi 
eleito, Zema defendia a bandeira do liberalismo 
e ele nunca negou ser a favor das privatizações. 
E, mesmo assim, o seu projeto foi o vencedor das 
urnas. Agora, se corporações de funcionários 
públicos e os defensores de um governo mais 
estatizado estão contra a ideologia de Zema, 
o confronto será inevitável e vai acontecer no 
plenário da Casa Legislativa em breve.

Apoio do setor privado

Longe da máquina administrativa, o gover-
nador mineiro tem um respaldo importante. 
Ele conta com apoio de influentes entidades e 

empresários de peso que, em última análise, o 
ajudariam a canalizar investimentos para ajudar 
no desenvolvimento e na geração de empregos 
nas diferentes regiões do estado. 

Um desses nomes é o do empresário Salim 
Mattar, atualmente secretário especial de De-
sestatização, Desinvestimento e Mercados do 
Ministério da Economia, em Brasília, com acesso 
aos escaninhos importantes do Palácio do Pla-
nalto. Pelas informações de bastidores, Salim e 
Zema se falam com regularidade na tentativa de 
buscar abertura de empresas no estado.  

O empresário Fabiano Lopes Ferreira, 
próximo de Zema, considera que, a partir do 
próximo ano, os passos serão mais proativos e 
o governador vai exibir aos mineiros um estilo 
próprio de administrar. “Ele fez sucesso na ini-
ciativa privada e pode reproduzir o mesmo êxito 
na esfera pública. É só uma questão de tempo”, 
acredita Ferreira.

“Nós, empresários de Belo Horizonte, te-
mos prestado a nossa contribuição ao gover-
nador do estado. Às vezes, levando sugestões 
diretas a ele e, em outras ocasiões, debatendo 
os assuntos com os seus secretários”, revela o 
presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo Souza 
e Silva.

Ao longo desses meses, Zema fez inúmeras 
visitas às entidades de classe, como a CDL/BH, 
a Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (FIEMG) e a Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg). 
O intuito do governador é criar novos projetos 
para instalação de indústrias que possibilitem 
a geração de emprego e renda nas diferentes 
regiões do estado.

 Nos bastidores, os comentários apontam 
para um relacionamento amistoso entre o 
presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, e Zema. 
Essa parceria tem se fortalecido com o passar 
dos meses e pode representar uma aliança 
importante entre poder público e privado para 
o futuro do estado.

Se corporações de
funcionários públicos e os
defensores de um governo

mais estatizado estão
contra a ideologia de Zema,
o confronto será inevitável
e vai acontecer no plenário

da Casa Legislativa
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Política em montes claros
A imprensa mineira noticiou que o ex-prefeito de Montes 

Claros, ruy muniz, teve suas contas rejeitadas pelo Tribunal 
de Contas da União. Traduzindo: ele está fora da política por 
algum tempo. Lá em MOC, comenta-se que não só ele, mas 
membros de sua família também respondem a denúncias. Do 
lado do PT, outro campeão de processos é o deputado federal 
Paulo guedes. Ou seja: resta saber qual dos dois está mais 
encalacrado.

Política em nova lima
Presidente da Associação dos Municípios da Região Me-

tropolitana de Belo Horizonte (Granbel), ex-deputado federal, 
ex-secretário de estado, o atual prefeito de Nova Lima, Vitor 
Penido (DEM), se fechou em copas em relação à sua sucessão. 
Aliás, ele próprio nada fala sobre uma possível consulta feita 
ao Tribunal Regional Eleitoral para saber se tem possibilidade 
de disputar um novo pleito na cidade. Tudo muito nebuloso.

Amizade fraterna
Nos corredores da Assembleia Legislativa comenta-se sobre 

a aproximação do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil 
(PSD), com o deputado federal gilberto Abramo (Republica-
nos) (leia-se igreja Universal). Diante disso, tudo leva a crer que 
ambos estarão juntos no próximo ano.  

mdB X zema
Por enquanto, não se sabe nada sobre a posição da ban-

cada estadual do MDB em relação à votação da Recuperação 
Fiscal. A matéria está prestes a ser enviada pelo governador 
romeu zema (Novo) à ALMG. A conferir...

sucessão de 2020
Eleito presidente do MDB estadual, o deputado newton 

cardoso Júnior estaria se preparando para ser candidato a 
vice-governador em uma chapa com atual prefeito de BH, 
Alexandre Kalil (PSD). Ainda segundo as revelações, quem 
está por trás deste movimento é o ex-presidente da Assembleia, 
Adalclever lopes (MDB).  

sucessão em BH
Embora o assunto esteja sendo debatido exaustivamente, 

por enquanto, o Partido Novo não encontrou outro nome a 
não ser o do vereador mateus simões para disputar a Prefei-
tura de Belo Horizonte. Alguns interlocutores, vez ou outra, se 
aventuram com outras sugestões, mas o vereador seria o único 
capaz de reunir votos.  

cena única - Sobre esse assunto, consta nos bastidores 
que a orientação nacional da sigla é de quem haja candidatos 
em todas as capitais brasileiras nas eleições do próximo ano.

delações exageradas
Em debate na TV Assembleia, o professor da Faculdade 

de Direito da UFMG, thomas Bustamante, revelou sua pre-
ocupação sobre o exagero das autoridades do Judiciário ao 
incentivarem o excesso de delação premiada. “Hoje faz-se 
delação sobre todos os assuntos e contras todos. Isso é muito 
perigoso”, sentencia. 

Ataques à democracia 
Outro professor da Faculdade de Direito da UFMG, david 

gomes, disse que está preocupado com os ataques aos prin-
cípios democráticos do país. “Os direitos adquiridos a partir da 
Constituinte de 1988 e a nossa democracia estão sendo ataca-
dos indevidamente. E isso não é bom para ninguém”, avalia. 

rio sem recuperação 
Prestes a completar 3 anos de adesão à Lei de Recuperação 

Fiscal, a dívida real do Rio de Janeiro teria passado da casa dos 
R$ 100 bilhões. “Pelo visto, aceitar o jogo do governo federal 
para tentar sanar os problemas financeiros dos estados, ao me-
nos no Rio, não funcionou”, comenta a jornalista Juliana rosa.

Historiador pessimista
Depois de considerar que a base de sustentação do governo 

federal no Congresso está fragilizada, o historiador marco Anto-
nio villa, em rede nacional de TV, disse: “Pelo andar dos aconte-
cimentos, dificilmente o presidente Jair Bolsonaro (PSL) vai ter 
apoio político parlamentar para chegar ao fim de seu mandato”.  

crítica ao stF
Embora seja especializado em economia, o jornalista carlos 

Alberto sardenberg comentou, recentemente, que o Supremo 
Tribunal Federal está tomando muitas decisões burocráticas, 
exercendo o formalismo do direito no Brasil e que isso tem feito 
com que o sistema carcerário fique cada vez mais abarrotado 
de conduzidos. Eu, hein!?

liderança sem consistência 
“O presidente do Senado, davi Alcolumbre (DEM), tem 

crescido politicamente e se tornando poderoso nos bastidores 
do Palácio do Planalto. Isso se deve também a fraca liderança 
política do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), o que 
abre espaço para o dirigente do Senado”, opinião do jornalista 
gerson camarotti. Será?  

construção civil
Depois da aprovação da lei inibindo a construção de novos 

prédios na capital, a partir de janeiro de 2020, os empresá-
rios da construção civil de Belo Horizonte têm se organizado 
para entrar em cena nas cidades mais importantes da região 
metropolitana. 
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cruzeiros marítimos injetaram mais
de r$ 2 bilhões na última temporada

Quase 32 mil postos de trabalho foram abertos no setor

destinos da última temporada (2018/2019)
nacional internacional

Santos, Rio de Janeiro, Búzios, Salvador, 
Ilha Grande, Ilhabela, Ilhéus, Recife, Maceió, 
Angra dos Reis, Porto Belo, Cabo Frio, Ubatuba 
e Balneário Camboriú

Argentina (Buenos Aires) e Uruguai (Mon-
tevidéu e Punta del Este).

oltando a ter destaque internacional, o 
mercado brasileiro de cruzeiros maríti-
mos segue crescendo e tem deixado os 

representantes do setor animados. Só na última 
temporada - que teve início em 13 de novembro 
de 2018 e encerrou-se em 18 de abril de 2019 -, o 
segmento injetou R$ 2,083 bilhões na economia 
do país. O número engloba os gastos diretos, 
indiretos e induzidos das companhias marítimas, 
além dos custos de cruzeiristas e tripulantes. Um 
aumento de 16,2%, se comparado ao período de 
2017/2018, o que significa R$ 291 milhões.

Na última temporada foram 841 dias de nave-
gação (5,4% a mais que em 2017/2018). A costa 
brasileira contou com sete navios transportando 
aproximadamente 462 mil cruzeiristas, número 
10,5% maior que a temporada anterior. Cerca de 
418 mil pessoas embarcaram em navios, sendo 
que a estimativa é de que 4,6% dos tripulantes 
sejam mineiros. 

Segundo o presidente da Associação Brasileira 
de Cruzeiros Marítimos (CLIA Brasil) - responsável 
pelos dados citados nesta reportagem -, Marco 
Ferraz, só na temporada de 2018/2019 foram  
criados 31.992 postos de trabalho, 15,3% a mais 
do que no período anterior. “Do total de empregos, 
2.115 foram de tripulantes dos navios e 29.877 
de trabalho diversos, de forma direta, indireta e 
induzida, motivados pelos gastos dos turistas nas 
cidades portuárias de embarque/desembarque e 
visitadas, além dos gerados na cadeia produtiva 
de apoio ao segmento”.

Os setores mais beneficiados com os gastos dos 
cruzeiristas e tripulantes (sem contar as armadoras) 
foram: comércio varejista - despesa com compras e 
presentes - (R$ 329,7 milhões), seguido por alimen-

tos e bebidas (R$ 325,1 milhões); transporte antes 
e/ou após a viagem (R$ 175,8 milhões); passeios 
turísticos (R$ 140,9 milhões); transporte nas cidades 
visitadas (R$ 69,1 milhões) e hospedagem antes ou 
após a viagem de cruzeiro (R$ 43,7 milhões).

Para o presidente, a tendência é continuar 
nessa expansão. “Uma análise feita pela CLIA 
mostra que o impacto econômico gerado por cada 
cruzeirista nas cidades de escala foi de R$ 581,35 
(na última temporada foi R$ 515). A questão é 
que, ao lado dos dados positivos, existem números 
que poderiam ser melhores com avanços e ajustes 
na regulação, infraestrutura e desenvolvimento 
de novos destinos. Trabalhamos para aprimorar 
o ambiente de negócios e atrair mais navios de 
cruzeiros, além de abrir portas para os destinos, 
fortalecer o turismo e ter uma parceria de sucesso 
com o país e com as comunidades, já que nosso 
setor é forte gerador de empregos e renda”.

Multiplicando os navios que estarão no 
Brasil na temporada que está para começar 
(2019/2020) serão 948 dias de navegação. “Te-
remos até um cruzeiro de Páscoa nesse período. 
Serão oito embarcações na costa brasileira: MSC 
Seaview, MSC Poesia, MSC Fantasia, MSC Sinfonia 
e MSC Orchestra, Costa Favolosa, Costa Fascinosa e 
Pullmantur Sovereign, somando cerca de 530 mil 
leitos ofertados, que é como contamos a quanti-
dade de espaços em camas nos navios”.

O sucesso entre uma temporada e outra fez o 
país retomar o destaque internacional. “Somos o 
maior emissor de cruzeiristas da América do Sul, 
representando 67% das pessoas que embarcaram 
no período, seguido da Argentina, com 17% das 
viagens em alto mar. Mas, ainda há muito a ser 
conquistado, os norte-americanos são os prin-
cipais passageiros do mercado com mais de 13 
milhões de cruzeiristas. Com a isenção de vistos, 
o objetivo da CLIA Brasil é conseguir atrair esses 
viajantes para a costa brasileira. Já no Brasil, 
apenas 0,25% da população faz cruzeiros, o que 
significa que há um potencial enorme de cresci-
mento”, acredita.

em alto mar
A curiosidade foi o principal motivo que levou 

a secretária Neusa Soares a embarcar em um 
cruzeiro. “Vários conhecidos já haviam feito esse 
passeio e elogiavam bastante. Estava planejando 
as minhas férias e decidi me aventurar e foi muito 
bacana”.

Sete dias em alto mar foram suficientes para 
Neusa ter certeza que quer repetir a experiência. 
“Saímos do Rio de Janeiro, passamos por Ilha 
Bela, Búzios, Angra dos Reis e seguimos para o 
Uruguai e Argentina. Foi incrível e o investimento 
valeu muito a pena”.

“crise dos contratos” em momento de liberalismo econômico
Há um consenso geral de pessimismo entre 

aqueles que estudam o direito econômico com 
relação à continuidade do contrato tradicional 
e das relações contratuais como vemos e regu-
lamos atualmente. Esse fenômeno é justamente 
nominado de “crise dos contratos”.

Alguns dos componentes originários dessa 
“crise contratual” já são perceptíveis: fala-se da 
crescente massificação da produção dos bens e 
serviços de consumo, do agigantamento dos 
conglomerados econômicos e da despersona-
lização do mercado geral de consumo, fatores 
que por consequência direta acarretam na dimi-
nuição da livre concorrência e, por via reversa, 
no aumento do desnivelamento informacional 
e econômico entre as partes em determinadas 
relações.

Para aqueles que duvidam dessa teoria, 
convido-os a brevemente voltar seus olhos ao 
setor bancário nacional. Forçoso admitir que, 
não fossem as corretas medidas liberais recente-
mente adotadas pelo governo atual, estaríamos 
ainda regidos por cinco ou seis grandes grupos 
econômicos.

Não por acaso, tal setor trabalha quase que 
exclusivamente com os chamados “contratos de 
adesão”, aqueles a partir dos quais as cláusulas 
e condições são previamente redigidas, unica-
mente por uma das partes, nesse caso o próprio 
banco, cabendo meramente ao seu contratante, 
o consumidor, a “liberdade” para apor um “sim” 
ou um “não”, nada lhe cabendo à título de 
discussão, negociação e ajustes.

Ocorre que o contrato, isso como tradicio-
nalmente se conceitua nas faculdades, nasce 
fundamentalmente da externalização livre e 
qualificada da vontade autônoma das partes, 
vontade a partir da qual, quando convergente, 
possibilita a troca de bens, serviços e valores. 
A “crise dos contratos”, por sua vez, decorre 
justamente desse nefasto fenômeno externo, 
onde já se vislumbra uma gradativa perda da 
manifestação volitiva, embora seja ela essencial, 
como visto.

Antever esse fenômeno jurídico-econômico 
nos leva a repensar na forma como o direito 
civil modernamente deveria se estabelecer e ser 
interpretado na sociedade, notadamente em um 

momento onde imperam no Brasil os dogmas 
do liberalismo econômico, em justa e necessária 
contraposição ao dirigismo, controle estatal que, 
convenhamos, não obteve o esperado êxito na 
proteção da autonomia do indivíduo.

Sobre isso, concluo que a virtude está no 
meio, aliás, como geralmente está a resolução 
dos principais problemas jurídicos e políticos da 
atualidade. Isto é, se de um lado deve o estado 
incentivar a livre iniciativa de mercado e a liber-
dade econômica, utilizando-os positivamente 
como vetores de crescimento e produção de 
riqueza; de outro, não pode deixar esse mesmo 
mercado tão desregulado ou “desprotegido” 
a ponto de permitir que a autonomia privada 
contratual fique reduzida a níveis preocupantes, 
frente aos conglomerados e todo o seu poderio 
econômico. Mesmo porque, isso fomenta um 
ambiente hostil onde a própria vontade de uma 
das partes, elemento sabidamente constitutivo 
para a formação do contrato, possa eventual-
mente ser posta em xeque, revisitada, a repre-
sentar o verdadeiro colapso da ótica tradicional 
do direito contratual.

mineiros representam
4,6% dos turistas

a bordo dos navios
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relações internacionais
Conversando com representantes da imprensa, o consultor 

de relações internacionais Wilson mendonça Júnior afirmou: 
“O Brasil não deveria apostar todas as cartas apenas no rela-
cionamento com os Estados Unidos. Existem outros países que 
almejam fazer mais negócios com os brasileiros e o risco de 
ficar atuando em mão única é grande”.

Procurador comprometido? 
Juristas e outras personalidades brasileiras se manifes-

tarem em relação à nomeação do novo procurador-geral da 
República, Augusto Aras. O historiador luiz Felipe Pondé disse 
que, há uma suspeita segundo a qual, Aras tem ligações polí-
ticas. Se isso se confirma, não é bom para ninguém, inclusive 
para a democracia brasileira. 

Procurador ii 
Do alto de sua experiência de ex-deputado federal e advo-

gado militante, em São Paulo, Airton soares comentou: “As 
reuniões realizadas pelo novo procurador-geral Augusto Aras 
com o presidente Jair Bolsonaro (PSL) no Palácio da Alvorada, 
antes dele passar pela sabatina no Senado, não lhe fizeram 
bem. Isso vai deixá-lo em uma situação difícil quando tiver de 
tomar decisões mais amargas”, avalia. 

debate sobre Amazônia
Comentarista de assuntos mundiais, demétrio magnoli 

considera que as incursões internacionais defendendo a pátria 
brasileira tem razão de ser. Mas, em sua opinião, tudo é muito 
cartorial, já que, enquanto se fala, a Amazônia continua sendo 
destruída.

Política internacional
O tema mais debatido, semana passada, no noticiário 

internacional foi a possível cassação do presidente dos Estados 
Unidos, donald trump. Durante programa da TV Cultura, a 
jornalista paulistana Patrícia campos mello disparou: “Isso 
tudo pode ser um jogo político para que o presidente ameri-
cano se mantenha na mídia internacional”. Ave Maria, é muita 
imaginação, não!?  

governo x economia
Saindo dos Estados Unidos e voltando para assuntos in-

ternos, o jornalista e apresentador marcelo tas afirmou: “A 
popularidade do presidente Bolsonaro (PSL) começa a oscilar 
negativamente. Ele terá que atuar para melhorar a economia, 
caso contrário, vai ser ladeira abaixo”. 

Arrecadação do estado
Em relação à situação financeira do estado, a deputada 

laura serrano (Novo) clamou aos seus colegas de parlamento 
que ajudem a votar as reformas enviadas pelo governador 
romeu zema (Novo). “Atualmente a situação é insustentável, 
pois uma média de 75% da arrecadação serve para pagar a 
folha dos funcionários ativos e aposentados”, disse. 

http://www.leitealcantara.com.br/
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em Belo Horizonte, dia das crianças deve
movimentar r$ 2,27 bilhões na economia
Estima-se o crescimento de 2,1% nas vendas em relação ao mesmo período de 2018

Em função dA mudAnçA no cálculo do 

imposto (icms) rEAlizAdA pElo EstAdo 

dE minAs gErAis, A gAsmig rEduziu A 

tArifA do gás nAturAl vEiculAr Em 5,3%, 

o quE EquivAlE A AproximAdAmEntE 15 

cEntAvos dE rEdução no m3. EnquAnto 

isso, A gAsolinA E o diEsEl continuAm 

subindo. mudE pArA o gnv dA gAsmig.

saiba mais no site gasmig.com.br

com r$ 50,00 você rodA:

*Valores de estimativa da Gasmig após a redução da faixa de preços do GNV. 
Valores sujeitos a variação conforme motorização do veículo.

GNV            13,2  km/m3        R$ 0,26/km
GASOLINA    10,7  km/litro     R$ 0,43/km
ETANOL          7,5  km/litro     R$ 0,39/km

117 km gAsolinA

EtAnol130km

195 km gnv

instale o gnv 
no seu carro e 
economize até 50% 
em combusível.*

quEm mudou pArA gnv 
gAnhou dE novo!
rEdução dE 5,3% 
nA tArifA.

quEm não 
mudou 

continuA 
pAgAndo 
cAro por 

isso.

O dia 12 de outubro está 
chegando e a data pro-
mete alegria não só para 
as crianças que ganha-

rão presentes pelo seu dia, mas 
também para os comerciantes de 
Belo Horizonte. Segundo pesquisa 
realizada pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) 
com 300 empresários, no período 
de 26 de agosto a 12 de setembro, 
estima-se que R$ 2,27 bilhões sejam 
injetados no comércio da capital em 
função do Dia das Crianças, número 
2,1% superior se comparado com as 
vendas em 2018. 

Os empresários mostram que 
estão otimistas em relação à se-
gunda melhor data para o varejo 
no segundo semestre. A maior par-
te (60,5%) acredita que as vendas 
irão aumentar no Dia das Crianças 
deste ano. 30,6% dos entrevistados 
esperam que sejam iguais às de 
2018 e apenas 9% consideram que 
o resultado deve ser pior. No ano 
passado, o percentual de lojistas 
pessimistas era maior (23,2%), 
porém o avanço da reforma da 
Previdência, a liberação dos saques 
do FGTS e a redução da taxa de 
juros têm devolvido a confiança 
dos empresários.

A economista da CDL/BH, 
Ana Paula Bastos, afirma que a 
economia nacional passou por 2 
anos de crise bastante intensa, 
com queda nas vendas, alta taxa 
de desemprego e inflação e que 

esses fatores afastaram o consumo 
de um modo geral. “Após a troca 
de governo, notamos que há uma 
melhora na expectativa, tanto que 
a macroeconomia já apresenta 
índices mais satisfatórios e isso re-
flete o otimismo dos empresários”.  

Devido a essa expectativa, 
a maior parte dos empresários 
(45,2%) irá aumentar o volume do 
estoque para atender a demanda 

da data, sendo que os lojistas que 
mais pretendem investir estão, 
respectivamente, nas regionais 
Centro-Sul, Noroeste e Venda Nova.

mais queridos 

Ainda de acordo com o estudo 
da CDL/BH, as roupas (38,9%) e 
os brinquedos (33,6%) devem ser 
os principais itens adquiridos pelos 

consumidores para presentear as 
crianças, em seguida aparecem 
calçados (15%); jogos (10,3%) e livros 
(8%). A economista da entidade diz 
que esses são os presentes típicos da 
época. “As peças de vestuário estão 
sempre entre os presentes mais pro-
curados nas datas comemorativas, 
pois se encaixam bem no orçamento 
das famílias. Já os brinquedos costu-
mam agradar bastante as crianças”.

Para a data, a expectativa é 
que o tíquete médio das compras 
dos belo-horizontinos seja de 
R$ 91,21 para cada presente e a 
maioria dos consumidores devem 
optar (65,8%) pelo pagamento à 
vista da seguinte forma: à vista no 
cartão de crédito (39,5%); cartão 
de débito (23,3%); dinheiro (2,7%) 
e à vista no cheque (0,3%). Já o 
pagamento parcelado será feito 

no cartão de crédito (30,9%); no 
cartão da própria loja (2%) e no 
carnê/crediário (0,3%). 

Ana Paula reitera que, apesar 
do otimismo econômico, esses 
dados mostram que as pessoas 
estão evitando o endividamento em 
longo prazo. “O processo de recupe-
ração da economia ainda vem ocor-
rendo em ritmo lento e o número de 
pessoas desempregadas, mesmo 
com redução, continua alto”.

visão dos consumidores 

Uma outra pesquisa da enti-
dade ouviu 305 belo-horizontinos 
entre os dias 2 e 20 de setembro e 
mostrou que 65,1% dos consumi-
dores irão presentear no Dia das 
Crianças. Além disso, 65,5% dos 
entrevistados afirmaram que vão 
pesquisar o valor dos presentes 
em diferentes lojas, antes de 
efetuarem as compras e essa será 
a tática da secretária Gabriela dos 
Santos, 30 anos. Ela conta que 
essa é a primeira data ao lado da 
filha, Júlia. “O dia é próximo do 
mesversário de 9 meses e quero 
comemorar a presença dela, pois 
Júlia foi um milagre”. 

Sendo assim, além do presen-
te, a pequena também vai ganhar 
uma festa. “Por isso, pretendo 
gastar uns R$ 300, mas sempre 
pesquiso bastante antes de com-
prar qualquer coisa. Vou dar uma 
roupa nova, pois criança nessa 
idade perde as peças com um curto 
espaço de tempo e farei um bolo 
em casa”, finaliza.
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AN I V ERSAR I ANT E S

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

D A   C O C H E I R A

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

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

Email: acir.antao@ig.com.br

A todos, os nossos Parabéns!

Cervejas de vários
rótulos, churrasquinhos

deliciosos e aquela
costela no bafo

Rua Tocantins, 513 - Bairro Serrano - BH/MG

Fone: (31) 99646-2711

mauro ribeiro, conceição Aparecida Pereira neto,
Antônio geraldo de Pádua Junior e marcos Prota
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A erA BolsonAro - O presidente Bolsonaro (PSL) foi, até 
agora, o supremo mandatário do país que mais gerou notícias. 
Aliás, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM), 
já o identificou como o gerador de crises, pois cada fala, é uma 
polêmica governamental. Não tive a curiosidade de contar 
quantos impasses o presidente gerou, mas posso afirmar que, 
ainda este ano, outros virão. Paralelo a isso, vêm os problemas 
de outros órgãos, como o Congresso e o Supremo Tribunal 
Federal. Para coroar, nos últimos dias, o ex-procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, cismou de revelar em uma entrevista 
que tentou matar o ministro Gilmar Mendes.

o prefeito Alexandre Kalil (PSD), candidato à reeleição, 
disse que ainda é cedo para falar no tema e o que o povo quer 
é remédio e atenção na saúde. 

lá se foram as últimas esperanças do funcionalismo público 
do estado. O governador Romeu Zema (Novo), que chegou a 
anunciar o pagamento do 13º salário este ano, disse que a 
empresa que explora o nióbio em Araxá faria o adiantamento 
dos royalties a ser pago, mas, até agora, ele não conseguiu 
fechar o negócio. 

o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), 
desembargador Nelson Missias de Morais, recebeu uma 
delegação de prefeitos, vereadores e advogados das regiões 
Sul e do Sudoeste mineiro, que, acompanhados do deputado 
estadual Duarte Bechir (PSD), vieram apresentar reivindicações 
e sugestões relacionadas ao funcionamento do Poder Judiciário 
em seus respectivos municípios.

sHoWzAÇo em BH - Dilsinho, Sorriso Maroto e Pixote, três 
dos maiores nomes do samba e pagode do Brasil, estiveram 
juntos, em Belo Horizonte, no último sábado, dia 05 de outubro. 
A apresentação foi no espaço Bella Vista e trouxe todo o charme 
e sucessos que estão na ponta da língua dos fãs.

ABono de PermAnÊnciA - A Prefeitura de Montes Claros 
poderá pagar abono de permanência de até 50% para o servi-
dor que está apto a aposentar. É o que propõe um projeto de lei 
aprovado pela Câmara Municipal da cidade. O intuito é retardar 
a aposentadoria de funcionários experientes. Normalmente, 
em todos os níveis de governo, o número de inativos têm sido 
maior que o de ativos.
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domingo, dia 06 de outubro

Sra. Glícia Chaves de Moura - esposa de Wagner Moura
Coronel Klinger Sobreira de Almeida
Charles Loftt, ex-presidente da associação comercial de BH
Coronel Seixas, ex-comandante do Corpo de Bombeiros

segunda-feira, 07

Fernando Paz
Sra. Sheila Mares Guia 
Ana Flávia Generoso - Assembleia Legislativa

terça-feira, 08

Radialista Dílson de Abreu
Jornalista Washington Melo  

quarta-feira, 09

Ex-prefeito de Sabará - Diógenes Fantini
Gabriel Viana 

quinta-feira, 10

Marcus de Magalhães Pinto 
Publicitário Almir Sales 
Sra. Vera Lizardo Dias - esposa de João Dias do Rei da Feijoada

sexta-feira, 11

Marco Antônio Torres
Deputado Carlos Pimenta

sábado, 12  

Jornalista Ana Cecília Carneiro 
Dr. Fraldelino Alves Martins

#temtodosábado é o novo
 projeto do sesc Palladium
Centro cultural oferece programação diferenciada para as tardes de sábado

Sábado é o momento de descanso e diversão. É o dia mais aguardado da semana e, por isso, precisa ser aproveitado 
ao máximo. Pensando em tornar os sábados de Belo Horizonte ainda mais divertidos e intensos, o Sesc Palladium 
criou o projeto #temtodosábado. É um convite à imersão nos espaços do centro cultural com uma programação 
diversificada e gratuita para todos os gostos.

Tem cinema, bate-papo, brincadeiras, intervenções, oficinas de arte e cultura, contações de histórias, roda de 
leitura, experimentações, intercâmbios e muito mais. Além das atividades de fruição estética, como sessões de cinema 
e de contação de histórias. A ideia do Sesc é contribuir para que as pessoas estimulem a sua criatividade por meio 
de programações originais e divertidas.

Neste mês de outubro, quem manda são as crianças! Para comemorar o mês delas, preparamos atividades para 
os pequenos se divertirem com a família toda. Confira a programação:

12 de outubro
Às 14h | Foyer Augusto de Lima | Boas-vindas
Das 14h às 16h | Foyer Augusto de Lima | Espaço para a 1ª infância
Das 14h15 às 15h | Acervo Artístico e Literário | Contação de histórias com o Educativo do Sesc Palladium
Das 15h às 16h | calçada da avenida Augusto de Lima | Brincando com bolhas de sabão
Às 16h | Cine Sesc Palladium | Festa do cinema de animação – sessão infantil (classificação livre)

19 de outubro
Das 14h às 16h | Explosão de cores – experimentações a partir da técnica de monotipia (Indicação: a partir 
de 5 anos)
Das 15h às 16h | Acervo Artístico e Literário | Contação de histórias com o Educativo do Sesc Palladium
Às 16h | Cine Sesc Palladium | Festa do cinema de animação – sessão infantil (classificação livre)

26 de outubro
Das 14h às 15h30 | Foyer Augusto de Lima | 1, 2, 3 e já! Ler e Brincar 
Às 16h | Cine Sesc Palladium | Filme Abril e o mundo extraordinário – sessão acessível para mães e pais com 
bebês e crianças em geral, com áudio mais baixo e temperatura mais aconchegante.
(classificação livre)

O Sesc em Minas acredita na transformação social por meio da cultura e da educação. Por isso, promove ações 
de caráter multidisciplinar, que envolvam arte, educação e lazer. Tudo pensado para que adultos, crianças e jovens 
interajam e aprendam de forma criativa.
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#saúdedoHomem#ésóumaFase

loraynne Araujo

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

PsicólogA clínicA, mBA em gestão de PessoAs,
esPeciAlizAdA em terAPiA cognitivA comPortAmentAl 

contAto: joyceassessora@gmail.com

líviA mArques

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

A prevenção do suícido
de jovens negros

Setembro Amarelo é uma 
campanha brasileira de 
prevenção ao suicídio, 
iniciada em 2015. É uma 

iniciativa do Centro de Valorização 
da Vida. Segundo o Ministério da 
Saúde, a cada 10 jovens de 10 a 29 
anos que cometem suicídio, seis 
são negros. O risco na faixa etária 
de 10 a 29 anos foi 45% maior en-
tre jovens que se declaram pretos 
e pardos do que entre brancos no 
ano de 2016. 

A diferença é ainda mais re-
levante entre os jovens e adoles-
centes negros do sexo masculino: 
a chance de suicídio é 50% maior 
neste grupo do que entre brancos 
na mesma faixa etária. A cartilha 
“Óbitos por Suicídio entre Adoles-
centes e Jovens Negros”, lançada 
pelo Ministério da Saúde, mostra, 
por exemplo, que entre 2012 e 
2016, o número de casos com 
pessoas brancas permaneceu 
estável, enquanto o das negras 
aumentou 12%. 

Falar sobre racismo e pensar 
a população negra é de extrema 
importância. Não se trata de 
vitimismo, muito menos de “fres-
cura”, como tem sido dito. O alto 
índice de suicídio entre jovens na 
população negra mostra que es-
ses casos estão ligados ao racismo 
estrutural do nosso do dia a dia. 

O racismo estrutural é aquele 
enraizado na sociedade desde a 
chegada dos primeiros negros 
no país. Observando os dados, 
vemos a vulnerabilidade dessas 
pessoas frente às questões com 
alto nível de sofrimento psico-
lógico. 

A população negra é maior 
em relação à população branca 
do país, mas também sabe-
mos que é a mais pobre e com 
salários, na grande maioria, 
menores. Morar em regiões mais 
pobres e ainda com alto índice de 
violência são fatores que afetam 
a saúde mental. 

Quem não viu ou nunca 
viu crianças e jovens em suas 
escolas “estudando” agacha-
dos ou se protegendo deitados 
no chão até com um professor 
cantando, para que abafasse 
sons de tiros? Violência, pobreza 
e alta marginalização contra 
essas pessoas são questões que 
as privam de possibilidades de 
melhorias e de vislumbrar dias 
melhores. Esses podem ser ga-
tilhos para questões de saúde 
mental.

Quando falamos que não é 
vitimismo, estamos tratando de 
racismo. Muitas pessoas ques-
tionam por que olhamos para 
o jovem negro. Na verdade, o 

cuidado é com a saúde mental 
da população negra. Qual seria 
o motivo desse jovem não ser 
levado a sério? Ele tem alguma 
diferença para que não seja 
levado a sério ao falar sobre 
saúde mental? Não é um direito 
também querer prezar e pedir 
auxílio? 

Falar sobre a saúde mental 
desse jovem é de extrema im-
portância, pois as maiores causas 
de suicídio ligados à população 
negra são, por exemplo, rejeição, 
maus tratos, violência, abuso, 
sensação de não pertencimento 
e isolamento social. 

Não invalidar a dor da po-
pulação negra é urgente. Pre-
cisamos validar e acolher essas 
pessoas. Infelizmente, por conta 
de um discurso, pensamento e 
Academias colonizadas, acaba-
mos negligenciando sua integra-
lidade como ser.  

Por isso, devemos estar 
atentos a todos os jovens que 
falam sobe isso e não achar 
que é “frescura” ou “mimimi”. 
Depressão, ansiedade e suicídio 
não são brincadeira. Quando 
alguém fala sobre isso, ouça 
e aconselhe a procurar um 
psiquiatra ou psicólogo. Mostre 
empatia ao que ele sente. Não 
invalide a dor.
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Apesar de raro, câncer de mama
também pode atingir adolescentes

O diagnóstico do câncer 
de mama não é fácil 
para nenhuma mu-
lher, imagine então 
para uma adolescente 

de apenas 17 anos. Pois é essa a 
realidade de Poliana Barros, 17. 
Ela conta que descobriu o nódulo 
há poucos meses, passando a mão 
no seio. “Minha filha estava prestes 
a fazer 1 ano quando percebi que 
havia um caroço grande na mama 
esquerda. Algum tempo depois, fiz 
um ultrassom e me pediram para 
conversar com o ginecologista, 
pois havia a possibilidade de ser 
um câncer”. 

Após exames, constatou-se 
que o caroço tinha 11 centímetros 
e foi necessária uma cirurgia de 
urgência para retirá-lo. “Passei 
pela intervenção cirúrgica no dia 
22 de agosto, já fiz 22 sessões de 
quimioterapia e ainda preciso fazer 
mais 25 de radioterapia”. 

Quando questionada se ficou 
com medo ao ser diagnosticada 
com a doença, a adolescente afir-
mou que apenas se assustou com 
a notícia, pois estava acostumada 
a ver matérias na televisão falando 
que o câncer de mama atinge, 
com frequência, mulheres mais 
velhas. “Aceitei com tranquilidade 
e quero apenas me tratar para ficar 
boa logo”. 

E é com esse mesmo otimis-
mo que Poliana está encarando 
a perda do cabelo e de uma 
mama. “No começo fiquei mais 
ou menos, mas resolvi raspar a 
cabeça e até sugeri para o médico 
que tirasse também um pouco do 
seio direito, pois o acho muito 
grande”, brincou. 

Porém, o câncer de mama, 
além da perda do cabelo e do seio, 
também trouxe um outro dano que 
pode ser tão grave quanto: o afas-

tamento escolar. “Não vou à escola 
desde que ganhei a minha filha e ia 
voltar no começo deste ano, porém 
a minha mãe não deixou, pois ficou 
com medo que eu sofresse bullying 
dos meus colegas. Mas, quando eu 
ficar boa, volto com tudo”. 

raridade 

O presidente da Sociedade 
Brasileira de Oncologia Pediátrica, 
Cláudio Galvão, disse que casos 

como o de Poliana é raro tanto no 
Brasil quanto no mundo. “Para se 
ter uma ideia, trabalho na área 
há 25 anos e nunca me deparei 
com adolescentes com câncer de 
mama”. 

O médico diz que essa mutação 
pode aparecer, principalmente, 
se há ocorrências da doença na 
família. “Aconselhamos as meni-
nas a irem ao ginecologista após 
a primeira menstruação e, se há 
histórico familiar, recomenda-se 
falar com o médico sobre isso, pois 
ele terá uma atenção maior nesse 
sentido”. 

Em relação aos sintomas, 
Galvão afirma que são os mes-
mos presentes em uma mulher 
mais velha, como nódulo na 
mama, secreção com sangue 
pelo mamilo e mudanças na 
forma ou textura do mamilo 
ou da mama. “Não há campa-
nhas de prevenção de câncer de 
mama para adolescentes, pois a 
preocupação em relação à essa 
doença começa depois dos 25 
ou 30 anos, mesmo quando há 
o elemento hereditário. Por isso 
reforço ainda mais a importância 
de ir ao ginecologista logo cedo”. 

relação com a escola

Além da relação entre paciente 
e médico, há um outro fator que 
pode interferir nesse processo: 
a escola. Galvão esclarece que o 

Autoexame 

No Brasil, mais de 50% dos cânceres de mama são desco-
bertos em estágio avançado. Por isso, é sempre bom reafirmar 
a importância do autoexame e da mulher tocar o seu seio.

afastamento escolar varia de cada 
caso, mas que sempre há o cui-
dado para que isso não aconteça. 
“Dependendo de como o nódulo 
está e como será o tratamento, 
isso será inevitável, todavia, isso 
é analisado individualmente com 
cada paciente”. 

Já sobre a postura da escola, a 
psicopedagoga Aparecida Nicolai 
diz que a instituição deve criar um 
ambiente agradável para que o 

adolescente passe por esse mo-
mento difícil da melhor maneira 
possível. “O colégio precisa dar 
apoio para que esse aluno se sinta 
importante e especial. Por isso, 
recomendamos que as professoras 
sejam transparentes e expliquem o 
que está acontecendo. Aqui, onde 
trabalho, temos o costume de pedir 
para os amigos de sala escreverem 
cartas com frases positivas e dese-
jando coisas boas”, finaliza.
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Aprenda como fazer o autoexame:
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enem: saiba possíveis temas para
a redação mais aguardada do ano

A contagem regressiva 
para o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio 
(Enem) começou. Falta 

menos de 30 dias para a prova 
que tem como objetivo avaliar 
o desempenho do estudante ao 
fim da escolaridade básica, além 
de ser ingresso para inúmeras 
instituições de ensino superior 
no Brasil. Neste ano, o exame 
será aplicado nos dias 3 e 10 
de novembro. E basta a data se 
aproximar que já começam as 
especulações: qual será o tema 
da redação?

Baseado em estatísticas do 
início do ano e na quantidade de 
postagens sobre determinados 
assuntos nas redes sociais, o Por-
tal Nacional de Educação (PNE) 
listou alguns possíveis temas. “O 
objetivo é facilitar a leitura e pes-
quisa de maneira mais central e 
técnica para os alunos. Nós acer-
tamos a temática da redação das 
últimas três edições do Enem”, 
diz Pedro Henrique Fernandes, 
editor-chefe do PNE.

Inclusive, antes da prova, a equi-
pe do portal recomendou uma 
leitura que foi de suma importância. 
“Faltando uns 5 dias para o exame, 
recomendamos a leitura do Marco 
Civil da Internet e foi essencial para 
falar sobre a ‘Manipulação do com-
portamento do usuário pelo controle 
de dados na internet’”.

Possíveis temas 
saúde:  doação de sangue e 

de órgãos; legalização da maco-
nha; saúde mental (depressão, 
ansiedade, déficit cognitivo, 
bullying, distúrbio sexual e simi-
lares); aumento de casos de HIV 
e infecções sexualmente trans-
missíveis; alimentação saudá-
vel; vacinação e controle de 
doenças no Brasil e gravidez in-
desejada.

sistema educacional:  educação 
a distância (EaD); escola sem 
partido; educação domiciliar; 
inclusão de grupos minoritários 
e ensino técnico.

cidade:  aplicativos de mobi-
lidade urbana e variedade 
linguística.

meio ambiente:  revolução ver-
de; sustentabilidade; reciclagem 
e energia.

cidadania:   conceito de família, 
índios e adoção de crianças.

Fonte: PNE

Para a professora de português e 
redação Allana Matar, não existe uma 
“receita de bolo” para tirar nota má-
xima na redação, mas, é preciso ficar 
atento a vários fatores. “A primeira 
coisa é não se apegar tanto a uma 
lista de temas específicos porque, a 
partir daí, o aluno pode ser surpre-
endido se o assunto que ele precisar 
escrever não tiver nada a ver com o 
que estudou. É interessante que ele 

tenha uma leitura ampla, que esteja 
a par de grandes noticiários e veículos 
com credibilidade”.

Algumas temáticas merecem 
uma atenção maior. “Política, eco-
nomia, cultura, sociedade e meio 
ambiente, especialmente com um 
recorte mais nacional, que é previsto 
na prova do Enem. O aluno pode 
observar assuntos que têm sido dis-
cutidos na sociedade, mas sem deixar 
de lado temas que, mesmo não tendo 
tanto destaque, são atuais, como 
mobilidade urbana, por exemplo”.

Além de se inteirar sobre temas 
atuais e ter um conhecimento de 
mundo ampliado, é importante saber 
fazer um bom texto. “A primeira dica 
é criar o hábito de escrever com regu-
laridade, ter a redação corrigida, os 
erros apontados e, a partir daí, buscar 
melhorar. O candidato também pode 
fazer um projeto de texto e pensar 
bem no corpo da redação antes de 
colocá-lo em prática”.

Para criar o texto dissertativo/
argumentativo, ou seja, que mescla 
opinião com apresentação de fatos, 
como é pedido no Enem, é preciso 
fazer um levantamento de ideias. 
“Pensar em qual tese vai defender, 
qual vai ser a estrutura da escrita e 
como vai desenvolver isso nos pará-
grafos e, principalmente, se tem boa 
intervenção para o tema discutido”.

Escrever de forma lógica também 
é um ponto essencial. “É preciso ver se 
os parágrafos estão bem conectados 
e coerentes. A gente consegue verifi-
car na internet várias dicas, mas os 
alunos que tiram 1.000 nas redações 

do Enem são inequívocos em dizer 
que é a prática que leva à perfeição”.

Um exemplo de quem tirou 1.000 
na redação é a estudante de medicina 
Maria Luisa Pérez . “O meu terceiro 
ano do ensino médio foi focado na 
preparação do Enem. Além de aposti-
las de exercício, fazia pelo menos duas 
redações por semana. O modelo de 
texto é muito rígido, mas, quando fui 
fazer a prova, estava familiarizada”.

Ela fez o texto por etapas. “Me 
surpreendi com o tema ‘Manipula-
ção do comportamento do usuário 
pelo controle de dados na internet’, 
porque achei bem específico. Porém, 
identifiquei exemplos e relações 
que poderiam ser feitas e escrevi 
como já estava acostumada, mas 
confesso que tive dificuldade na hora 
da conclusão. O hábito de escrever o 
modelo dissertativo/argumentativo 
foi importante nesse momento. Fiz o 
Enem para cursar medicina na UFMG 
e consegui. A minha nota na redação 
foi de grande ajuda para isso”, afirma.

Já a relações públicas Paloma 
Letícia Melo, que também tirou 1.000 
na redação, não se surpreendeu com 
o tema “O indivíduo frente à ética 
nacional” de 2009, ano em que fez 
o Enem. “Trata-se de um assunto re-
levante e me preparei buscando dicas 
de como escrever melhor, normas 
gramaticais e construção de um texto 
dissertativo/argumentativo. Sempre 
tive facilidade para desenvolver tex-
tos, mas a experiência de elaborar 
a redação do Enem foi desafiadora”.

Ela sabia que seu futuro acadê-
mico dependia do resultado. “Além 

disso, o tempo para fazer o exame é 
outro desafio, sendo assim é neces-
sário pensar e dissertar a redação, 
pois ainda têm as outras questões. 
Considerando minha facilidade 
foquei na redação, fiz o restante 
da prova e, em seguida, passei a 
limpo o texto fazendo as alterações 
necessárias”.

Estudando, em média, 3h por dia, 
seu objetivo foi alcançado. “Queria 
uma bolsa do ProUni para o curso de 
Comunicação Social na PUC Minas e 
consegui”.

Atenção!
Para não zerar a redação, 

Allana também dá algumas dicas. 
“O texto precisa ser dissertativo/
argumentativo. Então, o candidato 
não pode, por exemplo, fazer um 
relato ou texto narrativo. O aluno 
não pode escrever menos de 7 
linhas, além disso, é preciso evitar 
brincadeiras e desenhos. Isso, 
infelizmente, acontece”.

Ela acrescenta ainda que é preci-
so cuidado para não fugir do tema, 
não escrever na primeira pessoa 
do singular, não usar metáforas, 
sentido figurado ou conotações, 
visto que o texto argumentativo/
dissertativo exige uma linguagem 
mais denotativa e literal. 

Por fim, Allana afirma que 
devem ser evitadas expressões 
informais. “O aluno tem que elabo-
rar uma boa redação, defendendo 
sua opinião e problematizando o 
assunto”, conclui.

Dos 4,1 milhões de par-
ticipantes do Enem, apenas 
55 tiraram a nota máxima na 
redação. O número é maior 
do que o registrado em 2017, 
quando 53 pessoas tiraram 
1.000. De acordo com o Inep, 
112.559 candidatos zeraram o 
texto em 2018.

você sabia?
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Apesar de não existir uma “receita de bolo” é possível
fazer uma boa redação se baseando nas dicas

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

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

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

experimente a cachaça “PurAnA”.

Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.
Foi classificada com a nota máxima por

alguns dos principais degustadores da região.
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TRAGA SEU EVENTO PARA O 
EXPOMINAS BH
O Brasil e o mundo

se encon�am aqui.

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

Planejado dentro dos padrões 
internacionais.

Espaços moduláveis e 
multifuncionais. 

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

expominasbh.com.br

expominasbh expominasbh

(31) 3332-9906

O EXPOMINAS BH TEM A CARA DO SEU EVENTO!

O Dante,
AUTONOMIA
e SABEDORIA

BH Floresta • BH Buritis • BH Castelo
Betim • Ouro Branco • Uberlândia

Em breve, Sete Lagoas

Kalil anuncia novas ações para
a população em situação de rua

O prefeito de Belo Horizonte, 
Alexandre Kalil (PSD), a secretária 
municipal de Assistência Social, 
Segurança Alimentar e Cidada-
nia, Maíra Colares, e o secretário 
municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Cláudio Beato, assi-
naram um termo de compromisso 
para implantar novas ações para 
a população em situação de rua 
no município. Na oportunidade, a 
Prefeitura de Belo Horizonte lançou 
o Selo de Responsabilidade Social 
do Programa Estamos Juntos. 

O selo consiste no reconheci-
mento público às instituições que 
aderiram ao programa e oferecem 
vagas de emprego e qualificação 
profissional. Em contrapartida, as 
empresas inscritas na dívida ativa 
do município que aderirem ao Pro-
grama Estamos Juntos terão direito 
ao parcelamento extraordinário 
do débito. 

Kalil destacou a importância da 
participação do setor empresarial 
para a implantação de políticas 
pública. “A prefeitura precisa muito 
do empresariado, não podemos 
falar de ajuda a quem precisa sem 
o lucro do empresário, sem sua 
colaboração que gera imposto que 
cuida de quem realmente precisa. 
Agradeço todos os empresários 
que já aderiram e espero uma 
adesão ainda maior”, afirmou. 

O prefeito também explicou 
que o sucesso do projeto está pau-
tado na parceria com a sociedade. 
“Esse selo é importante, a prefei-
tura tem plena consciência que o 
trabalho social é feito com o lucro 
e com a colaboração do empresa-
riado. O poder público nada mais 
é que um repassador do dinheiro 
do poder privado, e por isso temos 
que fazer com zelo, cuidado, com 

carinho e com honestidade. Que 
esse seja o primeiro passo para um 
grande projeto”, ressaltou. 

 

novas unidades

Na ocasião também foi anun-
ciada a criação de nova unidade 
de acolhimento institucional para 
mulheres adultas em situação de 
rua com previsão de inauguração 
para dezembro de 2019. O novo 
equipamento vai oferecer 50 vagas 
e atender à necessidade de criação 
dessa retaguarda, tendo em vista 
que nos últimos anos houve um 
aumento de mulheres em situação 
de rua nos últimos anos. 

Para este chamamento público 
estão previstos quase R$ 1 milhão 
por ano, oriundos do Recurso 
Ordinário do Tesouro. A parceria 
está em fase final de celebração 
e será assinada entre a prefeitura 
e a ADRA do Brasil (vencedora de 
chamamento público em junho de 
2019) uma ordem de serviço para 
a implantação da unidade. 

Outra novidade é a ampliação 
do funcionamento do Centro de 
Referência da População de Rua 
Centro Sul que, a partir de outubro, 
terá o horário de ampliado para 
sábados, domingos e feriados, das 
8h às 13h, dada a finalização de 
adequações físicas no equipamen-
to. O novo horário amplia a capa-
cidade de atendimento em mais 
200 usuários por dia aos finais 
de semana, ofertando proteção a 
jovens, adultos, idosos e famílias. 

Maíra explica que o Centro de 
Referência da população de rua 
oferece serviços como guarda de 
pertences, acesso a banho, à ali-
mentação e eventualmente acesso 
as nossas unidades de acolhimento. 
“Visamos ampliar a retaguarda e a 
proteção social inclusive aos fins de 
semana. Esse é um serviço impor-
tante para quem está na rua, ele 
complementa essa retaguarda em 
relação aos serviços de abordagem 
e é um dos equipamentos que a 
gente aposta para conseguir fazer a 
mudança dessa trajetória”, afirma.

Prefeito durante assinatura do termo de compromisso
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ePsA abre inscrições para
450 bolsas de estudo em BH

Desde 1º de outubro, a Escola 
Profissionalizante Santo Agostinho 
(EPSA), instituição mantida pela 
Sociedade Inteligência e Coração 
(SIC), recebe inscrições para 210 
vagas para cursos profissionalizan-
tes gratuitos. São eles: informática 
para iniciantes (50 vagas), básico 
de mecânica de autos (20 vagas), 
redes e manutenção de compu-
tadores (30 vagas), pacote office 
(30 vagas), robótica (40 vagas), 
eletricista predial e industrial (20 
vagas) e tornearia (20 vagas). As 
aulas são realizadas no turno da 
tarde.

A escola também está com 
inscrições abertas para os cursos 
de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), destinados àqueles que não 
tiveram acesso ou continuidade de 
estudos no ensino médio na idade 
de direito. Cada série é realizada 
em 6 meses e a idade mínima 
para matrícula em cursos de ensino 
médio (1º ao 3º período) é de 18 
anos. Ao todo, são 60 vagas.

Além disso, a instituição está 
oferecendo 122 vagas para cursos 
técnicos. São 46 vagas para téc-
nico em eletromecânica, 30 para 
técnico em informática e 46 para 
técnico em manutenção automo-
tiva. Com duração de 18 meses 
e realizado no turno da noite, é 
preciso ter ensino médio completo 
ou 2ª série em curso. O candidato 
que fez o Enem 2018 poderá usar 
o resultado para concorrer a uma 
vaga nessa modalidade, desde 
que tenha obtido nota superior a 
500 pontos.

A EPSA também está ofertando 
bolsas de estudo para o ensino 
médio regular. São 70 vagas para 
a 1ª série e 10 vagas para a 2ª série.

Um dos pré-requisitos para a 
bolsa de estudos é possuir renda per 
capita familiar máxima bruta de um 
salário mínimo e meio, comprovado 
por meio de uma avaliação socioe-
conômica. Além da bolsa de estudos 
integral, o aluno recebe também 
gratuitamente o material didático, 
uniforme, lanche e equipamentos 
de proteção individual (EPI’s) para 
frequentar os laboratórios.

As aulas terão início no primei-
ro semestre de 2020 e as vagas 
são limitadas. As inscrições podem 
ser realizadas pelo site www.epsa.
com.br ou presencial no endereço: 
avenida Deputado Antônio Lunar-
di, nº 98, Brasil Industrial (Barreiro 
de Cima), Belo Horizonte, de 9h 
às 20h.

Mais informações:
(31) 3073-9600

localizada no Barreiro, instituição oferta bolsas de estudos
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A população votou e decidiu que a Pre-
feitura de Juiz de Fora (PJF) deve investir R$ 
1,5 milhão na construção de uma escola de 
educação infantil para crianças com idade entre 
3 e 5 anos. O Orçamento Participativo (OP), 
mecanismo democrático de participação po-
pular, voltou a ser adotado pela administração 
municipal após 15 anos da última utilização.

A consulta pública que impactará o orça-
mento de 2020 foi feita pelo aplicativo gratuito 
Colab, entre os dias 6 de agosto a 30 de setem-
bro. No total, 1.537 pessoas participaram, sendo 
55% homens e 45% mulheres, de 180 bairros 
de todas as regiões de Juiz de Fora.

Para o prefeito Antônio Almas (PSDB), mais 
do que o resultado pela execução da obra, o 
projeto oferece um diagnóstico das opiniões 
da população. “O OP é a voz do cidadão no 
investimento dos recursos públicos. Não há 
outro caminho para uma gestão eficiente senão 
o compromisso social e a participação popular. 
A escolha pela construção da escola mostra a 
prioridade que o juiz-forano dá à educação”.

A opção vencedora foi defendida por 34,2% dos 
usuários. Em segundo lugar, ficou a revitalização de 
uma unidade de atendimento à saúde, com 27,7% 
dos votos. As demais opções de projetos a serem 
executados eram: revitalização de parte do Comple-
xo Mascarenhas (Praça Antônio Carlos e Mercado 
Municipal); construção de calçadões para pedestres 
nas ruas Marechal Deodoro e Batista de Oliveira; 
revitalização da Praça da Estação; ampliação de 
programas sociais, culturais e esportivos, como 
Núcleo Travessia, Gente em Primeiro Lugar e Bom 
de Bola; e a realização de eventos culturais, como 
Carnaval e festas temáticas.

Outros resultados apurados por meio dos 
sete questionamentos respondidos no OP pode-
rão servir de base para a construção de políticas 
públicas e para o direcionamento de recursos 
para os orçamentos nos próximos anos. A po-
pulação apontou, por exemplo, que o maior 
problema da cidade atualmente são questões 
relacionadas a obras e manutenções, como 
asfaltamento e cuidados com áreas públicas. Já 
na pergunta que aborda as áreas a serem consi-
deradas prioritárias para aplicação de recursos 
públicos, as opções defendidas pela população 
são saúde (26,9%) e educação (23,4%).

“Isso vai ao encontro do que temos feito 
e acreditamos ser prioritário para o cidadão. 
Sabemos da necessidade de investimentos em 
zeladoria, como tapa-buracos e capina. Mas, 
devido às dificuldades financeiras, temos prio-
rizado o custeio e a manutenção dos serviços de 
saúde e educação”, pontuou o prefeito.

O recurso destinado ao OP será alocado 
no orçamento da Secretaria de Educação no 
Projeto da Lei Orçamentária Anual a ser enviado 
para a Câmara Municipal, para execução da 
obra em 2020.

 
“gestão inteligente”

A adoção do Colab pela PJF é uma ação do 
“Gestão Inteligente”, nome adotado na cidade 
no programa “Juntos pelo Desenvolvimento 
Sustentável”, liderado pela Comunitas e pre-
sente em mais de 10 municípios no país. Seu 
objetivo é a melhoria constante na prestação 
dos serviços públicos.

De acordo com o De-
partamento de Trân-
sito de Minas Gerais 

(Detran), a frota de moto-
cicletas em Belo Horizonte 
encerrou 2018 com um total 
de 220.657. Até o mês de 
agosto, esse número chegou 
a 226.358. Como mostram 
os dados, a quantidade de 
motos circulando na capital 
só tem aumentado. Uma 
explicação para a mudança 
é a força que os delivery’s 
e aplicativos que contam 
com o serviço de entrega 
rápida têm ganhado. Todo 
esse aumento na frota de 
motocicletas requer atenção, 
já que reforça a necessidade 
de campanhas educativas e 
de conscientização sobre a 
segurança no trânsito.

 Foi pensando em reduzir 
o número de acidentes no 
trânsito envolvendo motoci-
cletas que surgiu a Campanha 
“Ande Seguro”. Promovida 
pela Câmara de dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL/BH), por meio da Câ-
mara Setorial Duas Rodas 
Moto, o objetivo da ação é 
conscientizar os condutores 
de motocicletas sobre a rele-
vância da segurança no trân-
sito. Segundo o presidente da 
CDL/BH, Marcelo de Souza e 
Silva, “o objetivo dessa ação 
é conscientizar os motociclis-
tas sobre a importância de 
manter o veículo sempre em 
bom estado e com as revisões 
em dia, e de que é essencial 
o uso de equipamentos de 
segurança”. A ação, agora na 
sua 6ª edição, teve início em 
setembro e será realizada até 
o final de outubro. 

Durante a campanha, vão 
acontecer várias paradas edu-
cativas. Nelas, os condutores 
de motocicletas terão seus 
veículos vistoriados e recebe-
rão recomendações de segu-
rança. Itens como capacetes, 
freios, pneus e rodas farão 
parte da vistoria. Além disso, 
os participantes também 
responderão a entrevistas, 
que vão resultar em pesquisas 
para facilitar o entendimento 
das experiências e dos perfis 
de proprietários de motos. 

As intervenções serão reali-
zadas nos principais corredores 
das regiões Centro-sul, Venda 
Nova, Oeste e Noroeste, espa-
ços onde o índice de acidentes 
é alto. Nos pontos escolhidos, 
haverá também a distribuição 
de cartilhas informativas e 
brindes, como o kit lanche e 
a instalação da antena corta 
cerol. Os motociclistas poderão 
participar também de sorteios 
de produtos como capacetes, 
luvas, jaquetas e outros artigos 
destinados à segurança dos 
condutores de motos. 

A primeira parada da Cam-
panha aconteceu no dia 17, 
em frente à sede da CDL/BH. A 
ação abordou 62 motociclistas, 
que participaram das entre-
vistas e receberam dicas para 
uma condução mais segura. As 
próximas intervenções se deslo-
carão para outros pontos estra-
tégicos da cidade, como a Praça 
Sete e a Praça Raul Soares. 

A campanha terá duração 
de 2 meses, se estendendo até 
o dia 31 de outubro. As paradas 
educativas serão realizadas 
sempre nas terças e quintas-
-feiras, das 10h às 12h ou de 
15h às 17h. 

números que 
surpreendem 

Os números apresen-
tados pelo Detran com-
provam que cada vez mais 
motos circulam em Belo 
Horizonte: em 2018, o nú-
mero de emplacamentos 
desse veículo na cidade 
chegou a 12.171. 

Só até agosto, já foram 
emplacadas  9.644.  Os 
impactos positivos da ação 
não param por aí: no ano 
passado, os 3 meses de 
realização da campanha 
“Ande Seguro”, que tota-
lizaram 17 paradas, impli-
caram em uma economia 
de quase R$ 7  mi lhões 
aos cofres públicos, bem 
como a redução de 14,66% 
dos acidentes de trânsito 
envolvendo motocicletas. 

Quando o assunto é a 
redução de acidentes, há 
notícias boas. Segundo 
informações do Hospital 
João XXII, o número de 
atendimentos a aciden-
tes com moto na cidade 
sofreu uma redução de 
38,7% em 2018 se com-
parado a 2017, caindo de 
10.174 para 6.237. Essa 
diminuição pode ser apon-
tada como um reflexo da 
realização de campanhas 
educativas, como a “Ande 
Seguro”. São resultados 
surpreendentes como esse 
que comprovam a necessi-
dade de conscientizar e in-
formar a todos os motoci-
clistas sobre a importância 
das medidas de segurança 
necessárias para conduzir 
o veículo.

em BH: festival “grito das mina”
exalta empoderamento feminino

Com o objetivo de exal-
tar o empoderamento 
feminino, o “Grito das 
Mina” acontece no dia 

2 de novembro, a partir das 17h, 
no espaço Lab.BH, na capital 
mineira. O momento conta com 
diversas atrações musicais, além 
de uma feira com produtos fei-
tos por artesãs da cidade como 
doces gourmets, colares energé-
ticos, óleos essências, mandalas, 
filtro dos sonhos, bolsas neon e 
de couro.

A produtora cultural Larissa 
Vaz, idealizadora do evento, 
explica que a noite será de ce-
lebração sem exclusão. “A ideia 
nasceu do pensamento que a 
mulher sabe e pode fazer o que 
quiser. Precisamos continuar 
nos unindo a fim de reforçar a 
certeza de que temos direitos 
garantidos na sociedade e me-
recemos respeito”.

Os artistas convidados foram 
pensados a fim de se conectar 
com o tema proposto. A banda 
“Projeto Capitu”, composto pela 
cantora e compositora Graziê em 
parceria com o produtor musical 
e compositor Arthur Leonel e 
com o videomaker Randy Vieira, 
por exemplo, já gravou uma 
websérie retratando os tabus 
e contradições existentes no 
universo feminino.

O grupo de rap Natty Groove 
Selecta, formado há 5 anos, tem 
no repertório a mistura de linhas 
arrojadas de baixo e o clássico 
som da escaleta, além do hip 
hop, que reforça o esti lo de 
beats fortes e dançantes. “Eles 
tiveram atenção e delicadeza 
com o nosso evento, além disso, 
é importante incluir homens que 
entendam a importância da luta 
feminina”.

Nos intervalos, o público será 
animado pela DJ Kingdom, que 
traz em seu set a celebração do 
poder feminino. “Ela é influente 
na capital e exalta as mulheres 
em seus shows. Fora isso, é 
percussora em algumas festas 
urbanas que promovem o em-
poderamento feminino”.

Por  f im,  a  atração mais 
aguardada da noite é a can-
tora Marina Peralta, que traz 
composições que ressaltam o 
empoderamento da mulher e 
a força do povo. “Ela é versátil 

e completa, apesar de ter in-
fluências no samba e na MPB, 
hoje toca reggae e tem o ritmo 
como sua principal ferramenta 
de comunicação e luta. Marina 
canta pelas mulheres, negros, 
indígenas e todas as minorias”, 
explica Larissa.

A produtora diz que o evento 
é aberto a todos que respeitam 
a luta feminina. “Será uma noite 
de inclusão, solidariedade e res-
peito. Queremos que as pessoas 
deixem que o ‘Grito das Mina’ 
ecoe alto”.

dia: 2 de novembro
Horário: 17h
local: Espaço Lab.BH (Av. do Contorno, 6342 - Centro, Belo Horizonte)

classificação: 18 anos

ingressos: Lote promocional: R$ 20,00 / Valor normal: R$3 0,00

onde encontrar: www.sympla.com.br

Fique por dentro

População decide por construção
de escola infantil em Juiz de Fora
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Antônio Almas: “o oP é a voz do cidadão
no investimento dos recursos públicos”
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Descubra como proteger seu
condomínio do surto de sarampo

O sarampo, que foi considera-
do erradicado do Brasil em 2016, 
voltou com tudo em 2019. Segun-
do dados do Ministério da Saúde, 
até o dia 24 de agosto, 2.231 casos 
da doença foram confirmados em 
87 municípios do país. O recordista 
de casos é o estado de São Paulo, 
com mais de 2 mil e 200 confir-
mações. 

Em Minas Gerais, desde o início 
de 2019 até o dia 30 de agosto, fo-
ram notificados 249 casos suspei-
tos de sarampo em 92 municípios. 
Destes, 167 foram descartados, 78 
estão sob investigação e quatro 
casos foram confirmados, segundo 
dados da Secretaria Estadual de 
Saúde. Ainda de acordo com a 
secretaria, dos 78 casos em inves-
tigação, cinco provavelmente serão 
confirmados depois de percorrer 
etapas da investigação e protoco-
los que impedem esta classificação 
até o momento. Tratam-se de um 
caso do município de Viçosa, um 
de Uberlândia, um de Passos, 
um de Itaúna e um de Jundiaí-SP 
atendido em Belo Horizonte. Os 
pacientes apresentaram sintomas 
compatíveis com a suspeita, tive-
ram contato com pessoas ou são 
residentes em São Paulo e já pos-
suem os exames iniciais reagentes.

O sarampo é uma doença de 
fácil transmissão; por isso, está se 
espalhando com tanta facilidade. 
Os meios mais comuns de contágio 
são por meio de tosse e espirro, 
que se dispersam no ambiente 
se não forem impedidos. E é exa-
tamente isso que faz com que o 
condomínio seja um lugar propício 
para a transmissão.

O síndico deve orientar os con-
dôminos, funcionários, prestadores 
de serviço e demais usuários do 
condomínio a adotarem as medi-
das preconizadas pelo Ministério 
da Saúde para evitar o contágio. 
Especialmente em ambientes fe-
chados, como dentro das unidades, 
nos elevadores, salões de festa ou 

academias, o ideal é que todos, 
independentemente de apresen-
tarem sintomas ou não, protejam 
a boca e o nariz com a dobra do 
cotovelo ao tossir e espirrar. O hábi-
to, além de seguro, demonstra boa 
educação. Também é importante 
não compartilhar copos, talheres e 
objetos de uso pessoal com outras 
pessoas. 

E o mais importante: manter o 
cartão de vacinação em dia, tanto 
para crianças quanto para adultos. 
O esquema vacinal vigente é de 
duas doses de vacina para pessoas 
de 12 meses até 29 anos, sendo 
uma dose da vacina tríplice viral 
aos 12 meses e uma dose da vacina 
tetra viral aos 15 meses, até 29 anos 
o indivíduo deverá ter duas doses.

dupla viral - Protege do vírus do sarampo e da rubéola. 
Pode ser utilizada para o bloqueio vacinal em situação de 
surto;

tríplice viral - Protege do vírus do sarampo, caxumba e 
rubéola;

tetra viral - Protege do vírus do sarampo, caxumba, 
rubéola e varicela (catapora).

A Secretaria Estadual de Saúde recomenda a vacinação especialmen-
te para quem vai viajar para São Paulo, onde a maioria dos casos está 
concentrada. Até o fim da primeira quinzena de setembro, haverá um 
posto de vacinação no Aeroporto de Confins para atender os viajantes.

Mais informações sobre o sarampo podem ser vistas no site: www.
saude.gov.br/saude-de-a-z/sarampo.

os tipos de vacinas que protegem contra o sarampo são:

Até o dia 24 de agosto, 2.231 casos da doença
foram confirmados em 87 municípios do país
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“Ande Seguro’’ contribui para a redução
de acidentes com motos na capital mineira

http://www.sympla.com.br
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
quem sABe, sABe Advogado & Jornalista

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

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

coBrAnÇA de BAgAgens nos AviÕes

uso de PAtinetes voltA A ser discutido

guerreiros do trânsito

Recentemente, o Congresso 
Nacional manteve o veto do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PSL) que 
eliminava a franquia gratuita de 
bagagens em voos comerciais 
no Brasil. Com isso, as empresas 
aéreas continuam liberadas para 

cobrar pelo despacho de malas. 
Em dezembro de 2016, a Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac) 
liberou a cobrança com o objetivo 
de reduzir o preço das passagens 
para os passageiros que viajam 
apenas com a mala de mão. No en-

tanto, esse argumento parece que 
não surtiu efeito, porque os indica-
dores de inflação demonstraram 
que, passados 2 anos e meio, os 
preços foram aumentando grada-
tivamente e não houve melhorias 
nos serviços para os usuários.

As patinetes elétricas voltaram 
a ser tema de discussão em uma 
audiência na Câmara de Belo Hori-
zonte. A reunião aconteceu menos 
de duas semanas após a capital 
mineira registrar a primeira morte 
causada pelos veículos, quando um 

empresário caiu e bateu a cabeça 
em um bloco de concreto. A cada 
2 dias, uma pessoa é vítima de aci-
dente com patinete elétrica e, sem 
regulamentação, o uso do veículo 
compartilhado enfrenta uma série 
de desafios, principalmente a au-

sência de dispositivos de segurança. 
A Prefeitura de Belo Horizonte infor-
mou que não tem um prazo para 
a regulamentação desse tipo de 
transporte, porque é um assunto de 
natureza complexa e que exige tra-
tamento especializado e qualificado.

Todos os anos cerca de 400 mil 
pessoas ficam feridas no Brasil em 
decorrência de acidentes de trânsito. 
São aproximadamente 50 mil mortes. 
A Associação de Proteção Veicular da 
América Latina (APVS), com sede em 
Belo Horizonte, está colocando nas 
ruas a Campanha Guerreiros APVS, 
criada pela agência Brasil84.  Inspira-
da em um “Guerreiro”, a campanha 

vai além da representação de quem 
luta por uma causa, ela reflete sobre 
a essência do povo brasileiro, uma 
gente que faz o impossível para vencer 
os desafios. Nesse contexto, o que faz a 
diferença são as escolhas que tomamos 
e as parcerias que fazemos. Afinal, num 
campo de batalha tão importante 
quanto ir ao ataque é preservar suas 
conquistas. Para o desenvolvimento 

da campanha, a agência levou em 
consideração a necessidade de posi-
cionar a associação como aliada de 
seus associados. Eles, em sua maioria, 
são o retrato dessa gente guerreira 
que encara o trânsito para chegar ao 
trabalho, levar os filhos para a escola, 
enfrentar uma jornada tripla para con-
tinuar os estudos e que, para fazer tudo 
isso, precisa do veículo bem protegido.

Faturamento no turismo nacional. 
Uma pesquisa da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 
apontou mais empregos, faturamento e o 
crescimento do turismo brasileiro. Nos pri-
meiros 7 meses do ano, o lucro foi de R$ 136,7 
bilhões, o maior registrado nos últimos 4 
anos. Em um cenário de evolução, o turismo 
faturou R$ 20,4 bilhões em julho e teve um 
saldo positivo de 25 mil empregos gerados 
nos últimos 12 meses. No setor de empregos, 
o bom resultado se deve ao desempenho dos 
segmentos de hospedagem, alimentação, 
cultura e lazer. Todas as regiões do país tive-
ram saldo positivo de empregos, sendo que 
o destaque foi o Sudeste com 12 mil novas 
vagas. (Fonte: ministério do turismo)

o golpe da troca de máquina de cartão. 
Uma das fraudes mais comuns que está 

acontecendo nos bares e restaurantes é a 
troca da máquina de cartão de crédito. E pelo 
fato dos funcionários não tomarem os devi-
dos cuidados, os proprietários acabam ob-
tendo um prejuízo financeiro alto, capaz até 
de encerrar a atividade comercial. Funciona 
da seguinte forma: o golpista vai no estabe-
lecimento, avalia rapidamente a segurança 
da máquina e se possui algum identificador. 
Em seguida, ele troca o equipamento sem 
que ninguém perceba, digita o valor a ser co-
brado e o estabelecimento passa a dar lucros 
aos bandidos. Se você perceber que caiu no 
golpe, comunique imediatamente a empresa 
responsável pela máquina sobre o ocorrido 
para que se faça o bloqueio. Na sequência, 
se dirija a uma delegacia e faça um boletim 
de ocorrência. O alerta serve também para 
os estabelecimentos comerciais de todos os 
segmentos.

c A n A l   A B e r t o

Prefeitura de montes claros
realiza prestação de contas

Em cumprimento ao disposto 
na Lei de Responsabilidade Fiscal, 
servidores da Secretaria de Finan-
ças da Prefeitura de Montes Claros 
foram à Câmara Municipal, no dia 
30 de setembro, para realizar a 
prestação de contas do município 
referente ao 2º quadrimestre de 
2019. Os dados apresentados 
foram contabilizados entre os dias 
1º de janeiro e 30 de agosto.

A prestação de contas mostrou 
que as contas públicas do município 
de Montes Claros continuam sanadas, 
refletindo a política de austeridade 
com os gastos públicos implemen-
tada pela administração municipal.

Nos primeiros 8 meses de 2019, 
de um orçamento anual estimado 
em pouco mais de R$ 1,3 bilhão, 
foi recebido R$ 568.370.506,24. 
Deste total, se deduzida a despesa 
liquidada no período, o município 
apresentou um superávit de R$ 
134.062.667,22.

Atualmente, o Fundo Municipal 
de Investimento (FMI) conta com 
R$ 80.897.037,04 depositados 
em conta, recursos próprios que 
garantem a execução das grandes 
obras estruturantes que estão 
sendo realizadas na cidade.

No período de um ano, com-
preendido entre setembro de 2018 
e agosto de 2019, o percentual 
destinado à folha de pagamento 
dos servidores foi de 46,26% do 
total de recursos, bem abaixo, 
portanto, do limite estabelecido 
por lei, que é de 54%.

Na saúde, foram investidos 
21,05% da arrecadação, percentual 
acima do valor mínimo determinado 

pela Constituição, que é de 15%. Já na 
educação, foram destinados 23,30% 
da arrecadação, sendo que o mínimo 
constitucional é de 25%. Vale lembrar 
que o município tem até o último dia 
do ano para atingir este percentual.

Todos os números referentes 
à prestação de contas já estão 
disponíveis no Portal da Transpa-
rência do município e podem ser 
acessados por qualquer cidadão.
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Projeto de Lei Orçamentária Anual
2020 é apresentado em Ipatinga

A Prefeitura Municipal de Ipa-
tinga, por meio das secretarias de 
Planejamento e Fazenda, apresen-
tou à comunidade, no dia 25, du-
rante audiência pública, o Projeto 
de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 
para 2020. A estimativa da receita 
líquida para o ano de 2020 é de R$ 
1.062.637.

A PLOA é uma proposta de lei 
elaborada pelo Poder Executivo, 
que estabelece as despesas e as 
receitas que serão realizadas no 
próximo ano. O trabalho de cons-
trução do projeto envolveu todas 
as secretarias do Poder Executivo. 

A audiência está assegurada 
na Lei Complementar nº131 de 27 
de maio de 2009 – Lei da Transpa-
rência, que acrescenta dispositivos 
à Lei Complementar nº101 de 4 de 
maio de 2000.

 

Audiência pública

Estiveram presentes na audi-
ência pública os membros e con-
selheiros municipais que represen-
tam entidades comunitárias e seto-
riais, lideranças classistas, agentes 
das administrações públicas e do 
setor privado e a comunidade. 

A apresentação da proposta do 
orçamento municipal foi ministrada 
pelo secretário de Planejamento, 
Ricardo Luiz Figueiredo e pelo ser-
vidor Renato as Silva Ataíde, lotado 
no Departamento de Orçamento.   

Para 2020, está previsto para 
ser investido na área da saúde, en-
tre recursos próprios e vinculados, 
o valor de R$ 249.844.000,00. Já 
na educação, essa quantia é de R$ 
111.704.000,00. Um dos respon-
sáveis por elevar os números do 
orçamento do ano de 2020 são as 
operações de créditos contratadas 
pelo município em 2019.
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AssociAÇão BrAsileirA de JornAlistAs de turismo
seccionAl de minAs gerAis

editAl de convocAÇão - AssemBleiA gerAl

Ficam convocados as senhoras e os senhores associados para uma Assembleia Geral Ordiná-
ria, a realizar-se no dia  29 de outubro de 2019, as 16 horas, em primeira convocação, e 16 hs 30 
min, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na avenida Brasil 1666 , em 
Belo Horizonte, capital de  Minas Gerais.  a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1 -  Alteração da razão social da entidade para ABrAJet-mg - Associação Brasileira de Jor-
nalistas de turismo -minas gerais,  para ficar em consonância com a atual denominação da 
Abrajet nacional

 
2 - Aprovação de novos sócios, com apresentação do respectivo registro profissional na drt-mt

 
3- eleição da diretoria da seccional de minas gerais da Associação Brasileira de Jornalistas 
de turismo (Abrajet).

 
4- Assuntos gerais

sérgio elian moreira
 

Interventor da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo
(Abrajet Nacional) na seccional de Minas Gerais Mail

valdez
maranhão

com a
aniversariante

Jaqueline
oliveira, no

dayrell Hotel,
em BH
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http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13000-pesquisa-da-cnc-aponta-faturamento-recorde-e-gera%C3%A7%C3%A3o-de-empregos-no-turismo-brasileiro.html
https://transparencia.montesclaros.mg.gov.br/
https://transparencia.montesclaros.mg.gov.br/
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sérgio moreirA

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

leíse costa

o seu consórcio multibrasileiro

mesmo com aviso de punição do stJd,
torcidas insistem com cantos homofóbicos

A primeira sinalização oficial de 
combate à homofobia no futebol 
brasileiro tem pouco mais de um 
mês em circulação. Foi apenas em 
19 de agosto deste ano que o Supe-
rior Tribunal de Justiça Desportiva 
do Futebol (STJD) emitiu uma reco-
mendação para que clubes e fede-
rações atuem de forma preventiva 
com campanhas educativas e que 
os árbitros relatem qualquer tipo 
de manifestação preconceituosa 
nos documentos oficiais da parti-
da. Mas, na prática, pouco mudou. 

Os exemplos negativos ainda 
ganham dos positivos. Em setem-
bro, mesmo o Cruzeiro ganhando 
do Vasco de 1x0, no Campeonato 
Brasileiro, a torcida celeste ecoou 
gritos homofóbicos ao ouvir pelo 
sistema de som do Mineirão que o 
Atlético-MG sofreu um gol em outro 
jogo. Reverberou-se pelo estádio: 
“Cachorrada filha da pu**, chupa 
ro** e dá o c*”. Na ocasião, o árbi-
tro Marcelo Aparecido não relatou 
o ocorrido na súmula. Em outro 
momento, a homofobia voltou a 
ser verbalizada, só que pela torcida 
do Atlético contra o próprio time 
durante a partida que desclassi-
ficou o Galo contra o Colón, da 
Argentina, pela semifinal da Copa 
Sul-Americana.

“O futebol é um esporte inven-
tado por homens e para homens. 
E, assim, ele acaba representando 
aquilo que temos na própria socie-
dade: homofobia e machismo. O 
futebol, na medida em que, é in-

ventado pelas classes dominantes, 
acaba trazendo e representando 
os valores dessa classe, tornando-
-se assim um esporte em que a 
homofobia é presente”, analisa 
Silvio Ricardo da Silva, professor 
de Educação Física da UFMG e 
coordenador do Grupo de Estudos 
sobre Futebol e Torcidas (GEFuT).

Para Silva, a coerção ao com-
portamento homofóbico por parte 
do tribunal é importante no pro-
cesso educativo dos torcedores. 
“Na medida em que um clube for 
punido, seja com perda de pontos, 
de campo ou até mesmo ter que 
jogar com o estádio vazio, os 
próprios torcedores vão inibir que 
outros cometam esses atos. A so-
ciedade é muito dúbia em relação 
a isso, mas, hoje, já existe menos 

tolerância com as piadinhas e ati-
tudes homofóbicas que existiam 
tempos atrás”, avalia.

Em agosto, o árbitro Anderson 
Daronco relatou na súmula da 
partida entre Vasco e São Paulo, tam-
bém pelo Campeonato Brasileiro, a 
ocorrência de um grito homofóbico 
praticado pela torcida do time ca-
rioca. O STJD estipulou prazo de 3 
dias para que o clube informasse 

quais procedimentos seriam ado-
tados sobre o episódio. Na semana 
seguinte, o Vasco entrou em campo 
contra o Cruzeiro, no Mineirão, com 
o time segurando uma faixa lem-
brando as torcidas o que Supremo 
Tribunal Federal (STF) decidiu em 
junho ao enquadrar a homofobia 
e a transfobia na Lei do Racismo: 
discriminação devido à orientação 
sexual ou gênero é crime. O racismo 

é um crime inafiançável e imprescri-
tível, segundo o texto constitucional 
e pode ser punido com um a 5 anos 
de prisão e, em alguns casos, multa.

Para o pesquisador, o avanço 
é lento, mas irreversível. “São 
estruturas muito conservadoras. 
Elas resistem até porque se con-
sideram grandes representantes 
desse poder masculinizado de 
homens poderosos do futebol. 
Entendo que é importante que 
haja, principalmente, pelo poder 
público, um posicionamento ou 
campanhas, mesmo que o Brasil 
e o estado tenham governos 
totalmente insensíveis à questão 
e que até reforçam essa mascu-
linidade tóxica. Porém, a mídia, 
a universidade, o poder público 
devem se unir no sentido de tentar 

realizar ações educativas. O posi-
cionamento de algumas torcidas 
organizadas não é o geral. Essa 
mudança acontecerá aos poucos, 
mas nós podemos acelerar esse 
processo”, finalizou.

sem mudança

Sobre a recomendação e me-
didas de conscientização de torce-
dores ou inibição à homofobia, o 
edição do Brasil entrou em contato 
com duas das maiores torcidas dos 
principais times mineiros. 

Por texto enviado, por um 
aplicativo de mensagens ins-
tantâneas, a Máfia Azul infor-
mou que: “Não existe e nem 
pretendemos adotar nenhuma 
medida. Sobre o anúncio (da 
recomendação de medidas pre-
ventivas à homofobia feito pelo 
STJD) também não iremos nos 
pronunciar oficialmente e nem 
conceder (sic) entrevista”. 

Até a publicação desta matéria, 
a Torcida Organizada Galoucura 
(TOG) não havia respondido ao 
contato da reportagem. É válido, 
no entanto, ressaltar que, em 
entrevista ao site Bhaz, Josimar 
Júnior de Souza Barros, presiden-
te da TOG, afirmou que, no que 
dependesse deles, nada mudaria. 
“Estão dando um peso maior para 
uma coisa mínima. Se tiver o canto 
homofóbico ou não, para a gente 
não faz diferença. Sempre acontece 
o canto homofóbico, e, para nós, 
não vai mudar em nada. Os cantos 
vão continuar como sempre foram, 
não vamos parar”, afirmou.

Demissões, brigas e desrespeito! Troca 
de técnicos no Brasil será incompetência?

Quando Charles Miller trouxe o futebol 
para o Brasil não tinha como imaginar que, 
depois de mais de um século, ele passaria a 
ser a paixão dos brasileiros. Estamos falando 
de milhões de torcedores apaixonados com 
seus clubes em todos os cantos do Brasil.

No dia 14 de abril de  1895, na Várzea 
do Carmo, no Brás, em São Paulo, foi 
realizada a primeira partida de futebol do 
Brasil, disputada de forma organizada, entre 
os funcionários da Companhia de Gás de 
São Paulo (Gas Company of São Paulo) e da 
Companhia Ferroviária de São Paulo, com 
o apoio de Miller, que tinha chegado da 
Inglaterra e trouxe na bagagem duas bolas 
usadas, um par de chuteiras, um livro com 
as regras do futebol, uma bomba de encher 
bolas e uniformes usados.

Os anos passaram e foram criados 
centenas de clubes de futebol em todo o 
país, movimentando bilhões de reais por 
ano. Mas, um assunto que vem chamando 
a atenção é o salário dos jogadores: R$ 
100 mil, R$ 200 mil, R$ 300 mil, R$ 400 
mil, R$ 500 mil e até R$ 1 milhão por mês. 
Para piorar a situação, além dos fartos 
salários, tem ocorrido a demissão em massa 
dos técnicos.

A 21ª rodada do Brasileirão serviu para 
aniquilar de vez a falta de união da categoria 
de treinadores no país. Em oito jogos, quatro 
técnicos foram desligados de seus clubes em 
24h. E olha que estamos falando de quatro 
gigantes do futebol nacional: São Paulo, 
Cruzeiro, Fluminense e Fortaleza. Cuca, 
Rogério Ceni, Oswaldo de Oliveira e Zé Ri-
cardo saíram pelo mesmo motivo: péssima 
campanha dos times. Cuca, técnico do São 
Paulo, não suportou a pressão e abandonou 
o barco. Essa foi a terceira vez que o treinador 
desiste de um clube. Antes teve essa atitude 
com Santos e Palmeiras.

Já Rogério Ceni foi “derrubado” pela 
panela de jogadores do Cruzeiro. O clube 
agora deve R$ 2 milhões ao ex-treinador de 
rescisão. Detalhe: ele trabalhou em apenas 
oito jogos. A Raposa deve também para 

os jogadores, talvez esse rabo preso com o 
elenco. A gota d´água foi Dedé chorar na 
coletiva, pois o jogador disse que ele e sua 
família estão sendo atacadas por julgarem 
ele o culpado da saída de Ceni.

Se teve culpa ou não, esse será o ônus 
que o atleta vai ter que carregar por ser 
sincero e “desrespeitar” o comandante. Abel 
Braga, sempre ele, é o nome mais forte para 
comandar a Raposa. Felipão foi o primeiro 
a dizer não. Abel Braga, segunda opção, 
foi anunciado no final da tarde da sexta-
-feira, dia 27.

Zé Ricardo foi punido, porque o Forta-
leza não faz boa campanha e o clube viu 
uma oportunidade de Ceni, ex-treinador 
do time, voltar de “graça”. Prova maior da 
desorganização, falta de regras e respeito.

Oswaldo de Oliveira, além da péssima 
campanha, também perdeu força porque a 
diretoria do Fluminense apostou mais nos 
jogadores do que nele. A falta de respeito 
de Ganso com o treinador, que o chamou 
de “burro pra c...” e foi retrucando com a 
fala “seu vagabundo”, tudo flagrado pelas 
câmeras de TV, é a prova maior da desorga-
nização do clube. O polêmico jogador vai ser 
apenas multado pelo time.

Desde o início da Série A do Brasileirão, 
em abril de 2019, já tivemos 20 trocas entre 
técnicos e interinos. E não se assustem se 
na 22ª rodada (sábado, 28 de setembro) 
e domingo (29) novos treinadores forem 
demitidos. O clima dos vestiários deve ser 
pesado, com a supervaidade dos técnicos, e 
os jogadores “mimados” pelos empresários, 
alguns achando que são Pelé, Tostão, Didi, 
Carlos Alberto Torres, Zico, Reinaldo, entre 
outros craques que marcaram seus nomes 
nos gramados.

E sempre foi assim. O imediatismo 
pela busca de resultados é o pecado capital 
dos nossos amadores dirigentes. Gastam 
uma fortuna por causa dos próprios erros. 
Afundam os clubes em dívidas e tratam os 
torcedores com desrespeito, esse sim é o 
maior patrimônio de uma instituição.

O mais curioso e preocupante dessa 
história insana é que os técnicos reclamam 
desse círculo vicioso, mas quando estão 
desempregados assumem rapidamente a 
função aberta por causa de uma demissão. 
Fernando Diniz foi anunciado no mesmo 
dia da saída de Cuca. Na mesma hora, a 
principal torcida organizada criticou a con-
tratação. O diretor de futebol Raí disse que 
a escolha foi “consenso”. Houve espanto nas 
quatro saídas de técnicos em uma mesma 
rodada, mas essa é a 3ª vez que isso acon-
tece no Brasileirão da era de pontos corridos 
(2003-2019).

Os outros dois momentos de desliga-
mentos em tão pouco tempo aconteceram 
em 2010 e 2015. Em 2010, Silas (Grêmio), 
Estevam Soares (Ceará), Ricardo Silva (Vitó-
ria) e Toninho Cecílio (Prudente) deixaram 
o cargo entre 8 e 9 de agosto. Já em 2015 
quatro treinadores saíram de seus clubes 
entre 16 e 17 de setembro: René Simões, 
no Figueirense, Enderson Moreira, no 
Fluminense, Julinho Camargo, no Goiás e 
Eduardo Baptista, no Sport.

Seria só incompetência dos dirigentes? 
Falta de união dos técnicos? Enfim, assim 
caminha o futebol brasileiro. 20 trocas de 
técnicos e interinos na Série A do Brasileirão: 
Avaí: Geninho > Alberto Valentim; chapeco-
ense: Ney Franco > Emerson Cris (Interino) > 
Marquinhos Santos; cruzeiro: Mano Mene-
zes > Ricardo Resende (Interino) > Rogério 
Ceni > Ricardo Resende (Interino) > Abel 
Braga; Flamengo: Abel Braga > Marcelo 
Salles (Interino) > Jorge Jesus; Fluminen-
se: Fernando Diniz > Marcão (Interino) > 
Oswaldo de Oliveira >; Fortaleza: Rogério 
Ceni > Marconne Montenegro (Interino) 
> Zé Ricardo >; goiás: Claudinei Oliveira 
> Robson Gomes (Interino) > Ney Franco; 
Palmeiras: Felipão > Mano Menezes; 
são Paulo: Cuca > Fernando Diniz; vas-
co: Marcos Valadares (Interino) > Vanderlei 
Luxemburgo. 

Até a publicação desta coluna, mais 
técnicos devem cair, o tempo dirá!
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“O futebol é um esporte
inventado por homens e

para homens. E, assim, ele acaba
representando aquilo que temos

na própria sociedade:
homofobia e machismo”

Após ter de se explicar ao stJd, vasco entrou em campo com faixa lembrando a torcida que homofobia é crime no Brasil
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