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60 milhões de mulheres negrAs são
ignorAdAs Pelo mercAdo Publicitário

Segundo dados da 
P n a d  Co n t í n u a 
- IBGE, no Brasil, 
há 60 milhões de 

mulheres negras, o que 
corresponde a 28% da po-
pulação. Juntas, de acordo 
com levantamento do Ins-
tituto Locomotiva, elas mo-
vimentam R$ 704 bilhões 
por ano e, mesmo diante de 
uma cifra astronômica, são 
esquecidas pelo mercado 
publicitário na hora de es-
trelar campanhas. “Quando 
todos em uma agência são 
homens, brancos e de classe 
média e, do lado de lá, o 
público é feminino e negro, 
as chances do processo in-
teracional da comunicação 
gerar conflitos são gran-
des”, avalia a publicitária 
Barbara Lima, em entre-
vista ao edição do brasil.
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Os sete municípios de maior 
expressão em Minas podem ter 
uma característica em comum na 
próxima eleição: os atuais prefeitos 
estão aptos a concorrer à reeleição. 
Embora alguns deles não queiram 
se manifestar sobre o tema, já há 
uma movimentação intensa nos 
bastidores. Nessa lista, podemos 
encontrar nomes como Alexandre 
Kalil (PSD), Odelmo Leão (PP), Alex 
de Freitas, Antônio Almas (PSDB), 
Humberto Souto (Cidadania), en-
tre outros.

contratações temporárias 
devem diminuir desemprego 

Um levantamento da Fecomércio indica 
que, neste ano, 16,4% dos varejistas mineiros 
almejam contratar pessoas para vagas tem-
porárias. O economista da entidade, Guilher-
me Almeida, acrescenta: “Os empresários 
devem aproveitar essa época para investir em 
novas formas de atrair e cativar os clientes. 
A contratação de temporários é uma opor-
tunidade para agregar valor e personalizar 
a experiência de venda. Em tempos de lojas 
cheias, o atendimento pode ser o diferencial 
para a efetivação de um negócio”.

Apesar da quantidade de mamó-
grafos no Brasil  serem suficientes 
para atender às mulheres da principal 
faixa-etária recomendada, entre 50 e 
69 anos, a má distribuição dos apare-
lhos e a espera prolongada para reali-
zação do exame são empecilhos para 
a prevenção do câncer de mama mais 
eficaz. “Após a mamografia, é preciso 
aguardar o resultado. Caso o exame 
apresente alteração, é necessária uma 
biópsia. Estamos falando de pelo me-
nos 6 meses de espera até começar 
o tratamento”, explica o João Borges, 
presidente da SBM-SP. Essa é a quarta e 
última matéria da série #ésóumaFase, 
realizada pelo edição do brasil, que 
trouxe histórias inspiradoras de mulhe-
res que venceram o câncer de mama.

quenianos batem
marcas históricas 

em maratona

Mineiros aprovam 
Zema e Bolsonaro
De acordo com pesquisa feita pela AMM, 

em parceria com instituto MDA Pesquisa, 
54,5% dos mineiros aprovam o governador 
Romeu Zema (Novo) e 42,7% avaliam bem o 
presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Preços de churrasco para eventos de
fim de ano podem variar até 200%

Segundo análise do site Mercado Mineiro, a variação de preços de um buffet de 
churrasco, na região metropolitana de Belo Horizonte, pode chegar a 200%, enquanto 
que o aluguel de barril de chope oscila em até 86%.

#ésóumaFase

Espera e má divisão de
mamógrafos são desafios na

prevenção do câncer de mama 

Eleição de 2020: atuais prefeitos das maiores
cidades mineiras podem participar da disputa

Administração de odelmo leão,
em uberlândia, tem sido elogiada
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E D I T O R I A L

leíse costa

Ao ignorar consumidoras negras,
publicidade perde mercado bilionário

Apesar de somarem quase 60 milhões de brasileiras, 28% da população, 
segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Pnad Contínua -IBGE), 

apenas 7,4% dos comerciais de televisão são protagonizados por mulheres 
negras. Juntas, elas movimentam, segundo levantamento do Instituto Loco-
motiva, cerca de R$ 704 bilhões por ano no país. Como personagens na TV, 
21% das protagonistas são negras contra 74% brancas. Esse índice representa 
um aumento de 600% na participação da mulher negra, desde o primeiro 
estudo, que já chegou a ser de 1%. Os dados são da pesquisa Todxs, da agência 
Heads. O edição do brasil conversou com Barbara Lima, publicitária focada 
em mídias sociais, marketing digital e comunicação corporativa, sobre a 
disparidade de representatividade no mercado publicitário brasileiro.

“se não me vejo, não compro”
Criado pela empresária Nina Silva, o movimento “Black Money” é des-

crito como um hub de inovação para inserção e autonomia da comunidade 
negra na era digital junto a transformação do ecossistema empreendedor 
negro, com foco em comunicação, educação e geração de negócios pretos. 
“Parte dessa tomada de consciência, do tipo ‘se não me vejo, não compro’, é 
para fazer o dinheiro negro circular entre o povo negro. Da mesma maneira 
que surgem movimentos para compras locais, do pequeno produtor. Essa é 
uma forma de reação política, acredito nisso como uma potência, porque a 
lógica capitalista só muda quando mexe no bolso”, explica Barbara.

A que você atribui esse trata-
mento de invisibilidade do mer-
cado publicitário às mulheres 
negras?

Nunca houve uma abolição de fato. 
O que aconteceu foi a formalidade, mas 
as raízes foram tão profundas que nos 
formaram como sociedade. E se pen-
sarmos que no período escravocrata, os 
negros e os indígenas eram tidos como 
povos sem almas e que, no período 
imperial, a constituição da época dizia 
que negros não tinham direitos, come-
çamos a entender o que hoje chamamos 
de invisibilidade, não só das mulheres 
negras, mas do povo negro como um 
todo. Por um momento, esse povo não 
existia enquanto pessoa com alma, 
depois enquanto cidadão com direitos 
e agora, centenas de anos depois, esse 
cenário começa a mudar. Mas, até isso 
se reverter, visto que o Brasil tem maioria 
negra, é um longo trabalho. 

Também é importante lembrar da 
interseccionalidade, porque a mulher 
negra sofre do que chamamos de múl-
tiplas opressões e isso a coloca em um 
lugar ainda mais oprimido que o do 
homem negro. Por exemplo, a mulher 
negra sofre por ser negra, ser mulher e, 
muitas vezes, por ser pobre. Na questão 
do colorismo também, quanto mais 
retinta é uma mulher, maior a opressão 
sofrida do que as negras de pele clara.

em quais segmentos a mulher 
negra se destaca como uma po-
tencial consumidora, mas não 
é explorada pela publicidade?

Essa pergunta me faz lembrar uma 

frase da Angela Davis: “Quando uma 

mulher negra se movimenta, toda a 

sociedade se movimenta com ela”. 

Isso porque a mulher negra é a base da 

sociedade se levarmos em consideração 

inúmeros fatores. As mulheres negras se 

destacam em todos os mercados, uma 

vez que somos maioria da população. 

É claro que não podemos esquecer do 

processo de escravização e que isso 

delimitou os lugares e os acessos dela. 

Mas, destacaria a atuação da mulher 

negra na hora de empreender. Hoje, a 

gente tem visto um empreendedorismo 

de palco, baseado numa meritocracia, 

mas as negras sempre foram empreen-

dedoras pela necessidade. Quando falo 

do empreendedorismo feminino negro, 

lembro do que o Anderson França, 

criador da Universidade da Correria no 

Rio de Janeiro, diz sobre trabalhar com 

mulheres negras. Enquanto ele está en-

sinando conceitos básicos, elas já fazem 

na prática. A necessidade desse grupo 

de ser empreendedor, desde sempre, fez 

com que ele dominasse esse mercado, 

mas mesmo assim não é visto.

no geral, a representatividade 
da mulher negra avançou ou 
ainda é mínima? 

Com um viés bem positivista da vida, 
acredito que tivemos um avanço, que é 
importante e deve ser celebrado, porém, 
é mínimo. Quando falamos sobre repre-
sentatividade devemos entender a forma 
como ela acontece porque isso importa 
muito. A representatividade não deve 
ser algo final do tipo “tem que colocar a 
mulher negra na publicidade”, essa é a 
materialidade da coisa, mas é importan-
te pensar de que forma ela é retratada. 
Tanto a contratação das empresas, 
quanto a representação dessas mulheres 
na publicidade é feita só para cumprir 
uma espécie de cota? Porque se sim, não 
devemos nem chamar de progredir, mas 
de regresso.  

de que forma essa falta de re-
presentatividade se manifesta 
no mercado publicitário?

Confio na comunicação como um 
processo de interação. Sob essa pers-
pectiva, como publicitária e criadora de 
conteúdo, converso com meu público 
num processo circular e de trocas em 
que construímos esse universo compar-
tilhado que é a sociedade. Acreditando 
nisso e estando no mercado publicitário, 
percebo que com essa falta de repre-
sentatividade, o processo de interação 

não se conclui. Quando todos em uma 
agência são homens, brancos e de classe 
média e, do lado de lá, o público é femi-
nino e negro, as chances desse processo 
interacional da comunicação gerar con-
flitos são grandes. Estamos falando de 
uma falta de vivência, do famoso lugar 
de fala. Claro que o mercado está se 
movendo para mudar isso, mas muito 
mais por uma exigência do público, que 
nunca se viu representado, do que por 
uma benevolência das marcas.

Por onde as empresas precisam 
começar a mudar? 

Entendendo que empresas, produ-
tos, instituições e serviços são feitos por 
pessoas, a mudança começa por elas. 
Nesse sentido, a alteração passa por uma 
revisão de questões sociais brasileiras 
básicas. Uma das que acho mais impor-
tante é o branco se entender como raça, 
assim como o negro. Isso é essencial 
porque a gente para de reproduzir uma 
lógica de que o branco é universal e o 
negro é a variante. Nós temos negros, 
brancos, indígenas, etc. E se entender 
como raça é fundamental para um dis-
curso franco, conversas com pontos de 
vistas racializados, ou seja, quando um 
branco fala, não é em nome da socieda-
de com um todo, é a partir do ponto de 
vista dele. Imagina um processo seletivo 
em que o discurso é “somos todos iguais, 
não vamos falar de raça”, só que quando 
você vai ver o “somos todos iguais” é 
“somos todos brancos”. Quando não há 

como o poder de compra pode 
ser uma ferramenta política 
para comunidade negra?

Entendo e defendo que algumas 
portas só se abrem por dentro. Quando 
falamos de uma população de mu-
lheres negras fazendo R$ 704 bilhões 
circular por ano, estamos falando de 
negras entrando em lugares onde elas 
não estavam antes. Em uma sociedade 
capitalista, o poder de compra é uma 
ponte que coloca a população negra, 
como um todo, dentro de lugares que, 
estando dentro, consegue abrir as por-
tas para os demais.

“O branco precisa se
entender como raça,
assim como o negro;

(...) a gente para
de reproduzir uma

lógica de que o
branco é universal e

o negro é a variante”

um recorte racial é porque o social já está 
dado, e ele é branco. Se racializarmos as 
discussões, jogamos mais limpo. Com 
essa consciência, começamos a mudar.

exaustão do planeta terra

O consumo exacerbado está contribuindo para o esgotamento 
de todas as reservas existentes na Terra. O colapso ocorre 
por muitos motivos, mas, o mau hábito das pessoas que 
compram por impulso, sem qualquer preocupação sobre o 

futuro, piora e muito o cenário. Tanto que, atualmente, a população 
utiliza 30% a mais dos recursos naturais do que a capacidade de 
renovação da Terra.

Informações divulgadas pelo Ministério do Meio Ambiente 
sinalizam: se os padrões de consumo e produção não diminuírem, 
em menos de 50 anos, serão necessários dois planetas Terra para 
atender nossa necessidade de água, energia e alimentos. A ques-
tão é tão importante e urgente que foi criado o dia do Consumo 
Consciente, 15 de outubro.

Uma análise realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
sobre consumo revela um paradoxo. Segundo os dados, 98% dos 
entrevistados consideram importante consumir de forma consciente, 
contudo, apenas 31% deles aderem a hábitos saudáveis na hora de 
comprar. 

As mulheres são as que mais consomem sem pensar. Geralmente, 
elas compram itens de vestuário e acessórios por impulso (23%), 
enquanto que os homens têm o hábito de adquirir eletrônicos (13%). 
É importante conscientizar o cidadão sobre o consumo desenfreado, 
isso ninguém questiona. No entanto, é fundamental analisar essa 
realidade sob outra ótica: essa conta deve ser cobrada também 
das indústrias, muitas delas poluidoras, além de consumirem uma 
grande quantidade de água e energia existentes. 

O tema deve ser debatido exaustivamente por todos que julgam 
ser capazes de contribuir com melhorias. Afinal, quando um órgão 
governamental vem a público e chama a atenção para o consumo 
exacerbado prova que, de fato, são necessárias mudanças e a re-
levância do tema. 

A propósito, não nos esqueçamos de buscar mais informações 
relativas ao assunto e, se preciso for, teremos que reinventar uma 
maneira de viver e conviver em coletividade, buscando estancar esse 
abismo no qual todos sairão perdendo.
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O impeachment é um instituto elaborado 
pelo sistema jurídico-político britânico 
e que se faz presente tanto nos EUA 
quanto no Brasil. Ainda que a origem 

desse instituto esteja atrelada ao sistema político 
parlamentarista, os sistemas presidencialistas 
também contemplam esse recurso. O que ocorre 
é que o custo político mobilizado para a condução 
do processo de impedimento é mais alto e mais 
custoso no modelo presidencialista, se compa-
rado ao modelo parlamentarista. E, sobretudo, 
deve-se medir a importância do sistema partidário 
e o papel da opinião pública, mesmo entre os 
modelos presidenciais.

A indagação que se apresenta para a po-
pulação é: por que no Brasil um processo de 
impedimento deixa cicatrizes mais profundas no 
funcionamento da democracia do que nos EUA? 
Deixando de lado a maior transitividade entre 
primeiros ministros em modelos parlamentares, 
que são trocados com maior facilidade e menor 
custo institucional, o sistema presidencialista 
norte-americano parece recepcionar com maior 
grau de normalidade institucional a abertura e 
condução de um processo de impedimento do 
que o sistema político-presidencial brasileiro para 
o mesmo fenômeno.

Quando são comparadas de forma estrita as 
fases do processo nos EUA e no Brasil, percebe-
-se um rito quase equivalente. Em resumo, o 
processo inicia na “House of Representatives” e, 
caso tenha-se maioria simples, o processo avança 
para o Senado. Nesse meio tempo, o presidente 
é afastado do cargo, o presidente da Suprema 
Corte assume a presidência do Senado e, caso o 
processo seja votado com maioria composta — 
dois terços do total —, o presidente é removido 
do cargo. O mesmo vale para o caso brasileiro, 
com a diferença de que tanto no Congresso, para 

abertura do processo, como no Senado, para o 
fim, deve-se votar com maioria composta.

Nesse sentido, se o sistema político é equi-
valente, assim como o rito processual também o 
é, as respostas devem estar atreladas ao sistema 
partidário e ao perfil da opinião pública.

O caso de impedimento do presidente norte-
-americano inicia com uma acusação feita pelos 
democratas de que Donald Trump teria barga-
nhado com o primeiro ministro da Ucrânia para 
que o mesmo investigue e colete informações 
sobre possíveis ligações entre seu maior rival do 
partido democrata, Joe Biden. A correlação de 
forças atual, que ocorre entre Câmara e Senado, 
contempla maioria das cadeiras controladas pelos 
democratas na Câmara, enquanto no Senado 
maioria republicana. Bem como uma corrida 
eleitoral dentro do partido democrata, disputada 
entre dois candidatos competitivos: Joe Biden e 
Elizabeth Warren. Logo, a configuração de forças 
está limitada a dois partidos, democratas e re-
publicanos, derivada do modelo bipartidário, e a 
disputa eleitoral está limitada a dois candidatos 
democratas e um rival republicano. De modo 
simplificado, as perdas e ganhos em todo esse 
processo devem estar distribuídas entre esses 
cinco atores.

O caso brasileiro de impedimento iniciou com 
uma acusação de crime de responsabilidade à 
presidenta Dilma Roussef (PT), que foi colocada 
para votação pelo presidente da Câmara dos 
Deputados do MDB. Em 2014 o total de parti-
dos políticos no Brasil registrados que tinham 
representantes na Câmara era de 24, sendo que 
o partido no poder era o PT - que contava com 
apoio de outros partidos que compunham a 
base do governo. A votação do impedimento se 
deu com votos favoráveis ao impedimento dos 
partidos: PSDB, PSB, DEM, PRB, SD, PSC, PPS, 

PV; enquanto contrários ao início do processo PT, 
PDT, PCdoB e PSOL.

Enfim, quando comparados o processo nos 
EUA e no Brasil e relacionados ao sistema parti-
dário, em ambos os países, quais considerações 
podem ser feitas: os custos do processo nos EUA 
são mais concentrados em torno dos partidos 
derrotados, bem como, no caso das investigações 
sobre Joe Biden, em um único potencial candidato 
dentro do partido democrata. Isso indicaria um 
potencial fortalecimento de Elizabeth Warren e, 
caso o processo encerre com uma deposição do 
Trump, um fortalecimento de Partido Democrata. 
É um jogo que termina com dois vitoriosos. Já no 
caso brasileiro, o Partido dos Trabalhadores é o 
principal responsabilizado, mas toda o resto da 
coalização de partidos envolvidos recebe efeitos 
difusos do processo.

O que fica em aberto é como a opinião 
pública nacional e internacional interpreta o acon-
tecimento, em especial, em termos de confiança 
nas instituições. Quais sejam: os partidos, o chefe 
do Executivo, o sistema de governo, o poder Judi-
ciário. Se a opinião pública perde a confiança em 
todo o sistema, isso não pode ser derivado apenas 
do processo e corresponde a história política e a 
formação social de cada país. Nenhum sistema 
pode alterar essa herança. De outro lado, se o 
problema de confiança pode ser corrigido por 
soluções institucionais, será o modelo bipartidário 
uma resposta mais adequada, mesmo quando 
os custos diretos de um processo dessa natureza 
ficam concentrados em poucos partidos? No 
final das contas, a resiliência dos partidos é uma 
dimensão deveras importante, seja para evitar 
uma crise de confiança nas instituições, seja para 
produzir novas lideranças dentro dos partidos 
capazes de recuperar a responsividade entre 
cidadão e partido.

o impeachment nos euA e no brasil
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Prefeitos das sete maiores cidades
mineiras podem concorrer à reeleição

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento 
e Gestão, apresentou no dia 11, o orçamento total 
previsto para 2020 e a revisão do Plano Plurianual 
de Ação Governamental - PPAG 2018-2021 para 
o período 2020-2021, durante audiência pública 
realizada na Câmara Municipal. 

“A previsão da receita e da despesa para 2020 
é da ordem de R$ 13,7 bilhões, 6% a mais do que o 
previsto no orçamento de 2019. A maior fonte de 
arrecadação do município será decorrente da Receita 
Ordinária do Tesouro, que chegará a R$ 8,3 bilhões, 
proveniente, principalmente, de impostos, taxas e das 
transferências constitucionais da União e do Estado”, 
explicou o secretário Adjunto de Planejamento, Or-
çamento e Gestão e subsecretário de Modernização 
da Gestão, Jean Mattos. 

Jean destacou que as maiores fatias do orçamen-
to serão destinadas para a saúde, R$ 4,5 bilhões, e 

para educação, R$ 2,1 bilhões. Cerca de R$ 1,3 bilhão 
será direcionado para obras nas áreas de urbanização 
de vilas e aglomerados, saneamento/drenagem e 
manutenção da cidade por meio de recursos prove-
nientes de operações de crédito (empréstimo), sendo 
que parte desse valor já está contratado e a outra 
está em processo de contratação, mas precisa constar 
legalmente no orçamento para sua efetivação. Cerca 
de R$ 1,4 bilhão (mais de 10% de todo o orçamento) 
deverá ser gasto para o pagamento de aposentados e 
pensionistas do município, montante que contribuirá 
para o crescimento de 8% da despesa com pessoal e 
encargos, em relação a 2019.

“Nossa projeção para os 2 anos seguintes é a de 
prosseguir com importantes entregas para a cidade 
para melhorar a vida das pessoas. E prosseguimos com 
nosso compromisso para que essas políticas públicas 
estejam alinhadas ao equilíbrio fiscal e à sustentabilida-
de financeira do município em longo prazo”, pontuou.

Nas sete maiores cidades mineiras, os 
atuais prefeitos estão habilitados a 
disputar à reeleição. Alguns estão 
confiantes e revelam disposição para 

serem avaliados, mais uma vez, pelos eleitores 
no próximo ano, já outros não se posicionam de 
maneira tão contundente sobre o tema, como 
é o caso do prefeito de Betim, Vittorio Medioli 
(PHS). Por enquanto, ele não debate o assunto, 
mas não se furta em ouvir as demandas relati-
vas às políticas estadual e nacional. 

maiores municípios

Os maiores municípios do estado, prova-
velmente, continuarão sendo dirigidos pelos 
atuais mandatários. Este pode ser o caso de 

Belo Horizonte. O atual prefeito Alexandre 
Kalil (PSD) nutre de boa popularidade e, se o 
pleito fosse em outubro, estaria reeleito com 
facilidade. Pelo menos é o que revelam as 
pesquisas que circulam de maneira restrita 
nos bastidores da política da capital.

Uberlândia é habitada por 691 mil pes-
soas e se credencia como um município no 
qual o segundo turno é obrigatório. A cidade 
é administrada por Odelmo Leão (PP), em-
presário de sucesso e que se gaba de nunca 
ter perdido uma eleição. Ele já foi presidente 
da Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado de Minas Gerais (Faemg), do Sindicato 
Rural de Uberlândia, secretário de Estado 
da Agricultura, deputado federal por várias 
legislaturas e, agora, prefeito.

De acordo com dados do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-MG), Contagem é o terceiro 
maior colégio eleitoral mineiro. O atual pre-
feito Alex de Freitas, assim como Medioli, não 
discute às eleições municipais. Independente 
disso, ele tem feito o dever de casa, já que en-
tregou um robusto pacote de obras este ano 
e têm muitas outras delineadas para 2020.

Sempre que é indagado sobre uma possí-
vel reeleição, o tucano Antônio Almas, de Juiz 
de Fora, responde de pronto: “O grupo políti-
co ao qual pertenço é quem vai me ajudar a 
definir os passos nesta direção. Vamos deixar 
os fatos acontecerem no próximo ano”. Mas, 
não se enganem, a sucessão na Manchester 
Mineira promete muitas emoções. 

No poder, em substituição a Bruno Siquei-
ra (MDB), ele vem se destacando como um 
administrador centrado e que mantém os 
compromissos financeiros em dia, mesmo 
diante da crise econômica. 

A Prefeitura de Montes Claros, sempre em 
destaque pelo seu endividamento histórico, 
está agora com cerca de R$ 200 milhões em 
caixa para realizar obras de melhorias no mu-
nicípio. Ou seja, se for do interesse do prefeito 
Humberto Souto (Cidadania) caminhar para a 
reeleição, certamente, a vitória é quase certa. 
Por lá, a situação parece tão definida que 
Souto não tem um adversário competitivo no 
momento.  

Nos meandros políticos ninguém confirma 
a intenção do ex-prefeito Sebastião Quintão 
(MDB) em se candidatar a Prefeitura de Ipa-
tinga, como foi propalado até o meio do ano. 
Desse modo, o caminho fica livre para uma pos-
sível candidatura à reeleição do atual prefeito 
Nardyello Rocha (MDB).

nardyello rocha deverá ser candidato
à reeleição em ipatinga

Alex de Freitas tem realizado
obras em contagem
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Pesquisa mostra que 54,5% dos mineiros
aprovam o governador Romeu Zema

 

Na semana passada, a Associação Minei-
ra de Municípios (AMM), em parceria 
com instituto MDA Pesquisa, lançou a 
primeira “Pesquisa Estadual para Ava-

liação de Interesses do Estado e dos Municípios”. 
De acordo com o estudo, 54,5% dos mineiros 
aprovam o governador Romeu Zema (Novo).

Para chegar a esse resultado, a coleta dos 
dados foi feita por telefone e entre os dias 23 a 
27 de setembro ouviu 1.500 pessoas que moram 
em todas as regiões do estado sobre vários temas, 
como a percepção em relação ao governo estadu-
al, ao presidente da República Jair Bolsonaro (PSL), 
a opinião sobre a possível privatização da Cemig e 
da Copasa, entre outros. A margem de erro é de 
2,5 pontos percentuais com 95% de confiança. 

 Em relação ao governo mineiro, 36,4% dos 
entrevistados avaliam que Minas Gerais está no 
caminho certo; 33,1% consideram o contrário; 26,8% 
afirmam que está parcialmente na direção certa e 
3,7% não responderam. Além disso, 36,5% acham 
que é bom ou ótimo contra 17,8% que qualificam 
como ruim ou péssimo. “Ainda estamos vivendo um 
momento de novidade, mas uma aprovação positiva 
não é muito difícil, pois pegar o estado do jeito que 
pegou e equilibrar as contas traz uma boa percepção. 
E é isso que está acontecendo. Há uma forma séria 
de cumprir e administrar a máquina pública que o 
Zema está implantando”, diz o presidente da AMM e 
prefeito de Moema, Julvan Lacerda (MDB). 

Porém, Lacerda reitera que esse cenário posi-
tivo pode mudar dependendo da forma como o 
governador irá se portar em relação aos próximos 
desafios. “Há um grande número de pessoas que 
consideram a administração estadual como re-
gular e elas podem mudar de posição a qualquer 
momento”. 

Privatizações 
A privatização da Cemig e Copasa é um dos 

temas sempre abordados por Zema, tanto durante a 
campanha eleitoral quanto após o pleito, porém isso 
não agrada os mineiros. Ainda segundo os dados da 
MDA Pesquisa, 47,7% são contra passar a companhia 
de energia para a iniciativa privada e 45,9% tem o 
mesmo posicionamento em relação à Copasa. 

Além de promessa de campanha, a privati-
zação dessas empresas é parte fundamental do 
Plano de Recuperação Fiscal anunciado pelo gover-
nador na primeira semana deste mês. Entretanto, 
o governo deve enviar o pedido de autorização 
para a desestatização apenas em 2020. “Zema 
chegou para mostrar uma bandeira liberal e tem 
que fazer esse trabalho de privatização. Ele já 
mandou para a Assembleia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais (ALMG) um projeto para entregar 
para a iniciativa privada a Companhia de Desen-
volvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), 
uma empresa menos conhecida e com clamor 
popular menor. Caso seja aprovado, servirá como 
base para o futuro”, avalia Lacerda.  

Os resultados da pesquisa são preocupantes 
para o governo estadual, pois, atualmente, a Cons-
tituição Estadual exige que seja feito um referendo 
popular para que as pessoas possam aprovar ou 
não a venda das duas estatais. Entretanto, o go-
verno deve enviar, também no próximo ano, uma 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para 
retirar a exigência do referendo popular.

Avaliação presidencial
A pesquisa também perguntou sobre o atual 

presidente da República, Jair Bolsonaro, e ele é 
aprovado por grande parte dos mineiros (49,5%) 
e desaprovado por 42,7%. O diretor-executivo da 
MDA Pesquisa, Marcelo Souza, disse que esses 
números refletem o quanto há ainda uma po-
larização no que diz respeito ao presidente. “Em 
uma das perguntas, 25,4% avaliam o governo 
Bolsonaro como regular e, em outra questão, há 
uma migração de pessoas para desaprovar ou 
aprovar, porém, ao contrário do que aconteceu 
com Zema, para o presidente, a maioria desses 
mineiros o desaprovam”, finaliza.

Prefeitura de belo horizonte estima
orçamento de r$ 13,7 bi para 2020

dados foram apresentados durante reunião realizada em bh
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trio parada dura
Embora tenha sido eleito pelo partido Novo, o governador 

romeu Zema, tem, ao longo dos 10 meses de governo, contado 
com o apoio de três nomes no âmbito da Assembleia: o líder do 
governo, luiz humberto carneiro (PSDB), gustavo valadares 
(PSDB) e roberto Andrade (PSB).

cena única – Falta experiência aos três parlamentares 
do Partido Novo para ajudar Zema nesta fase crítica de crise 
financeira. Mas, lá na frente, eles irão aprender.

ganância financeira
“Estamos vivendo em um país onde a arrecadação de im-

postos tem servido para pagar as dívidas externas e internas. 
E vejam bem: do total de tributos recebidos, 75% fica com o 
governo federal. Isso está errado. Neste sentido, um dia, ainda 
haverá mudanças para que ocorra uma distribuição do bolo 
de forma mais justa entre os entes federados”. Opinião do 
professor de direito da UFMG, onofre Alves batista.

sem deflação 
A jornalista, especializada em economia, Juliana rosa usou 

as redes sociais e disse: “Com a experiência em informações de 
que disponho, posso afirmar que dificilmente haverá deflação 
permanente no Brasil. Isso seria fazer a economia andar para 
trás, de modo que uma inflação abaixo de zero, neste início de 
mês, foi um caso isolado. Não temos tradição neste sentido”, 
comentou. 

Partido de aluguel
Ao fazer um comentário no programa “Conversa de Re-

dação”, da Rádio Itatiaia, o jornalista Júnior moreira, sem 
meias-palavras, disse: “Todo mundo sabe que pelas ações 
passadas e recentes, o PSL se tornou um partido de aluguel”. 
Pegou pesado!

crise do Psl
Na avaliação do jornalista gerson camarotti, a crise do 

PSL foi criada pelo presidente Jair bolsonaro com o propósito 
de se manter na mídia e, por outro lado, desbancar um grupo 
de políticos muito próximo ao deputado e presidente da sigla, 
luciano bivar. 

Partido deteriorado
“Quem assiste à briga para saber quem controla o PSL tem a 

certeza de que o partido do presidente da República entrou em 
declínio. Ao que tudo indica começa agora sua completa dete-
rioração’. Opinião do cientista político sérgio Furtado. Será?

Futuro de Adalclever 
Quando a imprensa tomou conhecimento do afastamento 

do ex-presidente da Assembleia Adalclever lopes (MDB), da 
Secretaria de Governo, muitos foram os comentários. Uns indi-
cam que lopes saiu por divergência com o prefeito Alexandre 
Kalil (PSD). Outros palpitam que ele será o candidato a vice. 
No entanto, é quase certo que lopes irá mesmo presidir o Ins-
tituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais 
(IPLEMG), que cuida de administrar uma pequena fortuna dos 
ex-parlamentares. 

comentário único – A instituição é presidida, há anos, 
pelo ex-deputado gerardo renault, que está com a saúde 
completamente debilitada.

Adalclever e Patrus
Nos bastidores da Assembleia comenta-se que o atual 

presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus (PV), copia o 
ex-presidente Adalclever lopes (MDB) em muitas coisas, inclusive 
na mania de evitar contato com o público, despachando sempre 
no gabinete reservado que fica no prédio anexo à sede. Possivel-
mente, a tática é para evitar contatos indesejados.

https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/contas-publicas/plano-plurianual-ppag/ppag-2018-2021
https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/contas-publicas/plano-plurianual-ppag/ppag-2018-2021
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

Presidente dA FederAção dAs indústriAs do
estAdo de minAs gerAis (sistemA Fiemg)

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Por minas!
De acordo com a proposta de orçamento para 

2020, encaminhada à Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), o governo do Estado come-
çará o ano devendo R$ 13,3 bilhões: as receitas 
previstas chegam a R$ 103,5 bilhões e as despesas 
atingem R$ 116,8 bi. Esse é o cenário se nada for 
feito em regime de “urgência urgentíssima” para 
reverter a situação de absoluto desequilíbrio fiscal 
acumulado ao longo de anos e décadas. Como 
não existe milagre ou mágica em economia, uma 
continha básica de aritmética, de somar e diminuir, 
mostra que vai faltar dinheiro. Muito dinheiro.

As consequências são previsíveis e sinalizam 
o agravamento e a continuidade do cenário 
atual: atraso e parcelamento no pagamento 
dos servidores públicos (incluindo o 13º salário), 
atraso no repasse a 853 municípios mineiros e 
menos dinheiro – muito menos – para financiar 
programas e projetos nas áreas de serviços essen-
ciais demandados pela população, como saúde, 
educação e segurança pública. Também serão frus-
trados planos de médio e longo prazo elaborados 
pelo governo para promover o desenvolvimento 
econômico e social de Minas.

Um exemplo: neste momento, o governo do 
Estado trabalha com a meta de atrair R$ 150 bi-
lhões em novos projetos no campo da economia e 
da indústria, com a possibilidade firme de geração 
de 600 mil empregos. Se o quadro de desequilíbrio 
e incertezas não for revertido, esse projeto se invia-
bilizará: investidores buscam sempre ambientes 

nos quais predominam a estabilidade fiscal e a 
segurança jurídica. A ausência dessas variáveis 
leva ao caos e afugenta empreendedores que, em 
outras circunstâncias, viriam para Minas Gerais.

O governador Romeu Zema (Novo) foi eleito 
para fazer grandes mudanças, devolvendo ao 
estado a importância que sempre teve na política 
e a dignidade de que sempre desfrutou no cenário 
nacional. E Minas não pode mais esperar. Se o 
orçamento do próximo ano já indica dificuldades, 
no médio e longo prazo as perspectivas são ainda 
mais graves e preocupantes. O déficit previsto para 
2020 é de R$ 13,3 bilhões – as finanças do governo 
estadual registram uma dívida herdada do governo 
anterior da ordem de R$ 35 bi e uma dívida acu-
mulada de R$ 116 bi. Se nada for feito, chegaremos 
ao final do atual governo com uma despesa de R$ 
230 bi. É a insolvência plena, quase irreversível.

A solução visível no horizonte, muito provavel-
mente a única possível, é a adesão ao Plano de 
Recuperação Fiscal, criado pelo governo federal 
justamente para apoiar unidades federativas – os 
estados – em situação de quase falência. Não é 
obrigatório. Trata-se de um plano por adesão, que 
somente será aceita pelo governo federal se o estado 
interessado preencher três pré-requisitos que ates-
tem a precariedade extrema de sua situação fiscal: 
grau de endividamento, nível dos gastos com pesso-
al (ativo e inativo) à luz da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e situação de caixa do Tesouro Estadual. Minas 
Gerais, lamentavelmente, preenche os três itens.

Vale dizer: se pudéssemos zerar as dívidas e 
reiniciar as atividades do governo estadual ago-
ra, em outubro de 2019, sem uma reestruturação 
das contas, dentro de um ano Minas Gerais já 
estaria, novamente, em situação de dificuldade 
de caixa. Grandes mudanças precisam ser feitas, 
e os parlamentares e o povo mineiro precisam 
estar unidos para promovê-las o mais rapida-
mente possível.

O Plano de Recuperação Fiscal prevê, justa-
mente, essas mudanças. São ações estruturantes 
e que, ao final, devolverão ao estado condições 
para retomar os trilhos de crescimento econômico 
forte e sustentado, de avanços sociais em áreas 
fundamentais para a população. São, igualmente, 
ações que propiciarão a retomada da produção 
e, com ela, a retomada da criação de empregos, 
imprescindível em um país com mais de 12 milhões 
de desempregados – parte expressiva deles em 
Minas Gerais.

A população precisa entender a necessidade 
inarredável de medidas cruciais, como a privatiza-
ção de empresas estatais e a reforma da previdên-
cia no âmbito do Estado, similar à que foi aprovada 
pelos deputados federais e agora tramita no 
Senado. Não são decisões simples, mas sabemos 
que os parlamentares mineiros estão preparados 
para conduzi-las. Confiamos que, ao votá-las, no 
plenário da Assembleia Legislativa, nossos 77 de-
putados estaduais saberão fazer, de forma madura, 
as escolhas certas para Minas Gerais.

“A solução visível no horizonte, muito provavelmente a única possível, é a adesão ao Plano de Recuperação Fiscal (...)”

16,4% dos empresários mineiros
planejam contratar temporários

De acordo com dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de 
desocupados vem caindo, mas o país ainda 
soma 12,6 milhões de pessoas buscando 

um emprego. E como forma de alívio a esse cenário, 
para atender ao aumento sazonal das vendas nesses 
últimos meses do ano, muitas empresas oferecem 
vagas de trabalho temporário. Segundo aponta 
uma pesquisa da Fecomércio MG, 16,4% do comércio 
varejista mineiro planeja contratar funcionários por 
tempo determinado nesse período.

Na visão do economista-chefe da Fecomércio 
MG, Guilherme Almeida, a criação de novos postos 
de trabalho contribui para alavancar as vendas no 
setor varejista. “Os empresários devem aproveitar 
essa época para investir em novas formas de atrair 
e cativar os clientes. A contratação de temporários é 
uma boa oportunidade para agregar valor e perso-
nalizar a experiência de venda. Em tempos de lojas 
cheias, o atendimento pode ser o diferencial para a 
efetivação de um negócio”, explica.

O levantamento mostrou quais são os segmentos 
que terão mais admissões. No topo da lista aparece 
o ramo de tecidos, vestuário e calçados (35,5%), se-
guido por artigos de uso pessoal e doméstico (26,1%) 
e móveis e eletrodomésticos (21,7%). Entre as vagas 
que serão abertas, a maior parte são para a função 
de vendedor (58,6%) e operadores de caixa (13,8%).

Funções com mais ofertas de vagas

vendedores 58,6%

operadores de caixa 13,8%

estoquistas/repositores 8,0%

Fiscais de loja 5,7%

balconista 3,4%

outros 3,4%

Assistente de loja 2,3%

repositor 2,3%

Atendente 2,3%

Quem consegue uma vaga de trabalho tempo-
rário almeja a efetivação. Nesse aspecto, a pesquisa 
traz dados positivos e revela que a perspectiva de 
contratação é alta para 28,1% das empresas, enquanto 
que para 3,1%, a chance de fazer parte do quadro de 
funcionários fixos é muito alta. Caso aconteçam, as 
efetivações serão nos meses de dezembro de 2019 e 
janeiro de 2020.

Depois de passar meses tentando alguma vaga 
de emprego, Fábio Souza foi chamado para um 
trabalho temporário. “Mandei meu currículo para 
várias empresas e estabelecimentos, mas nunca era 
chamado. Passei perto de uma loja de calçados e 
tinha uma placa dizendo que estavam precisando 
de vendedor. A admissão foi quase que imediata e 
comecei a trabalhar no dia seguinte. Meu contrato 
acaba em janeiro e tenho feito o meu melhor para 
conseguir ser efetivado”, garante.

Quem também já passou pelo contrato tempo-
rário e, atualmente, é funcionária efetiva de uma 
papelaria é a operadora de caixa Talita Oliveira. “Con-
segui o emprego na época de aumento nas vendas de 
material escolar por conta da volta às aulas. A empresa 
estava com três vagas abertas e fui uma das escolhidas. 
Quando o período determinado passou decidiram me 
efetivar. Fiquei feliz demais. Acredito que o segredo 
é mostrar interesse pelo emprego, buscar sempre 
aprender algo novo e desempenhar outras funções”.

cenário nacional
Dados recentes apurados pela Confederação Na-

cional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 
estimam a admissão de 91 mil trabalhadores neste 
fim de ano. Desse total, Minas Gerais deve concentrar 
a oferta de 10 mil vagas. O levantamento também 
revela que 8 em cada 10 vagas ofertadas deverão ser 
preenchidas por vendedores, operadores de caixa e 
pessoal de almoxarifado.

“A inflação baixa, os juros básicos no piso his-
tórico, os prazos mais amplos para a quitação de 
financiamentos e, principalmente, a liberação de 
recursos extraordinários para o consumo, como os 
saques no FGTS e no PIS/Pasep, contribuem para a 
retomada parcial do nível de atividade do setor”, disse 
em nota José Roberto Tadros, presidente da CNC.

direitos do temporário?
O contrato de trabalho temporário é aquele 

em que o trabalhador é admitido para atender à 
necessidade de substituição provisória de algum em-
pregado ou em razão de demanda complementar de 
serviços. É regulado pela Lei 6.019/74, com alterações 
legislativas pela 13.429/17 e pelo Decreto 10.060/19. 
As empresas podem contratar temporários por um 
período de 180 dias, podendo ser prorrogado por 
mais 3 meses. Depois desse prazo, o trabalhador só 
poderá ser contratado novamente como temporário 
90 dias após o término do contrato.

O trabalhador terá registro na carteira de traba-
lho, na condição de temporário e recolherá Imposto 
de Renda e INSS. O empregado também tem direito 
a receber FGTS. Ele tem os mesmos benefícios 
dos demais empregados, como o pagamento de 
horas extras, adicional noturno, descanso semanal 
remunerado e 13º salário, proporcionais ao período 
trabalhado. É importante lembrar que o temporário 
não goza de férias, uma vez que não chega a atingir 
um ano de trabalho.
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maioria das vagas será distribuída entre as funções de vendedor e operador de caixa
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Fim do Psl?
Com experiência de duas décadas na cobertura política 

nacional, a jornalista natuza nery afirmou: “Eu pago para ver 
o PSL sobreviver sem o apoio ou o interesse do presidente bol-
sonaro. É claro que o partido vai esfacelar, óbvio”, sentenciou. 

educação priorizada
Sobre a decisão do governo estadual em acabar com a 

educação de tempo integral, o assunto mereceu a censura do 
deputado roberto Andrade, vice-líder do governo. “Mesmo 
que paulatinamente a situação volta ao passado na época 
das escolas em tempo integral”, comemora o parlamentar. 

Juros bancários
“O Brasil assiste à luta do governo federal para fazer a 

economia nacional voltar a crescer. E, para colaborar com essa 
realidade, só falta a boa vontade dos grandes bancos. Eles de-
veriam baixar os juros e, assim, tudo ficaria mais fácil”. Opinião 
do empresário e ex-deputado de São Paulo, emerson Kapaz. 

Falta infraestrutura
“O projeto de lei enviado pelo Palácio do Planalto ao Con-

gresso Nacional, estabelecendo normas para o Orçamento 
Geral da União, prevê um irrisório investimento em infraestru-
tura. Assim, fica difícil alavancar o crescimento do país”, diz a 
jornalista thais heredia. 

direto de brasília
Nos corredores da Câmara dos Deputados, mais precisa-

mente na sala de imprensa da Casa, o comentário indica que 
os filhos de bolsonaro estão brigando para sair do partido 
como se fossem decisões deles. Mas, na verdade, foi tudo 
combinado com o seu pai.

redes sociais
Palestrante brasileiro de marketing político, o jornalista e 

consultor Fred Perillo, disse, em entrevista à TV Assembleia, 
que as redes sociais serão importantíssimas nas eleições do 
próximo ano, mas que só a comunicação virtual não resolve. 
“Os candidatos precisam ter conteúdo. Senão, o resultado nas 
urnas será uma catástrofe”. 

Amazônia polêmica 
Relativamente à polêmica envolvendo a degradação da 

Amazônia, em um debate na TV Cultura, o cientista leonardo 
sakamoto enfatizou que a deterioração da região trará sérios 
problemas para todo o Brasil, inclusive para o agronegócio 
de São Paulo. 

diplomacia ineficiente
“Todo país que se prese tem diplomacia eficiente e com 

desenvoltura mundial. No momento, a nossa está muito fraca. 
Tanto que o Brasil tem sido sistematicamente derrotado em as-
suntos internacionais. Isso precisa mudar” avalia o economista 
e consultor econômico laura carvalho.
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Enquanto o país amarga uma 
crise, a Jequitinhonha Alimentos, 
especializada na produção de café 
e em produtos matinais regionais 
do interior de Minas Gerais, segue 
confiante na economia e em ritmo 
crescente de negócios. A empresa 
já figura entre as 65 maiores indús-
trias de café do país no ranking da 
Associação Brasileira da Indústria 
de Café (ABIC) e está apostando 
na diversificação do mix com lan-
çamento de novos produtos com 
marca própria. 

Com a diversificação dos pro-
dutos, o empresário Luiz Carlos 
Moreira Barbosa, diretor-fundador 
da Jequitinhonha Alimentos, des-
taca que a empresa está em um 
ritmo crescente de inovação, pois o 
mercado tem potencial e interesse 
em novos produtos. “A projeção de 
incremento é de até 300% nas ven-
das dos produtos de marca própria 
para 2020 com os lançamentos e 

ampliação da linha de produtos”. 
A Jequitinhonha Alimentos 

apresenta outros dois lançamen-
tos de marca própria: o composto 
lácteo Jequitilac, 400g, produto 
que vem crescendo no mercado, 
por ser mais acessível e a linha de 
azeitonas Jequitinhonha, em em-
balagem pouch de 300g, nas 
versões recheada, fatiada, com ou 
sem caroço, uma aposta em um 
produto que não faz parte da linha 
de matinais, abrindo ainda mais 
o leque de perspectivas. Desde 
2018, a aposta da empresa é na 
diversificação da linha de produ-
tos matinais que já conta com 18 
produtos diferentes.  

A empresa irá inaugurar no 
próximo ano a nova unidade da 
fábrica na região rural de Capeli-
nha, com capacidade de produção 
três vezes maior do que atual e 
com área construída de 4 mil m² 
em um terreno 10 mil m². A nova 

instalação chega com maquinário 
moderno e totalmente automa-
tizado. Os investimentos com a 
nova fábrica, previstos em 2018, 
já foram concretizados em 50% do 
escopo, totalizando R$ 5 milhões e 
se soma com os investimentos de 
diversificação da linha. 

A indústria cafeeira criada na 
cidade de Capelinha, no Vale do 
Jequitinhonha, é uma das princi-
pais marcas de café que atuam 
de forma regionalizada e tem 
público fiel. Para se ter uma ideia, 
a empresa cresceu 15% em 2018 
e vem mantendo este crescimento 
em 2019. O carro chefe da em-
presa são as três marcas de café 
produzidas nas categorias: Café 
Jequitinhonha, Café Sicafé, Café 
Forte Serra Lima, produtos que 
possuem a mais alta qualidade 
e sabor único no mercado e que 
representam até 80% do fatura-
mento da empresa.

Confraternização de fim de ano com
churrasco pode variar em até 200%

Barril de chope também foi avaliado e pode oscilar até 86%

As confraternizações de fim de ano já 
batem à porta e a pior opção é sempre 
deixar para última hora. Quem tem a 
intenção de contratar o serviço de buffet de 
churrasco e distribuidora de chope (barril) 
para reunir grupo de amigos, familiares 
ou empresas já pode começar a se orga-
nizar. Pesquisa realizada pelo site Mercado 
Mineiro, entre os dias 08 e 10 de outubro, 
que consultou 63 fornecedores do serviço 
em Belo Horizonte e região metropolitana, 
mostra que a variação dos preços do buffet 
de churrasco pode chegar a 200% e o alu-
guel de barril de chope varia em até 86%. 

No caso do churrasco, os preços vão 
de R$ 45,00 até R$ 135,00 por pessoa, a 
média do valor praticado é de R$ 66,92. A 
diversidade do menu e a equipe disponibili-
zada variam de acordo com cada empresa. 
Mas, no geral, em média, uma festa con-
tratada tem duração de 06h, com escolha 
de até 8 opções de carnes e 3 alternativas 
de entradas. Como acompanhamentos, os 
clientes podem escolher entre porções de 
arroz, farofa ou salada. Vinagrete, batata 
frita e sobremesa já estão inclusos. Todas 
as opções incluem refrigerantes e água 
mineral, de acordo com a quantidade de 
pessoas. Bebidas alcoólicas, na maior parte 
dos casos, são cobradas à parte. 

Para o coordenador do Mercado 
Mineiro, Feliciano Abreu, é necessário 
que o cliente pesquise separadamente 
uma referência da opção que mais agra-

dar. “É importante observar a variação 
tanto do preço por pessoa quanto da 
eventual qualidade, porque, como é 
um serviço, não tem padrão. O mais 
relevante é ter a noção dos valores de 
diversos fornecedores, como apon-
tado na pesquisa, mas, ao mesmo 
tempo, procurar por uma referência”.

cerveja, pode sair por R$ 390 até R$ 725, 
com uma variação de 86%. “Tem pilsen 
premiado, Brahma, Kaiser, Skol e novas 
empresas que estão entrando nesse mer-
cado. Não tem como falar que um é o me-
lhor porque isso é pessoal. Às vezes, o que 
é melhor para um, para mim não é, talvez 
eu até goste do mais barato. O importante 
da pesquisa é ser um norte”, explica 
Abreu. As taxas de entregas e o aluguel 
da chopeira precisam ser negociados. 

Mas nem só de pesquisa é realizada 
uma festa de sucesso, planejamento é 
fundamental. “Todos os fornecedores con-
sultados avisaram que, dependendo da 
data, já não há mais agenda. Justamente, 
porque todo mundo quer a uma semana 
do Natal”. Segundo Abreu, o que tende a 
acontecer é que, para atender a demanda 
de última hora, as empresas aumentam 
o tamanho da equipe. “Eles contratam 
mais garçons e prestadores de serviços e 
a qualidade pode cair”, diz.

Planejamento é a palavra de ordem 
para engenheira química Fabiana Olivei-
ra, 31, e sua turma de amigas. Experiente 
na organização de suas festas de fim de 
ano, ela também aconselha a contratar 
tudo com antecedência. “É uma tradi-
ção, a gente sempre se reúne, então, 
como é certo, já tenho vários contatos 
de fornecedores confiáveis”. Apesar da  
churrasqueira ficar por conta das próprias 
amigas, o chope é comprado. “A gente 
gosta do artesanal e é preciso consultar 
bastante, porque, além do pilsen, existe 
uma infinidade de opções”, conta.

os preços vão de
r$ 45,00 até r$ 135,00

por pessoa, a média
do valor praticado

é de r$ 66,92

Em relação ao ano passado, o mesmo 
serviço de buffet sofreu um aumento de 
6,76%. Em 2018, o valor médio era de 
R$ 62,68, aumentando para R$ 66,92. 
“É um acréscimo considerável, mas 
é importante lembrar que o produto 
básico é a carne bovina, que foi a que 
mais subiu. A elevação do carvão, por 
exemplo, é irrisória porque a quantidade 
gasta não é a mesma de uma picanha”, 
diz o coordenador. Abreu também alerta 
para que a estrutura não seja esquecida. 
“É importante perguntar a quantidade 
de garçons para o tanto de pessoas, aju-
dantes e até sobre os utensílios usados 
(talheres, pratos e copos)”.

Já o barril de 30 litros de chope pilsen 
de marcas variadas pode custar de R$ 280 
a R$ 495, com uma variação de 76%. 
O barril de 50 litros, do mesmo tipo de 

leíse costa
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indústria do interior de
minas gerais figura entre as
65 maiores de café do brasil

diretor e fundador da Jequitinhonha Alimentos, luiz carlos moreira barbosa
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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

evento

o advogado Kelly Anderson de oliveira; o prefeito odelmo leão (PP); a 
presidente da oAb de uberlândia, Ângela botelho; e o presidente da co-
missão de direito do Agronegócio da oAb minas gerais, manoel mário de 
souza barros; no maior evento de sucessão rural do Agronegócio do brasil
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críticA de noel rosA - O compositor carioca Noel Rosa é sempre 
lembrado, porque os versos de suas músicas são atualíssimos, como é o 
caso da letra de “Não tem tradução”. Outro dia, folheando a revista Dinheiro, 
editada pela mesma editora da IstoÉ, me deparei com uma série de textos 
jornalísticos recheados de palavras em inglês, como se todo leitor tivesse a 
obrigação de saber o idioma norte-americano. Nos noticiários de econo-
mia também acontece isso e diretores passaram a ser chamados de CEO. 
Infelizmente, os editores não se preocupam em traduzir outras línguas em 
matérias jornalísticas. A novelA do metrÔ - Quem sabe um dia escrevo um livro contando a 

história do nosso metrô. Acompanho essa novela desde que o saudoso prefeito 
Luís Verano anunciou o seu projeto de metrô de superfície, que aproveitaria a 
malha ferroviária da antiga Estação Central do Brasil. Verano foi mais longe 
e achava até que o trem deveria ocupar parte da calha do rio Arrudas. O 
governo era de Aureliano Chaves e logo foi criada uma empresa que seria a 
administradora do nosso metropolitano, a Metrobel. Após essa fase, come-
çou o governo de Francelino Pereira. Logo houve a necessidade de se fazer 
uma empresa de trânsito e tráfego para a região metropolitana e usaram a 
Metrobel para essa função. Hoje, em BH, essa é a função da BHTrans e nas 
cidades metropolitanas atuam as empresas municipais. O interesse político 
cresceu em torno do assunto e o ministro Eliseu Resende, de olho na disputa 
pelo governo de Minas, começou a grande arrancada do metrô, adquirindo 
os primeiros trens na França e iniciando o processo de desapropriações para 
a primeira linha, que iria da Estação Central ao bairro Água Branca, em 
Contagem, chamada de estação Eldorado. Houve festa quando o primeiro 
trecho do metrô foi inaugurado na estrutura da CBTU, uma empresa federal.

APreciAre. Inovação, nutrição e sabor estão no DNA da Apreciare. A 
marca busca sempre estar à frente oferecendo novidades e até mesmo 
itens exclusivos para seus consumidores. Prova disto são os recentes lança-
mentos da linha de Queijos tipo Quark Apreciare e do desejado Grego sa-
bor paçoca. O Quark é um tipo de queijo fresco, superleve e muito cremoso, 
rico em proteínas, apresentados em embalagens de 100g em 3 versões. 
Duas delas com pedaços de frutas – pêssego e frutas silvestres - e a terceira 
com a mescla de dois sabores especiais e deliciosos: café e caramelo. Ainda 
novidade por aqui, esse produto já é um queridinho na Europa.  Um pro-
duto ideal para diversas ocasiões de consumo devido a sua praticidade: do 
café da manhã a lanches e sobremesas. A marca está presente diretamente 
em mais de 5 mil pontos de vendas distribuídos em Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Goiás, Brasília, Bahia e Pernambuco. 
Além disso, também tem uma forte parceria com distribuidores que 
ampliam sua capilaridade nas regiões em que não atua diretamente.

A maioria dos vereadores de BH aprovou, em primeiro 

turno, o projeto popularmente conhecido como Escola sem Par-

tido. O projeto virou polêmica e a minoria lutou para reprová-

-lo. Sinal de que eles querem uma escola com viés partidário.  

o prefeito Alexandre Kalil (PSD) ficou mal com maioria da 

Câmara ao afirmar que o projeto de Escola sem Partido é idiota.

o prefeito de Contagem, Alex de Freitas, afirma em todas 

inaugurações de obras “que tudo só foi possível com o dinheiro 

do IPTU”. Durante a campanha, o prefeito havia prometido 

manter a isenção do imposto de moradia e, ao ganhar o pleito, 

voltou a cobrar o tributo da população. 

mil professores foram nomeados pelo governador Romeu 

Zema (Novo). Mesmo assim, a Secretaria da Educação sempre 

ficará com 50 mil professores em licença de saúde.

domingo, dia 20 de outubro

Ex-deputado Walter Tosta
Robson do Rosário 

segunda-feira, 21

Ex-deputado Paulo Islander
Delegado J. B. Moreira 
Jornalista Janete Ribeiro 
Delegado Oto Teixeira Filho 

terça-feira, 22

Professora e historiadora Maria de Lourdes Dias Reis
Coronel Silvio Antônio Leite

quarta-feira, 23

Senhora Elza Veras
Advogado Francisco Goiás
Advogado Delcio Mitre
Jornalista Lúcia Helena, esposa de Carlos Felipe

quinta-feira, 24

Luiz Carlos Braga, superintendente do Mercado Central 
Adriane Zacarias Nunes
Manoel Ferreira de Carvalho 

sexta-feira, 25

Beatriz Urbano Hadad
Marcelo Issa

sábado, 26

Repórter Eduardo Costa - Rádio Itatiaia e TV Record
Cantor Milton Nascimento 
Ení Venâncio

Arte dA PAlAvrA chegA Ao sesc PAllAdium

Projeto oferece atividades de incentivo à leitura e à escrita no mês de outubro

Com o intuito de fomentar a escrita e a 
leitura, acreditando no poder de transforma-
ção social da cultura, o Sesc criou o projeto 
Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras. É 
uma ação, atuante em todo o Brasil, voltada 
para a formação de leitores e a divulgação 
de novos autores. Composta por três circuitos 
(Autores, Oralidade e Criação Literária), a 
iniciativa, já em sua terceira edição, volta a 
Belo Horizonte com duas atividades espe-
ciais, no mês de outubro, no Sesc Palladium 
(avenida Augusto de Lima, 420, Centro). A 
programação é toda gratuita.

literatura: criação e 
consciência da coletividade

Entre os dias 22 e 25 de outubro, das 
17h às 22h, BH recebe o circuito Criação Lite-
rária, uma série de oficinas que estimula as 
mais diversas formas e práticas de escrita. 
O circuito possibilita a formação de grupos 
produtores e consumidores de textos literá-
rios nos diferentes gêneros, temas e níveis 
de leitura, favorece a reflexão sobre a obra 
literária, os meios de produção e circulação 
das obras, envolvendo o escritor, a obra e 

o leitor, além de estimular o intercâmbio 
entre escritores/oficineiros.

Nesta edição, o público feminino (mulhe-
res cis e trans) terá à disposição o Laboratório 
de escrita criativa pra mulheres, com a escrito-
ra paulista Nina Rizzi. O objetivo da oficina é 
compreender o desenvolvimento das relações 
sociais de gênero, raça, culturais e econômicas 
e as consequências disso para a vida cotidiana 
das mulheres e em suas leituras e escritas. A 
ideia é desenvolver uma consciência literária 
e de coletividade que possibilite a produção de 
escritas literárias nos mais variados gêneros: 
narrativas, ensaios, poemas, etc., culminando 
com a produção de plaquetes e fanzines.

A oficina é gratuita, e as interessadas 
precisam se inscrever, levando RG, CPF, até 
o dia 22 de outubro, no Sesc Palladium. A 
classificação é 16 anos, sendo que menores 
de 18 anos devem inscrever-se acompanha-
das de responsável legal.

contar histórias e 
falar de cultura

No dia 25 de outubro, às 19h30, BH 
receberá o circuito Oralidades, que tem 

como foco a narração de histórias e a 
performance poética. O Circuito aproxima 
a riqueza de vozes, ideias e costumes, 
por meio de saraus, performances, slam 
poetry, repentes e outras manifestações 
que se multiplicam Brasil afora, buscando 
retratar as diferentes tradições e suas 
vertentes contemporâneas. Funciona não 
só como uma simples apresentação, mas 
também como um laboratório de fruição 
narrativa e poética.

Nesta edição, o projeto recebe 
Gleison Nascimento e Agda Moura, dois 
poetas que trazem em sua criação as 
experiências de sua terra natal. Gleison 
Nascimento, nascido em Recife, capital 
pernambucana, e Agda Moura, de Santa 
Cruz do Capibaribe, cidade do agreste 
do estado, se juntam para mostrar ao 
público um Pernambuco diverso e íntimo. 
Serão realizadas duas apresentações por 
dia: uma durante a tarde, voltada para 
escolas, preferencialmente públicas, e 
outra durante a noite, aberta para o 
público geral. A entrada é gratuita, com 
retirada de ingressos 30 minutos antes. 
Classificação: 15 anos.
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tempo de espera e má distribuição de mamógrafos
dificultam prevenção ao câncer de mama no sus

N o mês dedicado ao 
combate e prevenção 
ao câncer de mama, 
nunca é demais lem-
brar que a mamogra-

fia é o principal aliado no diagnóstico 
precoce da doença. No entanto, uma 
pesquisa realizada por médicos da 
Sociedade Brasileira de Mastologia 
(SBM), em parceria com a Rede 
Brasileira de Pesquisa em Masto-
logia, mostrou que a proporção de 
mulheres na faixa etária entre 50 
e 69 anos que fazem o exame pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) vem 
diminuindo. Em 2017, o percentual 
era de 24%, enquanto que em 2018 
passou para 22%. O problema não é 
a falta de equipamentos, mas a má 
distribuição e o tempo de espera por 
atendimento na rede pública.

O presidente da SBM - Regional 
São Paulo, João Bosco Ramos Bor-
ges, destaca alguns dos principais 
problemas que podem explicar a 
queda na redução de mamografias. 
“Muitos aparelhos estão quebrados, 
possuem baixa qualidade ou falta 
técnicos qualificados para operar o 
equipamento. O acesso para algu-
mas mulheres também é ruim. Às 
vezes, a distância entre a paciente 
e o local de realização do exame é 
muito grande”.

Além disso, ele cita que as mu-
lheres podem ter dificuldades para 
agendar consultas. “Quando conse-
guem e fazem a mamografia ainda 
precisam aguardar pelo resultado. 
Caso o exame apresente alteração, 
é necessário remarcar com o es-
pecialista para fazer biópsia. Com 
todos esses passos, estamos falando 
de pelo menos 6 meses de espera 
até começar o tratamento”. Borges 

lembra da Lei nº 12.732/12, que 
instituiu prazo máximo de 60 dias 
para o tratamento de pacientes com 
câncer, mas, na sua avaliação, ela 
não é cumprida. 

Entre outras questões, o presi-
dente afirma que o Brasil não possui 
um rastreamento populacional. 
“Aqui é ocasional, ou seja, as mu-
lheres fazem a mamografia quando 
vão ao posto de saúde fazer sua 
consulta ginecológica de rotina. Em 
outros países, como na Inglaterra, 
tem o programa de rastreamento 
populacional organizado com busca 
ativa. Isso significa que eles é que vão 
atrás das mulheres. O recomendado 
pela Organização Mundial de Saúde 
é 70% de cobertura”.

Ele explica que a chance de 
cura com diagnóstico precoce pode 
chegar a 90% e faz um alerta. “A 
saúde pública está mal gerida e os 
gestores não estão dando a atenção 

necessária. Se for um diagnóstico 
tardio o valor pode variar entre R$ 
100 a R$ 500 mil, dependendo do 
tipo de tumor, porque ainda envolve 
o tratamento com quimioterapia”.

A vendedora Prescila Teixeira 
descobriu um nódulo no seio na hora 
do banho e foi ao posto de saúde. “A 
ginecologista disse que como estava 
amamentando, poderia ser um duc-
to mamário inflamado, mas mesmo 
assim solicitou um ultrassom. Isso 
porque um exame de mamografia 
poderia não acusar nada”.

Ela conta que o ultrassom foi ne-
gado pelo SUS, pois a mamografia é 
o primeiro procedimento a se fazer. 
“Demorei 3 meses para marcar e 
realizar o exame. Ainda precisei es-
perar mais um tempo pelo resultado 
que deu como inconclusivo. Com o 
laudo em mãos aguardei mais 2 
meses para fazer o ultrassom, que 
mostrou nódulo nas duas mamas, 
com classificação BI-RADS 4. Só 
depois disso é que fui encaminhada 
para acompanhamento com um 
mastologista”.

Desde o início do ano, Prescila 
tem feito exames para tentar che-
gar a um resultado e começar o 
tratamento. “O mastologista pediu 
uma biópsia dos seios e punção das 
axilas. Foram quase 3 meses para 
realizar o procedimento. Tudo foi 
demorado e quando o resultado 
chegou, a doença já estava em grau 
mais evoluído. A médica oncologista 
também já solicitou alguns exames 
para estadiamento da doença, caso 
esteja em outros órgãos. Isso já po-
deria ter sido feito antes. Vou iniciar 
o tratamento de quimioterapia ainda 
no final deste mês”.

Quem também vive a demora 
nos resultados na rede pública de 

saúde é a cabeleireira Angela Cristina 
dos Santos Piola. A espera já dura 
cerca de um ano e meio. “Perdi 
meu bebê em maio do ano passado. 
Depois desse episódio, meus seios 
começaram a ficar doloridos e sentia 
um pequeno caroço. A enfermeira 
disse que não tinha nenhum pro-
blema, sem nem mesmo tocar na 
mama ou pedir exames”.

Angela diz que foi ao posto de 
saúde e encaminhada para o masto-
logista. “Consegui marcar a consulta 
e não levou nem um mês. A médica 
disse que não constava nada, recei-
tou algumas vitaminas e pediu para 
que eu retornasse em 6 meses. Mas, 
sentindo dores nos seios e com receio 

do problema se agravar, voltei antes 
do prazo na mastologista que, dessa 
vez, identificou caroços na mama”.

Ao todo, a cabeleireira já fez 
três exames de ultrassom e todos 
apresentaram alteração. Diante 
disso, também se deparou com mais 
um problema. A rede de saúde pú-
blica não autorizou que ela fizesse 
o exame de mamografia. “Disseram 
que não posso fazer porque tenho 
menos de 40 anos. A solução rápida 
seria pagar para fazer particular. 
Estou com parte dos exames em 
mãos, ainda preciso fazer a biópsia 
e alguns exames complementares 
para conseguir dar início ao trata-
mento”, conclui.

Ao longo desse mês rosa, o edição do brasil trouxe histó-
rias inspiradoras de mulheres que foram à luta contra o 
câncer de mama. A série #ésóumaFase expôs o senti-

mento de preocupação e temor pela retirada da mama, como 
lidar com a autoestima, caso raro da doença em adolescente e 
as mães que buscaram forças na maternidade para enfrentar 
a batalha contra a doença. Nesta última reportagem, fizemos 
um alerta sobre os aparelhos de mamografia e o acesso ao 
exame na rede pública de saúde.

O medo do diagnóstico e os pensamentos negativos sobre 
a doença são inevitáveis, mas tudo não passa de um momento 
ruim. Com os tratamentos adequados e seguindo todas as reco-
mendações médicas, logo essa fase chega ao fim e tudo volta 
ao normal. O câncer de mama tem cerca de 90% de chance 
de cura, quando descoberto em sua fase inicial. Por isso, a 
importância da mulher se cuidar, tocar o próprio seio em busca 
de anormalidades, assim como buscar também pelo exame de 
mamografia. A qualquer sinal diferente, procure um médico.

Acesse www.edicaodobrasil.com.br
e releia todas as reportagens

mulheres encontram dificuldades de acesso ao exame e tratamento na rede pública de saúde
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Obesidade e a saúde da
mulher no climatério

 

A obesidade é uma doença influenciada por múltiplos 
fatores, incluindo os nutricionais, genéticos, meta-
bólicos, psicossociais, culturais, ambientais, entre 
outros que atuam na sua origem e manutenção. 

Ela interfere não apenas na duração e qualidade de vida, mas 

apresenta implicações diretas na aceitação social das mulhe-

res que são excluídas da estética difundida pela sociedade 

contemporânea.

O hipoestrogenismo decorrente da menopausa tem sido 

apontado como principal causa responsável pela obesidade, 

por sintomas vasomotores (fogachos), urogenitais (perda 

de urina e urgência urinária) e psicológicos na mulher. O 

climatério também provoca o aumento da ansiedade, e o 

alívio da ansiedade ou estresse acontece, na maioria das 

vezes, pelo consumo de comida, o que favorece a obesidade 

e o aparecimento do Transtorno da Compulsão Alimentar 

Periódica (TCAP).

Entre 45 e 55 anos, a mulher entra na menopausa, período 

que finaliza o ciclo menstrual, sendo diagnosticada quando 

ocorrem doze meses de ausência de fluxo menstrual. Esse 

estágio compreende o término do ciclo menstrual e ovulatório 

e a passagem da fase reprodutiva para a não produtiva.

O avanço da idade e a menopausa estão associadas a um 

aumento da massa gorda e uma redistribuição da gordura para 

área abdominal. A obesidade e o aumento da gordura corporal 

central, particularmente gordura visceral, estão associadas 

a consequências metabólicas adversas e risco elevados de 

muitas complicações como doença cardiovascular, diabetes, 

dislipidemias, apneia do sono, doença da vesícula biliar e 

várias outras. Nas mulheres mais velhas, devido ao declínio 

da atividade física e gasto energético aumenta a fragilidade 

ou perda degenerativa da massa muscular.

Além disso, a obesidade pode exacerbar o declínio da 

funcionalidade física relacionado à idade diminuindo acentua-

damente a mobilidade, força muscular, alteração do equilíbrio 

da mulher com diminuição de sua autonomia.

Chamo a atenção que, o tratamento da obesidade da mu-

lher no climatério deverá ter uma abordagem multidisciplinar 

onde inclui dietas, mudança de estilo de vida, exercícios físicos 

e medicamentos. Devemos ter em mente pois, como a obesi-

dade é uma doença crônica o tratamento também deverá ser 

crônico, ou seja, tratamento longo, preferencialmente com mu-

danças alimentares e comportamentais para o resto da vida.

drA. rAquel mArtins soAres

ginecologistA
rose@navescoelhocomunicacao.com.br

O conteúdo destas colunas são de responsabilidade exclusiva de seus autores
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Graduação 
Senac

Liberdade  
para você ser  
o que quiser.

Os cursos da 
Faculdade Senac 

alcançaram excelentes 
colocações no Enade 

em Minas e no Brasil.

Alcançamos o primeiro lugar  
no Estado com nossos cursos  
de Gastronomia em Belo Horizonte 
e Gestão da Qualidade  
em Contagem.

A qualidade do ensino Senac 
também liderou o ranking com  
os cursos de Ciências Contábeis  
e Administração, em Contagem.

20
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Escolha o seu curso e inscreva-se:  
vestibularfaculdadesenac.com.br // 0800 724 4440

Anne, 
aluna Senac



G E R A L 9EDIÇÃO DO BRASIL
19 a 26 de outubro de 2019
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mineira é convidada para esculpir
imagem de santa dulce dos Pobres

Obra ficará exposta na praça que leva o nome da religiosa baiana

No último dia 13, o Brasil 
acompanhou a canoni-
zação da freira e religio-
sa baiana, Irmã Dulce. 

Na próxima semana, a população 
de Candeias, na Bahia, vai receber 
uma imagem elaborada em bronze 
e que homenageia a agora intitu-
lada Santa Dulce dos Pobres. Feita 
pela artista plástica mineira Vânia 
Braga, a obra ficará em uma praça 
que leva o nome da nova santa.

Após a recuperação de um 
aneurisma rompido que, segundo 
os médicos, pode ser considerado 
milagre, a artista plástica se sente 
honrada e abençoada com o con-
vite. “Foi uma surpresa que me 
trouxe muita felicidade”.

A obra vai substituir uma ima-
gem em resina e retratar as ações 
caridosas da santa, que prezava 
por este tipo de inciativa. “O obje-
tivo é apresentar a população um 
trabalho durável e moderno, além 
de celebrar o mês que é marcado 
pela sua canonização”.

Para esculpir a imagem, Vânia 
conta que pensou na forma como 
Irmã Dulce olhava e tratava as 
pessoas, principalmente as crian-
ças e os necessitados. “No amor 
que ela tinha por todos e em seu 
pensamento marcante: ‘As pessoas 

que espalham o amor não têm 
tempo nem disposição para jogar 
pedras’”. 

A artista plástica é responsável 
pelo planejamento e produção 

de relevantes obras presentes em 
Minas Gerais. As mais populares 
são as esculturas “Maternidade”, 
no Aeroporto Internacional de Belo 
Horizonte (Confins), a de “Chico 

Xavier” em Pedro Leopoldo, o 
monumento intitulado “Imigrante 
Libanês” em Teófilo Otoni, “Remi-
niscências da Infância” e o projeto 
“Eterna Modernidade”.

Vânia observa que o mineiro é 
um apreciador das artes. “Desde as 
igrejas com seus altares feitos por 
Aleijadinho até as obras modernas 
da Lagoa da Pampulha. Minas é 

um berço de grandes artistas e de 
um povo culto que valoriza a arte. 
O mineiro tem investindo, cada vez 
mais, em grandes leilões de arte”.

trajetória

Filha do pintor Alberto Braga, 
Vânia nasceu em Pedro Leopoldo 
(MG) e começou sua carreira fazendo 
pinturas figurativas de cunho impres-
sionista e abstrato. Mais tarde, se 
dedicou a área de escultura por in-
fluência do trabalho de Sônia Ebiling.

Ela diz ter carinho por todos 
seus trabalhos, espalhados pelo 
país, mas que a escultura de Chico 
Xavier a marcou bastante. “Sou 
pedroleopoldense como ele e foi 
uma honra inaugurar essa obra na 
minha terra natal”.

santa dulce dos Pobres

Conhecida como Anjo Bom da 
Bahia, Irmã Dulce foi canonizada 
pelo Papa Francisco, em uma ceri-
mônia no último dia 13, na Praça 
São Pedro, no Vaticano. Sendo as-
sim, passa a ser chamada de Santa 
Dulce dos Pobres e é considerada 
pela sede do governo pontifico a 
primeira santa brasileira. Ela foi 
uma das religiosas mais populares 
do Brasil devido ao trabalho social 
prestado aos mais pobres, princi-
palmente, na Bahia.
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Expominas recebe maior salão de
negócios de moda da América Latina

O outono/inverno 2020 chega 
mais cedo a Belo Horizonte. De 
22 a 25 de outubro, o Expominas 
recebe a 25º Minas Trend, o maior 
salão de negócios da América Lati-
na. O tema escolhido para a edição 
é “Tecendo futuros”.

A proposta é, ao apresentar as 
tendências, debater os caminhos a 
serem trilhados pela cadeia produ-
tiva da moda. “Construir o futuro 
significa atuar no agora. E reco-
nhecermos que, enquanto agentes 
ativos, não importa se pessoa física 
ou jurídica, precisamos criar bases 
capazes de suportar as necessidades 
das gerações presentes e vindou-
ras”, afirma Rogério Lima, o novo 
diretor-criativo do Minas Trend.

Protagonismo
Para pensar o futuro, a criação 

do evento destaca o setor têxtil, 
fazendo do algodão o fio condutor 
das histórias a serem contadas 
sobre perspectivas para a moda. 
A matéria-prima é base de uma 
das principais cadeias produtivas 
do Brasil, respondendo por uma 
parcela significativa do PIB do 
país e empregando direta e indi-
retamente mais de 8 milhões de 
brasileiros, segundo a Associação 
Brasileira de Indústria Têxtil e de 
Confecção (ABIT).  Atualmente, 

o Brasil é o maior fornecedor de 
algodão sustentável do mundo. 
Lima destaca a importância desse 
protagonismo brasileiro – no mo-
mento em que o insumo tem sido 
um dos principais expoentes na 
discussão sobre sustentabilidade 
na moda, assunto que estará em 
pauta no Minas Trend.

Deste modo, a direção criativa 
pretende tomar como referência 
algumas diretrizes da Agenda 
2030 – um Plano de Ação da 
ONU, que visa o desenvolvimento 
sustentável, trazendo à pauta da 
indústria questões essenciais para 
garantir que o segmento se forta-
leça, de forma competitiva, frente 
às demandas e mercados globais.

mais integração
A programação cultural , 

gastronômica, de palestras e de 
desfiles coletivos é um enorme 
diferencial do Minas Trend. Para a 
25ª edição, a proposta do Sistema 
Fiemg é ampliar essas ações, en-
volvendo ainda mais a cidade de 
Belo Horizonte e a sua população. 
“A integração da sociedade com o 
evento criou uma nova dinâmica, 
uma experimentação, que preten-
demos aumentar ainda mais nesta 
e nas próximas edições”, finaliza 
Roscoe.

serviço

Minas Trend Outono/Inverno 
2020 – Tecendo Futuros

data: 22 a 25 de outubro de 
2019

local: Expominas
Av. Amazonas, 6.200

Gameleira – Belo Horizonte
Informações:

www.minastrend.com.br

de braços abertos 
O Expominas BH está localizado 

na região do Hipercentro de Belo Hori-
zonte, entre dois grandes corredores de 
acesso à capital, a 25 min do Aeroporto 
da Pampulha e a 50 min do Aeroporto 
de Confins. É o único Centro de Eventos 
da América Latina ligado ao metrô por 
uma plataforma de embarque e de-
sembarque de passageiros. Planejado 
dentro dos padrões internacionais e da 
mais moderna técnica de espaços mo-
duláveis e multifuncionais do mercado, 
o Centro de Eventos possui uma infra-
estrutura inteligente para realizar com 
sucesso feiras, exposições, congressos 
e eventos, nacionais e internacionais, 
corporativos, culturais e sociais. São 
72 mil m2 de área construída, dos 
quais 30 mil m2 são destinados à área 
de eventos e pode receber até 45 mil 
pessoas.
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Professora do colégio batista é
premiada por tese de doutorado na uFmg

Michele Cândida, doutora em Engenharia Química, publicou dois
artigos internacionais após a pesquisa pela qual foi premiada

A orientadora drª vanessa lins, a drª michele
cândida e o coorientador marcelo viana
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Carvalho de Oliveira foi premiada 
pela defesa de melhor tese de 
doutorado em Engenharia Química 
da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). O Prêmio UFMG de 
Teses 2019 foi realizado no Audi-
tório da Reitoria da universidade, 
neste mês de outubro. 

Professora de Química da 3ª 
série do Ensino Médio do Colégio 
Batista Mineiro – Unidade Floresta, 
Michele agradeceu a Deus e a 
àqueles que, de alguma forma, 
contribuíram para que ela alcan-
çasse o êxito. “O Prêmio UFMG de 
Teses era algo distante para mim e 
inacreditável. Deus é maravilhoso 
e Ele nos honra de forma tão gran-
diosa que o impossível se torna 
possível. Gratidão a Ele por mais 
esta conquista. Gratidão à minha 
família por ser a base de tudo 
que me tornei. Agradeço à minha 
orientadora e aos coorientadores 
pela confiança em mim deposita-
da. Obrigada, do fundo do meu 
coração, aos amigos, aos colegas 
de trabalho do Colégio Batista e 
queridíssimos alunos por todas 
as felicitações. Todos vocês fazem 
esta conquista se tornar ainda mais 
marcante”, disse.

De acordo com a orientadora 
da tese, Dr.ª Vanessa de Freitas 
Cunha Lins, um conjunto de habi-
lidades fizeram com que Michele 
fosse premiada. “A professora 
Michele Cândida tem como ca-

racterísticas que a levaram a con-
quistar o prêmio a determinação, 
responsabilidade, seriedade e 
proatividade, além da capacidade 
intelectual. Ela resolve os proble-
mas que surgem com deliberação 
e iniciativa, não desistindo do 
objetivo em nenhum momento. 
É persistente em realizar aquilo a 
que se propõe, possui um raciocí-
nio lógico e é clara em expor suas 
ideias”, afirmou a Dr.ª Vanessa, ao 
destacar que Michele desenvolveu 
o projeto do doutorado com auto-
nomia e competência.

Com os trabalhos realizados 
durante o doutorado, a docente, 
juntamente com outros pesqui-

sadores, desenvolveu dois impor-
tantes artigos internacionais, são 
eles: “The causes and effects of 
degradation of encapsulant ethy-
lene vinyl acetate copolymer (EVA) 
in crystalline silicon photovoltaic 
modules: A review, publicado 
na Renewable and Sustainable 
Energy Reviews” e “Compari-
son and analysis of performance 
and degradation differences of 
crystalline-Si photovoltaic modules 
after 15-years of field operation, 
publicado na Solar Energy”. Com 
o coração alegre pela conquista, 
Michele compartilhou ainda que 
um terceiro artigo está em revisão 
e logo será publicado.

o seu consórcio multibrasileiro

http://www.minastrend.com.br/
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Seis representantes do Mi-
nistério da Educação de Angola 
estiveram na sede da Secretaria 
de Educação (SE) da Prefeitura 
de Juiz de Fora (PJF), para visita 
técnica. A equipe, que tinha entre 
seus membros o professor Viriato 
Neto, diretor Nacional de Avalia-
ção e Acreditação, está em Juiz 
de Fora, em função da parceria 
entre o órgão gestor da educação 
de Angola e o Centro de Políticas 
Públicas e Avaliação da Educação 

da Universidade Federal de Juiz de 
Fora (Caed/UFJF).

Por meio de termo de coope-
ração, os representantes realizam 
trabalhos na universidade, pres-
tam auxílios e dão orientações. 
Entre essas atividades, a equipe 
manifestou desejo de conhecer 
uma escola da Rede Municipal 
da cidade.

O grupo foi recepcionado pela 
secretária de Educação, Denise 
Vieira Franco, e a subsecretária 

de Articulação das Políticas Edu-
cacionais, Andréa Borges de 
Medeiros. No encontro, foram 
esclarecidas dúvidas sobre o for-
mato de atendimento realizado 
pela SE no município, e o grupo 
conheceu exposição com traba-
lhos realizados pelas instituições 
de educação infantil locais. Em 
seguida, os representantes do 
Ministério de Educação de Angola 
foram encaminhados à Escola 
Municipal “José Calil Ahouagi”.

Juiz de Fora recebe representantes
do ministério da educação de Angola

uberlândia renova todos os computadores
dos laboratórios das escolas municipais

D epo i s  de  8  anos 
sem atualização nos 
computadores dos 
laboratórios de infor-
mática, as 53 escolas 

municipais de ensino fundamen-
tal, das zonas rural e urbana, 
começaram a receber equipamen-
tos novos. Ao todo estão sendo 
trocados 1,2 mil CPUs (Unidade 
Central de Processamento), moni-
tores, bem como estabilizadores. 
A empresa licitada para fornecer o 
material foi a Comtech Informáti-
ca Ltda, também responsável pela 
instalação dos computadores.

A iniciativa é possível por 
meio do projeto Digitando o 
Futuro, lançado em 2007, ainda 

na primeira gestão do prefeito 
Odelmo Leão (PP), o qual foi re-
tomado neste ano pela adminis-
tração municipal. Ao todo serão 
35.775 alunos beneficiados.

“Fizemos o compromisso de 
reconstruir Uberlândia e é para 
isso que estamos trabalhando. A 
educação é uma das nossas prio-
ridades e um ensino de qualidade 
necessita, também, de tecnologias 
atualizadas. Com o Digitando o 
Futuro as nossas crianças vão ter os 
computadores que merecem nos 
laboratórios”, afirmou o prefeito.

Algumas das tecnologias já 
completavam 12 anos e foram 
recebidas no início do projeto 
Digitando o Futuro. Outros com-

putadores foram oriundos do 
programa ProInfo, do governo 
federal, adquiridos em 2011. “A 
previsão é iniciar o ano letivo de 
2020 com todos os laboratórios 
com computadores novos. Por 
determinação do prefeito, todos 
eles estão sendo trocados”, ex-
plicou a secretária municipal de 
Educação, Tania Toledo.

Ferramenta pedagógica

Com a chegada dos equipa-
mentos, a expectativa é alta para 
as escolas. A diretora da Escola 
Municipal Dr Gladsen Guerra de 
Rezende, Iris Marta Fernandes, 
expressou a alegria com os novos 

computadores da escola. Para 
ela, além de servir como mais um 
espaço de pesquisa, o laboratório 
também auxiliará no desenvolvi-
mento dos alunos.

“Com certeza é mais um ins-
trumento de aprendizagem. O uso 
da tecnologia é algo que estimula 
muito os alunos, as crianças têm 

interesse em utilizar tudo que está 
relacionado à tecnologia. Todos 
os professores e alunos estão en-
tusiasmados, porque acreditamos 
no desempenho da escola e dos 
alunos”, relatou.

A estudante do 9º da escola, 
Júlia Cristina Elias Pereira, vê com 
bons olhos a troca. “É legal ter no-

vos computadores, eu estou ado-
rando. Quero aprender e acho 
que vai melhorar bastante”, disse. 
Sua colega de aula, Lara Cristina 
Lima, já sabe o que quer com o 
laboratório novo. “Aprender com 
meus colegas, porque minha mãe 
sempre disse que a gente tem que 
estudar bastante”, contou.

odelmo leão: “A educação é uma das nossas prioridades e um ensino
de qualidade necessita, também, de tecnologias atualizadas”
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   PROBLEMAS

COM a

mobilidade 

     urbana?
Conte com a fiscalização
da Câmara de Contagem.

Participe! Ajude a Câmara a fiscalizar:

www.cmc.mg.gov.br
Orgulho de trabalhar por você

Um dos papéis da Câmara é fiscalizar as 
ações da Prefeitura e cobrar soluções 
para problemas, como o trânsito ruim.

Quando você envia uma solicitação desse tipo 
para a Câmara, ela é encaminhada para a 
Prefeitura. Unindo forças e fiscalizando, 
construímos uma cidade melhor!

Disque Ouvidoria

(31) 3359-8702
E-mail

ouvidoria@cmc.mg.gov.br

grupo foi recepcionado pela secretária de educação, denise vieira Franco
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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

sobe o limite de comPrAs em Free shoPs

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, assinou a porta-
ria que aumenta o limite para 
compras em free shops, pas-
sando dos atuais US$ 500 para 
US$ 1.000, a partir do dia 1º de 
janeiro de 2020. A mudança só 
será permitida para o ano que 
vem por causa da legislação. 
Os free shops são lojas locali-

zadas em salas de embarque 
e desembarque de aeroportos, 
onde os produtos são vendidos 
sem encargos e tributos. A cota 
de gasto por pessoa não era 
alterada desde 1991. 

Segundo o governo, o ob-
jetivo da medida é aumentar 
a participação dos gastos por 
parte dos brasileiros no país. A 

expectativa é que a medida aju-
de na geração de mais empre-
gos nas lojas isentas das taxas. 
Além disso, foi anunciado que a 
cota máxima de compras permi-
tida para quem cruza a fronteira 
do Brasil com o Paraguai, via 
terrestre, será ampliada de US$ 
300 para US$ 500 por pessoa. 
(Fonte: Agência brasil)

número de contratações para o natal 
será o maior em 6 anos. A Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) estima que a oferta de vagas 
temporárias para o Natal de 2019 será a 
maior em 6 anos. Segundo a entidade, 
serão contratados cerca de 91 mil traba-
lhadores neste fim de ano para atender ao 
aumento sazonal das vendas.

relatório sobre liberdade de imprensa. O 
Brasil é o país onde os jornalistas mais sentiram 
a liberdade de imprensa diminuir. É o que aponta 
a 10ª edição do Relatório de Situação da Mídia 
2019, feito pela empresa norte-americana Cision 
com 2 mil jornalistas de 10 países. De acordo 
com o levantamento, 67% dos profissionais 
brasileiros entrevistados sentiram que tiveram 
a liberdade na condução de seus trabalhos 
reduzida. (Fonte: Portal imprensa)

c A n A l   A b e r t o

MINAS
ESTÁ POR

A situação em Minas Gerais é crítica. Com o crescente endividamento do Estado 
nos últimos anos, chegamos a um dos momentos mais dramáticos da nossa história, 
com salários dos servidores atrasados e 34,5 bilhões em despesas não pagas.

O aumento descontrolado dos gastos atinge em cheio a capacidade de oferecer serviços 
públicos com a qualidade que a população tanto precisa. E merece.

O Governo do Estado entende que o melhor caminho para mudar esse cenário é a implantação 
de um plano de recuperação financeira – o Todos por Minas – que acaba de ser entregue 
para a avaliação dos deputados na Assembleia Legislativa.

São medidas necessárias e inadiáveis para tirar Minas Gerais da crise financeira, gerando 
emprego, renda e novas oportunidades que garantam um futuro mais próspero e humano 
para todos os mineiros. 

Chegou a hora de os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário trabalharem juntos 
para resgatar a grandeza de Minas Gerais e devolver a cada mineiro a certeza de tempos 
melhores com mais saúde, segurança, infraestrutura e educação de qualidade para todos.

Conheça o plano de recuperação financeira, acesse todosporminas.mg.gov.br.

corredor da ressaca em contagem
vai atender mais de 230 mil pessoas

O prefeito Alex de Freitas, ao 
lado do vice-prefeito William Barreiro 
(PV) assinou, no dia 14, as ordens de 
serviço para a construção do Corredor 
Ressaca, garantindo maior fluidez no 
trânsito e mais conforto para quem 
usa o transporte público. O novo cor-
redor terá 9 quilômetros de extensão, 
englobando as avenidas Severino 
Ballesteros Rodrigues, João Gomes 
Cardoso, Teleférico, Babita Camargos 
e General David Sarnoff. 

Além da revitalização do asfalto, 
serão feitas intervenções nas calçadas 
e meios-fios. O investimento será 
de R$ 37 milhões e a previsão da 
Autarquia Municipal de Trânsito e 
Transporte (Transcon) é a de que o 
corredor de trânsito seja concluído 
em 300 dias. Além das regionais 
Ressaca e Industrial, a Nacional será 
beneficiada mais diretamente pelas 
obras de mobilidade, contemplando 
121 bairros e mais de 230 mil pessoas. 

O prefeito destacou que a arre-
cadação com o Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) foi decisiva 
para a viabilidade da obra. “Foi com 
esse recurso que Contagem melhorou 
sua capacidade de investimento e pa-
gamento. O imposto foi determinante 
para que obtivéssemos os recursos de 
financiamentos do PAC”.

O vice-prefeito apontou a rele-
vância do corredor para a cidade. 
“É uma obra de muita importância. 
Estamos transformando Contagem 
para darmos mais qualidade de vida 
ao cidadão contagense. A ligação des-
sas regiões vai somar muito”, afirmou.

O presidente da Transcon, Gus-
tavo Peixoto, destacou a agilidade 
que o Corredor Ressaca provocará 
no trânsito. “Os ônibus terão faixa 
exclusiva e, com isso, vamos ganhar 
em mobilidade urbana. Há ganhos 
para o transporte em geral, pois as 
demais faixas serão usadas por outros 

veículos. Assim, Contagem terá um 
trânsito mais ágil”. Com o prefeito 
e o vice, ele fez uma visita técnica na 
Praça do Trabalhador (Babita Camar-
gos), regional Industrial, e na praça 
do Cigano (João Gomes Cardoso), 
no Ressaca.

O Corredor Ressaca é um dos três 
que serão construídos para atender 
o Sistema Integrado de Mobilidade 
(SIM) de Contagem. Os outros são os 
corredores Norte/Sul (interligando a 
Cidade Industrial à Nova Contagem) e 
Leste/Oeste (interligando a Ressaca ao 
Petrolândia, até o limite com Betim).

Contagem é o maior canteiro 
de obras de mobilidade da região 
metropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH). Ao todo, serão mais de R$ 
1,2 bilhão em investimentos. O SIM 
foi planejado para atender três eixos 
principais: Restruturação do Sistema 
de Transporte Coletivo, Infraestrutura 
Urbana e Infraestrutura Viária.

Prefeito Alex de Freitas assina ordem de serviço
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lAnçAmento do livro
“FAlA (de) mãe”

Quase 500 ditos populares divertidos dos quais nossas mães e avós mais gostavam, 
classificados em 200 temas, integram “Fala (de) Mãe”, novo livro do jornalista, 
radialista e professor Dimas Lopes. 

A obra, editada pela Gulliver Editora, será lançada em Guanhães, dia 24 de outu-
bro, às 17h, durante “Momento Pedagógico”, na Biblioteca da Escola Estadual Odilon 
Behrens, dia 26, às 16h, na Casa de Drummond, em Itabira, como parte da Semana 
Drummondiana, e dia 29, das 18h30 às 21h, no Espaço Sociocultural da Aslemg, em 
Belo Horizonte. Depois, haverá apresentações do novo livro na III Bienal Contagem/2019, 
Juiz de Fora, Abaeté, Sabará, RJ, SP, Brasília e outras cidades.
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conheça mais sobre a maratona,
esporte que teve final de semana histórico

Nos dias 12 e 13 houve quebra de marcas tanto no masculino como no feminino

O mundo do esporte parou nos dias 
12 e 13 deste mês para acompa-
nhar de perto novas marcas da 
maratona: mais uma vez, os que-

nianos baixaram o tempo dessa prova, fato 
que parecia impossível de alcançar. Eliud 
Kipchoge foi o primeiro homem a correr os 
42,2 km em menos de 2h (1h59min40s2), 
em Viena, e Brigid Kosgei fez a melhor 
marca de todos os tempos na maratona 
feminina. O feito aconteceu em Chicago e a 
corredora finalizou o percurso em 2h14m04. 

Márcio Prudêncio, mestre em Biomecâ-
nica do Movimento Humano pela Universi-
dade Estadual de Campinas, comentarista 
de atletismo pela ESPN Brasil e técnico de 

atletismo do Centro de Treinamento Esporti-
vo da Universidade Federal de Minas Gerais 
(CTE/UFMG), diz que os quenianos estão 
dominando as corridas de longas distâncias 
por fatores genéticos, sociais e culturais. 
“Há uma região do Quênia, de onde vem 
a maioria dos corredores de destaque in-
ternacional, que tem uma elevada altitude. 
Por isso, quem mora nesse local possui mais 
hemoglobinas no sangue, o que facilita a 
respiração em locais com menor altitude”. 

Prudêncio acrescenta que, além disso, 
como o transporte público é precário, as 
pessoas têm que percorrer longas dis-
tâncias a pé e, muitas vezes, fazem esse 
trajeto correndo. “Ou seja, esse esporte 
está enraizado na vida local, assim como 
o futebol para nós. Aqui, a criança quer ser 
jogadora e lá quer ser corredora”. 

O especialista afirma que os corredo-
res profissionais têm um padrão corporal 
muito semelhante: longilíneos, magros 
(com baixíssimos percentuais de gordu-
ra) e, em alguns casos, altos. “O mais 
importante nessa prova é manter a re-
gularidade. Por exemplo, para conseguir 
completar a maratona com menos de 2h, 
o corredor precisa fazer 1 km a cada 2,5 
minutos. Isso não é fácil, mas é possível”. 

Sobre a marca de Kipchoge, apesar 
da prova ter sido feita com esse objetivo 
e, por isso, não é considerado um recorde 
mundial oficial, Prudêncio reitera que 
é um feito histórico e que merece ser 
comemorado. “Na ciência, muito se co-
menta sobre os limites do corpo humano 
e se já teríamos chegado ao ponto de ser 
impossível abaixar ainda mais o tempo, 
mas há sempre uma pessoa que supera. 
E correr a maratona em menos de 2h só 
poderia ter sido feito pelo Kipchoge. Ele 
é um corredor fantástico! Para se ter uma 
ideia, em 14 maratonas que disputou, 
ele ganhou 13 e ficou em segundo lugar 
na outra”. 

Outro ponto destacado por Prudên-
cio é a força que o esporte tem na vida 
das pessoas. “Estamos vendo a história 
acontecer bem na nossa frente e isso 
não é importante apenas para os livros, 
mas também para as crianças que estão 
acompanhando e se sentem motivadas. 
Ademais, é válido falar do poder trans-
formador do esporte. Por exemplo, esses 
corredores não teriam condições de 
viajar o mundo e nem terem a oportuni-
dade de mudar suas vidas e de famílias 
sem o atletismo”. 

maratona para amadores 

O enfermeiro Leandro Silas, 40 anos, 
começou a correr para ganhar condicio-
namento físico e conseguir fazer outras 
atividades, como capoeira, musculação, 
entre outras. “A corrida começou como 
algo secundário para melhorar o meu 
desempenho nos outros exercícios, mas 
tomei gosto”. 

Com mais de 20 anos de experiência 
como amador, de 2 km passou a competir 
em provas de 60 km. “Fui me desafiando 
a cada dia. Sempre queria correr distân-
cias maiores e em menores tempos”. Para 
se preparar para as corridas, o enfermeiro 

disse que é preciso meses de organização 
e uma alimentação saudável. “Para 
quem quer começar a correr, recomendo 
procurar um médico para saber se está 
tudo bem com a saúde e sempre dar o 
seu melhor”. 

  Prudêncio finaliza endossando o 
conselho do corredor. “Além disso, reitero 
a importância de ter um profissional 
de educação física acompanhando o 
desenvolvimento. São provas longas, que 
precisam de treinamento de resistência, 
físico e de força em médio e longo prazo. 
Queremos que a pessoa complete a prova 
de maneira prazerosa para que isso se 
torne um hábito”.

eliud Kipchoge foi o primeiro homem a completar a corrida em menos de 2h

brigid Kosgei finalizou a prova em 2h14mRe
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SEU IPTU 
CONSTRÓI
UMA CIDADE 
MELHOR.

A Prefeitura de Contagem vem planejando e investindo bem o seu 

IPTU para melhorar a sua vida. As obras do Complexo Viário do 

Beatriz estão a todo vapor e vão desafogar o trânsito pra quem passa 

por ali todos os dias. Realizações como essas trazem a esperança 

em um futuro melhor. Mas o nosso trabalho não para por aqui.  

Saiba mais: contagemdeverdade.com.br

COMPLEXO VIÁRIO DO 
BEATRIZ
ELDORADO


