
37
B e l o  H o r i z o n t e / B r a s í l i a   2 6  d e  o u t u b r o  a  2  d e  n o v e m b r o  d e  2 0 1 9   N º  1 8 8 9   R $  0 , 5 0  

w w w . e d i c a o d o b r a s i l . c o m . b r

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A r t i c u l i s t A s   d A   s e m A n A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

roberto FAGundes

PáGinA

4

bruno AlencAr

PáGinA

7

WAnderley PAivA

PáGinA

12

sérGio PrAtes

PáGinA

2

PolíticA – PáGinA 3

#vivendodoluto

setor Funerário movimentA
r$ 3,5 bilhões no brAsil

Se a morte é um tabu, falar sobre 
o faturamento desencadeado 
pela perda de pessoas pode ser 

ainda mais. Mas, o inevitável fim da 
vida tem feito a roda da economia 
girar. Tanto que o mercado funerário 
em Minas Gerais fatura, em média, 
R$ 300 milhões por ano. No Brasil, 
estima-se que esse segmento injete 
R$ 3,5 bilhões na economia, segundo 
dados da Abrasif. Esse montante é pro-
veniente da comercialização de urnas 
e embalsamento. Quando somado o 
faturamento advindo dos sepultamen-
tos, cremações, serviços funerários e 
planos assistenciais, o setor alcança 
R$ 7 bilhões. Essa é a primeira matéria 
da série #VivendoDoLuto, que falará 
sobre profissões ligadas à morte ao 
longo do mês de novembro.

economiA – PáGinA 5
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O presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (PV), tem uma 
agenda intensa neste final de ano, especialmente, por conta de 
projetos estruturantes enviados pelo governo de Minas, com a 
finalidade de realizar a Recuperação Fiscal do Estado. Afinal, como 
a base do governo na Assembleia é mínima, cabe ao presidente 
da Casa dar um tom do que é possível acontecer ainda em 2019. 
Mas, já se sabe de uma realidade: muitos temas relevantes serão 
debatidos apenas a partir do início do próximo ano.

Assembleia só deve
 debater projetos do
governo em fevereiro
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entenda a epilepsia gelástica, doença que 
ganhou  visibilidade com o filme coringa

uberlândia é destaque no número de empresas ativas
economiA

–
PáGinA 5

sAúde
e vidA

–
PáGinA 7

calistenia: atividade física usa o
peso do próprio corpo

88% dos brasileiros estão
conectados às redes sociais
O Brasil é campeão, na América Latina, em quantidade 

de acessos às redes sociais. Segundo dados da Comscore, 
em nosso país, 88% da população tem o hábito de aces-
sar alguma mídia social. O país está à frente, inclusive, da 
Argentina (83%) e do México, (80%). No cenário nacional, 
Minas está em segundo lugar, com 14% dos usuários, per-
dendo apenas para São Paulo, onde se concentram 32% 
dos conectados. 

Mais da metade dos mineiros
afirmam gostar muito de ler
Dados de uma pesquisa realizada pela CML apontam que 

mais da metade dos mineiros (52%) afirmam gostar muito 
de ler, 35% pouco e 11% não gostam. Em Belo Horizonte, 
63,14% das pessoas cultuam a prática da leitura. A pesquisa 
analisou o hábito de ler de outros oito municípios do estado.

Prefeito de Contagem quer
municipalizar CeasaMinas

GerAl – PáGinA 9

GerAl – PáGinA 8

cidAdes – PáGinA 10

esPorte – PáG. 12

O prefeito de Con-

tagem, Alex de Frei-

tas, esteve em Brasília 

propondo às autori-

dades do segmento 

econômico a abertura 

de um diálogo com a 

finalidade de transfor-

mar a CeasaMinas, lo-

calizada na cidade, em 

um espaço municipali-

zado, ao invés de sim-

plesmente privatizá-la, 

como é a intenção da 

União, dona do local.

Alex foi a brasília
apresentar a proposta
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E D I T O R I A L

nat macedo

emprego e globalização 

Relembrar que mais de 12 milhões de brasileiros estão desem-
pregados é “chover no molhado”, já que todos conhecem 
essa dura realidade vivenciada nos quatro cantos do país. 
Entretanto, o assunto não pode ser ignorado, uma vez que 

os meses têm passado sem que esse número diminua.

Nem mesmo as contratações temporárias de final de ano vão 

melhorar o cenário. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Ser-

viços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG), 16,4% do 

comércio varejista mineiro planeja contratar funcionários por tempo 

determinado nesse período. Porém, é importante constatar que esta-

mos nos referindo a um contrato de trabalho sazonal, com duração de 

90 dias e focado apenas no âmbito do comércio, preferencialmente, 

entre os lojistas e alguns prestadores de serviços. 

O debate relativo ao desemprego ou subemprego necessita de 

estudos mais profundos, afinal estamos vivendo a era digital. E é 

contraditório, mas real que a mesma internet capaz de criar milhões 

de empregos seja também responsável por destituir tantas vagas. 

A verdade é que não há oportunidades para todos e quem quiser 

sobreviver terá de aceitar o desafio de empreender ou mudar radical-

mente de profissão e se adaptar às novas realidades do mercado de 

trabalho. Hoje, por exemplo, já existem inúmeros profissionais com 

cursos superiores atuando como motoristas de carros de aplicativos 

de transportes.

Ao que tudo indica, parece que estamos no ápice das transforma-

ções e não sabemos como será o futuro, já que, hoje, o fundamental 

é estar conectado como se a vida real tivesse menos importância. A 

globalização e o atual viés ideológico do governo brasileiro, conside-

rado liberalizante ao extremo, podem contribuir para uma série de 

mudanças na economia do país, inclusive afrouxando o regime de 

contratação de empregados, via carteira de trabalho. 

Vale ressaltar ainda que essas alterações podem ser maiores do 

que se imagina. E só o tempo poderá dizer se elas serão positivas 

para os trabalhadores. No entanto, a tendência mundial prova que o 

habitual são os ricos ficarem, cada vez, mais ricos e os pobres mais 

pobres com ou sem avanço tecnológico.

Ao ler o título do artigo, pode ser que o caro 
leitor, se não partidário da chamada “cultura 
inútil”, jamais tenha ouvido falar no Barão de 
Munchhaüsen. Permita-me, portanto, um pará-
grafo inicial:

Karl Friedrich Hieronymous von Munchhaü-
sen foi um militar alemão nascido em 11 de maio 
de 1720 e que morreu em 22 de fevereiro de 1797.  
A Wikipédia o descreve como alguém que se 
equilibrou entre a realidade e a fantasia, em seu 
mundo próprio, enfrentando (criando, imaginan-
do) os mais diversos perigos para sobrepujá-los. 
Ganhou a fama de maior mentiroso do mundo 
e teve sua vida narrada pelo bibliotecário Rudolf 
Erich Rasp, em livro lançado em Londres, em 1785, 
e publicado em dezenas de países, inclusive o 
Brasil. Em 1989, um filme coproduzido pela In-
glaterra, Alemanha e Estados Unidos, dirigido por 
Terry Gilliam, foi indicado ao Oscar nas categorias 
direção de arte, maquiagem, figurino e efeitos 
visuais, com o reconhecimento mundial de que 
as aventuras do barão expressam, por analogia, 
a tolice que é fantasiar situações difíceis para sair 
delas como um super-herói.

 Desde já vale esclarecer que a resposta à 
pergunta-título deste artigo é NÃO. Porque não, 
é simples:

A diferença entre o militar barão e o capitão 
presidente é que o primeiro só fantasiava e o 
segundo cria de verdade as situações difíceis. 
O alemão divertia aos que o ouviam, mas não 
afetava ninguém com os seus desatinos. Outra 
desigualdade é que narrava suas histórias aos 
convivas reunidos em Palácio, sem jamais perder 

a fleuma, enquanto o brasileiro, não importa o 
lugar onde esteja, usa toda a linguagem chula, 
sua e dos filhos, para atacar “Deus e o mundo”, 
adversários imaginários e até amigos de primeira 
hora que agora quer enfrentar como “inimigos 
dragões da maldade contra os santos guerreiros 
da família”.

E que família!
Recentemente, o filho vereador (Carlos), 

“brincou” com o Twitter do seu pai para escrever 
o que lhe veio na cabeça sobre prisão em segunda 
instância. Depois, simplesmente pediu desculpa 
por ter mexido onde não devia (levantamento 
indica que pode ter feito isso 181 vezes em 5 me-
ses!), assinando como presidente da República. 
Na realidade, o que houve foi uma ação sem ética 
de hacker ou cracker (termo que realmente define 
quem usa conhecimentos de informática para 
praticar atos ilegais). Quem invade o Twitter da 
mais alta autoridade de um país, não importam 
laços familiares, deveria ser preso e, caso exerça 
atividade pública, exonerado ou cassado. 

O filho deputado (Eduardo), aquele mesmo 
que pretende ser presenteado com o cargo de em-
baixador nos Estados Unidos, magoado porque 
queria-porque-queria também ser líder partidário 
na Câmara Federal, bateu o pé e falou cobras 
e lagartos contra todos que não votaram nele 
para o cargo que, no momento em que escrevo 
a coluna, conseguiu depois de muita pressão, ou 
melhor, briga mesmo. Criticou os companheiros 
do partido que não estão ao seu lado, dizendo 
que eles, incluindo verbas de gabinete, põem a 
mão em R$ 168 mil por mês e perguntou “o que 

querem mais”? Ora, tudo é questão, sim, de 
muito dinheiro, porque o PSL deve ter a fortuna 
de R$ 737 milhões de fundos partidário e eleitoral 
para financiar candidatos.

  E o filho senador (Flávio)? Apontado como 
menos arrogante do que os irmãos, mas com 
posição contestada para evitar a Comissão Par-
lamentar de Inquérito apelidada de CPI da Lava 
Toga, conta com o apoio de membros do Supre-
mo, em especial Dias Toffoli e Gilmar Mendes, 
para, digamos, “minimizar” os impactos dos seus 
problemas de rachadinhas, trincados, fendas ou 
o que valha, sem contar os “laranjais”.

Justiça (se houver) à parte, também se 
avolumam os erros de repercussão internacional 
do capitão-presidente, como arvorar-se como o 
estadista que vai incluir o Brasil na Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), para depois, com ar angelical, “reconhe-
cer” que ficou para o ano que quiser o Trump, ídolo 
a quem declara amor. Em troca do apoio que não 
houve (os Estados Unidos indicaram Argentina e 
Romênia) o governo do capitão-presidente abriu 
mão de tratamento especial e diferenciado na Or-
ganização Mundial do Comércio, isentou unilateral-
mente americanos de vistos de turistas, anunciou 
acordo de salvaguardas para que os Estados Unidos 
utilizem a Base de Alcântara e vai até comprar 750 
mil toneladas de trigo com cotas especiais que 
farão a festa dos produtores americanos.

Para quem acredita ser mentira as queima-
das na Amazônia e existir fome no país, o barão, 
citado no início do artigo, enfrenta concorrência 
desleal. 

brasil é o país onde os jornalistas mais sentem
que a liberdade de imprensa tem diminuído

Dados da 10ª edição do Relatório de Situação da 
Mídia 2019, feito pela empresa norte-americana 
Cision, apontam que o Brasil é o país onde os 

jornalistas mais sentem que a liberdade de imprensa 
tem diminuído. Segundo a análise, 67% dos profissio-
nais brasileiros entrevistados sentiram que tiveram a 
liberdade na condução de seus trabalhos reduzida. Atrás 
do Brasil está a França e a Alemanha, ambos com 64%.

O índice é bem acima da média global, que é de 
49%. O estudo revela ainda que 65% dos profissionais 
disseram já ter tido que mudar de tom nas reporta-
gens. Outros 35% se preocupam com sua segurança 
e a de seus colegas. 

Em entrevista ao edição do brasil, o vice-presidente 
da Associação Brasileira da Imprensa (ABI), Cid Benja-
min (foto), fala mais sobre o assunto.

Sem Barão, temos um
presidente de Munchhaüsen?
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A que você atribui essa sensação de 
liberdade reduzida por parte dos jor-
nalistas brasileiros?

Ao clima de intolerância reinante no país. 
Quando o presidente da República e alguns 
porta-vozes mais credenciados, sejam ou não 
de sua família, fazem ameaças explícitas aos 
veículos, é natural que haja a sensação de que 
a liberdade de imprensa está em risco. Quando 
o presidente afirma ter como modelos de sua 
preferência regimes ditatoriais e acena com 
pressão sobre a imprensa por meio da asfixia 
econômica, cortando diretamente publicidade ou 
pressionando anunciantes para sufocar veículos 
cujas linhas editoriais não sejam de seu agrado, 
é claro que os profissionais da área sentem a sua 
liberdade ameaçada.

vivemos um período no qual a li-
berdade de imprensa brasileira está 
comprometida?

Sim. Basta ver a hostilidade do presidente da 
República e de pessoas do seu entorno em rela-
ção a veículos de imprensa. Da mesma forma, as 
ameaças de corte de verbas publicitárias oficiais e 
a adoção de critérios não objetivos para a sua distri-
buição ou os acenos a pressões contra anunciantes 
privados para que não veiculem publicidade em 
determinados veículos.

hoje, quais são nossos principais obs-
táculos?

O monopólio dos meios de comunicação é o 
primeiro deles, a concentração de renda nas cama-
das mais ricas da sociedade, que detêm também 
a propriedade dos veículos de comunicação, além 
das ameaças advindas de um governo inimigo da 
liberdade de imprensa. 

Qual a importância de uma imprensa 
livre para democracia?

Não é exagerada a afirmação de que não há 
democracia real sem uma imprensa livre. Sem liber-
dade de imprensa, não há informação correta para 
os cidadãos. E sem uma informação correta, não 
há possibilidade de exercício real da democracia.

Atrás do brasil estão França e Alema-
nha. há algo em comum na imprensa 
desses países com a brasileira?

Os três são países capitalistas, mas nem a 
França, nem a Alemanha têm, no momento, 
governos inimigos da liberdade de imprensa, 
como é o caso do Brasil. E, se pensarmos em 
veículos como rádio e TV, que em todo o mundo 
funcionam à base de concessões, a diferença é 
brutal. Em nenhum desses dois países se têm a 
concentração e os monopólios encontrados no 
Brasil. Aqui, boa parte das concessões foram 
dadas por critérios que fogem até mesmo das 
regras estabelecidas em nossa Constituição.

há países que são exemplos de im-
prensa livre?

Numa sociedade capitalista, os veículos de impren-
sa são também empresas e, como tal, têm interesses de 
classe. Assim, mesmo que não haja restrições jurídicas 
ou policiais ao exercício da liberdade, dificilmente será 
possível pensar numa total liberdade de imprensa pelos 
trabalhadores, já que a existência de um veículo da gran-
de imprensa pressupõe um robusto capital envolvido. 

Há países capitalistas em que existe ampla liber-
dade de imprensa, mas não se vê neles veículos da 
grande imprensa com posições editoriais anticapi-
talistas. Por outro lado, por diferentes razões, como 
as ameaças imperialistas ou a adoção de doutrinas 
que não pressupõem ampla liberdade de crítica.

“não é exagerada
a afirmação de que
não há democracia

real sem uma
imprensa livre”
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eujácio silva

experimente a cachaça “PurAnA”.

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

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

cidadania recebe nardyello 
O Primeiro Encontro Regional do Cidadania 23, no Vale do Aço, 

celebrará a filiação do prefeito de Ipatinga, nardyello rocha, à sigla.  
O evento acontecerá na próxima quinta-feira, 31, às 18h30, no salão 
de eventos do Ipaminas Esporte Clube, com a presença de filiados 
e convidados de cerca de 20 cidades da região metropolitana do 
Vale do Aço. O encontro contará com a presença do presidente 
nacional da legenda, roberto Freire, e do presidente do diretório 
mineiro, deputado estadual João vitor Xavier. nardyello rocha 
é considerado a grande aquisição do Cidadania em Minas Gerais.

dinis x Pbh?
Recentemente, o ex-presidente da Assembleia, dinis Pi-

nheiro, depois de um longo tempo sem aparições públicas, 
visitou o diretório estadual de seu partido, o Solidariedade. 
Segundo texto divulgado, ele foi ao local para discutir ações 
da sigla a favor das políticas sociais e, no mesmo informativo, 
comemorava-se também o fato de que, no último pleito, 
Pinheiro se candidatou ao Senado e, mesmo não tendo sido 
eleito, conquistou mais de 3 milhões de votos. 

comentário único - Essa informação veiculada nas redes 
sociais vem de encontro com as que circularam nos meandros da 
política: dinis Pinheiro tem intenção de se envolver diretamente 
na sucessão para a Prefeitura de Belo Horizonte. A conferir...

deputado x Governo
Ao avaliar o projeto encaminhado pelo governo mineiro à 

Assembleia com a finalidade de dar início aos debates sobre o 
plano de Recuperação Fiscal, o deputado estadual José reis 
(PSD) disse que a primeira versão não está detalhando como 
seria o plano a ser implementado.

dupla dinâmica
Para ajudar a melhorar o relacionamento do governador 

romeu Zema (Novo) na Assembleia, o vice-governador, Paulo 
brant (Novo), juntamente com o secretário de governo, bilac 
Pinto, estão formatando uma espécie de força-tarefa para 
conquistar mais espaço junto ao legislativo mineiro. Vão ter 
que trabalhar muito, podem apostar.

Política nacional
Os comentaristas da crônica política nacional analisam o 

cenário do momento sob a seguinte ótica: para os represen-
tantes do segmento da esquerda, lula (PT) é um deus. Já para 
militantes da direita, quem comanda os céus é o presidente 
Jair bolsonaro (PSL). Ou seja, pelo visto, as pessoas gostam 
de criar esses símbolos. “Esse tipo de mito não é bom para 
nenhum dos lados”, sentenciam os comunicadores.  

Amazônia continental
Debatendo sobre a importância da Amazônia no contexto brasi-

leiro e mundial, o escritor amazonense, márcio souza, lembrou: “Só 
o estado do Amazonas teria espaço para abrigar todo o continente 
europeu. Então, quem fala sobre a região, sem o devido conheci-
mento pleno, deveria ir lá e percorrer aquele rincão para saber exata-
mente a dimensão da maior floresta do mundo”, vaticinou o escritor.

Psol x Psl
Sem meias palavras, a inquieta deputada federal sâmia 

bomfim (PSOL) atacou: “Existem pessoas do bem no PSL, mas 
lá abrigam também milicianos”. A menção da parlamentar não 
gerou qualquer comentário dos representantes do partido ataca-
do, embora ela tenha feito dessa declaração em rede nacional. 

Filhos encrenqueiros
“Ninguém aguenta mais a interferência dos filhos do presidente 

da República em temas de governo, como se tivessem autoridade 
para isso. Enquanto o chefe do Executivo trabalha para recuperar o 
Brasil, eles continuam atrapalhando. São, na minha avaliação, três 
encrenqueiros”. Palavras do escritor e jornalista merval Pereira.

empréstimo de r$ 5 bi ao governo
deve ser aprovado pela Assembleia

Tudo indica que, por enquanto, o ambiente 
na Assembleia em relação ao governador 
Romeu Zema (Novo) é tranquilo. De 
acordo com deputados, o projeto que 

prevê empréstimo ao governo de cerca de R$ 5 
bilhões, advindos da antecipação dos recebíveis 
da Companhia de Desenvolvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig), deve ser aprovado. Sobre 
o assunto, o deputado Antônio Carlos Arantes 
(PSDB), primeiro vice-presidente da Casa, vaticina: 
“A primeira arrancada já foi dada”.

 Diante da declaração do parlamentar, 
entende-se que o Palácio da Liberdade pode contar 
com a aprovação. No entanto, no que diz respeito 
aos demais projetos relacionados à Recuperação 
Fiscal ainda é necessário cautela. “Quanto a esses 
itens, o governo vai precisar de uma estratégia de 
convencimento por meio de uma comunicação 
eficiente”, comenta o deputado Arantes. 

No geral, as questões que envolvem à Re-
cuperação Fiscal são uma espécie de fantasmas 
pelos corredores da Assembleia. Durante meses, 
esse foi o assunto das conversas de bastidores da 
Casa. Entretanto, somente agora, no fim do ano, 
o governo enviou uma pequena parte da propa-
lada reforma, mais precisamente, dois projetos 
envolvendo à Codemig.

Apoio de Patrus
Como não poderia deixar de ser, qualquer tipo 

de mudança gera desconforto nas pessoas. Nesse 
caso, os primeiros a serem afetados serão os milha-
res de funcionários públicos, mesmo porque, para 
conseguir a adesão de recuperação em Brasília, o 
estado está obrigado a tomar medidas amargas.

A proposta espinhosa levou Zema a uma série 
de reuniões com o presidente da Assembleia, Agos-
tinho Patrus (PV). Consta ser de Patrus a sugestão 
de não encaminhar todo o material da reforma 
de uma única vez, pois, o ideal seria, antes disso, 
costurar um alinhamento junto aos deputados de 
diferentes partidos e suas bancadas. 

Concomitante ao diálogo com Zema, Patrus 
tem trabalhado o ano todo com agenda própria 
e bem diversificada. Em uma de suas declarações, 
ainda no primeiro semestre, por exemplo, apoiou 

o movimento da Casa no sentido de estabelecer 
novas alternativas visando minimizar a crise finan-
ceira do estado. No caso, exigindo os repasses do 
governo federal por conta dos impostos advindos 
da denominada Lei Kandir. 

Em síntese, mesmo com agenda com o 
governador, Patrus não se distancia das tarefas 
relacionadas ao seu cargo. Afinal, partiu de sua 
legislatura na presidência a inovação de uma 
estratégia que visa saber, detalhadamente, dos 
acontecimentos no âmbito do governo estadual. 
Trata-se do Assembleia Fiscaliza, que exige que 
autoridades estaduais, como secretários e diri-
gentes de entidades públicas, sejam obrigadas a 
comparecerem ao Plenário da Assembleia, sempre 
que convocados, para detalhar como estão admi-
nistrando a máquina estatal mineira.

Agostinho Patrus manteve ajuda
proativa nestes 10 meses de 2019
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Antônio carlos Arantes defende a
aprovação do empréstimo de r$ 5 bilhões
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Romeu Zema participa de anúncio de
renegociação das dívidas da cafeicultura

O governador Romeu Zema (Novo) parti-
cipou, no dia 22, de reunião com depu-
tados, produtores e representantes da 
cafeicultura nacional para a divulgação 

das medidas emergenciais do Banco do Brasil para 
prorrogação das dívidas do setor. O encontro foi 
realizado na sede da Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), em 
Belo Horizonte.

A repactuação das dívidas do setor cafeeiro era 
uma preocupação do governo de Minas, diante 
das dificuldades impostas pela trajetória de queda 
nos preços do café verde nos últimos quatro anos. 
Atualmente, a saca de 60kg do café padrão de 
mercado (bebida dura tipo 6) é comercializada 
por, aproximadamente, R$ 400. Esse valor mal 
paga o custo de produção em muitas regiões 
produtoras do estado.

Zema fez parte da comitiva formada por 
deputados mineiros, pelo presidente da Frente 
Parlamentar do Café, deputado federal Emidinho 
Madeira (PSB), e pelo presidente da Faemg, 
Roberto Simões, que pleiteou junto ao Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
providências imediatas, afim de evitar o colapso 
do setor.

Apoio ao setor produtivo
“Na minha eleição, a única bandeira que levantei 

foi exatamente essa: do governo ser amigo de quem 
trabalha, de quem investe e de quem gera emprego, 
e não inimigo, como Minas Gerais se tornou nos últi-
mos anos. Tudo indica que algum resultado já tenha 
aparecido. Conseguimos criar, de janeiro até setembro, 
110 mil empregos com carteira assinada em Minas, 
ficando bem acima da média do Brasil. E muito pre-
cisa ser feito, mas naquilo que depender de trabalho, 
principalmente, nós estamos fazendo. Infelizmente, 
não temos recursos, mas não dependemos somente 
de dinheiro. Uma boa gestão e muito comprometi-
mento são capazes de resolver muita coisa. Agradeço 
aos deputados que têm batalhado pela causa, estou 
ao lado deles, não tenho medido esforços e vamos 
continuar assim”, afirmou Romeu Zema.

O presidente da Frente Parlamentar do Café, 
Emidinho Madeira, também ressaltou a importância 
do apoio do Governo de Minas na busca de soluções 
para os cafeicultores. “Estamos nessa luta de pror-
rogação das dívidas há quatro meses, diariamente. 
Para resolver a questão, nós precisamos de respaldo 
político e a presença do governador Zema na reunião 
no Mapa, em Brasília, fez diferença”, avaliou.

A crise da cafeicultura também mobilizou 
a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa). A secretária da pasta, Ana 
Maria Valentini, esteve por várias vezes em Brasília 
para solicitar apoio político na intermediação junto 
aos agentes financeiros para negociação de novos 
prazos para o pagamento dos financiamentos.

“Neste ano, além dos preços baixos, os pro-
dutores também tiveram queda na produção, 
produtividade e na qualidade do café. As medidas 
apresentadas são emergenciais e, com isso, a gen-
te espera trazer um alívio para o produtor pagar 
suas dívidas, mas vamos continuar trabalhando 
por políticas públicas para a cafeicultura. Ainda 
não conseguimos observar a reação nos preços, 
mas vamos continuar lutando”, afirma Ana.

Alternativas
Segundo o diretor de Agronegócios do Banco 

do Brasil (BB), Marco Túlio da Costa, dentre as 
alternativas apresentadas pelo banco aos cafeicul-
tores do país estão a prorrogação do pagamento 
da dívida, mantendo as mesmas condições e 
encargos da operação original contratada e a 
fixação de um novo cronograma, de acordo com 
a capacidade de pagamento do produtor. “É uma 
ferramenta bastante elástica, com prazo de até 
cinco anos, e dá condições para que o produtor 
continue na atividade, mantendo o crédito e 
cumprindo suas obrigações”, explica.

De acordo com o banco, produtores com parce-
las vencidas ou a vencer até 30/06/2020 podem 
pleitear a prorrogação do prazo. “O processo é 
simples e basta o cliente preencher o pedido de 
prorrogação, cujo modelo já está disponível nas 
agências. Não é necessário laudo técnico e nem 
elaboração de projeto”, garante Costa.

A outra modalidade disponibilizada pelo BB é a 
renegociação da dívida. Ao escolher esta opção, o 
produtor fica impedido de operar com o banco até 
que sejam pagos 50% do capital negociado. O prazo 
para pagamento pode chegar a 12 anos, com os três 
anos de carência inclusos. “Nossa orientação é para 
que o produtor opte pela prorrogação, porque é fun-
damental que ele continue tendo crédito no banco 
para continuar na atividade”, explica o diretor.

“A única bandeira que levantei foi exatamente essa: do governo ser
amigo de quem trabalha, de quem investe e de quem gera emprego”
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domingos sávio comemora
r$ 250 milhões para minas

O deputado federal Domingos Sávio (PSDB) 
aprovou em consenso com a bancada mineira, 
em Brasília, a indicação de R$ 245 milhões em 
emendas ao orçamento da União para 2020. Os re-
cursos vão priorizar o atendimento das demandas 
em Saúde e Segurança Pública, além de garantir 
investimentos em educação, turismo e incentivo à 
produção rural na Agricultura, uma das bandeiras 
defendidas pelo parlamentar.

Do total de recursos, R$ 117 milhões serão 
destinados aos hospitais e Santas Casas do Estado 
e também vão ajudar as prefeituras mineiras na 
manutenção e fortalecimento da rede de atenção 
básica. “Saúde é a prioridade da população. Ou-
vindo gestores, prefeitos, vereadores e lideranças 
sociais, todos nós deputados, identificamos a 
carência do setor e destinamos a maior parcela 
para as instituições mineiras terem mais e me-

lhores condições de atendimento às pessoas”, 
defendeu Sávio.

A Segurança Pública vai receber investimentos 
de R$ 70 milhões, divididos entre as Polícias Civil 
e Militar, além do Corpo de Bombeiros. Para a 
educação, o governo federal terá de destinar R$ 20 
milhões para o custeio das atividades de pesquisa, 
extensão e profissionalização em Universidades, 
Institutos Federais e no Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais (Cefet).

Na agricultura, uma das principais bases de 
atuação do deputado federal, os recursos serão de 
R$ 21 milhões. E, a prioridade é no atendimento às 
necessidades dos pequenos produtores em relação 
às máquinas agrícolas e melhorias na estrutura 
das estradas rurais, importante via de escoamento 
da produção agrícola e pecuária. O turismo terá 
aporte de R$ 17 milhões para impulsionar a ge-

ração de emprego e renda.  “A bancada mineira 
trabalhou unida e o resultado é o benefício para 
o povo mineiro”, ressaltou o parlamentar.

Os valores que serão destinados à saúde foram 
anunciados pelo deputado federal ao secretário de 
Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral Pereira da 
Silva. O encontro, no gabinete do gestor, na Cidade 
Administrativa, foi importante para que o governo 
de Minas já inclua na proposta orçamentária do 
próximo ano a previsão de recursos e, assim, ga-
ranta a eficiente aplicação do montante. 

“A bancada mineira trabalhou unida e o
resultado é o benefício para o povo mineiro”
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http://www.mg.gov.br/
http://www.agricultura.mg.gov.br/
http://www.agricultura.mg.gov.br/
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud
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loraynne Araujo

A desaceleração do crescimento 
global se tornou mais intensa e 
disseminada nas últimas semanas. 
Além da decepção com os dados 

mais recentes da atividade econômica global, 
as incertezas acerca da guerra comercial, as 
questões políticas nos EUA e os impasses em 
torno do Brexit, seguem impactando negati-
vamente a confiança mundial, o que sugere 
menor crescimento para os próximos anos.

Na Ásia, vemos a situação em Hong 
Kong cada vez mais difícil, com a população 
não aceitando o julgo do governo chinês; no 
Oriente Médio, continua a infindável guerra 
entre os países, por questões religiosas, fron-
teiriças e econômicas. Em Israel, o primeiro-
-ministro Benjamin Netanyahu renunciou e 
não consegue uma negociação positiva com 
a oposição. Portugal e Espanha também 
convivem com problemas internos de difícil 
solução. A França com o movimento dos 
coletes amarelos e dos agricultores. E a líder 
Alemanha envolvida com a revolta de seus 
habitantes pela presença dos imigrantes, situ-
ação aliás que, cada vez mais, causa repúdio 
e inconformismo de vários setores dos países 
que se abriram para a ajuda humanitária. 

Nas Américas, o Canadá está próximo a 
perder a liderança de Trudeau; no México o 
atual presidente teve que ceder e negociar 
com o tráfico para preservar as vidas de 
seus conterrâneos; na Venezuela continua o 
governo Maduro fazendo e acontecendo na 
revolução bolivariana; Colômbia volta a con-

viver com o fantasma das FARC; no Equador o 
presidente teve que se mudar para Guayaquil 
até que a situação melhorasse na capital 
Quito; na Bolívia o presidente atual sai para 
a sua quarta gestão, com segundo turno, e 
reclamação do opositor sobre a lisura do plei-
to; na Argentina a chapa com a ex-presidente 
Cristina Kirchner  lidera as pesquisas; no Chile 
o presidente convive com uma revolta da 
sociedade contra as suas decisões, tendo que 
acionar as forças armadas e decretado toque 
de recolher.

No Peru, o presidente fecha o Supremo e 
o Congresso, com o apoio das forças militares.

A situação fica pior quando analisamos 
o panorama econômico mundial, via Fundo 
Monetário Internacional (FMI), uma vez que 
a economia mundial terá o pior crescimento 
desde a crise financeira de 2008. 

E nós no Brasil? Tudo o que relacionamos 
acima, sobre o cenário econômico interna-
cional, tende a influenciar o nosso momento 
financeiro. Acrescemos a isso, a situação 
política que vivenciamos. 

Acontecimentos externos previstos 
para as próximas semanas, especialmente 
referentes à retomada das negociações 
comerciais entre as duas potências, serão 
importantes para determinar o grau de 
risco externo ao qual nossa economia será 
submetida na virada de 2019 para 2020. 
Continuamos na expectativa de que sejam 
agilizadas as reformas necessárias à retoma-
da do crescimento, como a administrativa e 

a tributária, com destaque para a previden-
ciária, que continua no Senado para votação 
em segundo turno.

Apesar de todo esse clima adverso, 
tivemos várias boas notícias. Os dados do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempre-
gados (Caged) revelam que foram gerados, 
em setembro, 157 mil vagas com carteira 
assinada, o melhor resultado em 6 anos para 
o mês. O otimismo continua crescente no 
meio empresarial e no mercado financeiro. A 
projeção de crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) é de até 1% neste ano. Em 2020 
já viabiliza-se avançar até 2%, talvez mais. 

Vale ressaltar alguns índices importantes 
em nosso mercado, como o Ibovespa que 
encerrou setembro com alta de 3.57%, 
trazendo ganhos interessantes. A curva de 
juros, dadas as dificuldades para a recupe-
ração da atividade econômica brasileira e 
expectativas inflacionárias bem escoradas, 
deverá ter mais uma redução de corte na 
taxa Selic na próxima reunião do Comitê de 
Política Monetária  (Copom) (30/outubro) 
encerrando o ano em 5.00% a. É importante 
observar que, neste cenário, a hipótese de 
cortes adicionais é bastante factível. Ana-
listas começam a projetar a taxa de juros 
abaixo de 4%, o que ninguém imaginava 
possível até a pouco tempo atrás.

Apesar dos problemas políticos, o merca-
do demonstra sua maioridade não permitin-
do que atinja a economia. O que beneficia a 
todos. Não percamos o otimismo!

Pra frente, sempre ...

17% dos internautas brasileiros já
usam pagamento por aproximação

O cartão de crédito está bastante vincu-
lado à vida dos brasileiros, seja para 
fazer compras de grande volume ou 
apenas um lanche. Essa modalidade 

está evoluindo e já é possível pagar usando 
a aproximação do cartão com a máquina ou 
utilizando o próprio celular. E a pesquisa Pa-
norama Mobile Time/ Opinion Box – Comércio 
móvel no Brasil de setembro de 2019, mostra 
que o pagamento via contactless está cada vez 
mais presente no mercado nacional. Segundo 
o estudo, 17% dos internautas brasileiros que 
têm smartphones experimentaram o recurso. 

Além disso, quase 70% das maquininhas de 
cartão no Brasil possuem o recurso NFC (Near 
Field Communication) para realizar transações 
por aproximação. Fernando Paiva, editor do 
Mobile Time, afirma que essa tecnologia estava 
disponível há algum tempo, porém só agora 
está se popularizando. “Isso decorre de uma 
série de fatores, dentre as quais podemos citar 
a chegada, nos últimos 2 anos, de carteiras di-
gitais ao Brasil, que permitem a adição de vários 
cartões de crédito e de débito para pagamento 
por aproximação, como Samsung Pay, Google 
Pay e Apple Pay”.

O especialista diz ainda que a intensificação de 
publicidade na TV, por parte de bancos e bandeiras 
de cartão, ensinando sobre os pagamentos por 
aproximação foi um apoio importante. “Outra 
questão que facilita é a adaptação do parque 
de máquinas de POS para recebimento de pa-
gamentos por NFC, junto à comunicação visual, 
com um símbolo padronizado para indicar que o 
equipamento está habilitado para essa tecnologia”.

Para se ter uma ideia de como essa modalida-
de de pagamento está se popularizando, o Banco 
do Brasil informou que, entre janeiro e junho 
deste ano, realizou 3,5 milhões de transações 
por NFC e que a quantidade de correntistas que 
usam essa tecnologia aumentou 400% nesse 
período. “A principal vantagem é a comodidade 
de não precisar andar com a carteira. O telefone 
faz as vezes desse objeto. E, se tiver o aparelho 
roubado, o ladrão não consegue usar o cartão 
em compras na internet, porque não aparece o 
número completo. E nem poderá usar para com-
pras presenciais, porque a maioria dos serviços 
demanda que o telefone seja desbloqueado e 
que seja capturada a digital do consumidor”. 

Perfil do usuário 

Ainda de acordo com a pesquisa, o perfil 
de pessoas que realizam pagamento por apro-
ximação são homens (21%) e das classes A e 

B (23%). Já as mulheres representam 13% e 
as classes C, D e E são 15%. Paiva diz que essa 
diferença se explica pela necessidade de ter um 
smartphone moderno e também um cartão de 
crédito. “O fato da tecnologia NFC ainda não 
estar disponível em qualquer telefone atrasa a 
popularização da modalidade”. 

Aliás, essa forma de pagamento é mais 
popular entre donos de iPhone (25,8%) do 
que entre aqueles com Android (16,6%). E há 
também uma diferença por faixa etária, quanto 
mais jovem, maior a probabilidade de já ter usa-
do o smartphone para pagar por aproximação. 
No grupo entre 16 e 29 anos, 21% já testaram 
essa tecnologia. A proporção cai para 16% no 
grupo entre 30 e 49 anos, e é de 12% naquele 
com 50 anos ou mais. 

Uma das pessoas que já utilizam essa 
modalidade é a publicitária Larissa Silva, 29. 
Ela conta que o seu cartão de crédito tem NFC 
embutido e ele está salvo também na carteira 
digital do seu celular. “Acho bem prático essa 
forma de pagamento. Conheci essa maneira de 
pagar as coisas, há 2 meses, quando estava na 
China a trabalho. Acho que o pagamento por 
aproximação não vai demorar a se popularizar, 
pois é o futuro”, finaliza.

 consumidor: há várias formas, como o 
uso do smartphone com NFC e um aplica-
tivo de carteira digital (Apple Pay, Google 
Pay ou Samsung Pay, por exemplo) e cadas-
trando um cartão de crédito ou débito; o 
cartão de plástico que tenha NFC embutido; 
um relógio ou pulseira que tenham NFC e 
estejam associados a um cartão de crédito 
ou débito. 

 comerciante: precisa ter uma máquina 
de cartão que trabalhe com NFC. Basta 
verificar se há o símbolo da tecnologia na 
maquininha.

como adotar o
pagamento por aproximação:
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Anastasia sumido
Efetivamente, o senador mineiro Antonio Anastasia (PSDB) 

deve estar se afastando da vida partidária. Ele praticamente 
não aceita convites para participar de eventos na capital minei-
ra e, quando está na cidade, fica em completo isolamento. Em 
Brasília, comenta-se que o tucano estaria em rota de colisão 
com seu padrinho Aécio neves (PSDB). Será?

Ajuda necessária 
Ao analisar que a internet tem criado uma enorme quan-

tidade de novos profissionais, o filósofo paulistano luiz Felipe 
Pondé comentou: “O governo teria de entrar em campo para 
apoiar as pessoas a fazerem cursos e se prepararem para 
esses desafios, senão o desemprego pode aumentar”, avalia 
o professor.

Presidente X stF
“Parece que há uma aproximação exagerada entre o 

presidente da República e os ministros do Supremo Tribunal 
Federal. Isso pode não ser bom para a continuidade do pleno 
regime democrático, no qual se estabelece a separação dos 
poderes. Seria bom os brasileiros ficarem em alerta”. Avaliação 
do cientista político ricardo sennes. 

Fim do sus
Ao longo de 30 anos, o SUS tem sido a salvação da popu-

lação pobre do Brasil e isso ninguém pode negar. Contudo, 
sob a ótica do professor da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (UERJ), ronaldo teodoro, o sistema, considerado um 
dos maiores do mundo, pode entrar em uma rota perigosa, 
pois vem definhando ano a ano por pressão dos planos de 
saúde. “A população precisa ficar atenta a essa realidade para 
não ter surpresas desagradáveis”. 

Política educacional
Diante das mudanças na vida do brasileiro, eis que surge 

a sugestão da professora e chef de cozinha, bel coelho: “É 
necessário estabelecer um debate nacional sobre o modelo 
educacional do país, começando com a abertura de espaço 
para que os professores do ensino fundamental sejam protago-
nistas”. Até parece que ela não conhece os políticos. Acha mes-
mo que eles iriam permitir um movimento desses, professora? 

leilão na Petrobras
De acordo com levantamento das autoridades de Brasília, 

já são, até o momento, 17 grupos interessados em participar 
do megaleilão do pré-sal. Isso demonstra a importância da 
Petrobras com indutora da política do setor.

medicina da família
Sob a coordenação da cientista política e professora da 

UFMG, helcimara telles, já está circulando, em todo o Brasil, 
um livro sobre a importância da medicina da família para 
garantir a boa condição de atendimento aos pacientes mais 
pobres. No debate sobre a publicação, ela aproveitou para dizer 
que o fim do programa “Mais Médicos” pode ter sido um erro 
do governo federal.
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

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

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

com 570 empresas, minas Gerais fatura 
r$ 300 mi por ano com setor funerário

No Brasil, rendimento é de R$ 3,5 bilhões

s
e  a  mor te  é  um 
tabu, falar sobre o 
faturamento desen-
cadeado pela perda 
de pessoas pode ser 

ainda mais. Mas, o inevitável 
fim da vida tem feito a roda 
da economia girar. De acordo 
com a Associação Brasileira do 
Setor de Informações Funerárias 
(Abrasif), foram contabilizados 
R$ 3,5 bilhões em faturamento 
do segmento. Quando o recorte 
é feito por estado, Minas faturou 
R$ 300 milhões. As cifras de 2017, 
último levantamento realizado, 
representam 8% de crescimento. 
Isso só no setor funerário, que, 
no geral, inclui urnas e embal-
samento.

Porém, dados do Sindicato dos 
Cemitérios e Crematórios Particu-
lares do Brasil (Sincep) revelam 
que o faturamento anual de todo 
o mercado do luto, que engloba 
sepultamento, cremação, serviços 
funerários e planos assistenciais, 
alcança R$ 7 bilhões. Segundo o 
presidente da Abrasif, Maurício 
Costa, no Brasil existem 13.720 em-
presas privadas ligadas ao ramo, 
dessas, 570 estão em Minas Gerais. 

“O setor é estável, em média, regis-
tramos crescimento de 3 a 4% ao 
ano. Mas, o principal carro-chefe 
têm sido os planos funerários”, diz. 
Nos cálculos do presidente, o setor 
emprega 1 milhão de pessoas. 

Depois de 17 anos no mercado 
de petróleo e três em auditoria, 
o empresário Luiz Roberto Vas-
concellos migrou para o setor de 
seguros com ênfase em vida e pre-
vidência, onde atuou por 12 anos. 
Foi nessa área que percebeu uma 
lacuna no assistencialismo ao luto. 
“Descobri que esse era um mercado 
mais abrangente voltado para um 
problema real, que é o da classe C, D 
e, eventualmente B, de lidar com as 
despesas na hora em que acontece 
um óbito. Se a vida não tem preço, 
o funeral tem e é caro. Também é 
atraente o fato de ser um segmento 
que tem uma contribuição social, 
que permite que as pessoas de uma 
classe mais baixa tenham direito 
a uma despedida digna aos seus 
entes queridos”, conta o diretor da 
Prevenir Assistencial, localizada no 
Santa Efigênia, que atende 250 mil 
clientes na região metropolitana 
de BH. 

Além da funerária, Vasconcellos 
aposta nos planos de amparo às 
famílias. Os preços dos planos vão 
de R$ 23,90 a R$ 84,90. Fora dos 

planos, as urnas podem custar de 
R$ 1.800 a R$ 40 mil. Segundo o 
diretor, os clientes dos planos são, 
em sua maioria, mulheres, de classe 
C, de 45 a 50 anos. “A mulher da 
classe C é muito preocupada com 
a família. Existem pesquisas que 
mostram que são elas que, muitas 
vezes, são as provedoras da casa, 
são autônomas, trabalham como 
empregadas domésticas, manicu-
res, cabeleireiras, e que têm uma 
preocupação com a união familiar”.

Para agregar valor ao negócio, 
Vasconcellos acredita que o segredo 
são os benefícios em vida. “Não sou 
voltado para o death care, mas para 

o life care”, diz. A rede de benefícios 
da empresa inclui descontos em 
farmácias, academias e cursos. Um 
cartão alimentação e uma mesada 
que pode chegar até R$ 10 mil, após 
o falecimento do titular, também 
estão entre as opções que podem 
ser contratadas.  

Um dos benefícios agregados 
a todas as categorias de planos é 
o grupo de apoio aos enlutados. 
“Quando acontece o falecimento, 
fica uma família e percebemos essa 
lacuna”, explica Carolina Leite, psi-
cóloga com foco no luto e gerente 
de RH do local. De acordo com 
ela, apesar de informar a família 

da existência do grupo logo após 
o falecimento, o convite para a pri-
meira reunião é feito um mês após 
a perda. “Nós aguardamos 30 dias 
porque, quando o luto é muito 
recente, os familiares ainda não es-
tão preparados para falar e, muitas 
vezes, além da dor, estão lidando 
com processos burocráticos”. 

Também no Santa Efigênia, a 
funerária Pax de Minas atua no mer-
cado desde 1979. Para José Roberto 
Reis, sócio proprietário da empresa, 
o brasileiro tende a procurar pelos 
planos naturalmente. “O brasileiro 
é superprotetor, não pensa duas 
vezes quando o assunto é acolher 
quem ama”. No local, os planos 
são ofertados a partir de R$ 45 e as 
urnas a partir de R$ 605.  

Com 40 anos de experiência, 
não acredita que, apesar da mor-
te ser certa, o segmento esteja 
imune à instabilidade econômica. 
“Nenhum ramo é imune à crise. 
Quando setores primários entram 
em desiquilíbrio, acontece um efei-
to dominó, que atinge os demais. 
Um bom exemplo é o combustível. 
Quando ele sofre aumento, todos 
os produtos e serviços também tem 
seus preços ajustados, como nosso 
serviço precisa ser transportado, 
esse custo impacta na receita da 
empresa”, completa Reis.

Vasconcellos concorda. “É ób-
vio que uma pessoa pode procrasti-
nar a compra de um carro, mas não 
pode adiar a morte. O mercado 
está estável, mas as pessoas não 
procuram por melhorias, como 
vestes ou urnas melhores e até 
mais coroas, em meio à crise”.

No sábado, 2 de novem-
bro, é celebrado o Dia 
dos Finados. Na data, 

milhares de pessoas visitarão 
os cemitérios por todo o país. A 
morte segue como um tabu para 
sociedade brasileira, mas para 
uma parcela da população, o fim 
da vida faz parte da rotina. Muita 
gente irá dizer que não inveja os 
profissionais que lidam direta-
mente com a morte, mas, uma 
coisa é certa: é preciso ter sensi-
bilidade para lidar com a dor do 
outro. Neste mês de novembro, o 
edição do brasil, apresenta a sé-
rie #VivendoDoLuto, que consiste 
em três matérias sobre profissões 
ligadas à morte. Nesta semana, 
abordamos os números do setor 
e os empresários que investem 
no ramo. E nas próximas duas, 
aprofundaremos sobre os tana-
topraxistas e os coveiros.

#vivendodoluto
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uberlândia retoma crescimento
de número de empresas ativas
Rais com base em 2018 revela que a atividade 

empresarial na cidade voltou a expandir

O intenso trabalho da Prefei-
tura de Uberlândia para recuperar 
o ambiente de negócios da cidade 
tem resultado em uma maior 
confiança do setor empresarial. 
Segundo o novo levantamento 
da Relação Anual de Informações 
Sociais (Rais) sobre número de 
empresas atuantes por setor de 
atividades econômicas do Brasil, 
o município teve no ano passado o 
melhor desempenho no aumento 
de estabelecimentos formais desde 
2015. O ano base do relatório, 
divulgado na última semana pelo 
Ministério da Economia, é 2018. 

Os dados da Rais revelam que 
38.419 empresas estavam for-
malmente abertas em 2018 - um 
aumento de 1,01% em relação a 
2017 (que registrou 38.035). É o 
resultado mais significativo desde 
2015, uma vez a quantidade de 
empresas ativas na cidade vinha 
sofrendo queda. Ou seja, indica 
ainda que o município, sob a ges-
tão do prefeito Odelmo Leão (PP), 
conseguiu reverter o cenário de 
decréscimo no número de empre-
sas para um ambiente novamente 
de crescimento. 

“Procuramos sempre fortalecer 
a nossa cidade com investimentos 
em setores prioritários, como saú-
de, educação e social. Além disso, 
promovemos melhorias na infraes-
trutura, que é o que temos feito por 
meio dos programas Uberlândia 
Integrada e II e por meio das obras 
do Sistema de Captação Capim 
Branco, por exemplo. Tudo isso 
oferece estabilidade e confiança 
tanto para quem mora quanto 
para quem investe aqui. E esse 
trabalho precisa ser constante. Nós, 
como gestores públicos, temos que 
ter em mente que o nosso papel 
é de facilitador e é nesse sentido 
que atuamos diariamente”, disse 
o prefeito.

De janeiro de 2017 a agosto 
deste ano, Uberlândia recebeu 
quase R$ 2 bilhões de investi-
mentos nos mais diversos setores, 
como telecomunicações, energia 
renovável, supermercados, trans-
porte, concessionária, alimenta-
ção, indústria química, shopping, 
cooperativa de crédito, entre outras 
indústrias. Entre 2017 e 2018, o 
volume de negócios fechados na 
cidade saltou de R$ 248,650.000 
para R$ 1.158.245.000.

 Dentro da política de facilitar o 
acesso da população aos serviços 
públicos, a administração munici-
pal montou uma força-tarefa junto 
às secretarias municipais para 

tornar cada vez mais célere a 
abertura de empresa, com trans-
parência e simplicidade. Dessa 
forma, o empreendedor encontra 
diversos procedimentos online, 
como o “Alvará Sanitário Online”, 
o “Alvará num clique”, a “Restrição 
Urbanística Online” e o “Empresa 
Fácil”, entre tantas outras opções. 

Ainda no 1º bimestre de 2019, 
Uberlândia registrou o menor 
prazo na constituição de uma 
empresa. No mês de janeiro, um 
empreendedor conseguiu concluir 
uma formalização em 33 minutos 
e 50 segundos. O recorde anterior 
foi de 34 minutos e 11 segundos, 
em setembro de 2018.

Ano crescimento

2015/2016 -1,17%

2016/2017 -0,90%

2017/2018 1,01%

retomada do crescimento
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odelmo leão: “Procuramos sempre fortalecer a
nossa cidade com investimentos em setores prioritários”
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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

o montes-clarense diogo cangussu com o deputado tadeu
martins leite (mdb) que, por sinal, vem realizando um excelente

trabalho como primeiro secretário da Assembleia legislativa

AeroPorto cArlos PrAtes - Mais um acidente com uma aeronave que 
havia decolado do Aeroporto Carlos Prates e caiu no bairro Caiçara. Dessa vez, 
o ocorrido matou quatro pessoas. A queda foi entre as ruas Minerva e Belmiro 
Braga e é a segunda vez que um monomotor cai neste mesmo local. Agora, a 
população está condenando a presença do aeroporto, visto que é uma região 
densamente povoada. Mas, quando o aeroporto foi inaugurado, em 1944, os 
bairros próximos eram vazios, com poucas casas e nenhum edifício havia sido 
construído à frente da pista. É válido ressaltar que, a prefeitura de BH nunca se 
preocupou em licenciar construções de até 15 andares no local, mesmo sabendo da 
existência do aeroporto. Aliás, Alexandre Kalil (PSD), em entrevista a Rádio Itatiaia, 
informou que não fará nada para retirá-lo de onde ele está há mais de 50 anos. 

JustiÇA AnulA sentenÇAs – Há alguns anos, o então governador de Minas 
Gerais Eduardo Azeredo (PSDB) iria disputar a reeleição. A situação era difícil, já 
que o candidato da oposição era Itamar Franco, junto com Newton Cardoso. Se em 
sua eleição, Azeredo teve Hélio Garcia como chefe da sua campanha, na reeleição, 
a situação era diferente. Sem o apoio explícito de Garcia, seus auxiliares mon-
taram um esquema para arranjar dinheiro. Sob a batuta de Marcos Valério que 
havia sido contratado por Clésio Andrade para administrar a SMPB, que também 
precisava de dinheiro. Diante disso, inventaram então o Enduro da Independência 
e colocaram a Copasa, Cemig e Codemig como principais patrocinadoras. Parte 
do dinheiro salvou a agência de publicidade e outra entrou na campanha de 
Eduardo. O governador, confiando em seus auxiliares, nada sabia. De repente, 
após a eleição, veio o escândalo. O vice-governador da época, Walfrido dos Mares 
Guia, se livrou do processo porque chegou aos 70 anos. Azeredo, que já ocupava o 
posto de deputado federal, deixou o mandato e o processo saiu do Supremo para 
o Tribunal de Minas que, se julgado em 2ª Instância, teria uma pena de 20 anos. 
Todos os envolvidos declaram que Azeredo não sabia da trama, mas a justiça o 
condenou. Agora, o candidato à vice em sua chapa e o seu secretário de imprensa 
da época, Eduardo Guedes, tiveram suas penas anuladas. Ou os advogados de 
Clésio e Guedes são muito bons ou a defesa de Azeredo dormiu no ponto.

em bh, a Praça Floriano Peixoto, no Santa Efigênia, foi conside-
rada a mais bonita e conservada da cidade. Já o Jardim Zoológico foi 
o local com maiores críticas no que se refere à conservação. A praça é 
conservada pela Unimed, enquanto que o zoológico é de uma fundação 
que cuida também das praças e dos cemitérios. Todos em abandono.

Aécio neves (PSDB) reapareceu em Minas após um longo e tene-
broso inverno. Ele esteve na Assembleia e deu o seu pitaco no governo 
Zema. Para ele, não adianta vender a Cemig, Copasa e Codemig, pois 
isso resolve parte dos pagamentos em atraso agora, mas depois pode 
causar problemas, visto que não vai mais entrar mais dinheiro no 
caixa do estado no futuro. 

Jair bolsonaro (PSL) viajou para a Ásia e o governo foi entregue 
ao Presidente do Senado. Sinal que não teremos crises até a sua 
volta ao Brasil. 

reFormA dA PrevidÊnciA - Foi só a reforma passar em segundo turno 
no Senado que a fila de pedidos de aposentadoria no INSS e no serviço públi-
co cresceu absurdamente. Só na Polícia Militar são mais de 15 mil servidores 
solicitando passagem para a reserva. É importante lembrar que um coronel da 
PM, antes da reforma, normalmente, aposentava aos 45 anos. Agora, depois 
de sancionado o projeto, quem entrar no mercado de trabalho deverá atuar 
até os 65 anos.

rita matos, ilzen rangel Fofa, o homenageado pelo Prêmio nobre
2019 valdez maranhão e lea Zacheu, em são luís do maranhão
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domingo, dia 27 de outubro 

Ex-presidente Lula 
Senhora Glorinha Brant
Padre Ramiro Gregório – São João del-Rei

segunda-feira, 28

Dia de São Judas Tadeu 
Gracinha Barbosa
Álvaro Bitencourt
Fabíola Barros

terça-feira, 29

Hugo Penido Gattoni
Lourdes Januária 
José Antônio da Rocha 

Quarta-feira, 30

João Eraldo Lima 
Sra. Neide Batista de Castro - esposa de Danilo de Castro 
Eustáquio Rocha  

Quinta-feira, 31 

Rogério Vasconcelos Guimarães
Quintino José de Carvalho 
Rômulo Palhares

sexta-feira, dia 1º de novembro 

Humorista Carlos Nunes 
Maira Bonita – Sabará 

sábado, 02

Waldemar Piló
Desembargador Antônio Armando dos Anjos

sesc Palladium divulga programação
para a primeira quinzena de novembro

A primeira quinzena de novembro no Sesc 
Palladium reserva uma série de atrações para 
quem gosta de música, teatro, dança e cinema. 
Nomes como Cláudia Raia, Mônica Martelli, 
Orquestra Ouro Preto, entre outros, prometem 
movimentar o centro cultural com uma progra-
mação de alta qualidade. 

Para quem procura um programa em famí-
lia, o #temtodosábado oferece diversas ativida-
des gratuitas. Um convite à imersão aos múltiplos 
espaços do Sesc Palladium. Cinema, bate-papo, 
brincadeiras, intervenções, oficinas, contações de 
histórias, roda de leitura, experimentações, ações 
formativas, intercâmbios e muito mais nas suas 
tardes de sábado.

música
A programação musical já começa no dia 1º 

de novembro, às 20h, no Teatro de Bolso do Sesc 
Palladium (av. Augusto de Lima, 420, Centro), com 
a apresentação de Edoardo Garcia e sua Turnê 
Fênix. Após o sucesso do relançamento do EP Duas 
Vidas nas plataformas digitais, e o retorno com 
a trilogia Fênix, Edoardo traz ao Sesc Palladium 
uma apresentação intimista, de voz e piano, com 
alguns de seus maiores sucessos autorais. Os 
ingressos custam R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-
-entrada) e R$ 8 (trabalhadores do comércio). A 
classificação é livre.

No dia 10, é a vez da Orquestra Ouro Preto 
convidar o pianista Cristian Budu para mais uma 
edição da Série Domingos Clássicos. O mais 
renomado pianista brasileiro da nova geração e 
um dos mais celebrados do mundo, mostra toda 
a sua excelência no instrumento que o deixou 

mundialmente conhecido. A apresentação será 
no Grande Teatro do Sesc Palladium (rua Rio 
de Janeiro, 1046, Centro), às 11h, e os ingressos 
custam R$ 25 (inteira), R$ 12,50 (meia-entrada) 
e R$ 10 (trabalhadores do comércio). A classifi-
cação é livre.

teatro
O mais novo espetáculo musical de Claudia 

Raia chega ao Grande Teatro do Sesc Palladium 
nos dias 1º, 2 e 3 de novembro. Em Concerto para 
dois, Claudia contracena novamente com Jarbas 
Homem de Melo (estiveram juntos em Cantando 
na Chuva e Cabaret), numa comédia romântica 
musical na qual cada um irá interpretar múltiplos 
personagens. Tudo se passará em um cruzeiro com 
destino à Antártida, onde Lourdes Mercedes - uma 
famosa atriz - e Roberto Rinaldi - um famoso escri-
tor - irão se encontrar após terem se separado. As 
apresentações ocorrem sexta e sábado, às 21h; e 
domingo, às 19h. A classificação é livre. 

Nos dias 2 (sábado, às 20h) e 3 (domingo, 
às 19h), o Teatro de Bolso do Sesc Palladium, 
recebe o recital dramático Beethoven - Fantasia 
do Imortal, com direção de Luciana Brandão e 
dramaturgia de Ana Araújo. O espetáculo associa 
música, cartas e poesia, é interpretado pela atriz 
Ana Clara Vieira, e conta com obras de Beethoven, 
tocadas pelos pianistas Bárbara Freitas e Ricardo 
Matosinho. Os ingressos custam R$ 30 (inteira), 
R$ 15 (meia-entrada) e R$ 12 (trabalhadores do 
comércio). A classificação é 10 anos.

Também no Teatro de Bolso do Sesc Palla-
dium, mas nos dias 9, 10 e 11 de novembro, sexta 
e sábado às 20h; e domingo, às 18h, o público 

poderá conferir Carne e Seda, com a Cia. Clement-
tina. A partir da novela Rútilo Nada, de Hilda Hilst, 
a peça é uma narrativa de várias vozes, entre os 
inícios de um romance e seus fins. O que cada um 
de nós esconde de si e cria raiz em nossos medos? 
Lucas e Lúcios, na vastidão de seus sentimentos, 
trafegam entre a mais intensa paixão e a extrema 
violência. Os ingressos custam R$ 30 (inteira), 
R$ 15 (meia-entrada) e R$ 12 (trabalhador do 
comércio). A classificação é 16 anos. 

Em 9 de novembro, às 19h e 21h30, Monica 
Martelli chega ao Grande Teatro do Sesc Palladium 
com Minha Vida em Marte, sucesso de bilheteria 
por onde passou. Na peça, a personagem Fer-
nanda está casada há oito anos com Tom, com 
quem ela tem uma filha de 5 anos: Joana. Este é 
o pano de fundo para a protagonista se questionar 
na terapia de grupo. É nas sessões de análise que 
ela narra e vivencia deliciosamente as alegrias e 
os muitos problemas do seu casamento. Ali ela 
expõe assuntos íntimos, como por exemplo a 
falta de tesão, ou as tentativas de “trabalhar a 
relação”, e percebe que nas relações estagnadas, 
adia-se o afeto e acumula-se mágoas. A classifi-
cação é 14 anos.

Encerrando a programação teatral da pri-
meira quinzena de novembro, o Grande Teatro do 
Sesc Palladium recebe no dia 10, às 19h, Acendam 
as Luzes, dirigido e protagonizado por Yuri Marçal. 
No espetáculo, o humorista carioca aborda diver-
sos temas do cotidiano da sociedade brasileira, 
como racismo, intolerância religiosa, política e 
causas LGBTQ. Os ingressos custam R$ 80 (inteira), 
R$ 40 (meia-entrada) e R$ 32 (trabalhador do 
comércio). A classificação é 14 anos.
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Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515
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Brumadinho - MG
Horizonte Belo

cArdioloGistA 
iara@navescoelhocomunicacao.com.br

bruno AlencAr

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

P restes a completar um mês de lançamento, 
liderando a bilheteria nacional e levando mais 
de 1,6 milhão de espectadores ao cinema, o 
filme Coringa é sucesso de críticas, sobretudo, 
por causa da atuação de Joaquin Phoenix no 

papel principal. Dentre várias características marcantes 
do personagem, a que mais chama a atenção é a risada 
histérica e perturbadora que domina várias cenas impor-
tantes do longa. E você sabe qual é a causa desse riso des-
controlado? Uma doença chamada epilepsia gelástica. 

Rara e desconhecida para a maior parte da popu-
lação, estima-se que a cada 1.000 pessoas que têm 
epilepsia, apenas uma terá desse tipo. “As crises gelás-
ticas são classificadas como parciais e complexas. Ela 
não é aquela clássica que estamos acostumados, na 
qual o paciente desmaia e se debate no chão, mas há 
alterações parciais da consciência. Por isso, a pessoa 
tem riso ou choro despropositado”, explica o presidente 
da Sociedade Mineira de Neurologia, Drusus Pérez. 

O médico reitera que essa condição pode aparecer 
após um tumor benigno em uma estrutura do cérebro 
chamada de hipotálamo. Ela é responsável por funções 
vitais do corpo, como o controle de hormônios e do sono. 
Além desse local, a lesão também pode aparecer no 
lóbulo temporal e frontal em consequência de alguma 
paralisia cerebral. “Essa doença tem um diagnóstico 
difícil, pois a suspeita da crise, geralmente, é clínica, 
precisa-se observar a crise de riso que a pessoa está 
tendo e associá-la a uma epilepsia. Por vezes, o eletro-
encefalograma, uma tomografia no cérebro, ajuda a 
encontrar a lesão”.

Assim como é retratado no filme de maneira intensa 
e marcante, as crises epiléticas podem atrapalhar o 
convívio social de quem é acometido por ela. “Qualquer 
quadro convulsivo interfere na maneira como o paciente 
vai lidar com o mundo a sua volta, especialmente, se 
ele tiver muitos episódios durante o dia. Algumas vezes, 
as crises parciais e complexas são difíceis de controlar e 
quando a pessoa tem mais de 3 vezes ao dia, isso pode 
até impedi-la de trabalhar”.

Um levantamento divulgado 
pela Sociedade Brasileira de Car-
diologia (SBC), no ano passado, 
revelou que os atendimentos de 
emergências cardiovasculares 
nos hospitais do Brasil são 82,2% 
maiores do que aqueles em que 
uma cirurgia ou procedimento 
é agendado com antecedência. 

Ainda segundo os dados 
da pesquisa, das 1,1 milhão de 
internações por doenças cardio-
vasculares no país, 82% ou 929 
mil são de origem emergencial. 
Esses dados nos mostram que a 
prevenção é pouco ou raramente 
exercitada pela população, que 
apenas adere a uma mudança 
de hábitos efetiva após o diag-
nóstico de alguma alteração 
cardiovascular.

Os problemas cardiovascu-
lares podem estar relaciona-
dos a características genéticas, 
maus hábitos de vida como o 
tabagismo, alcoolismo, depen-
dência química e sedentarismo, 
ou a doenças como diabetes, 

hipertensão e obesidade. No 
entanto, em todos os casos é 
extremamente necessário que as 
pessoas se submetam a exames 
anuais, pois somente assim, o 
paciente poderá saber quais são 
os níveis de colesterol bom ou 
ruim em seu organismo e ainda 
descobrirá se faz parte do grupo 
de risco para a doença.

Além do check-up anual, a 
adoção de uma rotina mais sau-
dável e a melhora na qualidade 
de vida podem ser determinantes 
para manter a saúde do coração 
com o passar dos anos. Para 
se ter uma vida equilibrada é 
importante que as pessoas man-
tenham uma dieta alimentar 
nutritiva, regular e balanceada. 
Ainda é essencial que as mes-
mas pratiquem diariamente ao 
menos 40 minutos de alguma 
atividade física e abandonem 
vícios nocivos. Caso seja identifi-
cada uma doença que demande 
cuidados diários, também é 
indispensável, que os pacientes 

façam o controle clínico e medi-
camentoso da enfermidade.

Outros fatores que se mos-
tram bastante preocupantes 
para a saúde cardiovascular é o 
estresse e a ansiedade. No Brasil, 
5,4% da população apresentam 
ou já apresentaram sintomas de 
estresse, segundo informações 
de uma pesquisa feita pela 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS). Na América Latina, o nos-
so país ocupa o topo do ranking 
de países com o maior número 
de pessoas ansiosas.

As recomendações para as 
pessoas que lidam cotidiana-
mente com esses sentimentos de 
medo e esgotamento emocional 
e físico são pontuais. Separar um 
tempo para o lazer e descanso, 
entender os seus limites e dificul-
dades, meditar e ter boas noites 
de sono são pequenas medidas 
que podem gerar grandes resul-
tados, não somente para o bem-
-estar mental quanto também 
para a saúde do coração.

Mais atenção ao coração
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epilepsia gelástica: conheça a doença por
trás da risada descontrolada do coringa

Peréz informa que o tratamento da epilepsia gelástica 
pode ser feito com anticonvulsivantes. “Agora, se houver algum 
tumor, temos que avaliar a possibilidade de uma cirurgia. Como 
trata-se de um tumor benigno, pode ser que seja recomendado, 
ou não, a operação. Mas, a principal intervenção é com medica-
mento”. Se o paciente ficar sem tomar remédio, ele pode ter cri-
ses diárias. Com tratamento, as convulsões reduzem a uma ou 
duas por mês - ou até desaparecem, dependendo de cada caso. 

Para finalizar, o médico alerta que existem outros tipos 
de crises parciais e complexas e, assim como a epilepsia 
gelástica, também são de difícil percepção. “Sintomas como 
a pessoa parar de fazer o que estava executando, olhar para 
o horizonte de maneira vidrada ou realizar movimentos 
repetitivos com a mão ou boca podem indicar que há algo 
de errado”.

rara e desconhecida
para a maior parte da
população, estima-se

que a cada 1.000 pessoas
que têm epilepsia, apenas

uma terá a gelástica
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leíse costa

Quase 3 anos após o fim 
da isenção do Imposto 
Predial Territorial Urba-
no (IPTU) residencial em 

Contagem, os vereadores voltaram 
a debater o tema na plenária do 
dia 22, motivados pela presença 
nas galerias da Câmara Municipal 
de vários movimentos contrários 
à cobrança.

O vereador Alex Chiodi (SD) ini-
ciou a discussão, informando que 
tem recebido muitas reclamações 
de pessoas que foram protestadas 
em cartório pela Prefeitura de 
Contagem pelo fato de estarem 
em dívida por causa do imposto.

“Em 2017, no início da gestão, 
começou-se a protestar alguns 
nomes, e fomos à prefeitura pe-
dindo a suspensão desse protesto 
que, para nós, é abusivo. Foi nos 
garantido à época, e não tivemos 
mais essa notícia. Embora uma de-
cisão do Supremo Tribunal Federal 
de 2016 classifique essa cobrança 
como legal e constitucional, o STF 
pede que os entes públicos tenham 
cautela, para evitar excessos, reco-
menda que façam uma publicação, 
que chamem o contribuinte para 
um possível acordo, negociação ou 
parcelamento. Então, o protesto é 
uma medida extrema, ainda mais 
em um contexto de crise econômi-
ca”, explicou.

O vereador citou casos de 
idosos e de pessoas com doenças 
graves – que seriam isentos con-
forme Lei aprovada na Câmara 
Municipal – que têm sofrido com 
o protesto em cartório. Por essa 
razão, apresentou requerimento 
à Secretaria Municipal da Fazenda 
solicitando informações sobre os 
critérios para o envio dos títulos em 
dívida ativa ao cartório de protesto.

“Além de o contribuinte ter sido 
surpreendido com o retorno da 
cobrança do IPTU, agora tem que 
receber em casa, muitas vezes de 
forma irregular, porque o cadastro 
não é confiável, seu registro em um 
cartório de protesto. A Prefeitura 
precisa arrecadar, para oferecer 
saúde e educação de qualidade, 
segurança, asfalto, limpeza, mas 
temos que ter bom senso. Por isso, 
esperamos esclarecimentos sobre 
os critérios utilizados”, completou.

Apoio à isenção

Em aparte, Dr. Rubens Campos 
(DC) externou que “em relação ao 
IPTU, da forma como está sendo 
cobrado, esse vereador, seu man-
dato e gabinete são contra”. Ele 
ressaltou a necessidade de recursos 
para o Município, mas que “não se 
deve penalizar o povo, tirando dele 
o que ele não tem, cobrando um 

imposto que, para muitos, é muito 
alto nesta crise econômica”. Em 
seguida, mencionou um projeto 
de iniciativa popular pela isenção 
do IPTU, que circula pela cidade em 
busca de assinaturas, e garantiu 
que apoiaria a matéria.

Outros vereadores também 
apoiaram a iniciativa, incluindo 
Daniel do Irineu (PP), Jair Tropical 
(PCdoB), Dr. Wellington (PDT) e 
Vinícius Faria (PCdoB). O primeiro 
questionou os protestos em car-
tório, os empréstimos contraídos 
pela Prefeitura e os gastos da ad-
ministração municipal com publi-
cidade, garantindo sua assinatura 
no projeto de retorno da isenção. 
Os outros três também pontuaram 
serem a favor de suspender a 
cobrança do imposto residencial. 
Tropical e Chiodi lembraram que, 
desde o início, votaram contra-
riamente ao fim da isenção para 
imóveis com menos de 720 m2, e 
reafirmaram o compromisso.

Por fim, Vinícius Faria lembrou 
que foi um dos autores de um 
projeto para retorno da isenção 
do IPTU, apreciado em 2017 na 
Câmara de Contagem e que não 
foi bem-sucedido. Ele destacou as 
dificuldades de tramitação que o 
projeto pode enfrentar e a impor-
tância do debate, e garantiu seu 
apoio à causa.

transfácil investe em tecnologia
para melhorar mobilidade em bh

Primeira fase dos estudos tem previsão de entrega para este mês e
vai contemplar melhorias na fluidez do trânsito no bairro Floresta

O Transfácil, com o objetivo 
de contribuir com soluções para a 
mobilidade em Belo Horizonte, com 
foco no transporte coletivo, investiu 
na tecnologia do software de estudo 
de tráfego espanhol, Aimsun Next. 
A tecnologia permite a reprodução 
digital de mapas de ruas e avenidas 
de Belo Horizonte e simula os fluxos 
de ônibus, carros, taxis, bicicletas e 
até mesmo de pessoas a pé. Com 
as informações coletadas é possível 
atuar e propor soluções para os 
principais problemas encontrados 
no tráfego do local estudado. O 
software foi adquirido há 6 meses e 
já contempla 10 projetos. O primeiro 
foi finalizado em agosto e propõe 
soluções para a Rua Salinas no bair-
ro Floresta. A sua implantação teve 
início em setembro e tem previsão 
de terminar no final de outubro.

Com a tecnologia é possível 
modelar as redes de transporte 
pequenas ou complexas, como a de 
um único cruzamento ou de toda a 
cidade. As aplicações são infinitas. 
As mais exploradas buscam avaliar 
e otimizar esquemas de semáforo, 
viabilizar fluxos de faixas de veículos 
em local de alta ocupação, impactos 
no tráfego de projetos de infraestru-
tura, além de análise de impacto 
ambiental.

“As vantagens são enormes 
para a engenharia de tráfego. 
Estamos saindo do campo espe-
culativo do achismo e de fórmulas 
elaboradas para simular compor-
tamentos de motoristas de carros, 
ônibus e pedestres muito próximo 
da realidade. O software apresenta 
diversas estatísticas e variáveis, 
dessa forma você pode testar in-
tervenções como alargar uma via, 
alterar um semáforo, inverter uma 
mão de direção e poder avaliar 
com maior precisão o impacto que 
a mudança vai causar”, explica o 
consultor em engenharia de trans-
portes e trânsito, Osias Baptista 
Neto, ligado ao projeto.

Os estudos tem como priori-
dade a melhoria na mobilidade 
e tempo de viagens dos ônibus. 
Segundo, Osias Neto, BH caminha 
para a saturação de suas vias. 
“Hoje, a cidade tem a maior 
frota do Brasil em relação a sua 
população. Não cabe todo mundo 
na rua, nós temos que otimizar. 
Além da frota, BH é uma cidade 
complicada, pois temos muitas 
variáveis como montanhas, vales, 
uma topografia difícil para criar um 
sistema viário mais farto”. 

Ele acrescenta ainda que até 
mesmo para espalhar o metrô 

pela capital existe dificuldades. “Te-
mos pontos altos e baixos, muito 
próximos uns dos outros. Então a 
primeira prioridade é o ônibus. O 
objetivo é tornar as viagens mais 
rápidas. Não adianta ter o melhor 
ônibus do mundo com a melhor 
tecnologia se ele vai ficar preso no 
congestionamento. Quando ob-
servamos a intervenção realizada 
na Avenida Cristiano Machado, 
entendemos que é possível levar os 
corredores e faixas exclusivas para 
outros pontos da cidade. Nessa 
região muita gente tem deixado o 
carro em casa porque já percebeu 
que utilizando o Move ela chega 
mais rápido ao centro”, esclarece. 

Além da tecnologia, as empre-
sas que operam o transporte coleti-
vo da cidade são as maiores fontes 
de informação para promover as 
alterações e melhorias no tráfego. 
Para os estudos e elaborações de 
projetos o Transfácil conta com 
uma equipe de profissionais e 
apoio de especialistas em trânsito 
e também da BHTrans, que valida 
os projetos. o Transfácil acredita 
que os estudos resultem em me-
didas que melhorem a rede viária 
urbana da cidade proporcionando 
maior fluidez, agilidade e conforto 
para todos os usuários do sistema.

IPTU residencial volta a ser tema
de debate na Câmara de Contagem
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dia do livro: mais da metade dos
mineiros dizem gostar muito de ler

Em 29 de outubro é celebrado 
o Dia Nacional do Livro, a data 
escolhida refere-se à transferência 
da Real Biblioteca portuguesa para 
o Rio de Janeiro, que originou a 
Biblioteca Nacional, em 1810. Hoje, 
existem 6.057 bibliotecas públicas 
em funcionamento no Brasil, mas 
a incorporação do hábito de ler à 
rotina do brasileiro ainda é um de-
safio. Os fatores vão desde falta de 
tempo, compreensão e paciência.

Segundo a pesquisa O Livro 
em Minas Gerais, realizada pela 
Câmara Mineira do Livro (CML), 
que investigou o comportamento 
do leitor e os hábitos de leitura dos 
mineiros, pouco mais da metade 
(52%) dos entrevistados afirmam 
gostar muito de ler; 35% gostam 
pouco e 11% não gostam de ler. 
Belo Horizonte é a cidade com 
maior número de pessoas que afir-
mam gostar de ler (63,14%), segui-
da por Juiz de Fora (58,59%), Poços 
de Caldas (57,47%), Teófilo Otoni 
(58,72%) e Divinópolis (55,08%). 
Montes Claros e Uberlândia são os 
municípios que apresentam maior 
percentual de entrevistados que 
afirmam não gostar de ler (25,71% 
e 22,79%, respectivamente). 

Por outro lado, ainda é alto o 
percentual de entrevistados que 
não lê nenhum livro. As cidades 
com maior taxa de não leitores 
são Patos de Minas (60,4%), se-

guida por Belo Horizonte (56,0%), 
Governador Valadares (55,1%), 
Teófilo Otoni (52,3%), Divinópolis 
(50,0%), Poços de Caldas (46,0%), 
Montes Claros (45,7%), Uberlândia 
(44,9%) e Juiz de Fora (40,7%). 

Quando questionados sobre 
as dificuldades ou limitações para 
a leitura, 36,29% dos entrevista-
dos responderam que não têm 
paciência para ler e 19,54% ale-
garam não ter tempo. Em Montes 

Claros e Belo Horizonte chama a 
atenção o elevado percentual de 
entrevistados que afirmam não ter 
paciência para a atividade (71% e 
62%, respectivamente). Em Juiz 
de Fora e Governador Valadares, o 
percentual é de 45,45% e 43,40%. 
As cidades de Governador Valada-
res e Patos de Minas concentram 
o maior número de respostas na 
questão relativa à falta de tempo 
para ler (30,19% e 31,58%, res-

pectivamente). Poços de Caldas 
e Uberlândia são as cidades com 
maiores percentuais referentes 
à ausência de dificuldades para 
a leitura (43,64% e 42,50%). 
Em Uberlândia, é significativo o 
percentual de entrevistados que 
afirma não compreender o que 
lê (20%). 

Para a psicopedagoga Ângela 
Mathylde, o conceito limitado 
que a sociedade tem sobre ler 

desvirtua todas as possibilidades 
da leitura. “Devemos desmistifi-
car que trata-se apenas de ler e 
escrever. Existem várias formas de 
se ler, como a leitura corporal, a 
dramatização. O livro é uma ma-
neira, mas temos teatro, cinema 
e o que interessa são as formas 
que levam um indivíduo a ter um 
pensamento crítico sobre si e ou-
tras pessoas. A leitura abre esse 
mundo de novas oportunidades”. 

E os benefícios são variados. “O 
ato da leitura estimula as funções 
cerebrais, coerência, assertivi-
dade e relacionamento com as 
pessoas”, completa Ângela.

Kênia Werneck, coordenadora 
do projeto literário do Colégio ICJ, 
acompanha de perto a evolução 
do hábito de ler em crianças de 
7 a 11 anos. Ela acredita que o 
segredo é focar na infância. “Os 
adultos de hoje não tinham tanto 
incentivo à leitura como agora. 
Houve uma época em que os pais 
colocavam para ler como castigo. 
Atualmente, a gente percebe que 
a criança desde pequena deve ser 
estimulada a valorizar o ato de ler 
e que isso seja prazeroso e não 
punitivo”, acrescenta.

O objetivo do clube do livro 
coordenado por Kênia é aguçar 
o interesse pelo ato. “Quanto 
mais a criança se aproxima de 
uma forma prazerosa dos livros, 
maior é a oportunidade de en-
riquecimento do vocabulário, 
organização de ideias, imaginar, 
adquirir conhecimentos e noções 
de temporalidade (passado, pre-
sente e futuro)”.

Com o projeto cada criança 
lê, no mínimo, 9 livros, mas 
também há o momento de ir até 
a biblioteca à procura do gêne-
ro preferido e pessoal de cada 
criança. Graças a esse incentivo, a 
professora aponta que o número 
de livros lidos, por criança, chega 
a 24 por ano.
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nat macedo

mineiros ocupam o segundo lugar no
ranking de usuários das redes sociais

tempo médio gasto

ranking País minutos 

1 Filipinas 241

2 Brasil 225

3 Colômbia 216

4 Nigéria 216

5 Argentina 207

Youtube

Facebook

WhatsApp

Instagram

Messenger

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Skype

Snapchat

Não é novidade que as 
redes sociais tomaram 
proporções gigantescas 
em todo o mundo. Os 

brasileiros, por exemplo, estão 
sempre conectados. O país, in-
clusive, é o campeão de acessos 
(88%) na América Latina, ficando 
na frente da Argentina (83%) e 
do México (80%). Os dados são 
da consultora internacional de 
marketing Comscore que mostram 
ainda que Minas Gerais é o segun-
do maior consumidor das redes 
(14%), atrás apenas de São Paulo 
com 32% dos usuários.

Para o especialista de marketing 
e comportamento de consumo, 
Gabriel Rossi, inúmeros fatores ex-
plicam à relação brasileiros e redes 
sociais. “O avanço substancial da 
banda larga, o forte clima de pola-
rização política, o acesso ao celular 
com tarifa de dados mais barata e a 
propensão do brasileiro em consumir 
entretenimento e ser sociável”.

Ele adiciona que a relação 
entre o brasileiro e as redes sociais 
depende muito do contexto. “O 
Facebook é uma plataforma de re-
lacionamento e entretenimento. Ou 
seja, se estamos na sala de espera 
do dentista, acessamos a rede. Já 
o YouTube é uma ferramenta com 
busca mais orientada, usada tam-
bém para obtermos informações e 
aprendermos. O Twitter é mais usa-
do por jornalistas e se tornou uma 
rede para formadores de opinião”.

Rossi afirma que essas plata-
formas têm, inclusive, mudado 
o nosso dia a dia. “Vivemos em 
tempos efêmeros e o caráter 
imediatista das redes sociais 
contribuem para que isso ganhe 
mais força. Entretanto, a princi-
pal mudança é que não há mais 
diferença entre o mundo offline 
e online .  Por exemplo, para 
comprarmos algo conversamos 
com o vendedor na loja, com-
paramos os preços na internet 
e procuramos opiniões de nos-
sos amigos sobre determinado 
produto”.

O especialista ressalta que 
ainda estamos no início de uma 
mudança mais  radical .  “Há 
uma segunda revolução digital 
chegando. Atualmente, metade 
do mundo está online, que é a 
parcela rica. Quando a outra par-
te, majoritariamente pobre da 
humanidade, tiver real acesso, a 
internet mudará e essa popula-
ção também sofrerá alterações. 
E isso vale para as regiões mais 
remotas e pobres do Brasil”.

Ele finaliza dizendo que, se 
não usada com consciência, as 
redes sociais podem trazer sérios 
problemas. “Inclusive psicoló-
gicos, como ansiedade social, 
angústia e falta de iniciativa 
para a resolução de questões 
cotidianas. O maior contratem-
po é quando passamos a abdicar 
de experiências para ficarmos 
imersos nas redes. Além de tudo 
isso, nossa privacidade começa 
a se tornar uma utopia”.

idade e tempo

O levantamento apontou que 
os adultos acima de 45 anos são os 
que mais acessam a internet. Em 
segundo lugar vem o grupo entre 
25 e 34 anos. 

Segundo dados da GlobalWe-
bIndex, o tempo gasto nas redes 
sociais aumentou 60% em todo o 
mundo nos últimos 7 anos. O perí-
odo diário médio de cada pessoa, 
em uma rede social, aumentou de 
90 minutos, em 2012, para 143 
minutos nos primeiros três meses 
de 2019. 

do hobby ao trabalho

Desde a infância a criadora de 
conteúdo e digital influencer Layla 
Brigido, 25, é adepta das redes 
sociais. Ela recorda que, quando 
criança, seus pais regravam bas-
tante o uso, mas, foi crescendo e 

As 10 redes sociais 
mais usadas 

pelos brasileiros

tendo mais autonomia. “Acabei 
me envolvendo mais com as redes 
sociais. Fico boa parte do meu dia 
estudando, pesquisando e produ-
zindo material”. Com o tempo e 
com dedicação, ela viu suas contas 
na web deixarem de ser apenas um 
hobby e se tornar sua profissão. 

Layla diz que as redes sociais 
fazem parte da vida de todo mundo 
e que não dá para ignorar essa 
realidade. “Elas facilitam o acesso 
às pessoas que estão longe e 
criam vínculos. Mas, trabalhando 
com redes sociais, entendi que é 
importante dosar esse uso”.

no brasil, 14% dos usuários das redes sociais estão em minas Gerais
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expominas recebe 6ª edição 
do burn experience

No sábado, 26 de outubro, o 
Expominas recebe o maior festival de 
churrasco de MG, Burn Experience. 
Em sua 6º edição, o evento all open, 
open bar e open food, oferece con-
sumo liberado de carnes e bebidas, 
com um cardápio variado de carnes e 
drinks, além de música ao vivo, com 
bandas mineiras de rock. 

O cardápio oferece opções de boi 
inteiro, costela, cortes de cordeiro, 
ancho, tomahawk, leitão, picanha, 
fraldinha e varal de aves e patos. 
Para sobremesa, doce de leite com 
crepe e bebidas, como chopp, cacha-
ça Santa Bananinha, água mineral, 
refrigerantes e sucos variados.

As carnes serão preparadas em 
estações estrategicamente dispos-
tas, onde os participantes poderão 
experimentar as criações dos chefs 
do Carnívoros BBQ Team: Leandro 
Piassi (varal de porchettas); Lucas 
Coelho (fraldinha); Fernando Reis 
(costela); Vinicius Curtts (peixes); 
Thiago Pongelupe (porco voador); 
Arthur Martinelli (costela); Jose-
ney Silva (novilha); Marcos Maciel 
(cordeiro); Gleisson Ribeiro (den-
ver steak); Wellton Brandão (big 
panqueca); Éder Mandrak (varal 
de maça de peito); Sérgio Borges 
(baião de dois); Aluysio Lemos (pão 
de alho); Maurício Gonzaga (pork 
belly e pork ribs); Henrique Bono 

Porco (brisket); Edmundo (pork ribs); 
Fagner Sousa (leitão na cruz); Thiago 
Brasil (brisket) e Roberta Martins 
(confeitaria).

As atrações musicais ficam por 
conta bandas de rock “Ca$h”, que 
traz Beatles, Stones, Imagine Dra-
gons e The Killers; “Dona Odeth”, 
com releituras de bandas brasileiras 
e internacionais, como Plebe Rude, 
Biquini Cavadão, Capital Inicial, 
Legião Urbana, Ultraje a Rigor, 
Ramones, Audslave e Mettalica; e o 
grupo “Texas Radio”, de Divinópolis, 
que resgata o country, o folk e o 
bluegrass, reproduzindo clássicos 
dos gêneros com nova roupagem. 
Entre as principais influências estão 
Johnny Cash, Bob Dylan, Beatles, 
Rolling Stones, Creedence Clearwater 
Revival, The Lumineers, Munford and 
Sons, Old Crow Medicine Show, Amy 
Winehouse, Green Day, Offspring, 
Gorillaz, entre outros.

de braços abertos 

O Expominas BH está localizado 
no Hipercentro de Belo Horizonte, en-
tre dois grandes corredores de acesso 
à capital, a 25 minutos do Aeroporto 
da Pampulha e a 50 minutos do Aero-
porto de Confins. É o único Centro de 
Eventos da América Latina ligado ao 
metrô por uma plataforma de embar-
que e desembarque de passageiros. 
Planejado dentro dos padrões interna-
cionais e da mais moderna técnica de 
espaços moduláveis e multifuncionais 
do mercado, o Centro de Eventos pos-
sui uma infraestrutura 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. Mais infor-
mações: www.expominasbh.com.br

ingressos:
www.centraldoseventos.com.br

informações:
(31) 99169-0652 e 997972080

redes sociais:
@burnexperience, @canastrabbqfestival e @saborear_bh

chefs do
carnívoros 
bbQ team

serviço:
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Brincadeira é grande aliada no
desenvolvimento da criança

Especialistas mostram que o brincar traz benefícios como
estímulo à criatividade e crescimento social e psicomotor

1. estimula o desenvolvimento motor 

“A brincadeira pode ser uma forma 
de atividade física quando estimula a 
mobilidade da criança”, explica Nilia-
ne. Por isso, principalmente para os be-
bês, o brincar favorece o fortalecimento 
muscular e o equilíbrio, contribuindo 
para o desenvolvimento motor. 

2. contribui para o desenvolvimento social 

Brincar é ferramenta de sociabi-
lização. “As ferramentas tecnológicas 
usadas por essa geração não são 
tão eficazes quanto a brincadeira no 
sentido de proporcionar a relação com 
o outro e o contato físico com outras 
pessoas”, pontua Niliane. 

3. Ajuda a desenvolver a linguagem 

Especialmente para as crianças 
menores, o brincar ajuda no desenvol-
vimento da linguagem, uma vez que 
estimula a criança a expressar suas 
emoções e a se comunicar. 

4. ensina a lidar com a frustração 

Nem sempre as crianças vão con-
seguir completar ou ganhar nas brin-
cadeiras, o que pode gerar frustrações. 
“E aprender a lidar com a frustação é 
importante para o crescimento pesso-
al, já que elas passam a entender que 
muitas vezes as coisas não saem como 
o desejado”, lembra Niliane. 

5. trabalha o cognitivo 

Várias brincadeiras instigam a 
criança a pensar para vencer as etapas. 
Dessa forma, ela aprende a superar 
desafios, o que também contribui para 
o desenvolvimento cognitivo. 

6. Proporciona diversão 

Claro, brincadeira também é uma 
forma de diversão. “Os momentos de 
descontração são essenciais para se ter 
uma infância saudável”, afirma Niliane. 

O tapete indica que é hora 
de brincar com a mamãe. 
Izabella Discacciati faz 
questão de inserir brin-

cadeiras tradicionais na rotina da 
filha Hadassa, de 2 anos e meio. 
“Incentivo a brincadeira que pro-
move o contato com o real e não 
com o virtual, porque acredito que 
isso contribui para que a criança se 
descubra como ser humano e se 
desenvolva”, diz. 

Sim, além de significar diver-
são, o brincar é um instrumento 
de crescimento para a criança, 
como explica Niliane Maciel, co-
ordenadora pedagógica na uni-
dade Floresta do Colégio Batista 
Mineiro. “O brincar é essencial 
para as crianças, pois, por meio 
da brincadeira, ela interage com 
o outro, faz comparações, amplia 
o vocabulário, elabora o mundo 
que a cerca, aprendendo sobre 
ele”, afirma Niliane, que é também 
pedagoga e psicopedagoga. 

Por isso, as brincadeiras cole-
tivas são ótimas para fortalecer as 
relações sociais. “O contato com os 

pares de idade, a convivência em 
áreas livres, ambientes coletivos 
e grupos sociais são fundamen-
tais para que a criança construa 
habilidades essenciais para o seu 
desenvolvimento global”, explica 
Christiane Silva, que é diretora do 
Colégio Batista – Unidade Castelo, 
pedagoga, psicopedagoga e espe-
cialista em Neuroeducação. 

O elemento faz de conta pre-
sente nas brincadeiras também 
contribui para o crescimento pes-
soal. “Como disse Vygotsky, ‘ao 
brincar, a criança assume papéis 
e aceita as regras próprias da brin-
cadeira, executando, imaginaria-
mente, tarefas para as quais ainda 
não está apta ou não sente como 
agradáveis na realidade’”, ressalta. 

Mas será que toda brincadeira 
é válida? “Como educadora, acre-
dito que o ideal é que a criança 
tenha contato o mais tarde possível 
com tecnologias. Hoje em dia, 
isso se torna um desafio, porque 
existem muitos conteúdos digitais 
atrativos para as crianças”, avalia 
Christiane.

6 benefícios do brincar!
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O prefeito de Conta-
gem Alex de Freitas, 
participou de uma 
reunião no dia 22, 

na Secretaria de Secretaria 
Especial de Desestatização, 
Desinvestimento e Mercados 
do Ministério da Economia 
(SEDDM/ME), em Brasília, 
na qual a Administração 
Municipal, sob seu comando, 
destacou o interesse em man-

ter com o governo federal um 
canal aberto de diálogo sobre 
a municipalização da Ceasa-
Minas (Centrais de Abasteci-
mento de Minas Gerais S/A). 

A empresa de economia 
mista, que funciona sob su-
pervisão do Ministério da 
Agricultura, possui um entre-
posto em Contagem, inau-
gurado na década de 1970. 
Atualmente, a empresa está 

na mira das privatizações 
almejadas pelo governo fe-
deral.

Inicialmente, a ideia apre-
sentada pelo Executivo Muni-
cipal aos representantes do 
governo federal é um estudo 
de viabilidade da criação de 
um fundo imobiliário, em 
parceria com a União, que 
teria a prerrogativa da emis-
são de Certificados de Poten-

cial Adicional de Construção 
(CEPACs). 

Os certificados seriam 
comercializados com o mer-
cado sob a responsabilidade 
desse fundo a ser criado.  A 
intenção do governo munici-
pal é levar desenvolvimento 
para a região onde está ins-
talada a CeasaMinas e, em 
contrapartida, gerar recursos 
financeiros para o Município.

O Vila Chalezinho está de volta! Após 
mais de 10 anos de espera, o aconchego 
do charmoso chalé Suíço volta a ocupar o 
mesmo endereço que um dia foi do “Era 
Uma Vez Um Chalezinho”. Mais do que as 
excepcionais fondues e bons vinhos, as boas 
companhias e histórias embaladas ao som 
do piano voltam a permear o imaginário dos 
belo-horizontinos. A reinauguração aconte-
ceu no dia 10 de outubro. 

A atmosfera continua sendo um dos 
pontos altos da casa. O projeto arquitetô-
nico, construído especialmente para o Vila 
Chalezinho, é uma releitura que inova com a 
modernidade dos vidros se contrapondo ao 
conforto tradicional de um chalé. A compo-
sição, incluindo o telhado com vista para o 
céu, funciona como moldura para a as mon-
tanhas da região. A luz agradável e a lareira 
convidam para uma experiência única. “Vi 
este telhado de vidro nos meus sonhos. Sou 
um sonhador”, diz Antônio Augusto, fundador 
do Grupo Chalezinho.

carta gastronômica
As fondues são a especialidade da casa. 

Na carta gastronômica, há várias opções: a 
original (como nos Alpes Suíços) de queijo 
– ementhal, gruyère e kirsh - acompanhada 
por pães italianos e de nozes; a queridinha 
de filet mignon também está presente – seja 
ao vinho ou ao óleo. As fondues doces não 
poderiam faltar como o Doce de Leite, Lindt 
Classic e Lausanne ao leite ou Meio Amargo. 

Os pratos clássicos também são desta-
que: Steak à Diana, com a carne flambada no 
conhaque, e o Boeuf a Bourguignon, receita 
clássica francesa servida com mousseline. 
Além das massas, saladas, sanduíches, cho-
colates, cafés e drinks que complementam o 
menu da casa.

De acordo com Antônio Augusto, a reaber-
tura é um sonho antigo e foi cuidadosamente 
planejada. “A ideia é deixar um pouco de lado 
a correria e viver a presença, celebrar a vida, 
entrelaçar histórias. Valores que, na casa, vêm 
junto com a fondue”, conta o empresário. 

Mais que uma experiência, o Vila Chalezinho 
é uma casa elegantemente acolhedora e, ao 
mesmo tempo, perfeita para todos os tipos 
de confraternizações.

sobre o Grupo chalezinho
Aberto em 1979, o Era Uma Vez Um 

Chalezinho marcou a vida social de gerações 
belo-horizontinas. Agora, em 2019, o Vila 
Chalezinho reabre, levando a marca do Grupo 
Chalezinho e a expertise de uma família que 
durante a vida toda se dedicou à gastronomia 
e à vida noturna. Ao todo, o Grupo conta 
com 10 empreendimentos. Em São Paulo, 
são dois Chalezinhos. O Grupo é o maior 
vendedor de fondues do mundo, com 10 mil 
porções por mês. Antônio Augusto Marcellini 
ainda é investidor na casa “The Locale”, um 
Bar Musical & Cozinha na cidade de Bocca 
Raton, na Flórida.

endereço: Alameda Oscar Niemeyer, 132- 
Vila da Serra, Nova Lima (Anexo ao prédio 
Concordia Corporate)

Termina em 31 de outubro o 
prazo para contribuintes com dé-
bito tributário ou não tributário, 
inscrito na dívida ativa, solicitarem 
descontos de 100% na multa de 
mora e nos juros de mora para pa-
gamento em três parcelas. O prazo 
também se encerra para pedidos 
de descontos de 50% na multa 
de mora e nos juros de mora para 
pagamento em 12 vezes.

Além desses descontos, uma 
novidade neste ano é a redução de 
80% na multa de mora e de 100% 
nos juros de mora das multas de 

trânsito. Neste caso, o pagamento 
deverá ser à vista, e o contribuinte 
precisa requerer o benefício até 20 
de dezembro.

Os interessados em requerer 
os descontos deverão procurar o 
posto de atendimento, montado 
entre o prédio da Fundação Cultu-
ral “Alfredo Ferreira Lage” (Funalfa) 
e da Câmara Municipal, no Parque 
Halfeld, munido de documentos 
pessoais e do número da inscrição 
referente ao débito. O atendimento 
funciona de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h.

contagem propõe parceria para
a municipalização da ceasaminas

Siga o

Edição do Brasil

no Instagram

Você a um
like de tudo

o que acontece
em Minas

www.edicaodobrasil.com.br

o procurador-geral do município, marius de carvalho; o prefeito Alex de Freitas; e os diretores da seddm/me, idalicio silva e bruno Westin
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JF oferece prazo e desconto para
quitar débitos pela Anistia Fiscal

* 50% na multa de mora e nos juros de mora

- em até 11 parcelas, desde que seja requerido até 30 de novembro;
- em até dez parcelas, desde que seja requerido até 20 de dezembro.

Formas de pagamento:

* 100% na multa de mora e nos juros de mora

- em duas parcelas, desde que seja requerido até 30 de 
novembro;
- à vista, desde que seja requerido até 20 de dezembro.

vilA chAleZinho reAbre APÓs 10 Anos

Icônica casa especializada em fondues retorna no Vila da Serra

rosália dayrell,  raquel lobo, rosa oliveira, Antônio Augusto marcellini, Alessandra rizo e taty marcellini
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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

novos milionários e desiGuAldAde em 2019

uber terá novo modelo de corridA

cArtÃo de débito com diAs contAdos

O número de milionários no 
Brasil apresentou uma alta de 42 
mil pessoas em 2019, chegando 
a 259 mil brasileiros. Em 2018, 
eram 217 mil pessoas, segundo 
dados da 10ª edição do Relatório 
de Riqueza Global do Credit Suis-
se. O Brasil figura entre os paí-
ses com o maior crescimento de 

milionários no período, atrás de 
Estados Unidos, Japão e China. 
Mas isso não é motivo para co-
memorar, pelo contrário, se os 
números para os mais ricos são 
otimistas, por outro só comprova 
o abismo de desigualdade imensa 
que o país enfrenta. Segundo 
o relatório, o nível alto de desi-

gualdade reflete em parte pela 
má distribuição de renda, que 
é um dos problemas recorrentes 
do Brasil. Dois fatores principais 
contribuem com esse resultado: 
baixo desempenho educacional 
em toda a força de trabalho e a 
divisão entre os setores formal e 
informal da economia.

O aplicativo de transporte Uber 
terá uma nova categoria de corridas 
para o mercado brasileiro. Chamada 
Uber Comfort, a modalidade permi-
tirá que os usuários solicitem carros 

maiores, mudanças na temperatura 
do ar condicionado e até se o moto-
rista deve ou não conversar durante 
a viagem. Pelo aplicativo, o usuário 
poderá escolher as preferências que 

serão enviadas ao app do motorista 
parceiro e o carro ficará ao gosto do 
usuário. A novidade chegará ao Bra-
sil no final de novembro, mas já está 
funcionando nos EUA desde julho.

Transações com cartão 
de crédito ou débito incluem 
pelo menos três taxas: ban-
co emissor, bandeira do 
cartão e a da maquininha 
que processa o pagamento. 
Mas, a tecnologia já evoluiu 
a ponto de baratear a ope-
ração, colocando em xeque 
o modelo tradicional de pa-
gamentos e eliminando tudo 
que é físico (como maquini-
nhas e cartão de plástico). 
Um grupo de trabalho no 
Banco Central está evoluindo 

na regulamentação para 
o chamado Fast Payment, 
uma tecnologia em nuvem 
que permite pagamentos e 
transferências instantâne-
as sem intermediação de 
bandeiras ou credenciado-
ras, diretamente entre duas 
contas (de pessoas físicas ou 
de empresas). Isso pode ser 
feito via QR Code, NFC (por 
aproximação) ou quaisquer 
outras tecnologias de trans-
ferência de dados. (Fonte: 
infomoney)

rodovias brasileiras têm problemas de con-
servação. O número de pontos críticos da malha 
rodoviária pavimentada brasileira aumentou em 
75,6% entre 2018 e 2019. Segundo a Confederação 
Nacional do Transporte (CNT), essa situação, asso-
ciada a outros fatores como falta de investimentos 
e má qualidade das pistas, prejudica a competiti-
vidade dos produtos brasileiros, aumentando em 
28,5% o custo operacional dos produtos que têm, 
nas rodovias, sua principal forma de escoamento. 
Os números constam da 23ª Pesquisa CNT de 
Rodovias, divulgada pela entidade. Ao todo, foram 
avaliados mais de 108 mil quilômetros de rodovias 
em todo o país. A análise avalia toda a malha fede-
ral pavimentada e os principais trechos estaduais 
também pavimentados. A má qualidade do pavi-
mento aumenta o consumo – e o desperdício - de 
combustíveis. Segundo estimativa da CNT, haverá, 
em 2019, um “consumo desnecessário” de 931,8 
milhões de litros de diesel devido à má qualidade 
do pavimento, o que resultará em uma elavação de 

R$ 3,3 bilhões nos custos para os transportadores. 
(Fonte: Agência brasil)

incentivo à produtividade. Os escritórios 
compartilhados, conhecidos como coworkings, 
se tornaram uma febre no mundo corporativo 
e estão criando um ambiente de trabalho mais 
favorável à criatividade e ganho de tempo. Esse 
tipo de serviço já está em todos os 26 estados 
e o Distrito Federal. Com preços acessíveis, os 
profissionais de diversas áreas encontraram no 
coworking a oportunidade para troca de expe-
riências e a transformação de ideias em bons 
negócios. Trabalhar nesses ambientes é uma 
maneira de economizar. Na locação de uma 
sala comercial, a pessoa teria de investir muito 
dinheiro em mobília, internet, telefone e outros 
equipamentos. No coworking, a mensalidade 
inclui tudo e por um valor menor. Belo Horizonte 
já é a terceira no ranking de capitais com maior 
número de espaços compartilhados.

c A n A l   A b e r t o

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

atendimento em sua casa ou no
seu escritório e iremos até você.

Av. contorno, 7187 - lj. 3
lourdes - belo horizonte - mG

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

ipatinga recebe a maior mostra de
arquitetura e decoração do interior

O mercado de decoração segue 
em expansão no Brasil. Dados da Fede-
ração do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo de São Paulo (Fecomércio-SP) 
estimam um aumento de 32% para as 
vendas de bens de consumo e decora-
ção como papel de parede, móveis e 
até na mão de obra para todo o país.

A ampliação do setor tem impacto 
no sucesso da Expo MaisVip Decor, 
que é considerada a maior mostra de 
arquitetura e decoração do interior 
mineiro. Esse ano, o evento chega a sua 
4ª edição e acontece no Shopping Vale 
do Aço, em Ipatinga-MG. A expectativa 
é de um faturamento de pelo menos 
R$ 2 milhões. A mostra começa dia 25 
de outubro e vai até 17 de novembro.

O tema escolhido foi “Celebrar”, 
lembrando diversas parcerias existen-
tes entre profissionais da área, marca e 
fornecedores. “Na nossa região temos 
grandes nomes da arquitetura que 
ditam tendências no ramo. São cerca 
de 30 profissionais capacitados para 
trabalhar em qualquer lugar do Brasil. 
Inclusive, alguns atuam em diferentes 

estados e em outros países da América 
do Sul com vários projetos grandiosos”, 
explica o organizador da Expo MaisVip 
Decor, Bruno Freire.

A mostra surgiu justamente pela 
força do interior de Minas no mercado 
nacional de decoração e arquitetura. 
“O objetivo é ajudar as pessoas a 
decidirem pela reforma de suas casas, 
pela construção de novos empreen-
dimentos e a buscarem profissionais 
qualificados tanto arquitetos, quanto 
empresários do ramo que participam 

com a gente do evento ofertando 
madeira, piso, gesso, tinta, adorno e 
todo tipo de insumo”.

A expectativa é de que a mostra 
receba pelo menos 100 mil visitantes e, 
para garantir o sucesso do evento, cer-
ca de R$ 1,5 milhão foram investidos. 
“O fim do ano é um momento especial 
para a realização dessa mostra. Como 
estamos dentro de um shopping, pega-
mos o gancho do público que aumenta 
nesse período. Além disso, as pessoas 
estão mais propensas a reformarem 
suas casas nessa época”.

novidades
A mostra conta com 10 ambientes, 

assinados por um seleto grupo de 
profissionais do interior mineiro. “São 
espaços luxuosos e sofisticados. Tere-
mos varanda gourmet, cozinha, ham-
burgueria artesanal, sala gourmet, 
espaço coworking, sala de jogos, loft 
de solteiro, home office, spa relax e um 
sport bar com programação exclusiva”.

Para Freire, isso fará com que a 
Expo MaisVip Decor seja mais movimen-
tada. “O bar vai passar jogos, atrações 
musicais e gastronomia em ambientes 
interativos. O evento é aberto ao público 
e acontece de 10h às 22h”.

Expectativa é de que a mostra receba pelo menos 100 mil visitantes

mostra começou dia 25 de outubro e vai até 17 de novembro

momento é ideal para quem deseja
reformar a casa ou o ambiente de trabalho
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obrAs sÃo reAliZAdAs em itAbirito
A Prefeitura de Itabirito está atu-

ando em obras por toda a cidade. No 
último mês, as equipes realizaram a 
revitalização e construção de pontos de 
ônibus, manutenção em passeios, pin-
tura e execução de obras nas escolas 
municipais e reforma na infraestrutura 
de ponto turístico.

 “Sempre disse que obra é a 
minha especialidade. Estamos dando 
continuidade a todas as melhorias 
inacabadas em Itabirito. Mas, para que 
as pessoas tenham mais qualidade de 
vida, é importante não deixar de lado 
esses pequenos trabalhos, que fazem 
diferença no dia a dia da população”, 
ressalta Orlando Caldeira (PPS), pre-
feito da cidade.

O Alto do Cristo, um dos pontos tu-
rísticos, recebeu reforma em sua infra-
estrutura. No mês de setembro, o local 
foi palco para mais uma competição 
na cidade, cerca de 1.300 atletas par-
ticiparam da Maratona Internacional 
Chaoyang Estrada Real e, para receber 
público e competidores, a prefeitura 
realizou melhorias na parte elétrica, 
pintura das paredes e do meio fio, 
serviço de capina e pequenos reparos.

Na UPA 24h, a equipe construiu 
um novo ponto de ônibus, com o ob-
jetivo de facilitar a chegada e saída das 

pessoas que utilizam o local por meio 
do transporte público. A UBS Central 
ganhou pintura na parte externa e 
interna. E a UBS de Nossa Senhora de 
Fátima está recebendo uma nova área 
para as refeições dos servidores.

A Escola Municipal Ana Amélia 
Queiroz está com o interior e a fachada 
revitalizados. Já na Escola Municipal 
Manoel Salvador de Oliveira, as equi-
pes estão trabalhando para terminar o 
muro do colégio. As escolas municipais 
Laura Queiroz e Natália Donada Melillo 
estão recebendo novos telhados. “Em 
períodos chuvosos, as instituições es-
tavam tendo problemas de vazamento 
e foi necessário a troca”, ressalta o 
secretário de Obras, Tuniko Simões.

Ainda segundo o secretário, já 
existia um contrato que determinava 
a troca sem reutilização de todas as 
telhas, por isso, foram feitas as remo-
ções. “Durante a vistoria, detectamos 
que algumas telhas ainda estavam 
em condições de uso e essas serão 
reutilizadas”, explica.

No bairro Bela Vista, na Rua Ma-
noel Salvador, um ponto de ônibus 
recebeu manutenção e ganhou mais 
estabilidade, proporcionando conforto 
para quem precisa usar o local; e cerca 
de outros cinco abrigos por toda cidade 

também ganharam manutenção: 
Ribeirão do Eixo, dois no Cardoso, 
Marzagão e Novo Itabirito.

No Agostinho Rodrigues, a pre-
feitura revitalizou um passeio na Rua 
Alberto Fileto, foram feitos reparos 
e, posteriormente, a colocação de 
um corrimão. “Estamos trabalhando 
sem parar para realizar obras para a 
população. Tem muito o que se fazer e 
todas as equipes estão motivadas pela 
cidade”, enfatiza Simões.

orlando caldeira: “sempre disse 
que obra é a minha especialidade”
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Wussânia e nilo simão, um dos
mais prestigiados empresários

do ramo de transporte de minas
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daniel Amaro
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A triste realidade celeste
Lamentavelmente é preciso 

admitir que o Cruzeiro Esporte 
Clube atravessa uma de suas 
piores fases ao longo dos 

seus quase 100 anos de existência. 
Mergulhado numa conturbada crise ad-
ministrativa e financeira, o clube celeste 
vê a cada rodada o fantasma da Série 
B se aproximar da Toca da Raposa. Os 
últimos dias (como de costume) foram 
ainda mais bombásticos nos bastidores 
do clube. Após a renúncia do diretor-
-geral Sérgio Nonato, de uma só vez, o 
presidente Wagner Pires de Sá afirmou 
que o vice-presidente Itair Machado 
deixou o clube mineiro, após envolvi-
mento em seguidas e graves denúncias. 
Com a saída de Machado, o futebol do 
Cruzeiro passou a ser comandado por 
Zezé Perrella, presidente do Conselho 
Deliberativo.

Em meio à crise política e finan-
ceira do clube mineiro, o presidente 
cruzeirense e Itair Machado são investi-
gados pela Polícia Civil e pelo Ministério 
Público por suspeita de corrupção, 
lavagem de dinheiro e falsificação de 
documentos. Há suspeita ainda de que 
os dirigentes tenham infringido regras 
de transferência da CBF e da Fifa.

Impossível não admitir que os 
problemas extracampo acabaram 
afetando o rendimento da equipe nos 
gramados. O time mineiro figura na 
zona de rebaixamento do Brasileirão. 

Ao investir muitos milhões com 
contratações, renovações de contrato 
e salários altíssimos, a diretoria repetiu 
a estratégia do ano anterior e apostou 
nas competições de mata-mata para 
gerar grandes receitas e brigar por 
títulos. Mas tudo deu errado. Em 
pouco mais de 5 meses, foi eliminado 

da Libertadores da América e Copa do 
Brasil. Atualmente, o clube já não tem 
mais de onde tirar dinheiro e atrasa os 
salários de jogadores e funcionários. 
Segundo informações de bastidores, 
já foi necessário o pedido de R$ 80 
milhões em empréstimos para atenuar 
a situação.

A troca de técnicos tornou-se uma 
constante no Cruzeiro. Mano Menezes 
(até então um dos técnicos mais 
duradouros no futebol brasileiro) se 
firmou principalmente por causa dos 
resultados na Copa do Brasil, da qual 
ergueu as últimas duas conquistas. Mas 
o desempenho em campo nem sempre 
foi bem aceito pela torcida, e o treina-
dor ficou ainda mais conhecido por dar 
um padrão extremamente defensivo à 
equipe, sem explorar muito a qualidade 
também disponível no ataque. Quando 
as vitórias ficaram escassas, ele foi 
demitido para a chegada de Rogério 
Ceni. Contudo, em menos de 45 dias, 
o treinador não resistiu aos maus resul-
tados e também deixou o clube numa 
passagem considerada meteórica. Há 
quem diga que jogadores do elenco 
cruzeirense literalmente “fritaram” o 
treinador, por não concordarem que 
alguns “medalhões” ficassem no ban-
co, em razão do péssimo rendimento 
em campo.

Para tentar tirar o Cruzeiro desta 
crise sem precedentes, o técnico Abel 
Braga aceitou o desafio de assumir o 
time celeste. Mas ao contrário do que 
se pensava, o treinador parece perdi-
do. Tem um elenco muito velho nas 
mãos. Os atletas da base são raridade. 
Jogadores como Dedé e Henrique, 
ídolos da torcida, já não conseguem 
desempenhar um bom futebol. 

Nos últimos 7 anos, entre as 
gestões de Gilvan de Pinho Tavares e 
Wagner Pires de Sá, o Cruzeiro faturou 
dois títulos brasileiros e duas Copas do 
Brasil. Mas mesmo com os títulos, a 
gestão de finanças do clube mostrou-
-se desastrosa. O Cruzeiro deixou o 
posto de time com menos débitos na 
elite do futebol brasileiro para se trans-
formar em um dos líderes no ranking 
de devedores, com uma dívida esti-
mada em R$ 520 milhões. Relatórios 
realizados por uma sindicância interna 
apontam que o clube celeste possuía 
uma folha de pagamento de R$ 12,7 
milhões no fim de 2017. Já em abril 
deste ano saltou para impressionantes 
R$ 20,2 milhões. 

Uma triste e dura realidade para 
um clube tão vencedor. O momento é 
de união. É hora dos grandes e ilustres 
cruzeirenses se unirem para tirar o Cru-
zeiro desta terrível situação. Devemos 
deixar as desavenças políticas de lado 
e nos unirmos em prol de um Cruzeiro 
que retome o caminho das vitórias. É 
preciso resgatar nossa dignidade. Afi-
nal, o Cruzeiro é “gigante pela própria 
natureza”. Instituição maior que todos 
os dirigentes, funcionários e jogadores 
que passaram pelo clube até aqui. 

Para tanto, devemos adotar uma 
política de austeridade. Fim dos altos 
salários para jogadores que não cor-
respondem às tradições do clube. Mais 
investimento e valorização dos atletas 
de base. Eles são o futuro do nosso 
time. Exigimos dirigentes responsáveis 
e comprometidos com a história e gran-
deza do clube. Afinal, o Cruzeiro tem 
páginas heroicas e mortais. Queremos 
de volta o Cruzeiro tão combatido e 
jamais vencido!

Prefeito lança supercopa
de vôlei em uberlândia

Jogo feminino será na Arena Sabiazinho no dia
1º de novembro e o masculino acontecerá no dia 7

calistenia: atividade física usa
o peso do corpo para exercitar

O nome calistenia pode pare-
cer estranho e complicado, mas a 
modalidade é simples. São exercí-
cios que utilizam o peso do corpo 
do praticante como principal carac-
terística de treinamento. Esse é um 
esporte intenso que vem ganhando 
adeptos no mundo todo, afinal, 
não tem necessidade da estrutura 
de uma academia e ainda pode 
ser realizado ao ar livre. Um dos 
principais benefícios é trabalhar 
vários grupos musculares em uma 
mesma atividade.

De acordo com o educador 
físico Luciano Santos, a calistenia é 
um esporte acessível a todos e sem 
restrição de idade. “É importante 
fazer uma avaliação antes de co-
meçar, principalmente para quem 
está sedentário. Quem possui pro-
blemas na coluna, alguma doença 
grave ou restrição médica também 
deve redobrar a atenção. Cada um 
tem seu limite e deve respeitar sua 
capacidade”.

Como em qualquer outra ati-
vidade esportiva, os praticantes 
de calistenia também precisam 
fazer um aquecimento antes. “Ele 
serve para reduzir o risco de lesões. 
Além disso, prestar atenção na 
postura é essencial para realizar os 
movimentos da maneira correta e 
evitar desgaste muscular. Por isso, 
a prática deve ser orientada por um 
profissional”.

Santos alerta que existem di-
versos vídeos e tutoriais na internet 
que ensinam como começar no 
esporte e alguns exercícios. “Vejo 
como positivo no sentido de tornar 
a calistenia mais conhecida, mas 
com saúde não se brinca. Apenas 
copiar os movimentos de alta in-
tensidade, sem supervisão, pode 
trazer riscos, sobretudo ao sistema 
cardiovascular”.

Para quem não gosta de 
frequentar academia e acha 
um tédio as repetições da mus-
culação, o educador físico diz 
que a calistenia é a atividade 
ideal. “O esporte traz elementos 
semelhantes a ginástica artísti-
ca, realizados em barras fixas e 
paralelas em parques ou praças. 
Os treinos conseguem fortalecer 
e trabalhar vários grupos muscu-
lares em um mesmo exercício. 
Também serve para aumentar 
a resistência, flexibilidade, agi-
lidade e ter mais controle sob 
todo o corpo”.

Entre outros benefícios, San-
tos salienta que os exercícios 
proporcionam uma queima ca-
lórica média de 600 calorias por 
hora, além de ser excelente para 
reduzir gordura corporal. Para 
os iniciantes, a recomendação é 
começar com atividades menos 
intensas. “Mesmo quem já faz 
algum esporte deve primeiro 
fazer os mais leves e aumentar 
a dificuldade aos poucos. A ali-
mentação balanceada também 
é importante, principalmente, 
para quem deseja definir os 
músculos”, conclui.

O gerente de vendas Thomás 
Carneiro conheceu a calistenia há 
pouco mais de um ano. “Fiquei 
curioso quando vi um rapaz 
fazendo movimentos diferentes 
em uma barra. Pesquisei sobre 
os exercícios e me despertou 
interesse. Eu já fazia atividade 
física moderada e musculação, 
mas não estava me adaptando. 
Pratico a calistenia para definir o 

corpo e desde a primeira semana 
notei resultados. Treino cerca de 
uma hora pelo menos quatro 
vezes por semana”, conta.

Ele explica que o que mais 
chamou sua atenção na atividade 

é a liberdade dos movimentos. “A 
gente não fica só naquela repe-
tição de exercícios da academia. 
Na calistenia sempre tem algo 
novo que deixa os treinos mais 
motivadores. A prática acontece a 

céu aberto na maioria das vezes, o 
que desperta a atenção de quem 
passa pelo local. Geralmente, as 
pessoas olham e querem saber 
mais. Tento incentivá-las a come-
çarem no esporte”.

Melhora a resistência muscular
e cardiorrespiratória

Ajuda no desenvolvimento
da coordenação motora

Auxilia na flexibilidade e
equilíbrio corporal

Reduz o percentual
de gordura corporal

Contribui para um
metabolismo mais ativo

Constrói um corposimétrico
e equilibrado

Principais benefícios

esporte fortalece os músculos e ajuda a melhorar o sistema cardiovascular
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Fique ligado!
Jogo feminino: Dentil Praia Clube x Itambé Minas Tênis – 1º/11 – 22h
venda de ingressos: R$ 25 (meia) R$ 50 (inteira) site: www.ingressorapido.com.br
venda presencial:
Praia Clube - 25 a 27/11 – 8h às 17h30
Arena Sabiazinho - 31/10 e 1º/11 – 8h às 17h30 

Jogo masculino: Sada Cruzeiro x EMS Taubaté Funvic – 07/11 – 21h30
venda de ingressos: R$ 20 (meia) R$ 40 (inteira) site: www.ingressorapido.com.br
venda presencial:
Praia Clube - 25 a 27/10 - 02 e 03/11 – 8h às 17h30
Arena Sabiazinho - 07/11 – 8h às 17h30

O prefeito Odelmo Leão (PP) lan-
çou no dia 22, a Supercopa de Vôlei. 
O campeonato será realizado na Are-
na Sabiazinho, dia 1º de novembro, 
às 22h, na categoria feminina, entre 
Minas x Praia Clube, e no dia 7 de 
novembro, às 21h30, no masculino, 
entre Cruzeiro x Taubaté. 

A Supercopa abre oficialmente 
a temporada 2019/2020 do vôlei 
brasileiro. A participação de três 
times mineiros na disputa foi decisiva 
para a escolha de Uberlândia que, 
além disso, oferece todas as condi-
ções para a realização de eventos 
de porte nacional e internacional. 
Em mais uma ação de revitalização 
do ginásio, que foi construído e 
inaugurado na primeira gestão do 
prefeito, a antiga iluminação foi toda 
substituída por lâmpadas de LED.

“Quando construímos a Arena 
Sabiazinho, pensamos em um local 
para sediar qualquer tipo de evento 
esportivo, cultural e artístico. Uber-
lândia está na rota de competições 
importantes e de grandes shows 
nacionais e internacionais. Por meio 
dessa parceria com a Federação Mi-
neira de Vôlei (FMV), já tivemos duas 
finais de Superliga, o Pré Olímpico 
de Vôlei Feminino e, agora, vamos 
sediar a Supercopa, com participa-
ção das melhores equipes de vôlei 
do Brasil. Com certeza, o público vai 
lotar o ginásio e torcer muito para 
que o Praia traga mais esse título 
para a cidade”, disse o prefeito.

“A Supercopa abre a temporada 
de vôlei de clubes oficialmente no 
Brasil. Estamos felizes por voltarmos 
a Arena Sabiazinho, que tem se des-
tacado dentro do contexto nacional. 
A Supercopa é um presente para o 
público de Uberlândia, que sempre 
apoiou o voleibol, e ao prefeito 
Odelmo Leão, por tudo o que ele fez 
e vestiu a camisa do Pré Olímpico. Se 
hoje o Brasil está com vaga garantida 
nos Jogos Olímpicos de Tóquio, temos 
que agradecer a Uberlândia”, observa 
Tomás Mendes, presidente da FMV.

A central Walewska, capitã do 
Praia Clube, destacou a importân-
cia da competição na cidade. “É 
sempre muito bom jogar em casa, 
com apoio de nossa torcida. Por 
isso, foi importante a Prefeitura de 
Uberlândia ter se unido à FMV para 
trazer essa competição para a Arena 
Sabiazinho. Desde já, peço o apoio 
de toda a torcida, para que assim 
possamos sair vitoriosas”, destaca.

sul-Americano

O prefeito também anunciou 
que Uberlândia deverá sediar, em 
fevereiro de 2020, o Sul-Americano 
de Vôlei. “É mais um evento espor-
tivo que destacará Uberlândia em 
nível internacional no cenário es-
portivo, o que é motivo de orgulho 
para a nossa cidade. É importante 
lembrar que o Sul-Americano dará 
vaga para o Mundial e espero que 

a equipe do Praia Clube conquiste 
essa vaga”, ressaltou.

ingressos

A Supercopa de Vôlei reúne as 
equipes campeãs da Superliga e 
da Copa do Brasil 2018/2019. No 
caso do feminino, o Praia Clube 
estará na disputa ao ser vice das 
competições, uma vez que o Minas 
foi campeão de ambos os torneios 
na última temporada.

Os ingressos para a Supercopa 
feminina já estão à venda para o 
público em geral e podem ser ad-
quiridos pelo site: www.ingressorapi-
do.com.br por R$ 25 (meia) e R$ 50 
(inteira). A venda presencial será no 
Praia Clube entre os dias 25 e 27 de 
outubro, das 8h às 17h30, enquanto 
na bilheteria da Arena Sabiazinho 
será nos dias 31 de outubro e 1º de 
novembro, das 8h às 17h30.

odelmo leão durante o lançamento
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